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X To 17.9. klo 17.00 PHRT
hallituksen kokous –
Veteraanien yhteismaja

Tervehdys teille kriisinhallintaveteraanit ja kannatusjäsenet

K

esän kääntyessä kohti uutta kevättä, välissä toki muutama viileämpi kuukausi, olemme saaneet paljon aikaiseksi monella eri osa-alueella. Toki on myös ladattu pattereita ja
matkusteltu perinteiden mukaisesti niin
Suomessa, kuin myös Viron suunnalla.
Haluan vielä kiittää jäsenistöä joka monimuotoisuudellaan, eri tehtävissä toimiessaan, on yhdistyksen “lippua näyttänyt”
niin kuin aina ennenkin. Onhan myös niin,
että talkoita yhdistyksen hyväksi on myös
suuren yleisön tietoisuuteen kerrottu tieto yhdistyksemme toiminnasta ja sen tarkoitusperistä. Ja tätähän me kaikki teemme, viemme yhteistä asiaa eteenpäin.
Onnittelut myös pitkäaikaisille matkanjärjestäjillemme: Sintosen Eerolle, Toivo-

TALKOOVASTAAVAN

sen Sepolle ja Mähösen Arille kuin myös
kaikille näissä asioissa avustaneille. Ja
mainittakoon, että jos homma olisi helppo, sen tekisivät muut.
Toisaalla lehdessä on sotiemme veteraanien ajatuksia siitä, miten vuorovaikutus heidän kannaltaan katsoen etenee.
Kiitämme niistä ja toivomme yhteistyön
jatkossa edelleen tiivistyvän. Me tuemme
ja avustamme vastaisuudessakin heitä,
joiden työllä oli tarkoitus.
Menkäämme kohti uusia mielenkiintoisia haasteita samalla innolla, kuin aikoinaan olemme tälle tielle lähteneet.

REIJO JUVONEN
Puheenjohtaja

X Ti 6.10. klo 18.30 Kuukausikokous, Upseerikerho
– Vierailija vielä avoin
X La 10.10. klo 8.30 Hennala
päivä – Tutustuminen Hennalaan. MPK:n kurssi.
X La 17.10. Syysliittokokous,
Rauma – PHRT osallistuu
tapahtumaan

X La–su 24.–25.10. RT-seminaari, Niinisalo – PHRT
osallistuu ehkä tapahtumaan

O

FAITTERI

X La 26.9. klo 9.00, Järjestyksen valvojan kertauskoul.
– JV-kortin ylläpitämiseen
tarkoitettu kurssi. Ari Karhola,
040 708 4990

X La 24.10. YK:n päivän
tapahtumat – eri käskyn
mukaan

AJATUKSIA

lemme yhdistyksenä tehneet erilaisia talkoita. Tärkeimpiä ovat sotiemme veteraanien hyväksi tehdyt palvelut ja talkoot. Nämä asiat teemme aina pyyteettä ja ilman korvausta.
Toiseksi on talkoita yhdistyksille, eri toimijoille ja ystäville. Talkoisiin voi liittyä talkootarjoilua.
Näihin tehtäviin osallistuvat he, joilla on
ajallisesti ja muuten mahdollisuus.
Kolmanneksi on talkoita, joilla kerätään
varoja yhdistyksen toimintaan. Rahankeruutalkoisiin on useimmin harvemmilla
mahdollisuus. Vuonna 2014 näistä talkoista tuli yhdistykselle 20 000 euroa, jota
on käytetty koko jäsenistön hyväksi.
Talkoovastaavana tiedän, että jäsenistössä on useita henkilöitä, jotka haluaisivat olla mukana, mutta yksinkertaisesti
aika ja muut asiat eivät mahdollista. Mielestäni kenenkään ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa, jos ei ole ollut mukana
talkoissa. Itse olin yhdistyksen jäsen vuodesta 1983 vuoteen 1998 ennen kuin
taisin tulla ensimmäiseen kokoukseen.

