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Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry
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Vuoden 2018 Faitteri nro 4 ilmestyy 6.12.2018 mennessä
(aineisto 5.11. mennessä).

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kuuman kesän muistoihin, niin soramonttujen Siinai-simulaattoreihin, kuin myös
vilvoittavien vetten äärelle. Paljon on taas tehty
yhteisiä asioita niin majoilla kuin moninaisissa
talkoissa, hikeä valuen ja nestettä sekä ruokaa
tankaten. Nähty on myös komea Haminassa oleva perinnekeskus Tattoon yhteydessä.
Aki isännöi tyylikkäästi tanskalaisia vieraitamme
ja urheilusuorituksista mainittakoon Salmisen
Riston hopea liiton FP- Kisassa, sekä Hämäläisen
Jukan maailmanmestaruus melonnassa oikeiden miesten (yli 65v) sarjassa.
Onnittelut myös kaikille tavalla tai toisella palkituille ja merkkipäiviä viettäneille. Näillä eväillä
mennään kohti syksyn haasteita.
Onnittelut myös kaikille tavalla tai toisella palkituille ja merkkipäiviä viettäneille. Näillä eväillä
mennään kohti syksyn haasteita.
Toivoo Reijo

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

Faitteri liikkuu
kesälläkin
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry pitää liikunnallisia
aktiviteetteja yllä kesät talvet.
PHRT on osallistunut kisaan jos toiseenkin kesän 2018
aikana.
Tässä muutamia esimerkkejä ja tuloksia:
• Viisi jäsentämme osallistui heinäkuun alussa Sulkavan soutuihin SRTL:n joukkueessa. Tulos oli 19. sija.
• PHRT:n joukkue osallistui SRTL:n ampumamestaruuskisoihin Kajaanissa elokuussa. Tuloksena
Salmisen Riston 2. sija RK- ammunnassa tuloksella
188.
• PHRT järjesti elokuussa PHRT:n ja KHRT:n välisen
rannaltaongintakilpailun Lahdessa. Turpiin tuli tuloksella KHRT 4425 g, PHRT 2215 g. Hieno kisa, joka
tapauksessa.
• Sitten ammuttiin taas. PHRT:n perinteinen pienoiskiväärikisa järjestettiin Hälvälässä. Parkkosen
Heikki voitti tuloksella 178.
• Jaa, niin, juu; Hämäläisen Jukka meni voittamaan
melonnan MM- kultaa Portugalissa sarjassa m65, mutta tätähän me odotettiin. Fasse tietää mitä
tekee! Onnea!
Mutta ei liikunta tähän jää.
• Lentopalloilijat aloittavat 27.8. taas pelinsä. Nyt on
mahdollista treenata pateria kolme kertaa viikossa.
Tarkista ajat liikuntajaoston nettisivulta.
• Ampujat jatkavat trap-kisalla Luhtaanmaalla 1.9.
Tule mukaan geimeihin. Siinä vanhakin nuortuu…

MEILTÄ TAKAT JA PIIPUT ASENNUKSINEEN

Lahdenkatu 47, 15140 LAHTI
P. 0440 714 600

pentti.pollari@lahdentakka.fi
www.lahdentakka.fi

Teksti: Jarmo Laine
Kuva: Markku Selonen
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KESÄKAUDEN AVAJAISET
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n yksi suosituimmista tapahtumista
on jo vuosia ollut kesäkauden avajaiset. Mistä
tuo johtunee?
Olisiko asialla mitään
tekemistä sen kanssa,
että ajankohta on niin
suotuisa ja odottava?
Vai onko kyse vain siitä,

että tapahtuma on aina
ollut hauska, mutkaton,
täynnä hienoa ohjelmaa
ja parasta seuraa?
Tiedä häntä, mutta
vuoden 2018 kesäkauden
avajaiset eivät olleet
poikkeus perinteisiin.
Lipunnoston jälkeen
pidettiin kesäkuun kuu-

Kuorokillit vauhdissa
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kausikokous ja palkittiin
jäsenistöä.

Sauna, seuraleikit ja soppa seurasivat.

Sitten Kuorokillit, hieman vahvennettuna, veti
shown vailla vertaa.

Laulua, leikkiä, pelejä ja
tanssia, sitä jatkuui myöhäiseen iltaan.

