
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE 1

2018

2
PÄIJÄT-HÄMEEN  
RAUHATURVAAJAT RY
PHRT.FI

PHRT ILMOITTAA   sIvu 10-11 KEsÄKAuDEN 
AvAJAIsET 9.6.2018 

PHRT:N KEsÄRETKI HAMI-
NA TATTOOsEEN 4.8.2018 

TuLE KEsÄPÄIvILLE 
LAHTEEN 15.7.2018

PHRT MAHDOLLIsuuKsIEN  
TORILLA 8.5.2018  KANsI 

ENsIAPu 2 -KERTAusKuRssI  
27.1.2018 sIvu 3

PHRT:N TALvIRIEHA  
10.3.2018 sIvu 4

KANsALLINEN vETERAANIPÄIvÄ  
27.4.2018 sIvu 5

13.3.2018 sIvu 8

vETERAANIEN  
KANssA KAHvILLA sIvu 9

PHRT:N KEvÄTKOKOus 
LEPOLAssA 

sIvuT 6-7



PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE2

2018 - 2
PÄIJÄT-HÄMEEN RAuHANTuRvAAJAT RY:N JÄsENTIEDOTE

PHRT:N T IEDOT TA JKA KsI!
Vuoden 2019 alusta nykyinen tiedottaja jää pois 
remmistä. Uusi tiedottaja saa vanhalta koulutuk-
sen ja perusteet työhönsä.Yhdistyksen tiedottaja 
mm: 
- ylläpitää internet-sivujamme osoitteessa www.
phrt.fi 
- toimittaa neljä kertaa vuodessa ”Faitteri”-leh-
den 
- neuvottelee ”Faitteri”-lehden taitto- ja painoso-
pimukset vuosittain 
- ylläpitää yhdistyksen kuvasivustoa osoitteessa 
www.kuvat.fi 
- arkistoi yhdistyksen kaiken tiedotusmateriaalin 
(tällä hetkellä n. 37 g) 
- laatii yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen 
ohjeistuksen ja päätösten mukaan ilmoitukset 
sääntömääräisistä kokouksista ja muista tapah-
tumista paikallisiin medioihin 
- laatii ja toimittaa Rauhanturvaaja- lehteen me-
nevän materiaalin joka toinen kuukausi lehden 
päätoimittajalle 
- Tiedottaja tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyk-
sen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa.

PuHEENJOHTA JA N PA LsTA
Hyvää kesää kaikille!

Jälleen on koittanut grillimakkaran, saunomi-
sen ja hiirenkorvien aika. Majoilla alkavat kesän 
menot. 

Tulossa on kesäkauden avaus, vertaistukipäivä, 
ynnä muuta. Jokaiselle löytyy takuulla jotain. Ta-
pahtumakalenteria seuraamalla pysyt parhaiten 
mukana siinä missä mennään, niin talkoiden kuin 
muidenkin yhteisten rientojen osalta. 

Laadukas lehtemme, jota juuri luet, tarvitsisi 
myöskin tulevaisuudessa uutta osaajaa, jolla 
olisi toimituksellisia taitoja. Jos asia kiinnostaa, 
ota yhteys Jereen. 

Talkoorintamalla on Lahdessa myös vilkas kesä, 
Ironman ja Jukolan viesti esimerkkeinä.

Myös esimerkiksi kesäteatteri 
Ainonpuistossa ym. tapahtu-
mat tuovat väriä toimintaan. 
Jokainen voimiensa mukaan 
ottaa aurinkoa tai virkistyy 
pienissä tehtävissä.

Kiitokset kaikille ahkerasta 
alkuvuodesta ja kuumaa kesää.

Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry  
Lintumäentie 206, 17110 Kalliola www.phrt.fi 
Paino: SP Paino Oy, 2018 
Kansikuva: PHRT 8.5.2018 Mahdollisuuksien torilla. Kuva Markku Selonen
Taitto: islandb.fi/Vesa Tamminen-Larmi
Vuoden 2018 Faitteri n:o 3 ilmestyy 15.9.2018 mennessä (aineisto 15.8. 
mennessä). 
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Yhdistyksen jäsenistön 
suunnalta oli jo pitkään 
tullut pyyntöjä EA- 2 
– kurssin järjestämi-
seksi. Kurssin tarve oli 
ilmeinen, joten asiaa 
alettiin puuhaamaan jo 
syksyllä 2017. 