X La 19.9. Kesäkauden
päätös, talkoosauna
– sauna bareteille veteraanien kutsumana Sotaveteraanien yhteismaja

X Ti 3.11. klo 18.30 Kuukausikokous, Upseerikerho
– Vierailija vielä avoin

Meillä voi olla, ja saa olla, hiljaisia mukana olijoita.
Koska talkoissa olleet eivät saa rahallista korvausta, niin muutama vuosi sitten
päätettiin yhdistää kesäretki ja talkoolaisille osoitettu tuki Viroon tehtävillä retkillä. Siten jopa parikymmentä talkootehtävää tehnyt sai osan matkan hinnasta kulukorvauksena tehdystä työstä.
Jos talkoista maksetaan tekijälle palkkiota tai palkkaa, niin yhdistys muuttuu
työnantajaksi. Sitä emme halua.
Kaikesta talkoosta pidetään kirjaa. Vain
pidetyn kirjauksen perusteella yhdistyksellä on perusteita osoittaa osa aktiivisuudesta Rauhanturvaajaliitolle ja muille toimijoille.

Teksti: SEPPO TOIVONEN
Kuva: MAARIT HILTUNEN

X Ti 1.12. klo 18.30 Kuukausikokous, Upseerikerho
– HUOM! kokouksen ajankohta voi siirtyä 6.12.
tapahtumien yhteyteen
X Su 6.12. Itsenäisyyspäivän
tapahtumat – eri käskyn
mukaan
X Ma–ti 21.–22.12. Gospelkonsertit, Ristinkirkko
– jv-tehtäviä, ota yhteys
Seppoon
X To 24.12. Kynttilöiden
sytytys ja kunniavartio
– Osallistu tapahtumiin,
yhteys Seppoon
X To 31.12. Uuden vuoden
tapahtumat – eri käskyn
mukaan

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n jäsentiedote 3/2015
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Miljazzissa on meininkiä.

Jämäkät järkkärit

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on
vuosien varrella
luonut maineen luotettavana ja hyvänä järjestyksenvalvontapalvelujen tuottajana.
Yhdistys toteuttaa vuosittain lukuisia järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä. Pyyntöjä tulee valittuja tehtäviä huomattavasti enemmän. Yhdistys kuitenkin aina harkitsee tapahtuma tapahtumalta ottaako työn vastaan vai ei.
Erityinen plussa on, jos tapahtuma sopii jollain tavalla yhdistyksen imagoon,
ideologiaan ja toiminta-
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malliin. Toisaalta; tehtävä
voidaan ottaa vastaan,
vaikka tapahtuma ei suoraan, tai edes etäisesti, toimintaamme liittyisikään.
Tässä hieman kevään ja
alkukesän saldoa: Yhdistys oli jo hyväksynyt Mahdollisuuksien tori- tapahtuman järjestyksen hoidon
17.5. sunnuntaiksi, kun
Porvoosta kuului kutsu.
Sounds-musiikkitapahtuma oli pulassa, kun järjestyksenvalvojia ei tahtonut
löytyä 16.5. illaksi.
Jämäkät järkkärimme
päättivät toteuttaa samana viikonloppuna kaksi eri
tapahtumaa. Rankkaahan

se oli, mutta myös palkitsevaa.
Yksi perinteisistä tapahtumista, johon vastataan
aina myöntävästi, on ollut
Miljazz. Aikaisemmin Upseerikerholla järjestetty
musiikkishow toteutettiin
nyt Pikku Vesijärven rannassa. Värikäs ja arvostettu kiertue kävi Lahdessa
7.6. ja sai ansaitsemansa
vastaanoton. Ja järjestys
säilyi moitteettomana,
kuinkas muuten.
S Sataman sankarit.

T Järkkärit Porvoossa.

Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: KALEVI VÄISÄNEN,
MARKKU SELONEN,
MAARIT HILTUNEN
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Välskärit

vauhdissa

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat
ry järjesti 22.–24.5. Ensiapukurssi 2:n Kilpiäisissä, Sotaveteraanien yhteismajan maastossa. Kurssin
vetivät barettisisko ja -veli Pirkko Väänänen ja Ari Mähönen.
EA 2 on jatkoa EA 1:lle. Sen on tarkoitus edelleen täydentää kurssilaisten tietoja ja taitoja ensiavusta eri tilanteissa ja
olosuhteissa.
Kurssin ohjelma oli monipuolinen ja
tiukka. Kurssilaiset mm. harjoittelivat vakavasti vammautuneen potilaan kuljetusta vaikeissa olosuhteissa tilapäispaareilla, lastoittamista tilapäisvälinein ja yleensäkin potilaan siirtoa eri tavoin.
Kurssilla myös harjoiteltiin eri-ikäisten
ja -kokoisten lasten ensiapua ja elvyttämistä. Kuten aina, kurssin sisältöön kuului
myös erilaisten sidosten tekeminen.
Sotaveteraanien yhteismaja oli harjoituspaikkana mainio. Se tarjosi monipuoliset harjoitteluolosuhteet ja -maaston, ja
toimi myös kätevänä majoitus- ja huoltopisteenä. Suuri osa kurssilaisista viettikin
koko viikonloppunsa majalla.
Kurssin vetäjät Pirkko ja Ari olivat jälleen
panostaneet asiaan. Kurssi oli järjestelyiltään ja sisällöltään kympin arvoinen.

EA 2 kurssilaiset.

Potilasta valmistellaan kuljetusta varten.

Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: KALEVI VÄISÄNEN

Veden varaan joutuneen elvytystä.
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Sidosten mestarit.
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Lippupäivä Lahdessa
4.6.2015

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry osallistui Puolustusvoimien Lippujuhlapäivän tilaisuuksiin Lahdessa monin
eri tavoin.
Aamulla joukot kokoontuivat
Mannerheimin patsaalle seppeleen
laskuun. Paikalla oli runsaasti eri
maanpuolustusjärjestöjen ja puolustusvoimien edustajia. Sankarihaudoille laskettiin myös seppeleet.
Upseerikerholla jaettiin sitten ne
mitalit. Paikalle oli kutsuttu kaikki
alueen palkitut, sekä heidän järjestöjensä edustajat.
Lippupäivää vietettiin nyt ensimmäistä kertaa Hämeen Rykmentin
lakkautuksen jälkeen. Päivän näyttävät tapahtumat osoittivat PäijätHämeen maanpuolustustyön olevan
voimissaan ja elävän hyvin, vaikka
suuren joukko-osaston katoaminen
olikin ikävä isku tälle tärkeälle työlle.
Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN,
MAARIT HILTUNEN
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Lipulla.

Palkitut.
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Kesäkauden
avajaiset
13.6.

Y

hdistyksen perinteiset kesäkauden avajaiset
järjestettiin Sotaveteraanien yhteismajalla Kilpiäisissä. Tapahtuman aluksi nostettiin liput.
Sitten jaettiin hieman tunnustuksia ja ihailtiin saatuja
lahjoituksia.
Ampujat saivat vielä jakamattomia mitaleita aikaisemmista ammunnoista. Pokkaamassa kävivät barettiveljet Eero Tähkänen ja Kari Nevala.
Yhdistyksen standaari luovutettiin Olli Lindstamille,
Ari Ritarille, Ari Mähöselle ja Eero Sintoselle. Pertti Salolle luovutettiin pitkäaikaisista ansioista Rauhanturvaajaliiton kultainen ansiomitali. Hän sai samalla 70-vuotismuistolautasen. Markku Selosen työtä Sotaveteraanimajalla muistettiin erityispalkinnolla.
Yhdistys sai lahjoituksena käyttöönsä ison YK-lipun.
Virallisen osuuden jälkeen alkoi illan varsinainen ohjelma. Ja sitä oli enemmän kuin tarpeeksi. Ensin tietenkin saunottiin. Ruokailuun oli tällä kertaa panostettu
erityisesti. Paikalle oli hankittu maukasta paikallista
makkaraa ja lihaa grillattavaksi ja lisäksi barettiveli Ritari valmisti keittoa vanhassa kunnon Alfa- keittimessä.
Barettiveli Väisänen oli ovelaan tapaansa järjestänyt
erilaisia kilpailuja kilpailuhenkisille. Palkinnot herättivät kilpailuvietin taatusti. Ja toki sitten tanssittiin.
Kesäkauden avajaiset oli tapansa mukaan ilomielinen ja kesän riehakasta odotusta täynnä oleva tilaisuus.
Kuvatkin sen kertovat.
Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MAARIT HILTUNEN, MARKKU SELONEN

Lipunnosto.