Tämän jälkeen Markku
veti jo perinteeksi muodostuneen huutokauppansa. Kansa huusi ja
tavara vaihtoi omistajaa.

Kuten aina, kaikilla oli
niin mukavaa.

Palkitut

Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Lippu nousee...

Se oikea huutokauppakeisari...

Porukalle soppaa...
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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Pykäläkoppi herättää muistoja

Lipunnosto

Vertaistukipäivä perheille 15.7.2018
Uusi vertaistukimuoto Lähti hienosti käyntiin!
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti
yhteistyössä SRTL:n
kanssa vertaistukipäivän
15.7. Lahdessa Sotaveteraanipiirin yhteismajalla.
Tilaisuus oli tarkoitettu
kaikille rauhanturvaajille ja erityisesti heidän
perheilleen. Ei siis vain
PHRT:n jäsenille.
Tulokahvien jälkeen nostettiin lippu ja sitten siirryttiin leirikirkon tiloihin.
Pastori Määtän pitämän
lyhyen jumalanpalve-
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luksen jälkeen esiteltiin
tapahtuman isännät ja
muutakin paikalle saapunutta henkilöstöä.
Tilaisuuden vastuuhenkilö, SRTL:n vertaistukikoordinaattori Timo
Ryhänen, puhui lyhyesti
tilaisuudesta ja sen
tarkoituksesta ja tietysti
toivotti kaikki lämpimästi
tervetulleiksi.
PHRT:n puheenjohtaja
esitteli SRTL:n uunituoreen puheenjohtajan,
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Mauri Koskelan, joka oli
saapunut tilaisuuteen
lyhyellä varoitusajalla.
Uusi puheenjohtaja vakuutti yleisönsä välittömällä ja rehdillä esiintymisellään. Hän mm.
lupasi vierailla kaikissa
paikallisyhdistyksissä
henkilökohtaisesti.

nut kokonaisuus. Tavoitteena oli, että saataisiin
paikalle paitsi joitain
perheitä, niin myös yhdistyksiin kuulumatonta
väkeä, joka innostuisi
toiminnasta.
Näin myös tapahtui. Vieraita saapui myös PäijätHämeen ulkopuolelta.

Tilaisuus jatkui ruokailun,
saunan ja vapaan seurustelun merkeissä.

Tätä tapahtumamallia
tullaan varmasti jatkamaan.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli varsin onnistu-

Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Leirikirkossa

Vanhat faitterit ja Veteraani löysivät toisensa

Soppa maistuu puheenjohtajille

Ruokamiehet Oy
Pitopalvelu
Ateriapalvelu
Kalustovuokraus
-astiat, teltat, kalusteet
Jukka Klinga
0500 897 797

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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Yhteistoimintaa Veteraanien
ja maanpuolustusjärjestöjen
kanssa!
Kevät ja kesä 2018 ovat olleet varsin toiminnallista aikaa. Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on jatkanut
aktiivisesti perinteistä yhteistyötä, mutta myös uusia juonia on punottu.
20.5. osallistuimme kaatuneiden päivän tapahtumiin. Kuten aina, PHRT oli erityisen vahvasti edustettuna
lippulinnassa vapauden hengettären patsaalla ja vanhalla kaupungintalolla seppeleiden laskussa.
22.5. olimme mukana, kun Lahden Reserviupseeripiiri luovutti Upseerikerholle vitriinissä olevan Suomi- konepistoolin kunnianosoitukseksi suomalaiselle etulinjan soturille.
4.6. PHRT osallistui lippujuhlapäivän tapahtumiin
Marskin patsaalla.
6.6. aloitettiin uusi
perinne. Upseerikerholla järjestettiin iltahartaus, jonne oli kutsuttu
maanpuolustusjärjestöt
ja myös muuta yleisöä.
Yhdistyksemme oli
tässäkin tapahtumassa
sekä aloitteellinen, että
aktiivinen toimija.
Heinäkuun 11. ja 18. päivä
järjestettiin vuoroin
vieraissa- periaatteella
jälleen kerran lettukestit
ja makkarakestit Veteraanien kanssa.
1.8. järjestettiin Sotave-

teraanipiirin yhteismajalla tutut Veteraanikisat, joihin PHRT jälleen
osallistui.
8.8. PHRT oli mukana yhteismajalla järjestetyssä
”hiljaisen iltapäivän”
tapahtumissa.
On muistettava, että
PHRT:n ja varsinkin
Veteraanijärjestöjen
yhteistyö on jatkuvaa ja
paljon muutakin, kuin yllä
luetellut tapahtumat.
Menoa ja meininkiä on
siis riittänyt ja riittää.
Ja syksyllä vauhti vain
kiihtyy.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

MAKKARAA, MAKKARAA...