Koska jäsenenämme 
on myös pätevä alan 
kouluttaja, Väänäsen 
Pirkko, häntä pyydet-
tiin tietenkin vetämään 
kurssi käytännössä. 
Ongelmana oli vain se, 
että Pirkko oli muutta-
nut pois Lahdesta. 

JOTAIN TARTTIS TEHDÄ... PUHALLUSELVYTYSTÄ LAPSELLE

Lopulta asia saatiin 
järjestymään ja Pirkko 
onnistui viilaamaan 
aikataulunsa niin, että 
hänet saatiin mukaan 
remmiin. 

Kurssi järjestettiin, ja 
se onnistui hienosti. 
Kurssille osallistui 10 

henkilöä. Kurssin johti 
tuttuun tapaan Mähö-
sen Ari.

Viime aikoina on 
kovasti kyselty EA 
1 – kurssia, joten sitä 
odotellaan…
TEKSTI JARMO LAINE 
KUVAT ARI MÄHÖNEN

ENsIAPu 2  
-KERTAusKuRssI 27.1. 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä 
KUNTOUTUSPALVELUT KRIISINHALLINTATEHTÄVISSÄ PALVELLEILLE 

 Oulunkylän kuntoutussairaala, Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki. Puh. (09) 752 712, www.okks.fi 

asiakaspalvelu@okks.fi, puh. 040 570 1439 

OTA YHTEYTTÄ - 
SUUNNITELLAAN 

JUURI SINULLE  
SOPIVA KUNTOUTUS- 

KOKONAISUUS 

 KunnonStartti – fyysisen toimintakyvyn kartoitus nykyteknologiaa 
hyödyntäen hintaan 140 € myös puolisolle (norm. 190 €) 

 Kuntouttava virkistysloma yhdessä puolison tai ystävän kanssa 
10 % alennuksella  

 Fysioterapia ja akupunktio 10 % alennuksella 
  

 Erikoislääkärit, sairaanhoito 
 Fysioterapia, toimintaterapia, jalkaterapia 
 Sauna-uima-allasosasto, poreallas ja yrttikylvyt 
 Kuntosali, joka on varustettu älykorteilla toimivilla laitteilla 
 Hyvät ulkoilumahdollisuudet ja ulkoliikuntapuisto 
 Oman ravintolan ravitseva kotiruoka 

Kuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutusta  
tukevat puitteet Vantaanjoen varrella: 

KuntoTreffit ryhmille, ryhmäkuntoutusta ja vertaistukea tarjoavaa 
 

Kriisinhallintaveteraanikortilla tarjouksessa vuoden 2018 loppuun asti 
 

YLI 25 VUODEN KOKEMUS FYYSISESTI VAMMAUTUNEIDEN KUNTOUTUKSESTA 

KURSSI LUOKASSA
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Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry järjesti 
jo neljättä kertaa Tal-
virieha- tapahtuman 
Siikaniemessä. 

Varsin suosituksi 
koettu rieha yhdistää 
hienosti pilkkikilpailun 
ja kivan talvisen perhe-
tapahtuman. 

Paikalle oli taas saapu-
nut noin neljäkymmen-
tä rauhanturvaajaa ja 
heidän omaistaan. 

Pilkkikisan tulokset 
ovat tässä:

Naiset: 
1. Tähtinen Maija 674 g. 
2. Rossi Elvi 477g. 
3. Päivinen Tuula 77 g.

Miehet: 
1. Tähkänen Eero 402 g. 
2. Simola Antero 270g. 
3. Syrjä Taisto 225g.

Suurin kala: 
Rossi Elvi 145g.

Pienin kala: 
Simola Antero 10g.

Kuten aina, tiukan 
pilkkikisan jälkeen 
grillailtiin ja saunottiin. 
Lapsille oli järjestet-
ty lukuisia mukavia 
aktiviteetteja. Voittajat 
palkittiin, mutta kaikil-
la oli hauskaa. 

Ensi vuonna taas uu-
destaan!
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

PHRT:N SEPPELEENLASKU VAPAUDEN HENgETTÄREN PATSAALLA

MATIN TYYLINÄYTE TALVIRIEHAN JENgIN POSEERAUS

PHRT:N TALvIRIEHA 
10.3.2018

- Kun läheinen on poissa -
Autamme ja palvelemme Teitä hautausasioissa.

Kaikki alan palvelut asiantuntemuksella,
lämmöllä ja hyvällä ammattitaidolla.