YK-lippu lahjaksi.

Kesäkauden avajaisissa palkitut.

Keittoa kaikille.
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Rannalta onginta 1.8.

P

Näpyä
odotellessa...

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n ja KantaHämeen Rauhanturvaajat ry:n perinteinen rannalta ongintakilpailu järjestettiin nyt Lahdessa
Myllysaaressa.
Ystävällismielinen kilpailu oli jälleen esimerkki hyvästä barettihengestä, vaikka toki jokainen kalamies tosipaikassa kilpailuhenkiseksi muuttuukin.
Kilpailun jälkeen syötiin Koskisen Ilkan valmistamat
maukkaat keitot ja jaettiin palkinnot. Tiukan kisan voitti PHRT tuloksella 4586 grammaa.

Kisan jälkeen keitto maistui.

Teksti JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN

Palkitut.

Saunaan, saunaan
faitterit …

K

esällä saunotaan. Sen tietää jokainen suomalainen. Mutta sen tietää erityisesti faitteri saunottuaan kuumalla aavikolla Suezilla tai mustassa Libanonin yössä.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on pyrkinyt takaamaan jäsenilleen mahdollisuuden riittävään saunakokemukseen kesäisin. Säästä riippumatta. Laadusta
tinkimättä. Sauna järjestetään kaikkien kesätapahtumien yhteyteen.
Homma lähtee yleensä käyntiin siitä, kun Sotaveteraanien yhteismaja avataan. Varsinaiset tapahtumat,
kuten kesäkauden avajaiset ja kesän kuukausikokoukset ovat tietysti yhtä saunan juhlaa. Mutta lisäksi saunotaan aina maanantaisin ja torstaisin. Ja käydään sitä
välillä naapurisaunallakin Rintamaveteraanien vieraana. Mutta tulos on aina sama: Puhdas on baretin keho,
ja pirteä on mieli.
Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN,
VEIKKO MAKKONEN
Faitteri 3 / 2015

Maailma paranee pukuhuoneessa.

Laiturilla laaditaan uusia saunasuunnitelmia.
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Jyvällä

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n ampujat
ovat olleet todella aktiivisia ja työllistettyjä tänä
vuonna. Yhdistys otti tänä vuonna hoitaakseen
liiton kotiratakilpailun organisoinnin. On myös muistettava, että Hämeen Rykmentin lakkauttamisen myötä
Hälvälän ampumaradan järjestelyt muuttuivat olennaisesti. Kaikkien rataa käyttävien siviiliseurojen ja -yhdistysten on nykyään osallistuttava radan valvontatehtäviin. Tämä kaikki on tarkoittanut edelleen lisää työtä
ampujille.

Ampujat.

Kotirataammuntojen
puristusta.

Ammuttukin on.
Kotiratakisoissa otettiin voitto ilmakiväärin joukkuekisassa. Lisäksi henkilökohtaisissa kilpailuissa Kari
Nevala voitti sarjan 50 ilmakiväärin Tauno Lindströmin
ollessa pronssilla ja Petri Enqvist oli hopealla ilmakiväärin sarjassa Y.
Yhdistyksen oma kesäinen kaksiosainen pienoiskivääriammunta toteutettiin kesä- ja elokuussa. Kisan 1
voitti Risto Salminen tuloksella 177. Kisan 2 voitti Kari
Nevala kovalla tuloksella 194.
SRTL:n Falling Plates -kisoissa Vekaranjärvellä sarjan 50 FP joukkueemme 1 onnistui hienosti ja saavutti
hopeaa. Joukkueessa ampuivat Risto Salminen, Pentti
Karhinen ja Kari Nevala.