Viihdy ja virkisty
luonnon keskellä

Lomakotimme tarjoaa ihastuttavat puitteet
lomailun lisäksi, kurssien ja seminaarien sekä
hää- ja perhejuhlien pitopaikaksi. Hyvin onnistuvat myös erilaiset leiri- ja koulutustilaisuudet.

KOKOUSTA JA JUHLAA, JOPA 100 HENKILÖLLE

Viihtymistänne lisäävät rantasauna ja sisäsaunat
takkahuoneineen, sekä uintimahdollisuus vuoden ympäri.
Kokoustiloihimme kuuluvat kolme kokous- ja juhlatilaa, joissa
tilaisuutenne sujuvat tarjoiluiden kera joustavasti, tiloissamme on
tarvittavat av-välineet ja langaton WiFi. Lomakotimme
läheisyydestä löytyvät hyvät ulkoilu- ja kalastusmahdollisuudet.
Käytössäsi on soutuveneneitä ja pihapelejä grillikatoksen kera.

Tampereelta 54 km, Lahdesta 75 km,
Hämeenlinnasta 32 km, Helsingistä 150 km

Meillä vietät onnistuneet
punaposkiset pikkujoulut
A-oikeuksin.
Muntsilantie 19,
14700 Hauho, Hämeenlinna
Puh. (03) 6543 124
lomakoti@tsil.fi • vahajarvi.fi
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TALKOISSA TAVATAAN
PHRT:n talkoolainen on
kone! Se ei pysähdy kesälläkään.
Talkootoiminnassa mukana oleva porukka tekee
tosiaan työtä vuorotta
myös loma-aikaan. Helteet eivät näitä miehiä ja
naisia pysäytä.
Tämäkin kesä on ollut
tavallisen kiireistä aikaa
talkootoiminnan osalta.
Vaikka joitain talkootilaisuuksia on peruttukin, se

ei ole tahtia haitannut.

sessa ja toteuttamisessa.

Alkukesästä oltiin
Miljazz- tapahtumassa, Jukolan viestissä
ja triathlon- kisassa.
Heinäkuussa osallistuttiin perinteisesti Hollolan
keskiaikamarkkinoille ja
järjestettiin makkarakutsut Veteraaneille. Loppukesästä olimme mukana
taas Hennala herää- tapahtumassa ja FinnMETKO- näyttelyn rakentami-

Monia pienempiä ja
yksittäisiä talkootöitäkin
on tehty, mutta tuossa
suurimmat.
Erityisesti Veteraaneille
tehtävä talkootyö on yhdistyksellemme kunniaasia. Siitä ei peritä rahaa
vastineeksi. Tällä työllä
maksamme velkaamme
Veteraaneille heidän
uhrauksistaan.

PHRT:n talkoolaisten
yhdistykselle tekemä työ
on luonnollisesti yhdistyksen olemassa olon
ja toiminnan kannalta
tärkeää.
Sehän talkootyössä onkin
niin hienoa; epäitsekkyys.
Teen tämän työn muita ajatellen, en itseäni
varten.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Pykäläkoppi aina matkassa...

Liikenteen ohjauksessa on syytä olla tarkkana...

