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22.2.–5.3. Hihdon MM-kisat, Lahti – PHRT
vahvasti mukana kisoissa

Tervehdys kevään korvalle

J

oulut ja uudet vuodet
on vietetty ja talvea on
viety eteenpäin vaihtelevassa säässä. Mäkeä
on jo puhallettu yhdistetyn
kisoissa, ja vedetty hiukan
henkeä tulevaa silmällä pitäen. Paukkukoon vielä pakkanen hiukan, edessä tätä kirjoittaessa Lahden MM-kilpailut, joissa järjestyksenvalvon-

tamme lakaisee häiriköt, ja
upper hill special operations
puhaltaa vauhtimäen lumet
vauhdilla pois. Myös muissa
tehtävissä baretit touhuavat
ansiokkaasti.
Jo perinteinen talviriehamme odottelee meitä, kaikkine siihen kuuluvine kilpailuineen. Kevät etenee kevätkokouksen, maanpuolustusväen kirkkopyhän ja muiden
tapahtumien myötä vauhdikkaasti ja toivomme kaikkien
löytävän tarjonnasta tapahtuman jota tulla yhteisesti viettämään.

Kun kesäkuu koittaa,
avaamme myös kesäkauden
räväkästi yhteismajalla. Kokkimme ovat silloin käristäneet
karvaiset kamelinturvat ja valmistaneet makoisat juomat jo
hyvissä ajoin. Tämä kaikki
enteilee unohtumatonta spektaakkelia ilotulituksineen ja
huutokauppoineen.
Hyvää pitenevää
päivää kaikille.
REIJO

P.S. Muistakaa luovuttaa verta ja merkitä luovutus myös
vihkoon luovutuspaikalla.

Ottakaapa yhteys Selosen Markkuun, jos teillä on huutokauppaan sopivaa tavaraa. Huutokaupan tuotto tulee yhdistykselle ja lahjoittajille jaetaan mainetta runsain mitoin.

Ti 7.3. klo 18 Kuukausikokous, Upseerikerho – esiintyjä vielä avoin
La 11.3. klo 9–17 Talvirieha ja pilkkikisa, Siikaniemi – tule mukaan jo perinteiseen talvitapahtumaan. Perhe mukaan!
Ma 13.3 Talvisodan päättymisen muistojuhla,
Ristin kirkko – PHRT mukana tapahtumassa
La 25.3. klo 14.00 PHRT:n kevätkokous,
Upseerikerho – tule mukaan kokoukseen ja
saunomaan
Su 2.4. Maanpuolustusväen kirkkopyhä, Ristin kirkko – PHRT mukana järjestelyissä
Ti 4.4. klo 18 Kuukausikokous, Upseerikerho – Laineen Jere kertoo uudesta kirjastaan
”Al-Thar -Kosto”.
La 22.4. SRTL:n kevätkokous, Kajaani –
mukaan liittokokoukseen– ota yhteys puheenjohtajaan
Ke 26.4. klo 17 protokollakurssi, Seponkatu
7, luokka – toiminta eri juhlatilaisuuksissa,
kurssinjohtaja Karjalainen Urpo, sähköposti:
urpo.karjalainen@istekki.fi, 040 5692623
To 27.4. Kansallinen Veteraanipäivä, Lahden
Suurhalli – PHRT vahvasti mukana tapahtumassa
Ti 2.5. klo 9 Yhteismajan siivoustalkoot, Kilpiäinen – tule mukaan laittamaan majaa kesäkuntoon, tarjoilua
Ti 2.5. klo 18 Kuukausikokous, Upseerikerho – esiintyjä vielä avoin