Lahden 
Hautauspalvelu

Neuvonta & ajanvaraus  p. (03) 752 2246
Rauhankatu 20, Lahti  www.hautauspalvelu.f i

Sari Saari Marianne Välimaa

Suomen Hautaustoimistojen 
Liiton jäsenliike

TUOMARINEUVOSTON KOKOUS
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HEIJAsTIMILLA RAHAA 
vETERAANEILLE 26.4.2018

KANsALLINEN  
vETERAANIPÄIvÄ 27.4.2018

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry kutsui kaikki alueensa 
Veteraanijärjestöt kahville Upseerikerholle. Tilaisuuden 
tarkoituksena oli jakaa Selosen Markun ideoiman heijas-
tintempauksen  kautta kerätyt varat kullekin järjestölle 
niiden jäsenmäärien mukaan. 

Summa kokonaisuudessaan, 453€, ei toki ollut päätä hui-
maava, mutta heijastinprojekti oli paljon muutakin, kuin 
vain rahaa. Kaikki Veteraanit saivat oman PHRT- heijasti-
mensa ilmaiseksi. Lisäksi yhdistys jakoi henkilökohtaisesti 
heijastimet 65 Veteraanille kotikäynneillä. Nämä vierailut 
poikivat runsaasti hyvää mieltä, puolin ja toisin.  

Teksti: Jarmo Laine 
Kuvat: Markku Selonen

Yhdistyksemme osallistui jälleen kerran kansal-
lisen Veteraanipäivän juhlallisuuksiin Lahdessa. 
Perinteisesti maanpuolustus- ja Veteraanijär-
jestöt, sekä laaja joukko yksityisiä kansalaisia 
kokoontui Ristin kirkolle ja siellä Vapauden Hen-
gettären patsaalle. 

Tapahtumaan osallistuneet kokivat syvästi sen 
tosiasian, että Veteraanien määrä vähenee jatku-
vasti ja nopeasti. Myös heidän kuntonsa heikke-
nee. Silti monet sotiemme Veteraanit olivat itse 
nytkin paikalla omaisineen.  
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

LIPPULINNA

HEIJASTINPROJEKTIN MAALI

TAIDETTA

KEHYSTYKSET

TAITEILIJA- 
TARVIKKEET

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

”KuN vANHA fAITTERI ON POIssA….”
Omainen - ota halutessasi yhteyttä yhdistyk-

seemme. Autamme mahdollisuuksien mukaan.
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Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry päätti 
tällä kertaa pitää sään-
tömääräisen kevätko-
kouksensa 17.3.2018 
Lepolan leirikeskuk-
sessa Ahtialassa. 

Paikan sijainti, mukavat 
ja käytännölliset tilat, 
hyvä ruoka sekä tie-
tysti sauna houkutte-
livat yhdistyksen tällä 
kertaa Alasen järven 
rannalle. 

Lepolan ravintolasa-
lissa nautittiin ensin 
kahvit, sitten aloitettiin 
tiukka kokous.

Kokouksessa palkittiin 
jälleen jäsenistöä. 

Kevätkokous on tili-

PHRT:N KEvÄTKOKOus 
LEPOLAssA 

kokous, joten jälleen 
päätettiin hallituksen 
vastuuvapaudesta. Se 
myönnettiin. 

Vuoden 2017 rauhan-
turvaajaksi valittiin 
Taisto Syrjä.

Varsinaisen kokouk-
sen jälkeen syötiin ja 
Kuorokillit esiintyivät. 
Tunnelma nousi lähes 
kattoon. Sitten porukka 
paineli tietenkin sau-
naan. Saunanraikkaat 
faitterit päätyivät sit-
ten kokeilemaan Lepo-
lan karaoke- laitteita ja 
meno oli tietysti hurjaa. 

Hyvä kokous.  
Hyvä fiilis.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

KOKOUKSEN TUNNELMAA VUODEN RAUHANTURVAAJAN HYMYÄ
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KUOROKILLIT LAVALLA PUHEENJOHTAJA KARAOKEN LUMOISSA
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HOLLOLAN SEURAKUNNAN 
LEIRIKESKUKSET 

Parinpelto (Hollola)
 Kalliopirtti (Kärkölä) 
 Särsjärvi (Padasjoki) 

 
PYYDÄ TARJOUS TILAVUOKRASTA! 

parinpelto@evl.fi / 044 524 6181 
www.hollolanseurakunta.fi/leirikeskukset 

www.parinpelto.fi 
 

 

Päijät-Hämeen Ra-
uuhanturvaajat ry 
osallistui perinteisesti 
talvisodan päättymi-
sen juhlallisuuksiin 
13.3.2018 Lahdessa. 

