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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys teille kaikille.
Jälleen yksi tapahtumarikas vuosi yhdistyksemme historiassa on lopuillaan.
2019 on yhdistyksen 50. toimintavuosi, ja se tulee näkymään myös tapahtumissa.
Syyskokous pidettiin 13.10. Lepolassa. Kiitän luottamuksestanne saada jatkaa puheenjohtajana myös tulevana
juhlavuonna.
Itsenäisyyspäivän paraatimme 6.12. on ohjelmassa myös
tänä vuonna. Juhlapuhujana on puolustusvaliokunnan
varapuheenjohtaja Mika Kari.
Yhdistyksen pikkujoulut pidetään 08.12. Upseerikerholla. Viimeisen 12 kuukauden aikana yhdistykselle tuloja
tehneet talkoolaiset ovat oikeutettuja illalliskorttiin.
Jouluaattona järjestetään perinteisesti kynttilöiden sytytys sankarihaudoilla ja tietysti kunniavartio Vapauden
Hengettären patsaalla.
Tammikuussa 2019 ollaan mukana nuorten hiihdon MMkisoissa samoin kuin Salpausselän kisoissa.
Kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta.
Toivoo Reijo

6.12.2018 katselmus
upseerikerholla
Tule mukaan Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat
ry:n järjestämään perinteiseen itsenäisyyspäivän
paraatiin:
klo 08.45 Järjestyminen rak 22 edessä (ent. päävartio)
klo 08.50 Siirtyminen Upseerikerhon eteen.
klo 09.00 Ilmoittaminen katselmuksen vastaanottajalle
- lipunnosto
- puheenjohtajan tervehdys
- hartaus
- juhlapuhe (puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari)
- seppelpartion lähettäminen
Paraatin jälkeen siirrymme Upseerikerholle joulukuun kuukausikokousta varten
Varustus: Tumma puku, baretti, mustat hansikkaat,
kunniamerkit

PHRT:n syyskokous
Lepolassa
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti
sääntömääräisen syyskokouksensa 13.10.2018
lomakeskus Lepolassa.
Paikka on tullut viime
aikoina tutuksi yhdistyksen väelle.
Kokous alkoi leppoisasti
kahvin ja pullan ryydittämänä. Kuorokillit nosti
tunnelmaa esittämällä
pari vanhaa ja yhden uudenkin kappaleensa.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin mm. ensi
vuoden toimintasuunnitelma ja budjetointi. Tulevia tapahtumia pohdittiin
myös.
Vuoden 2019 hallitukseen
tehtiin pari muutosta.
Varsinaisesta hallituksesta jäivät pois Anssi
Arbelius ja Jarmo Laine.
Heidän tilalleen valittiin Yrjö Lepola ja Jyrki
Ristkari.

….avaan kokouksen….

Yhdistyksen tiedotustoiminnan kehittämiseksi
perustettiin tiedotustoimituskunta. Sen jäseninä
toimivat Jarmo Laine ja
Markku Selonen.
Kokouksen jälkeen tietysti syötiin ja saunottiin. Ja
sitten alkoivat kuumat
karaoke-tanssit.
Hyvä kokous.
Teksti: Jarmo Laine
Kuva: Markku Selonen

Alasenjärven pintaa...

Uusi hallitus

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
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PHRT Veteraanimajalla talkoissa
Syyskuun alussa PHRT
pisti taas kerran hösseliksi Sotaveteraanipiirin
yhteismajalla. Paikat oli
laitettava priimakuntoon
pitkän kesän jälkeen.

Räystäiden alta rapsuteltiin. Terassin kaiteita
kupsuteltiin. Rappusiakin
rempattiin.

10.9. majalle kokoontuikin päättäväinen porukka.

Tien varressa ollut kumpare tasoitettiin. Paikalle
tehdään myöhemmin
esim. kaunis istutus tai
muu vastaava asetelma.

Puutalkoissa pilkottiin
puuta oikein urakalla.

Kyllä ensi kesänä kelpaa
taas tulla saunomaan.

Majan nurkissa oli
paljonkin fiksattavaa.

Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen
Tyytyväinen talkooporukka

Poikki ja pinoon

Miehiä telineillä…

Päijät-Hämeen
Rauhanturvaajat ry
toivottaa jäsenilleen,
yhteistyökumppaneilleen
ja tukijoilleen
rauhallista joulua ja
menestyksellistä
uutta vuotta
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Mikään ei oo niin kivaa kuin maalaaminen...