TIEDOTTAJAN

Ke 3.5. klo 9 Yhteismajan siivoustalkoot, Kilpiäinen – homma jatkuu, mukaan vaan

PALSTA

S

uomen Rauhanturvaajaliitto ry on ottamassa käyttöön uutta
jäsenistönhallintasysteemiä.
Sen nimi on näppärästi tai
hämäävästi Membook. Vanha Nekkari oli todellakin tullut tiensä päähän. Sen 90-luvun ulkoasu ja toiminnot herättivät toki muistoja ja loivat
historian siipien havinaa,
mutta vanha mikä vanha.
Eroja Nekkariin on Membookissa runsaasti. Järjestelmän hallintaan pääsee nyt jokainen rauhanturvaajayhdistyksen jäsen mukaan, sillä systeemistä löytyvät niin omat

tiedot kuin laskutuskin helposti. Jokainen voi nyt pitää
yllä omia tietojaan, ja päivittää niitä aina tarpeen mukaan.
Ja lasku hoituu vilauksessa.

Membookin on luonut
uusiutunut, vanhasta Bitti
Oy:stä kasvanut yritys Membook Oy. Omistajilla on kuulemma runsaasti kokemusta
juuri yhdistysten IT:stä. Toivotaan niin. Membookin kirjautumissivu (kuvassa) lähetetään linkkinä jokaiselle henkilökohtaisesti sähköpostiin.
Sitä ei saa jakaa eteenpäin.
Teille, jotka edelleen olette vain paperilehtien varassa:
Joko nyt kannattaisi harkita
sitä tietsikan ostamista ja internetiin menoa? Mutta ei
huolta. Kyllä te jäsenlistoissa
pysytte joka tapauksessa.
JERE
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Pe 9.6. ”Nuku rauhassa, Suomi” -tapahtuma,
Pikku-Vesijärvi – PV:n kalustoesittely ja MILJAZZ -tapahtuman seuraaja
La 10.6. klo 12 Kesäkauden avajaiset ja kuukausikokous yhteismajalla – kesäkausi avataan
taas rempseästi saunoen ja briiffaten
Ma 3.7. klo 17 Heinäkuun kuukausikokous
– kokous hoidetaan maanantain saunavuoron
yhteydessä
7.–9.7. Sulkavan Suursoudut, Sulkava – mukana SRTL:n joukkue
Ke 19.7. klo 12 Makkarakestit, Yhteismaja –
tule mukaan yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen veteraaneille
28.–30.7. SRTL:n kesäpäivät, Tahko – Pohjois–Savon Rauhanturvaajat järjestää
La 5.8. Kesäretki Marskin majalle ja IT-museoon – ilmoittaudu sitovasti viimeistään kesäkuun loppuun mennessä
Ma 7.8. klo 17 Kuukausikokous – elokuun
kuukausikokous taas maanantaisen saunan
yhteydessä
La 12.8. SRTL:n Falling Plates – PHRT mukana järjestelyissä
La 19.8. Viiden yhdistyksen tapaaminen, Lahti – PHRT järjestää tänä vuonna tämän perinteisen tapahtuman
Ti 5.9. klo 18 Kuukausikokous, Upseerikerho – siirrytään taas kerholle ja tiistaihin
La 9.9. klo 17 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi – tarkoitettu kortin omaaville. 8 tunnin kurssi. Kurssinjohtaja Ari Kahrola, puh.
040 7084990, ari.kahrola@huurre.com
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Lippulinna on paikallaan.