Aluksi tapahtumaan 
osallistuvat järjestöt ja 
yksityiset kansalaiset 
siirtyivät Ristin kirjolle 
ja siellä laskettiin sep-
pele Vapauden Henget-
tären patsaalle. Tämän 

13.3.2018

LIPPULINNA SAAPUU

”HUOMIO...”

LAHDEN MIESKUORO ESIINTYY”… VIUHUU SIRPALEET JA ROISKUU MULTA...”

jälkeen joukot siirtyivät 
kirkkoon, jossa pidet-
tiin jumalanpalvelus.

Kirkossa Päijät-Hä-
meen Rauhanturvaajat 
ry:n kuoron, Kuorokil-
lien, iskurymä lausui 
monien liikutukseksi 
Yrjö Jylhän runon ”Kai-
vo”. 
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN
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Vuodesta 1984 alka-
en järjestetty ”Mah-
dollisuuksien tori” 
-tapahtuma keräsi 
taas runsaasti ihmisiä 
seuraamaan kansain-
välisyyttä ja yhteisö-
toimintaa korostavan 
tapahtuman ohjelmaa. 

PHRT MAHDOLLIsuuKsIEN 
TORILLA 8.5.2018

K r i i s i n h a l l i n t a v e t e r a a n i k o r t i l l a  
s e u r a a v a t  e d u t :  

•  l o u n a a s t a  k l o  k e  &  p e  - 1 5 %  
•  m a j o i t u k s e s t a  -  1 0 %  

•  r y h m ä a l e n n u k s e t  -  2 0 %  

 2 . 5 . 2 0 1 8  a l k a e n  l o u n a s  
 k l o  1 1 : 0 0  -  1 3 : 0 0  

 Y k s i t y i s t i l a i s u u k s i s t a  
 e i  p e r i t ä  t i l a v u o k r a a  

 •  S i p u r a n t i e  3 2  •  1 5 3 2 0  L a h t i  •  0 3  7 5 6  1 5 2 1  •  

•  K a r i :  0 4 0  0 4 0  9 3 4 2  •  M a n j a :  0 4 6  9 3 0  3 6 5 7  •  

a s i a k a s p a l v e l u @ l o m a k e s k u s l e p o l a . f i  

w w w . l o m a k e s k u s l e p o l a . f i  

• JUHLAPALVELU • MAJOITUS• RAVINTOLAPALVELU • KARAOKE •KOKOUS- JA SAUNATILAT •

Ravintola A-oikeuksin, 120 apk 
Ravintolassa: televisio, videotykki, 
äänentoisto- ja karaokelaitteet 
Terassilla 60 apk 
Tilaussauna 20 henkilölle 

Majoitustilaa n. 60 hengelle.  
Kaikki tilat soveltuvat 
liikuntarajoitteisille 
Lemmikkieläimet tervetulleita  
Grillikota ja soutuvene vapaasti 
asiakkaiden käytettävissä 

Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry on 
osallistunut torin 
meininkiin jo pitkään 
tuomalla paikalle UN- 
pykäläkopin ja siihen 
barettipäiset pykälä-
miehet. Pykälästä on 
jaettu kiinnostuneille 

tietoa yhdistyksestä ja 
ylipäänsä rauhantur-
vaamisesta ja kriisin-
hallinnasta. 

Tänä vuonna tori veti 
taas paikalle tuhansia 
ihmisiä. Noin 60 yhdis-
tystä esitteli toimin-
taansa.

PHRT:n ständi oli var-
sin suuren kiinnostuk-
sen kohteena, kuten 
aina. 

Ensi vuonna olemme 
täällä varmasti läsnä. 
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

UUSI JENgI VUOROLLAAN VAHDISSA...RASKAAN PYKÄLÄN JÄLKEEN TANKATAAN...
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Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat ry:n perinteiset kesä-
kuun avajaiset järjestetään 
lauantaina 9.6. Kilpiäisissä 
Sotaveteraanien yhteisma-
jalla. 

