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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys,
ja kaikille toivomme myös sitä terveyttä.
Kun vuosi sitten kuviot muuttuivat, niin paljon on käsidesiä sen jälkeen virrannut.
Mutta tulevaisuus on aina edessäpäin, ja sinne me matkaamme, toki ottaen huomioon ne rajoitukset ja säännökset, joita joudumme noudattamaan.
Talvea taitettaessa tiedotamme
milloin aloitamne jälleen kuukausikokoukset, ja pääsemme
avaamaan kesää vanhaan
malliin.
Suurta supaa odotellen...
Jaksaa, jaksaa. Ja jos ei jaksa,
niin ota yhteyttä.
Terveisin,
Reijo

ERILAINEN
ITSENÄISYYSPÄIVÄ
6.12.2020

Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat y on joutunut
vuoden 2020 aikana muuttamaan perusteellisesti
ohjelmaansa.
Kun itsenäisyyspäivää suunniteltiin, se aiottiin toteuttaa vuodesta 2016 alkaen tehdyllä tavalla.
Tämä ei ollut enää mahdollista uusien terveydenhuollon antamien ohjeiden jälkeen.
Jotain kuitenkin tehtiin. Pieni, alle 10 hengen porukka
nosti lipun kerholla ja vietti eräänlaisen minitapahtuman.
Linkki videoon tapahtumasta on tässä: https://
www.youtube.com/watch?v=bniE5RaE5Eo
Teksti: Jarmo Laine
Video:ww Kalevi Väisänen

Libanonin faitteri jaksaa
painaa pitkää päivää
– Hannu Sorjonen

Moottoripyörä ei oo lälläripyörä...

Vuonna 2015 Päijät- Hämeen
Rauhanturvaajat ry:hyn liittyi faitteri, joka välittömästi
otti osaa rientoihimme ja
aloitti myös aktiivisen työn
sekä talkootoiminnassa,
että Veteraanityössä: Hannu
Sorjonen.
Hannu suoritti varusmiespalveluksensa Karjalan
Prikaatissa. Siellä joukkueen
johtajana toiminut upseeri,
ylil Savisalo, kertoi kokemuksistaan rauhanturvaajana,
ja sai Hannun innostumaan
asiasta. Paperit laitettiin
Niinisaloon vuonna 1983.
1984 huhtikuussa hän olikin
jo matkalla UNIFIL-operaatioon Libanoniin. Ensimmäiseksi palveluspaikaksi
määrättiin asema 9-38.
- Homma lähti käyntiin hienosti ja innostuneesti. Rauhanturvaaminen osoittautui
todella kiinnostavaksi työksi.
Valitettavasti vaan satutin
polveni pahasti urheilutapahtumassa. Vietinkin
seuraavat 7 viikkoa viestikeskuksessa päivystäjänä.
Hannu palasi kuitenkin tutulle asemalle 9-38 ja päätyi
sen päälliköksi.
Muistoja tuosta varsin vä-

rikkäästä ajasta Libanonissa
riittää:
- Toimin yhdessä vaiheessa
Beirutissa evl Pullin kuljettajana ja suojamiehenä. Siellä
sattui ja tapahtui koko ajan.
SLA:n toteuttama lomakuljetuksen kaappaus kesäkuussa 1985 oli myös melkoinen
show. Koko pataljoona oli
silloin täydessä valmiudessa.
Hannu kotiutui elokuussa
1985.
- Vanha tuttu Ari ”Arttu”
Mähönen yritti kovasti houkutella yhdistykseen joskus
1990- luvulla, mutta en
vielä silloin ehtinyt mukaan.
Lopulta hakeuduin itse porukkaan 2015, Hannu kertoo.
Hannu valittiin PHRT:n hallitukseen 2017. Hän on ollut
erityisen aktiivinen talkootyössä ja Veteraanien tukemiseen liittyvissä tehtävissä.
Hän on ollut mukana myös
Lahden Sotaveteraanien
hallituksessa vuodesta 2019.
Hannu harrastaa mm.
moottoripyöräilyä, ja hän
on ollut mukana pohjoismaisissa rauhanturvaajien
mp-tapaamisissa Norjassa
ja Ruotsissa.