Jämerät järkkärit
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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PHRT:n kesäretki 4.8.2018
- Tattoossa tapahtui!
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on tehnyt perinteisesti kesäisen retken johonkin yhdistyksen väkeä
laajasti kiinnostavaan kohteeseen. Tänä vuonna päämääräksi valikoitui Tattoo- tapahtuma Haminassa.
Matkan vetävyyttä lisäsi vielä se, että samalla päätettiin tutustua Wanhaan Veteraaniin, eli vasta avattuun rauhanturvatyön historiaa käsittelevään uuteen
museoon.
Mikkolan Maijan ohjaama täysi Koiviston auton bussi
baretteja ja heidän perheenjäseniään lähti matkaan
aamulla 4.8.
Tämän lisäksi matkaan lähti myös omilla autoillaan
pieni osasto porukkaa.
Retki osoittautui täysosumaksi.
Wanha Veteraani on kerta kaikkiaan upea kokonaisuus. Museosta löytyy materiaalia kaikista vanhoista
operaatioista. Esineistöä myös täydennetään jatkuvasti.
Tattoossa on PHRT:n väki vieraillut aikaisemminkin.
Tiedettiin odottaa hyvää. Saatiin erinomaista.
Esitys oli suorastaan valloittava.
Erityisesti katsojien mieleen jäivät mm. norjalaisten
perinteinen kiväärishow ja värikkäät, hyvin erilaiset
eksoottiset esitykset kaukomaista.
Lahteen palaava väki oli matkasta suorastaan haltioissaan.
Matkanjohtaja Markku Selonen kiitti matkalaisia vielä
sujuvasta ja aikatauluja kunnioittavasta toiminnasta.
Ketään ei tarvinnut odottaa ja muutenkin homma sujui
kuin valssi kesällä.
Ensi kesällä taas PHRT retkeilee. Minne? Siitä kuullaan
myöhemmin.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen, Maarit Hiltunen

Matkalaiset museolla
10
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Katsomossa oltiin innoissaan

Eksoottisempaa versiota...

Siilasvuon varustusta
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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Tanskalaisten
vierailu 30.7.- 1.8.2018
Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry sai tietoonsa,
että yhdistystä tulee visiteeraamaan kaksi tanskalaista faitteria, Jesper Svarre ja Bjärne Berner.
Mistä moinen kunnia?
Grillikatoksella

Saunan jälkeen tutustuminen Lahden satamaan

Itse asiassa tarina juontaa edelliseen, Norjassa
järjestettyyn pohjoismaisten rauhanturvaajaveteraanien moottoripyörätapaamiseen.
Tuolloin jäsenemme, Eero
Tähkänen, joutui vakavaan onnettomuuteen.
Molemmat tanskalaiset
tunsivat hyvin Eeron, ja
Svarre sattui vielä ajamaan juuri silloin Eeron
ryhmän johtajana, kun
onnettomuus tapahtui.
Hän oli ensimmäisenä
paikalla ja aloitti välittömästi ensiavun.

vät, että asialle oli tehtävä jotain. Niinpä faitteriveljemme päättivät
matkustaa Suomeen ja
tulla itse varmistamaan,
että Eeron toipuminen
sujuu hyvin. He ottivat
yhteyttä Harjun Akiin,
joka myös oli mukana
reissussa Norjassa.

Ilman Svarren nopeaa
toimintaa ja ensiapua
Eero olisi saattanut menehtyä.

Maanantaina 30.7. vieraat
tulivat majoituttuaan
Kilpiäisiin saunomaan.
Heille esiteltiin PHRT:n
toimintaa ja sitten saunottiin ja grillattiin.

Eero vietiin helikopterilla sairaalaan Osloon
ja myöhemmin hänet
siirrettiin Suomeen. Eero
toipuu parhaillaan Heinolassa vammoistaan.
Eeroa katsomassa
12
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Asia oli jäänyt kuitenkin
vaivaamaan molempia
tanskalaisia, ja he päätti-

Vierailuajankohdaksi
sovittiin 30.7. - 1.8.
Aki suunnitteli tanskalaisille ja suomalaisille paikalla olleille motoristeille
mukavan ja vauhdikkaan
ohjelman.

Tiistaina 31.7. osasto
kävi ensin Upseerikerholla lounaalla ja sitten

- Kun läheinen on poissa Autamme ja palvelemme Teitä hautausasioissa.
Kaikki alan palvelut asiantuntemuksella,
lämmöllä ja hyvällä ammattitaidolla.

Lahden
Hautauspalvelu

Sari Saari

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry kiittää tans-

Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen,
Aki Harju, TIMO MÖRSKY

LA
U

M

K

Nämä herrat ovat aina
tervetulleita vieraaksemme.

K

Keskiviikkona väsyneet
matkalaiset lähtivät
sitten paluumatkalle
Tanskaan.

U

kalaisia barettiveljiään
hienosta barettihengestä. Eikä syytä ole unohtaa
Jesperin upeaa toimintaa
Eeron pelastamiseksi
onnettomuuspaikalla. Tähän asiaan ehkä palaamme myöhemmin...