Pienoiskivääri 2 vauhdissa.

Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN, RISTO SALMINEN

LAHTI – PORVOO www.mega-auto.fi

Liiton kisoissa oltiin tarkkana...
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Baretit ystävineen Haapsalussa

V

arhain elokuisena lauantaiaamuna joukko iloisia matkailijoita oli kokoontunut Lahden linjaautoasemalle. Syykin selvisi, sillä kyseessähän
oli perinteinen ”Barettien talkoomatka”. Tällä kertaa
lähdettiin Viron länsiosaan, Haapsaluun. Matkalle lähti yhteensä 34 reipasta matkaajaa. Vanhin faitteri oli
muuten vuodelta 1965 ja nuorin vuodelta 2014.
Laivalla nautitun aamupalan jälkeen suuntasimme
kohti Paldiskia, paikallisen oppaamme Urmas Orek’in
johdolla. Urmas kertoi Viron historiasta ja välillä pysähdyimme monessa historiallisessa paikassa. Rannikolla ihailimme mm Tyrisalun yli 20-metristä rantatörmää,
josta oli kaunis näkymä merelle. Paldiskin jälkeen suuntasimme matkamme kohti majoituspaikkaamme, Fra
Mare -kylpylähotellia. Kylpylässä oli mahdollisuus saunoa jopa kuudessa erilaisessa saunassa.
Illalla oli sitten mahdollisuus lähteä Haapsalun keskustaan, missä oli ”Valkoinen Daami” -tapahtuma ja
meren rannalla oli ”Muinaistulien yö”. Hotellissa oli vielä
”nuorisolle” tanssit yömyöhään, paikallisen orkesterin
tahdittamana.
Aamusaunan ja runsaan aamiaisen jälkeen lähdimme sitten tutustumaan tarkemmin Haapsaluun. Ryhmäkuvan otimme Keisarillisen rautatieaseman edessä, jossa on muuten 216-metrinen katettu laituri. Vierailimme myös 1200-luvulta olevassa Haapsalun Piispanlinnassa, joka on Viron parhaiten säilyneitä keskiaikaisia rakennuksia. Sitten oli jo aika suunnata takaisin Tallinnaan, jotta myös tarpeellisille ostoksille olisi
riittävästi aikaa.
Kuljettajana meillä oli Timo Setälä. Hänkin suoritti
sen perinteisen linja-autonkuljettajan peruutustestin Sepolle, paikkana oli Haapsalu. Testi meni kiitettävästi
läpi. Lahteen saavuttiin turvallisesti ja kommenttien mukaan matka oli ollut jälleen ikimuistoinen. Siitä suuri
kiitos Sepolle ja muille matkanjärjestäjille. Niin, ja kommenttien mukaan, perinnettä tulee jatkaa…
Teksti ja kuvat: AKI HARJU

Matkanjohtajan puhuttelu.

Kalevi vähän ennen, kunnes…

Rantatörmää.

Urmas kertoo...
Faitteri 3 / 2015
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Kiertoajelu…

Camp Degerö
– tuo poikien leikkipuisto

K

un yhdistyksessä saatiin tietää, että Degerössä sijaitsee barettiveli Sten Johanssonin perustama sotilashenkinen teemapuisto, niin sinnehän oli päästävä.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat
päätti järjestää vuoden 2015
kesäretkensä juuri tähän kohteeseen.
Degerön historia on monipolvinen. Pääosa kunnasta mm. oli
sodan jälkeen osa Porkkalan

Neuvostoliitolle vuokrattua
aluetta.
Camp Degeröhön on koottu
hämmentävä määrä erilaista
sotilaskalustoa; ajoneuvoja,
aseita ja muuta varustusta. Ja
suuri osa esim. ajoneuvoista
toimii kunnostettuina edelleen!
Kokemus oli mieleenpainuva.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: EERO SINTONEN,
MATTI PYYMÄKI