- Päijät- Hämeen
Rauhanturvaajat on
upea yhdistys. Sen aktiivisuus on vertaansa vailla. Erityisesti
minua koskettavat
Järkkärinä joutuu kaikenlaisiin
porukan yhteishenki ja
tilanteisiin...
tasa-arvoisuus. Olemme kaikki samanlaisia
rauhanturvaajia palveluspaikasta, sotilasarvosta tai
yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, Hannu
korostaa.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: HANNU SORJONEN,
Markku Selonen

Välillä on käytävä verestämässä taitoja...
Lähdön hetki elokuussa
-85. Hyvästi Karri

Partiossa Frunin liepeillä

Kuljettajana Beirutissa
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PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N
HIGH HILL SPECIAL OPERATION
27.-29.11.2020

Maailman suurin talvilajien maailmancup- tapahtuma järjestettiin Rukalla 27-29.11.2020. Lajeina maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty. 30 maasta osallistui n.400 urheilijaa.
Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry:n kuulu puhallinorkesteri suoritti Rukalla mäkikilpailun ”high hill special operationin”.
Kilpailunjärjestäjänä toimi Kuusamon Eräveikot ry joka
suunnitteli sekä toteutti mahdollisimman turvallisen kilpailuympäristön kaikille osallistujille. Pohjoisessa Suomen
koronan esiintyvyys on vähäistä. Ruka Nordic järjestettiin
joka tapauksessa ilman yleisöä.

Lauantai- ja sunnuntaiaamuna tehtiin koneitten koekäytöt
ja laitettiin ne suoraan riviin odottamaan lähtöä mäkeen.
Puhaltajien ainut homma viikonloppuna oli tuuliverkkojen nostot ja laskut, kun tuuli kiusasi hyppääjiä, mutta ei
satanut lunta. Muuten odotettiin konttiparakissa käskyä
aamusta iltaan 10-12h. Ruoka/kahvit tuotiin puhaltajille
parakkiin päivisin.
Puhaltajat oli ”punainen ryhmä”, joka toimi osana ”punaista
kisakuplaa”, eli toimi erillään muista toimitsijoista. Käytimme suojaimia ulko-ja sisätiloissa. Ainoastaan majoituksessa/parakissa olimme normaalisti omassa porukassa.

Kisaorganisaatio järjesti puhaltajille oman linja-autokuljetuksen Lahdesta. Jokaisella oli oma istuin ja peräpenkin
omaavilla kolme metriä pitkä pöytä. Ruokailut/kahvitukset
tuotiin noutoannoksina bussiin ja matka jatkui ilman pitempiä taukoja. Kuopiossa oli drive-in covid-19 testaus.

Maanantaina lähtö kohti Lahtea toteutettiin samalla metodilla, kuin tullessa, mutta ilman covid-19 testiä. PHRT:n
puhaltajien vahvistuksena oli muuten yksi Porvoon faitteri,
monena vuonna mukana ollut kokenut puhaltaja Eero Kaarikivi.

Keskiviikkona lähdettiin Lahdesta klo 07.00 ja perillä majoituksessa oltiin akkreditoinnin jälkeen klo 20.00.

Hyvä puhaltaja tarvitsee monia tärkeitä ominaisuuksia,
kuten pitkäjänteisyyttä ja mukautuvaisuutta, sinnikkyyttä
ja epävarmuuden sietämistä. Usein ollaan yhteen menoon
parakissa jopa 12 tuntia odottaen lähtökäskyä mäkeen.