•M

mentiin käymään Eeron
luona Heinolassa. Jälleennäkeminen oli varsin
tunteikas. Illalla porukka kokoontui Mörskyn
Timon luona, sauna- ja
grillijuhlissa, kuinkas
muuten.

•

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

Timon vieraina

Marianne Välimaa
Suomen Hautaustoimistojen
Liiton jäsenliike

HAMMASLÄÄKÄRI
TEINI JANHUNEN

RITANIEMENKATU 6E, 15240 LAHTI
Valkohampaat huulten alla
loistaa niinkuin taivahalta
linnunradan tähtivyö.
Mutta jos vain tuntuu susta
että suu on aukko musta
silloin älä emmi...soita!
Hoitanut mä olen noita,
...ennenkin.
(03) 730 6944

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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PHRT ONNITTELEE

P

Seppo Golanilla

Evl evp
Seppo Toivoselle
kotiseutuneuvoksen
arvonimi 27.6.2018
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on enemmän kuin
ylpeä aktiivisesta jäsenestään Seposta. Tasavallan
presidentti nimitti hänet kotiseutuneuvokseksi kesäkuun nimityskierrokseen liittyen.
Neuvoksen arvonimi on merkittävä ja korkea tunnustus saajansa elämäntyöstä. Sitä ei voi saada ilman
laajaa ja vaikuttavaa arvonimeen liittyvää työtä ja
arvostusta. Sepolla tätä näyttöä onkin enemmän kuin
tarpeeksi.

Aina mukana, tuulessa ja tuiskussa...

Sepon elämä on kiertynyt olennaisesti Lahden alueen
maastoon. Hän syntyi Lahdessa ja perhe asui tuolloin
Hennalassa Sepon isän työskennellessä silloisessa JP
3:ssa.
Seppokin päätyi sotilasuralle. Tyypillisesti upseerille
hänkin siirtyi useaan kertaan uransa aikana, mutta
Hennala ja Lahti säilyivät elämän keskipisteinä. Viimeiset 8 vuottaan armeijassa Seppo palveli Hämeen
Rykmentin koulutuspäällikkönä.
Rauhanturvaajana Seppo palveli Golanilla 1982-83.

Välillä kokouksissa hymyilyttääkin...

Seposta olisi asiaa pitempäänkin artikkeliin, tai artikkelisarjaan, mutta tässä muutamia poimintoja:
Seppo on ehkä Lahden tunnetuin paikallisen historian
tuntia, kysytty esitelmöitsijä ja Lahti -opas. Varsinkin
Sepon Hennala- tietämys on vertaansa vailla.
Seppo on mm. ajautunut aikanaan Sotilaslääketieteen
museon ja Sotilasmusiikkimuseon museovastaavaksi.
Hän on huolissaan museoiden kohtalosta ja taistelee
niiden puolesta.
Erityisen lähellä Sepon sydäntä on Veteraanityö. Hän
osallistuu monin tavoin Veteraanien tukemiseen mm.
yhdistyksemme talkootyön kautta.
Seppo on palkittu lukuisilla eri mitaleilla ja muistoesineillä.
Seppo on yhdistyksemme yksi kulmakivistä. Hän on
työskennellyt vuosia talkoovastaavana itseään ja
aikaansa säästämättä. Seppo valittiinkin 2012 PHRT:n
vuoden rauhanturvaajaksi.
Myös kotikaupunki on Seppoa muistanut. Hänet valittiin 2014 vuoden lahtelaiseksi.
Kotiseutuneuvokseksi nimittäminen 2018 on tavallaan
loogista Sepon tekemän merkittävän ja epäitsekkään
työn jatkumoa.
14
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Talkoojohtajan homma ei lopu koskaan...

- Kyllä sitä ihminen tällaisen kunnianosoituksen edessä pysähtyy miettimään omaa elämäänsä. Että mitä
kaikkea on tullut tehtyä. Hiljaiseksihan se vetää, Seppo
sanailee vaatimattomaan tyyliinsä.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on sitä mieltä, että
sattuu se näköjään tällainen arvonimi joskus oikeaankin paikkaan…
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen, Seppo Toivonen
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PHRT:n syyskokous
Lepolassa 13.10.2018

Tule mukaan vertaistukiiltaan Vierumäelle 8.11.2018

Yhdistyksemme järjestää syyskokouksensa lomakeskus Lepolassa klo 14.00 alkaen.
Osoite on Sipurantie 32. Paikalle pääsee
kätevästi linja-autolla n:o 2, joka lähtee
torilta esim 12.55 tai 13.25.
Kokouksen ohjelma:
- tulokahvit
- varsinainen kokous ( tila on anniskelualuetta)
- buffet- ruokailu
- sauna (pyyhkeet talon puolesta)
- karaoketanssit
Tule paikalle päättämään yhdistyksen
asioista.