Tule mukaan legendaari-
seen menoon. Ohjelmaa on:

• tervetulokahvit klo 11.00
• huutokauppatavaroiden 

näyttö alkaa klo 11.00 
(mm. 100 LP- levyä 50’s- 
80’s ja paljon muuta)

• lipunnosto klo 12.00
• kesäkauden kuukausiko-

kous
• Kuorokillit esiinty-

vät 
• pelejä ja leikkejä
• saunomista
• grillausta
• tanssi- ja tunnelmamu-

siikkia
Jos haluat tukea  
huutokauppakeisari Mark-
kua, niin voit lahjoittaa 
tavaraa kaupattavaksi. 

PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA

klo 09.00  Lähtö Maro-
lankadun turistipysäkiltä

klo 10.30 Lounas (oma-
kustanteinen), Hotelli 
Leikarin ravintola

klo 11.30-11.45 Suomi 100 
lipputankoon tutustumi-
nen (jos valmis) 

klo 12.00 Tutustuminen 
rauhanturvaamisen ja 
Veteraanityön perinne-
keskukseen

PHRT:N KEsÄRETKI  HAMINA TATTOOsEEN  4.8.2018

KEsÄKAuDEN 
AvAJAIsET 
9.6.2018

klo 14.00-16.00 Tattoo 
esitys

klo 17.00-17.30 Kahvitau-
ko Anjalankoskella

klo19.00 Paluu Marolan-
kadun turistipysäkille

Peruuntuvista paikoista 
voi ja kannattaa tiedus-
tella: Markku Selonen, p. 
040 5021141

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjestää (yhdessä 
SRTL:n kanssa) hauskan tilaisuuden juuri sinulle ja 
lapsillesi Lahden Sotaveteraanipiirin yhteismajalla 
Kilpiäisissä Lahdessa. Osoite on Vaskirannankatu 11.

Ohjelma: 

klo 11.00  Saapuminen, tulokahvit 
klo 12.00 Juhlallinen lipunnosto 
klo 12.30 Pastori Petri Määtän tervetulosanat 
klo 12.45  SRTL:n vertaistukikoordinaattori Timo Ryhäsen 
terveiset 
klo 13.00  Lounas 
klo 13.30- Pelejä, moottoriveneajelua, nuorille ongintaa 
laiturilta, saunominen, musiikkia 
klo 17.00  Lipunlasku 

Jos et ole vielä kriisinhallintaveteraaniyhdistysten 
toiminnassa mukana, niin tämä on hyvä tilaisuus päästä 
näkemään mistä on kysymys. Paikalla on useita eri 
kriisinhallintaoperaatioissa palvelleita henkilöitä, jotka 
voivat kertoa kokemuksistaan.

Kysy lisää: Markku Selonen, 0405021141 
markku.selonen@gmail.com

TuLE KEsÄPÄIvILLE 
LAHTEEN 15.7.2018

Oletko juuri kotiutunut kriisinhallintatehtävästä? 
Onko omaisesi kriisinhallintaoperaatiossa? Haluat-
ko tutustua rauhanturvayhdistysten toimintaan ja 
yhdistyksissä toimiviin ihmisiin? 
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PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA          PHRT ILMOITTAA

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4,
puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-19, la 8-17
www.saksalanteboil.fi huoltaa autoja ja ihmisiä

●  Kotiruokalounas, ark. klo 10-15 ● Online 
●  Peräkärryn vuokraus ● Autonpesut  
●  Kahvilassa asiakaspaikat 60:lle  
●  Autofix palvelut, sisäsiivoukset, vahaukset,
 käsinpesu ym. ym.

Tervetuloa oikealle huoltoasemalle!

● Huoltomme palvelee joka arkipäivä

Ma 04.06. Puolustusvoimain 
lippujuhla 
- PHRT mukana tapahtumissa eri 
käskyn mukaan

La 9.6. klo 12.00 Kesäkauden 
avajaiset, kuukausikokous, 
Yhteismaja, Kilpiäinen 
- mukaan perinteisiin juhliin, 
ohjelmaa riittää ja sauna on 
lämpimänä

Ke 6.6. klo 20.00, mp-järjestöjen 
iltahartaus, Upseerikerho 
- tule mukaan yhteiseen 
tapahtumaan

La 9.6. klo 12.00 Kesäkauden 
avajaiset, kuukausikokous, 
Yhteismaja, Kilpiäinen 
- mukaan perinteisiin juhliin, 
ohjelmaa riittää ja sauna on 
lämpimänä

15.-17.06. Kostianvirran 
taistelut, Pälkäne 
- mukaan perinteiseen 
taisteluun

16.-17.06. Jukolan viesti, Hollola 
- PHRT mukana tapahtumassa

29.06.-01.07. Salpavaellus, 
Luumäki 
- lähde mukaan 
mielenkiintoiseen tapahtumaan