Majoitus oli Rönnynrannan vapaa-ajankeskuksessa. Barettien käytössä oli 10 makuuhuonetta, joissa oli omat minikeittiöt. Isossa keittiössä järjestyi aamu- ja iltapala jouhevasti
pääkokkien Maijan ja Kalevin sekä apukokkien Arin ja Esan
toimesta. Lisäksi Väisäsen Kalevi lähetti Whatsapp- kuvia
herätyksenä.
Uusitut saunatilat ovat todella nautittavat. Valopisteiden
muodostama tähtitaivas ja pukuhuoneiden lämpimänvärinen lattia tuntui mukavalta jalan alla. Kelohonkainen takkahuone oli suorastaan legendaarinen saunajuomien kera.
Omaan rantaan oli 200m. Ranta oli jäässä ja melkein polviin
asti lumen peitossa.
Majoituksesta oli lähtö aamuisin 21 km päähän Rukalle klo
8.00 ja takaisin majalla oltiin 20.30. Mäellä puhallusvälineenä olivat 13kg:n Makitan nelitahti koneet.
Perjantaina 27.11. pyrytti lunta mukavasti joten jouduttiin
hommiin. Vuoden takainen Salppuri palautui lihasmuistiin.
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Puhallinorkesteri puhaltaa tänäkin vuonna Salppurin kisan,
Continetal cup- kisan sekä nuorten MM-kisan Lahdessa.
Puhaltajat ovat olleet mäessä vuodesta 2016 lähtien. Salppurilla 5 kertaa ja Rukalla kerran. Rivissä mäessä on oltu 34
päivää. Henkilötyötunteja on kertynyt 7500h. Pelkästään
MM- kisoissa työskenteli 20 henkilöä päivittäin 12 vrk:n
ajan.
Tällä porukalla on luottamusta vieruskaveriin, kun vuodesta
toiseen ollaan mukana. Myös kisajärjestäjät luottavat meihin. He tietävät, että tehdään mitä on sovittu. Puhallinorkesterissa kokee monia mukavia hetkiä yhdessä, ja näkee vielä
huimat näköalat huipulta.
Kannattaa siis olla mukana ja kokea tämä seikkailu aina
uudestaan. Harva bändi on huipulla jokaisessa esityksessä.
Teksti: Kalevi Väisänen, Jarmo Laine
Kuvat: Kalevi Väisänen

Työvälineet ojennuksessa

Työvälineiden koekäyttö

Rukan maisemaa

Parakin tunnelmaa...

Työmaa

Puhaltajat
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KYNTTILÄT SYTTYIVÄT
KUNNIAVARTIOSSA

Oltiin koronarajoitusten mukaisesti
24.12.2020

Päijät- Hämeen terveydenhuolto oli asettanut jo marraskuussa uudet rajoitteet, joiden mukaan esimerkiksi yli 10
hengen kokoontumiset olivat kiellettyjä. Tämä tarkoitti,
että melkoinen osa tapahtumistamme piti perua. PHRT:n
kokoontuessa tuo 10 hengen rajoitushan olisi yleensä mahdoton pitää.
Yhdistyksemme on osallistunut jo vuosikymmeniä jouluaaton tapahtumaan, jossa Ristin kirkolla olevalla sankarihaustausmaalla sytytetään haudoille kynttilät. Tämän jälkeen
osallistutaan vapauden hengettären patsaalla kunniavartioon.

Kynttilät on sytytetty

Miten tämä nyt toteutettaisiin? Paikallahan oli aina ollut
runsaasti paitsi yhdistyksen väkeä, myös muita yhdistyksiä,
puolustusvoimat ja lisäksi yleisöä.
Ratkaisu löytyi, kun talkooväki suunnitteli toiminnan yksityiskohdat. Jokaisen paikalle tulijan kanssa sovittiin tarkasti
aikataulu ja eri toiminnat aikautettiin.
Kaikki siis meni hyvin.
Koronarajoitusten puitteissa.
Suuri kiitos lankeaa Seppo Toivoselle, joka johti toimintaa
väsymättä.
Peinteitä noudatettiin. Sankarivainajia muistettiin.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

6

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE

Kunniavartiossa

Sankarien muistolle

Etäisyydet...

Hautausmaan tunnelmaa
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Salpausselän kisat
- PHRT:n puhaltajat
taas huipulla!
22.-24.1.2021

High hill special operation porukka, eli puhaltajat kokoontuivat jälleen perjantaina 22.1. Salpausselän mäkitornin juurelle. Alkamassa oli perinteinen Salpausselän kisaviikonloppu,
koronatestien ja muiden suojatoimien sävyttämänä.

Yleisöä ei kisoihin päästetty

Jo perjantaina testattiin koneita tunnin verran pitäen mäkeä
puhtaana. Kilpailun alkua odoteltiin. Tuulen tehtyä tepposen
hypyt kuitenkin siltä päivältä siirtyivät lauantaille.
Muutoksiahan aina tapahtuu. PHRT:n puhallinorkesteri on
siihen tottunut.
Lauantai eteni odotetusti.Koneet olivat asemissa ja henkilöt
valmiudessa.
Sumuinen oli sunnuntai, mutta aurinkoiset ilmeet ja tuhdit
tarinat taukohuoneessa pitivät homman oikeissa uomissa.