Sotaveteraanikeräys
17.-18.9.2018
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry oli jälleen
kerran olennaisessa
roolissa perinteisessä
syksyn Veteraanikeräyksessä.
Yhdistys aloitti oman
keräyksensä jo ennakkoon suurten kauppakes-

kusten sisäänkäynneillä.
Aikaisempina vuosina oli
havaittu, että nämä keräyspisteet olivat erittäin
tuottoisia.
Panssariprikaati toki
antoi keräyksen käyttöön
varsinaisen työvoiman.
Komppaniallinen reip-

Käskynjako

paita varusmiehiä saapui
sovitusti Lahden Upseerikerholle tehtävään
valmiina ja koulutettuina.

Keräys onnistui tietenkin hyvin. Upseerikerho
tarjosi kerääjille PHRT:n
kustantaman aterian.

PHRT:n johtoryhmä jakoi
keräysalueet ja yhdistyksen autoilijat veivät
kerääjät paikoilleen.

Ensi vuonna taas uudestaan.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Rinta rinnan

Kerääjät vanhempaa saapumiserää...
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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PÄIJÄT-HÄMÄLÄISET LIBANONISSA JA KYPROKSELLA
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien Faitteri-lehden ensimmäinen
lukijamatka tehtiin 23. – 30.10. Libanoniin ja Kyprokselle.

LIBANON 23.-26.9.2018
Sunnuntaina lensimme Larnacan kautta
Beirutiin, jossa illalla
majoituimme Le Bristol
hotelliin.
Maanantaina vuokrasimme tilataksin ja suuntasimme vanhoille suomalaisten asemapaikoille
Litani-joen eteläpuolelle.
Kävimme katsastamassa
9-0:n, 9-1:n ja 9-10:n alueet. Hiljaista oli varsinkin
9-10 kauppojen vanhoilla

paikoilla. Ei näkynyt rauhanturvaajia ostoksilla,
mutta eipä ollut kauppiaitakaan. Ei näkynyt
Kiskuria, ei Ahmed
ahnetta, ei Laku-Pekkaa,
ei Kuulapäätä saatikka
tyttäriä, eikä muitakaan.
Wissam lienee ainoa ja
hänenkin kauppansa on
nykyisin 9-1:n sisällä.
Vaikutelma oli jotenkin
aneeminen, jos muistelee
kaupankäyntiä 10-kau-

poilla vaikka 1987 – 1988,
jolloin olin siellä ensimmäisen kerran.
Varsinkin YK-joukkojen
osalta tilanne tuntui
surulliselta, joukot ovat
ikään kuin sulkeutuneet
asemien sisälle. Kanssakäyntiä paikallisen
väestön kanssa ei ollut
havaittavissa. Ja sen
pitäisi olla jatkuvaa.
Seuraavaksi suuntasimme Tyreen, jossa
nautimme lounaan Al
Fanar ravintolassa.
Ravintola sijaitsi aivan

Välimeren rannalla,
joten saimme myös
seurata paikallisten
kalastusta. Tosin nyt ei
käytetty”pioneerionkea”.
Lounaan jälkeen suuntasimme takaisin Beirutiin ja pidimme hieman
uneliaan kuskimme
hereillä. Varsinkin Pirkon
melko äänekkäät komennot muutaman kerran
auttoivat asiassa. Tiistaina oli sitten vuorossa
vierailu suurlähettiläs
Tarja Fernandezin luona.
Saimme briiffauksen alueen tilanteesta ja hänen
tehtävistään alueella.
Tapaamisen lopussa
luovutimme hänelle
Rauhanturvaajaliiton
viimeisimmän historiikin,
Rauhanturvaaja-lehden
ja tietysti viimeisimmän
Faitteri-lehden.

Kympin kaupoilla
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Yhteiskuva hotelli Le Bristolin edessä

Seppeleen lasku...

Lounas Tyressä

Suurlähettiläs Tarja Fernandez
vastaanottaa historiikin
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KYPROS 26.-30.9.2018
Keskiviikkona oli sitten
lento Larnacaan ja sieltä
bussikuljetus Nikosiaan. Siellä majoituimme
hotelli Cleopatraan, josta
oli noin viiden minuutin
kävelymatka vanhaan
kaupunkiin.
Torstaina vierailimme
UNFICYP:n esikunnan
alueella. Pääsimme
helposti alueelle; kiitokset suurlähettiläs Timo
Heinolle hänen suosituskirjeestään.
Oppainamme alueella
toimivat yhteysupseerit,
kapteenit Vanek (SKV) ja
Nadeem (PAK). Heidän
opastuksellaan tutustuimme alueeseen ja sen
historiaan. Laskimme
myös seppeleen suomalaisten rauhanturvaajien
Kykko Campin muistomerkille.
Vierailun lopulla nautimme lounaan Officer Clubravintolassa ja saimme
myös vierailla PX-kaupassa, jossa kapteeni
Nadeemin suosiollisella
avustuksella onnis-