Paasikiven päivä 28.11.2016

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry osallistui Paasikiven päivänä perinteisiin tapahtumiin Paasikiven patsaalla
Lahdessa. Paasikiven puistossa
seisova jykevä näköispatsas saa
koristeekseen vuosittain seppeleet.
Edesmenneellä presidentti
Paasikivellä oli Lahden alueelle
vahvat siteet. Hän syntyi Hämeenkoskella (silloin Koski) ja
vanhemmat muuttivat pian
Lahteen Paasikiven ollessa neljän vanha. Paasikivi oli mm.
perustamassa Lahden Yhteiskoulua ja toimi myös koulun
johtajana. Hän oli Lahden ensimmäinen yksityinen asianajaja ja toimi mm. kauppalan hal-
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lituksen jäsenenä. Tuolloin Lahden kauppalassa oli tosin vain
3000 asukasta.
Talvisodan alla 1939 käydyissä neuvotteluissa Neuvostoliiton kanssa Paasikivi toimi
Suomen pääneuvottelijana. Talvi- ja jatkosodan jälkeen Paasikivi toimi Suomen pääministerinä ja loi pohjan Suomen silloiseen ulkopoliittiseen linjaan.
Mannerheimin luovuttua
presidentin tehtävistä 1946,
Juho Kusti Paasikivi toimi poikkeuslailla presidenttinä. Hänet
valittiin vaaleilla edelleen virkaan 1950. Hän kuoli sydänkohtaukseen joulukuussa 1956.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Seppeleet lasketaan.

Huomio!

Liput poistuvat.

3

Sali täynnä.

Pikkujoulut 2016 – Huikeaa menoa!

Y

hdistyksen pikkujoulut ovat olleet jo
vuosia pikkujoulujen aatelia. Kaikki
oli taas 3.12. PHRT:n bileissä
Lahden Upseerikerholla kohdallaan. Porukkaa oli kuin Nasserin hautajaisissa ja tunnelma
katossa.
Hyvää ohjelmakaavaa ei
muutettu nytkään. Ensin hoi-

Palkitut.
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dettiin alta pois melkoinen määrä palkitsemisia. Sitten ruokailtiin maittavasta kerhon seisovasta pöydästä ja siinä samalla pyöritettiin arpajaisia ja kolikonheittoa. Kuorokillit veti tunteella läpi nostalgiaa pursuvan ohjelmistonsa sadannen keikkansa kunniaksi, jättäen yleisön liikutuksen valtaan.
Sitten tanssit lähtivät vauh-

tiin. Musiikista vastasivat Hiltusen Kalle ja häneen esiin marssittamansa uusi kyky Marika
Aho. Myös karaokea päästiin
vetämään.
Näitä juhlia odotellaan vuoden verran, eikä turhaan.

Upseerikerhon maittava
joulupöytä.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN,
MARKKU SELONEN

Parketilleeeee...

Kuorokillit vauhdissa.
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6.12.2016 – Paraati palautettiin perinteisiin!

K

un Hämeen Rykmentti lakkautettiin, niin samalla
vietiin alueen ihmisiltä merkittävä osa itsenäisyyspäivän perinteistä, nimittäin
paraati. Se tuntui meistä monesta ikävältä. Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry ei silti jäänyt
taaskaan tuleen makaamaan.
Yhdistyksen kokouksissa ja tapaamisissa puhuttiin jo parin
vuoden ajan, että jonkinlainen
paraati olisi Lahteen saatava järjestettyä. Vaikka ilman sotaväkeä.
PHRT aloitti nyt uuden, tai
pikemminkin palautti vanhan
perinteen, eli sen paraatin. Kun
yhteiset tapahtumat kaupungilla
oli saatu hoidettua, yhdistys
kokoontui Hennalassa vanhan
päävartion eteen ja ryhmittyi
siinä marssivalmiiksi. Sitten
marssittiin ryhdikkäästi Upseerikerhon eteen, jossa paraatijoukko ilmoitettiin yhdistyksen
puheenjohtajalle. Lipunnoston
jälkeen pidettiin lyhyt kenttähartaus ja PHRT:n puheenjohtaja Reijo Juvonen piti jämäkän
puheen.
Paraatin jälkeen siirryttiin
kerholle, jossa nautittiin pikkulämpimäisiä ja virvokkeita. Yhdistys myös piti joulukuun kuukausikokouksensa samoilla lämpöisillä.

Tarkoitus on houkutella
muutkin maanpuolustushenkiset yhdistykset ja järjestöt mukaan tapahtumaan tulevaisuudessa.
Sama paikka, sama aika
6.12.2017!
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN,
MAARIT HILTUNEN

Tahti ja ryhti kohdallaan.