Työmaa valaistuna

Terveisensä ja kiitoksensa puhaltajille toi myös Ruka Nordicin pääsihteeri Seppo Linjakumpu. Olimmehan paikalla
Rukan maailmancupin avauksessa marraskuun 2020 lopulla. Rukahan on cupin avaus myös tänä vuonna ja puhaltajat
valmiina jos kutsu kuuluu.
Suuret kiitokset kuuluvat jälleen kaikille 26:lle mukana
olleelle. Erityinen kiitos myös Porvoon, Heinolan ja Helsingin
miehille.
Salpausselkä kutsuu vielä alkuvuonna Continental cuppiin ja
nuorten MM- kilpailuihin.
Teksti: Raijo Juvonen, Jarmo Laine
Kuvat: Kalevi Väisänen, Seppo Toivonen
Puhallinorkesteri muodossa
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Uusi urheiluselostaja?

Orkesteri työmaalla

Puhaltajia tauolla
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Jäsenrekisterin
yhteystiedot
ajan tasalle

Kriisinhallintaveteraanikortti
(KRIHA – kortti)

Lähetimme viime viikolla sähköpostia osoitteesta matti1einari@gmail.com ja aiheena Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien
testiviesti.

Jos olet palvellut rauhanturva/kriisinhallintatehtävissä, niin
olet oikeutettu saamaan KRIHA – kortin. Jos et ole saanut
korttia tai olet kadottanut sen, niin toimi seuraavasti. Ota
yhteyttä Porin Prikaatiin ja siellä Auli Pakulaan, joko sähköpostilla (auli.pakula(at)mil.fi) tai kirjeitse (Porin Prikaati, Auli
Pakula, PL 38, 27801 SÄKYLÄ). Ilmoita Aulille seuraavat tiedot:
Sukunimi, etunimet, syntymävuotesi, lähiosoite, postinumero
ja postitoimipaikka sekä missä operaatioissa olet ollut ja milloin. Jos et muista tarkkaan, niin operaation nimi ja ajankohta
suunnilleen. Kortteja ei tilata yksittäin, vaan suuremmissa
erissä, esimerkiksi silloin kun joukko kotiutuu operaatiosta. Parhaassa tapauksessa saat kortin noin kuukaudessa.
Kortilla saatavia etuja löydät Suomen Rauhanturvaajaliiton
nettisivuilta (rauhanturvaajaliitto.fi -> Liitto -> Etuudet ->
Kriha-kortti).

SIMOLAN TAIDE JA KEHYS
Hollolankatu 10, 15110 Lahti
p. 040 545 3566
mika.simola@simolan.fi
www.simolan.fi

Sähköpostilla matti1einari@gmail.com tai puhelimitse 0500499763. Kiitos.

TAIDETTA
KEHYSTYKSET
TAITEILIJATARVIKKEET

Rentouttavia hoitoja
ja Omaa aikaa
niin naisille kuin
miehillekin.
KAUNEUSHUONE Heli’s
Hämeenkatu 11 D, 4. krs, Lahti
p. 040 5688 916 Lue lisää: khhelis..
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Siinä ilmoitettiin sen olevan testiviesti, jolla testataan, onko
sähköpostisi yhdistyksen rekisterissä ajan tasalla ja kunnossa. Jos ET saanut kyseistä viestiä ja haluat saada jatkossa
yhdistyksen ja Rauhanturvaajaliiton tiedotteita, lähetäthän
sähköpostiosoitteesi ja mahdolliset muut muuttuneet tiedot,
esim gsm-numerosi, yhdistyksen sihteerille Matti Sairalle.
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Suomessa valmistetut korut sekä korujen korjaus- ja muutostyöt perinteisestä
kultasepänliikkeestä.