Hallitus ja toimihenkilöt 2015

FAITTERIN KESÄ 2015
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta:
Reijo Juvonen, repe.juvonen@outlook.com
puh. 040 5793463
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:
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
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
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

Camp Degerön esittely.
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Matkailutoimikuntaan kuuluu myös:
Eero Sintonen, epro.sintonen@gmail.com
puh. 044 0783337
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Veteraanijärjestöjen terveiset faittereille
YYA-SOPIMUS JA
RAUHANTURVAAJAT

LAHDEN RINTAMAVETERAANIT RY KIITTÄÄ

Tätä nyt kyseessä
olevaa sopimusta ei
juhlistettu runsaan kutsuvierasjoukon ja lehdistön
läsnä ollessa eikä salamavalojen välähdyksissä, kuten Paasikiven aikaista sopimusta. Meidän keskinäinen sopimuksemme perustui suomalaisten miesten sanaan.
Kun meidän sotaveteraanien keski-ikä ylittää jo 93
vuotta, niin on luonnollista, että meistä alkaa olla jo
veto pois kuin Mulinin kollista. Siten saamamme kaikenlainen apu Teiltä Rauhanturvaajilta on kultaakin
kalliimpaa.
Erityisesti mainitsen viimekesäisen saunan korjaamisen ilkivallan jäljiltä. Kuten myös tämänkesäisen
laiturin ja saunamme korjaamisen sekä maalaamisen aluearkkitehdin määräämän väriseksi – kauniin
vihreäksi.
Kaikenlainen yhdessäolo on sujunut erinomaisesti. Yhteismajan alueella on lukuisia muistomerkkejä
ja niitä tulee lisäämään lähiaikoina paljastettava TUNTEMATTOMAN RAUHANTURVAAJAN muistokivi laattoineen. Sekin on omiaan lisäämään yhteenkuuluvuutta.
Kiitän Teitä hyvät rauhanturvaajat kaikkien yhteismajaa käyttävien puolesta ja toivon Teidän edelleenkin viihtyvän siellä.
JUKKA SIMOLA
Sotaveteraaniliiton Lahden piirin
puheenjohtaja

Meitä Rintamaveteraaneja on keskuudessamme vielä noin 10
000. Keski-ikämme on yli
91 vuotta. Yhteiskunta tarjoaa meille 10 vuorokauden kuntoutusjaksoja /
vuosi, mikäli sitten itse kukin jaksaa osallistua kuntonsa vuoksi.
Iäkkäät veteraanit läpikäyvät useimmiten hitaasti
etenevää yksilön toimintakykyä alentavaa monimuotoista prosessia, mistä johtuen edessä on hyvin vaikea elämänvaihe. Tavallisesti se näkyy aivojen, sydämen ja liikuntaelinten toimintojen hidastumisena.
Muutokset ovat pysyviä, mutta niiden etenemistä voidaan hidastaa oikeanlaisella kuntoutuksella ja virkistystoiminnalla. Näin ollen ikääntyvän veteraanin kuntoutuksen tarpeet painottuvat yhä enemmän toimintakykyä ylläpitäviksi.
Ikääntyvän veteraanin ja tämän puolison omassa
kodissa asumista tukevaa toimintaa ovat rauhanturvaajat kiitettävästi tukeneet monimuotoisilla vapaaehtoisilla talkootöillä. Esim. Kilpiäisissä sijaitsevan Veteraanimajan kesänviettopaikan kunnostusta on tehty useana vuotena, joista viimeisenä mainittakoon jäiden rikkoman laiturin uusiminen rauhanturvaajien
työnä.
Rintamaveteraanien puolesta haluan kiittää PäijätHämeen Rauhanturvaajat ry:n jäseniä erittäin merkittävästä Rintamaveteraanien hyväksi tehdystä vapaaehtoistyöstä.
Menestystä toiminnallenne!
SULO LEIVO
Kunniapuheenjohtaja

Rauhanturvaajat ja Sotaveteraanit yhteismajalla kesäkisoissa
5.8.2015.

Rauhanturvaajat kantamassa Veteraanien lippuja Veteraanipäivänä 27.4.2015.
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