Joulukuusi?

Perinteinen kultasepänliike verstaineen.
Puistokatu 5, 15100 Lahti
Ota yhteyttä puhelimitse 03-782 7057
tai sähköpostilla kultakiila@gmail.com
Lisätietoa löydät nettisivuiltamme
www.kultakiila.fi sekä niin Facebookissa kuin
Instagramissakin nimellä Kultakiila
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Kerholla.
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8.12.2016 – Rauhanturvaamisen
60-vuotisjuhla Sibeliustalolla

V

uosi 2016 oli rauhanturvaamisen 60 v. juhlavuosi. Merkkipaalua juhlittiin pitkin vuotta eri tavoin
eri puolilla maata. Valtakunnallinen päätapahtuma
järjestettiin Lahdessa Sibeliustalolla 8.12.2016.
Yhdistyksemme ei ollut tapahtumasta millään tavalla vastuussa, vaan osallistuimme juhlallisuuksiin aivan kuten muutkin yhdistykset ja lukuisat kutsuvieraat. Vaikka tapahtuman valmistelut
eivät aivan täysiä pisteitä saakaan, itse tilaisuus oli vaikuttava ja
mieleen jäävä. Sadat paikalle tulleet rauhanturvaajat ja muu kutsuvierasväki sai henkevää puhetta ja hienoa musiikkia koko rahan
edestä.
Tapahtuman lopuksi nähtiin vielä kenraali Hägglundin järjestämä yllätys, kun hän toi juhlaan, paitsi presidentti Niinistön terveiset, myös Rauhanturvaajaliitolle myönnetyn Vapaudenristin
kiinnitettäväksi liiton lipun tankoon. Harvinainen huomionosoitus nosti tunnelman huippuunsa.
Tilaisuus jatkui sitten kokkareilla Sibeliustalon upeassa aulassa.
Osa vieraista siirtyi vielä jatkoille Lahden Upseerikerholle. Hieno
päivä. Hienot bileet. Hieno porukka.

Kaartin soittokunta ja Maria Tyyster vauhdissa.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN, MARKKU SELONEN

PHRT valmiina juhliin.
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Sibeliustalon tunnelmaa.
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Gospel-konsertti 2016

L

ahden Gospelkuoro esiintyy perinteisesti joulun alla
Ristin kirkossa Lahdessa. Ja yhtä perinteisesti PäijätHämeen Rauhanturvaajat ry vastaa tilaisuuden järjestyksenpidosta. Kirkko on tuolloin aina viimeistä
sijaa myöten täynnä.
Esitys on poikkeuksetta upea ja joulun tunnelmaa on vaikeaa olla
löytämättä.
Kuoron johtaja,
Marjaana Turunen, oli
koonnut vuoden 2016
esitykseen jälleen upean paketin. Vierailevina esiintyjinä nähtiin muun muassa toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola, amerikkalainen Graig Stagg ja maailmankuulu kanteleen taitaja Ida Elina. Mukana oli tietysti myös
Ira Multaharju, joka on esiintynyt konsertissa vuodesta 2006.
Konsertilla on pitkät perinteet, sillä Lahden Gospelkuoro on
esiintynyt jouluisin Ristin kirkossa jo 20 vuotta.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