Puistokatu 5, 15100 Lahti
info@kultakiila.fi
040-1705837
www.kultakiila.fi ja @kultakiila Facebookissa ja Instagramissa

TIEDOTTAA

KALENTERI 27.2.-4.5.2021
27.-28.2. Finlandia hihto
- PHRT mukana tapahtuissa
Ti 2.3. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho
- vierailija vielä avoin
5.-7.2. Continental Cup
- PHRT mukana tapahtumassa
13.3. Talvisodan päättymisen vuosipäivä
- PHRT mukana tapahtumissa
20.3. Talvirieha, Siikaniemi
- tule mukaan hienoon tapahtumaan

TALVIRIEHA 20.3.2021

Ti 6.4. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho
- vierailija vielä avoin

Paikka: Siikaniemen kurssikeskus,
Siikaniementie 210
Pilkkikilpailu alkaa klo 9.00 ja päättyy 12.00.
Kilpailukala on ahven.
Oheisohjelmana:
- keittolounas
- makkaran-, letun- ja tikkupullanpaistoa
- yhteislaulua, arpajaiset
- saunat lämpenee, mukaan omat pyyhkeet
Tilaisuus päättyy klo 17.00 mennessä.

27.4. Kansallinen Veteraanipäivä
- PHRT mukana tapahtumassa
Ti 4.5. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseeikerho
- vierailija vielä avoin
La 5.6. klo 12.00 PHRT:n kesäkauden avajaiset, Kilpiäinen
- tule mukaan hienoon tapahtumaan
HUOM! Tapahtumia saatetaan peruuttaa tai rajoittaa
korona-tilanteen vuoksi.

Ilmoittaudu Markku Seloselle! Puh 040
5021141, markku.selonen@gmail.com
Hinta: 10€ /osallistuja. Maksu: 14.3.2021
mennessä yhdistyksen tilille FI 14 4212
1220 003416 (laita kohtaan ”viesti” nimesi tai
nimet ja maksun syy: Ville Vaitteri, Talvirieha)

Lahden Hautauspalvelu
- Kun läheinen on poissa Autamme ja palvelemme Teitä
kaikissa hautausasioissa,
lämmöllä ja ammattitaidolla.
Elina Alander

Marianne Välimaa

Neuvonta & ajanvaraus p. (03) 752 2246
MA-PE klo 9-16 Rauhankatu 20, Lahti www.hautauspalvelu.f i
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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PHRT KIITTÄÄ
YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN!
Kuvat.fi - Kultakiila - Simolan taide ja kehys - Hammaslääkäri Teini Janhunen - Lahden hautauspalvelu
- Kauneushuone Heli’s - Parketti M Aakula - Peluri - Lomakeskus Lepola - Siikaniemen kurssikeskus Hollolan seurakunnan leirikeskukset - Autokorjaamo Lahden autotekniikka Oy - Lahden hautauspalvelu
- Teboil Saksala - Lahden takka - American diner Fresno - Ravintola Teivaan Lokki - Mega Auto Lounasravintola Maestro - Rakennuspalvelu Lumerto - Oulunkylän kuntoutussairaala - Eerola yhtiöt
Oy - Hinauspalvelu Nieminen - Ruokamiehet Oy - Erikoishammasteknikko Martti Pyhälä - Vähäjärven
lomakoti ja kurssikeskus - SEO - Moottoripyörämuseo - Hammaslääkäri Teini Janhunen - Keijunkehrä
- Kalevalaista jäsenkorjausta Mika Simola - Sekä monia aikaisempina vuosina kanssamme yhteistyötä
tehneitä!

SIIKANIEMEN
KURSSIKESKUS
www.siikaniemi.fi
www.upila.fi

Parhaat merkit meiltä!
Parhaat merkit meiltä!

päristö
 Rauhallinen ym
et
itte
pu
t
rni
de
 Mo
uoliset kokoustilat
 Hyvät, monip
a 200 henkeen
pienestä porukast
 Mainio ruoka
ilökunta
 Palveleva henk
ys
isy
he
nlä
no
on
Lu

llekin ryhmälle
 Majoitustilat iso
lut
ou
rik
lei
esim.
nnallisia
 Erilaisia toimi
mahdollisuuksia
kota, laavu yms.
mm. kirkkovene,

PYYDÄ TARJOUS!
Siikaniemen kurssikeskus
Siikaniementie 210
16730 Kutajärvi, Hollola
puh. 044 7191 402
siikaniemi.kurssikeskus@evl.fi

LAHDEN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
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