La 30.06. Ironman kilpailu 
- PHRT mukana tapahtumassa

Ma 02.07. Kuukausikokous, 
Yhteismaja 
- saunotaan ja kokoustetaan 
Kilpiäisissä

KALENTERI   4.6.-7.10.2018

w w w . l a h d e n t a k k a . f i

MEILTÄ TAKAT JA PIIPUT ASENNUKSINEEN

pentti.pollari@lahdentakka.fiLahdenkatu 47, 15140 LAHTI
P. 0440 714 600

La 07.07. Sulkavan soutu 
- PHRT mukana SRTL:n 
joukkueessa

Su 15.7. Perhetapahtuma, 
Yhteismaja, KIlpiäinen 
- tule mukaan PHRT:n 
järjestämään hauskaan 
tapahtumaan. Ota perheesi 
mukaan.

17.-20.07. Nijmegen marssi, 
Hollanti 
- mukaan marssimaan...

20.-22.07. Keskiaikatapahtuma, 
Hollola 
- PHRT mukana tapahtumassa

21.07.-05.08. Ainonpuiston 
kesäteatteri 
- PHRT mukana tapahtumassa

01.-04.08. ADMIRAL PITKA 
tiedustelupartiokilpailu, Viro 
- PHRT mukana tapahtumassa

La 04.08. Yhdistyksen kesäretki 
Hamina Tattooseen 
- PHRT:n perinteinen matka 
Haminaan

Ma 06.08. Kuukausikokous, 
Yhteismaja 
- Saunotaan ja kokoustellaan

10.-12.08. Vaasan marssi, Vaasa 
- lähde mukaan marssimaan

La 11.08. SRTL 
ampumamestaruuskilpailut ja 
Falling Plates, Kajaani 
- PHRT:n joukkue mukana 
tapahtumassa

Su 26.8. klo 10.00 Hennala 
herää- tapahtuma, Hennalan 
päämaja 
- PHRT mukana tapahtumassa

Ti 04.09. klo 18.00 
Kuukausikokous, Upseerikerho 
- esiintyjänä Pasi Pirttikoski, joka 
kertoo desanteista Suomessa ja 
laskuvarjohyppäämisestä

Ke 05.09. Kaartin soittokunnan 
konsertti Sibeliustalolla 
- PHRT mukana tapahtumassa

07.-08.09. 
Kokonaisturvallisuuden messut, 
Lahti 
- SRTL mukana tapahtumassa

La 08.09. klo 9.00, 
Järjestyksenvalvojan 
kertauskoulutus, Seponkatu 7 
- kurssin johtaja Ari Kahrola, 040 
7084990, ari.kahrola@huurre.
com

La 15.09. Upilan 
talkootapahtuma 
- Mukaan saunomaan ja 
briiffaamaan

Pe 21.09. YK:n kansainvälinen 
rauhanpäivä 
- SRTL mukana tapahtumassa

23.9.-30.9. Faitteri- lehden 
lukijamatka Libanoniin ja 
Kyprokselle 
- lähde mukaan jännittävälle 
matkalle hyvässä porukassa.

Ti 02.10. Kuukausikokous 
- vierailija vielä avoin

6.-7.10 Rauhanturvaristeily 
- perinteistä menoa, ota yhteys 
Mähösen Ariin, 0445564261
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Tarjoamme asiakkaillemme nykyaikaisia ja tehokkaita viemäri- ja puhdasvesihuollon 
ratkaisuja.  

o viemärihuolto, putkistojen saneeraus ja kuvaukset 
o puhdasvesipalvelut, sisältäen mm. talousveden toimitus, 

paineistukset ja verkostojen & järjestelmien desifiointi 
o näitä täydentävät palvelut 

 
Toteutamme niin pientalojen kuin tehdaskiinteistöjen kaikki viemäri- ja 
puhdasvesipalvelut, alkaen yksittäisen lokakaivon tyhjennyksestä, ulottuen vesitornin 
pesuun ja kauppakeskuksen viemäröintijärjestelmien kokonaisylläpitoon. 
 

Tervetuloa Eerola-yhtiöiden asiakkaaksi! 
 
 

 

       www.eerolayhtiot.fi       03 875 7215 
  
     Palveluksessasi 24/7  vuoden jokaisena päivänä 