TAIKURI
JOUKO ”JOKKE” ALHO
TOIVOTTAA
KAIKILLE RAUHAISAA
VUOTTA 2017

Faitteri 1 / 2017

7

Kynttilät sytytettiin
jälleen 24.12.2016

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on osallistunut jo
vuosikymmeniä jouluaaton perinteisiin tapahtumiin
Vapauden Hengettären patsaalla ja Sankarihautausmaalla Lahdessa. Jälleen kerran yhdistyksemme edustajat kokoontuivat jouluaattona kirkolle ja kynttilät sytytettiin sankarihaudoille hartain mielin. Kunniavartiossa seisottiin vuorollamme.
Tunnelma tilaisuudessa on aina käsin kosketeltavan arvokas ja
kunnioittava. Rauhanturvaajille osallistuminen näihin tapahtumiin on kunnia-asia. Yhdistyksemme jäsenet osallistuivat vastaaviin tapahtumiin samanaikaisesti myös muualla Päijät-Hämeessä
eri hautausmailla.
Kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille alkoi Suomessa
perinteenä jo 1950-luvulla. Sankarihautausmaalle Lahdessa on
haudattu 578 sankarivainajaa, jotka kaatuivat Talvisodassa 1939–
1940 ja Jatkosodassa 1941–1944.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN
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Vuosi 2017 käynnistyi tammikuun
kuukausikokouksella Upseerikerholla!

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n
toiminnan runkona
toimivat kuukausikokoukset. Säännöllinen tapahtuma päivittää aina mainiosti
kalenterin ja pitää porukan ajan
tasalla.
Tammikuun kuukausikokous 3.1. piti sisällään taas monenmoista muutakin asiaa. Kokouksessa oli poikkeuksellisen
juhlallinen tarjoilu, sillä Juvosen
Erkki ja Toivosen Seppo juhlistivat syntymäpäiviään erilaisilla
herkuilla.

MM-miehet.

Kokouksen aluksi koottiin
Lahden MM-kisojen puhallusporukka tiedotustilaisuuteen.
Toimitsijamme perehdytettiin
Janne Tervahartialan ja Mika
Jukkaran toimesta perusteellisesti kisojen mäenlaskun saloihin ja tehtävänsä taustoihin.
Alkuvuoden kalenterissa riitti asiaa pohdittavaksi. Erilaista
talkootyötä löytyy laidasta laitaan jokaiselle halukkaalle. Ja
kuten aina: tapahtumia riittää!
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN,
MARKKU SELONEN

Porukka paikoillaan.

Jäärää muistettiin...

HIEROJA / URHEILUHIEROJA

Arto Larjanne
Pakaantie 1
16300 Orimattila
Kehräämö 2. krs
0400 711 656

Kriisinhallintaveteraanit -10 %
Faitteri 1 / 2017
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Puhaltajat jo tositoimissa –
Yhdistetyn Maailmancup
testasi porukan MM-valmiuden

L

ahden MM-hiihtoihin valmistautuva toimitsijajoukkomme pääsi
taas keikkumaan korkeuksiinsa.
Yhdistyksen väki hoiti hyppyrimäen ylämäen kuntoa yhdistetyn mäenlaskussa 6.–8.1.
2017.
Keinotekoisesti tuotetun ylämäen latu vaatii keinotekoista
kunnossapitoa. Latu-urien alla
kulkevat jäähdytysputket tekevät mäestä todella liukkaan, itse
asiassa jäisen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että mäkeen satava lumi
on poistettava. Muuten se hidastaa liikaa laskijoita. Ratkaisu tähän ongelmaan on keksitty.

Lehtipuhaltimilla puhaltamalla
saadaan lumi pois urilta näppärästi.
PHRT:n toimitsijoiden jämäkkä toiminta on herättänyt
runsaasti huomiota alan piireissä myös kansainvälisesti. Seuraavaksi PHRT hoitaa mäen kunnon Lahden MM-kisoissa. Se
pesti kestääkin kaksi viikkoa!

Puhaltajat.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN

Huipulla.

Työkalut levällään...

