
Päijäthämäläiset rauhanturvaajaristeilyllä ”koronavuonna” 2020

Rauhanturvaajaristeily toteutui myös vuonna 2020 huolimatta Kiinan lähettämästä 
koronaviruslepakosta (Maatunnus lennolle oli B-COVID-19, entinen tunnus oli XT-COVID-
19). Terveiset vaan sinne Wuhanin villieläintorille. Päijät-Hämeestä matkalle lähti 
yhdeksän kriisinhallintaveteraania. Se yhdeksäs (Jarmo ”Jamo” Pennanen) löydettiin 
laivalta. Terminaalissa oli todella väljää. Ei tarvinnut kauan jonotella, että sai terminaalin 
”edullisen” janojuoman eteensä. Laivaan nousu tapahtui etuajassa, rauhallisesti ja 
rajoituksia noudattaen. Kun hytit oli ”korkattu”, niin sitten siirryimme nauttimaan buffee-
ruokailusta todella siistiin ravintolaan. Buffee oli monipuolinen ja sieltä löytyi muun muassa
sushia. Juomatarjoilu oli myös riittävä ja hinta/laatusuhde oli kohdallaan. Sitten oli 
ostoskierrosten vuoro laivan eri kaupoissa. Siis myös siinä todella edullisessa Taxfree-
myymälässä. Hyttitarkastusten jälkeen oli vuorossa ”baanalle” meno. Osalle osallistuminen
laivan rientoihin kesti ”pikkutunneille” asti, mutta kaikki sujui ongelmitta, kerrottiin. 
Sunnuntaiaamuna jo kello 0700 olivat kovakuntoisimmat faitterit aamupalalla. Aamun 
tärkein ateriahan on se, joka pysyy ekana sisällä. Nyt ei ollut mahdollisuutta poistua 
laivasta Tallinnaan, vaan laiva lähti kello 0900 takaisin Helsinkiin. Nyt ei ollut Hämis 
laulamassa ”Seltteriin” kappaletta, vaan jouduimme tyytymään ”siviilien” 
karaoketulkintoihin. Esitykset eivät haitanneet vilkasta muisteloa eri operaatioiden 
kokemuksista. Lisäksi keskusteltiin ahkerasti liiton toiminnasta ja kenen etuja liitto ajaa. 
Mikä on se kohderyhmä, johon liiton tulisi panostaa? On tietysti hienoa panostaa nuoriin, 
mutta ei myöskään saa unohtaa niitä ”suuren ikäluokan” faittereita, jotka palvelivat muun 
muassa silloin, kun ”ulkona” oli lähes 2000 rauhanturvaajaa. Näitä nuoria 
kriisinhallintaveteraaneja kun on vaikeaa saada yhdistystoimintaa, varsinkaan kun 
operaatioissa ei ole enää omaa rauhanturvapataljoonaa, ei messikulttuuria, eikä omia 
”poseja”. Risteilylaivana oli tällä kertaa Victoria I, joka oli todella siisti, avara ja valoisa. 
Palatessa meitä olikin sitten kymmenen. Päijät-Hämeen rauhanturvaajien toiminta on 
kuulemma niin aktiivista, että taas yksi rauhanturvaajaveteraani siirtyi toisen alueen 
yhdistyksestä Päijät-Hämeeseen. Ei muuta kuin tervetuloa aktiiviseen yhdistykseen.

Kuvateksti: Faitterit valmiina risteilyyn. Vas. Ari ”Arttu” Mähönen, Kalevi ”Sähkömopo” 
Väisänen, Ari ”Allu” Ritari, Erkki ”Jäärä” Juvonen, Esa ”Ihmemies” Salonen, Ilkka ”Ile” 
Koskinen, Sulo, ”SEO” Nevalainen ja Aki ”Herrasmies” Harju.
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