Kokoontuminen klo 16.30 Resort Hotel
(ent Scandic hotel) vastaanoton edessä.
Ohjelmassa ohjattua liikuntaa, sauna ja
uintia sekä buffet- ruokailu.
• Tämä tapahtuma on osallistujille ilmainen.
• Ryhmään mahtuu 20 kriha-kortin
omaavaa. Ei tarvitse olla minkään yhdistyksen jäsen.
Ilmoittautuminen viimeistään 28.10.2018.
Ensikertalaiset etusijalla. Jos huomaat
että et pääse mukaan muista perua!
Markku (puh 0405021141),
markku.selonen@gmail.com

PHRT ILM

KALENTERI 7.9.-24.12.2018
Ma-ti 17.-18.9.
Sotaveteraanikeräys,
Lahti
- tule mukaan
kuljettamaan kerääjiä
Pe 21.09. YK:n
kansainvälinen
rauhanpäivä
- SRTL mukana
tapahtumassa

23.9.-30.9. Faitterilehden 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

La 13.10 klo 14.00 PHRT:n
syyskokous, Lepola
- mukaan syyskokoukseen
päättämään asioista,
ruoka ja sauna
Ke 24.10 YK:n päivä
- PHRT osallistuu eri
käskyn mukaan
La 27.10. SRTL:n
Syysliittokokous, Helsinki
- PHRT osallistuu
tapahtumaan
Ti 06.11. Kuukausikokous,
Upseerikerho
– vieraana Oulunkylän
kuntoutussairaalan
edustajat, jotka kertovat
sairaalan palveluista
To 8.11. klo 16.30
Vertaistukitapahtuma,
Vierumäki
- vielä mahtuu mukaan
Pe 9.11. klo 18.00 Kotailta,
Vesivehmaa
- mukaan perinteiseen
tapahtumaan

La 17.11. Rauhanturvasymposium, Kuopio
- SRTL mukana
tapahtumassa
Ke 05.12.
Itsenäisyyspäivän
Iltajuhla, Upseerikerho
- perinteinen
juhlatapahtuma
To 06.12.
Itsenäisyyspäivän
tilaisuudet,
kuukausikokous
- PHRT järjestää ja
osallistuu, Upseerikerho,
Lahti
La 8.12. klo 18.00 PHRT:n
pikkujoulut, Upseerikerho
- mukaan legendaarisiin
pippaloihin
Ma 24.12. Kynttilöiden
sytytys sankarihaudoille,
kunniavartio
- PHRT mukana
tapahtumassa

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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Kriisinhallintaveteraanikortilla
seuraavat edut:
• lounaasta klo ke & pe -15%
• majoituksesta - 10%
• ryhmäalennukset - 20%
2.5.2018 alkaen lounas
klo 11:00 - 13:00
Yksityistilaisuuksista
ei peritä tilavuokraa
• 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

• Sipurantie 32 • 15320 Lahti • 03 756 1521 •
• Kari: 040 040 9342 • Manja: 046 930 3657 •
asiakaspalvelu@lomakeskuslepola.fi
www.lomakeskuslepola.fi

YLI 25 VUODEN KOKEMUS FYYSISESTI VAMMAUTUNEIDEN KUNTOUTUKSESTA

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä
KUNTOUTUSPALVELUT KRIISINHALLINTATEHTÄVISSÄ PALVELLEILLE
KuntoTreffit ryhmille, ryhmäkuntoutusta ja vertaistukea tarjoavaa
Kriisinhallintaveteraanikortilla tarjouksessa vuoden 2018 loppuun asti
 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
Kuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutusta
tukevat puitteet Vantaanjoen varrella:







OTA YHTEYTTÄ SUUNNITELLAAN
JUURI SINULLE
SOPIVA KUNTOUTUSKOKONAISUUS

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

asiakaspalvelu@okks.fi, puh. 040 570 1439
Oulunkylän kuntoutussairaala, Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki. Puh. (09) 752 712, www.okks.fi
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