Puhallin tanaan – VIE!
10
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ja pilkkikilpailu 11.3.2017
Paikka: Siikaniemen kurssikeskus, Siikaniementie 210
Pilkkikilpailu alkaa klo 9.00 ja päättyy 12.00.
Kilpailukala on ahven.
Oheisohjelmana:
– keittolounas
– makkaran-, letun- ja tikkupullanpaistoa
– yhteislaulua ja karaokea
– arpajaiset
– sauna lämpenee, mukaan omat pyyhkeet
Tilaisuus päättyy klo 17 mennessä.
Ilmoittaudu Markku Seloselle! Puh 040 502 1141.
Hinta: 10 euroa /osallistuja.
Maksu: 2.3.2016 mennessä yhdistyksen tilille
FI 14 4212 1220 003416 (merkitse lisätietoihin nimesi
tai nimet ja maksun syy: Ville Vaitteri, Maija Vaitteri,
Talvirieha).

Hallitus ja toimihenkilöt 2017

Koko perheen talvirieha

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta:
Reijo Juvonen, repe.juvonen@outlook.com
puh. 0400 716920
Varapuheenjohtaja, ampumatoiminta,
varaedustaja SRTL:n valtuuskuntaan:
Risto Salminen, risto.salminen53@gmail.com
puh. 040 7590115
Sihteeri, palkitsemistoimikunta, jäsenvastaava:
Matti Saira, matti.saira@phnet.fi
puh. 0500 499763
Tiedottaja:
Jarmo Laine, jarmo.laine@saunalahti.fi
puh. 0400 603869
Valokuvaus, ilmoitukset, matkailutoimikunta:
Markku Selonen, markku.selonen@gmail.com
puh. 040 5021141
Heinolan alaosasto, palkitsemistoimikunta:
Ari Ritari, ari.ritari@phnet.fi, puh. 040 5232262
Ampumatoiminta (Heinola):
Esa Salonen, esa.salonen@pp2.inet.fi
puh. 040 7179795
Suhdetoiminta, palkitsemistoimikunta:
Aki Harju, akianttiharju@hotmail.com
puh. 040 5691510
Matkailu-, liikunta-, huvi- ja palkitsemistooimikunta,
projektivastaava:
Ari Mähönen, arttu1961@gmail.com
puh. 044 556 4261
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Kari Hutri, kassuhutri@gmail.com
puh. 045 8782182
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Matti Rossi, puh. 040 7216337

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n
hallituksen eri toimikuntiin ja tehtäviin
nimeämät muut toimihenkilöt
Rahastonhoitaja:
Heikki Saxberg, hessu.saxberg@luukku.com
puh. 040 7220355
Aatteellinen toiminta:
Jari Rissanen, jari.tapio@phnet.fi, puh. 040 8460902
Myyntiartikkelit:
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi
puh. 040 5155360

Kesäretki 5.8.
Tänä vuonna kesäretki suuntautuu IT-museoon
Hyrylään ja Marskin majalle Lopelle.
Matkan hinta on 48,50 euroa. Hinta sisältää bussikuljetuksen, kahvit ja opastuksen Hyrylässä sekä buffetlounaan ja opastuksen Marskin majalla.
Ilmoittaudu Selosen Markulle, puh. 040 502 1141.
Maksa matka yhdistyksen tilille
FI 14 4212 1220 0034 16 viimeistään
30.6 mennessä.
Merkitse maksaessa lisätietoihin nimi ja maksun syy
(Ville Vaitteri, kesäretki 2017).
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Palkitsemistoimikuntaan kuuluu myös:
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen@upseerikerho.fi
puh. 0400 711127
Talkootoiminta:
Seppo Toivonen, seppo.toivonen@phnet.fi
puh. 050 3092232
Veteraanitoiminta:
Pertti Vesenterä, pertti.vesentera@phnet.fi
puh. 050 3618420
Kalevi Väisänen, kalevi.vaisanen@gmail.com
puh. 040 5940164
Olli Mielonen, olli.mielonen@hotmail.com
puh. 050 582 2038 (Veteraanimajan yhteyshenkilö)
Liikunta- ja huvitoimikuntaan kuuluvat myös:
Veikko Makkonen, makkoukko@gmail.com
puh. 040 5244339
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi
puh. 040 5155360
Erkki Juvonen, puh. 040 8672715
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