Suurlähettiläs Timo Heinon vieraana

tuimme myös tekemään
ostoksia.
Perjantaina oli vuorossa vierailu Suomen
suurlähetystössä Nicosiassa. Suurlähettiläs
Timo Heino kertoi meille
Kyproksen nykyisestä
tilanteesta ja siitä, miten
suomalaisia rauhanturvaajia kaivataan alueelle
uudestaan. Hänelle ovat
monet ovet avautuneet
helposti, kiitos suomalaisten rauhanturvaajien
tekemän ansiokkaan työn
ansiosta. Lähettiläs sai
vastaanottaa myös liiton
historiikin ja lehdet.
Lähettiläs kiitti vielä
myöhemmin viestissään
vierailustamme ja kertoi
tutustuneensa saamaansa materiaaliin suurella
mielenkiinnolla.
Lauantaina matkasimme
Kyproksen pohjoisosaan,
turkkilaisten hallitsemalle alueelle. Kohteena
oli Tjiklos Campin vanha
alue. Alueen löytäminen
ei ollut helppoa, mutta sitkeällä etsimisellä

joitakin tuttuja paikkoja
löytyi. Suurin osa oli
tietysti raunioina, mutta
vanhan rasvamontun ja
messin rauniot Taisto
löysi helposti.
Kanuski-hissiä emme
käyneet katsomassa,
mutta historiikki tuli selväksi, kiitos siitä Leppäsen Kekalle.
Virallisen ohjelman
ohella kävimme myös
Kivittäjä-patsaalla,
Green Linella ja monessa
muussa vanhassa paikassa, mutta sehän on jo
historiaa.
Sunnuntaina palasimme
sitten Suomeen ja kaikki
kymmenen osallistujaa
olivat tyytyväisiä matkan
antiin.
Kiitokset Henrylle
matkan järjestelyistä ja
kaikille Teille matkaan
osallistujille.
Ensi vuonna Balkan
odottaa!
Teksti: Aki Harju
Kuvat: Taisto Syrjä ja
Aki Harju

Yhteysupseerien suojeluksessa
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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Faitterit
risteilemässä
Perinteinen rauhanturvaajien risteily muutti
jo viime vuonna hieman
muotoaan PHRT:n osalta,
sillä yhdistyksemme
päätti hoitaa asian
osaltamme itse. Mukaan
mennään, mutta omin
ehdoin.
Kolmekymmentä barettia ja heidän ystäväänsä
lähti tällä kertaa mukaan
menoon 6.10.
Porukka koottiin Heinolasta ja Lahdesta linjaauton kyytiin ja sitten
menoksi.

Suuri osa parista sadasta
laivalle eri puolilta Suomea tulleesta rauhanturvaajasta kokoontui aluksi
yhteiseen tilaan, jossa
mm. palkittiin vanha
faitteri ”Hämis” Hämäläinen, joka tietenkin myös
esiintyi laivalla vanhoja
YK- värssyjä laulellen.
Osa PHRT:n porukasta
nautti oman päivällisensä, ja sitten vaan juhlittiin, tanssittiin ja muisteltiin vanhoja.

Puheenjohtaja johtaa joukkoaan

Hieno reissu. Kaikki pääsivät kotiin ehjinä.

Laivaan noustiin yhdessä
ja joukko hajaantui hetkeksi omiin hytteihinsä.

Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Ari Mähönen ja
Kari Pullinen

Kaikki paikalla

Pientä iltapalaa

Barettiveljet

Sport & Music Bar Elmo
tarjoaa

aamupalaa
kotiruokalounasta
à la cartEA
Meillä pääset seuraamaan eturivistä tärkeimpiä
Me

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

urheilutapahtumia ja nautiskelemaan
esiintyjistä.

Elmon lavan haltuun ottavista

Elmosta voit myös vuokrata

lämmöllä ja hyvällä ammattitaidolla.

sauna- ja

kabinettitilaa. Saunojen yhteydessä on myös
kaksi poreallasta.

TERVETULOA!

Sari Saari

Lahden
Hautauspalvelu

Neuvonta & ajanvaraus p. (03) 752 2246
Rauhankatu 20, Lahti www.hautauspalvelu.f i
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Marianne Välimaa
Suomen Hautaustoimistojen
Liiton jäsenliike

Kotailta 2.11.2018
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti
perinteisen kotaillan
jälleen kerran Vesivehmaalla upeassa Juha
Etu-Sihvolan omistamassa kodassa. Kota sijaitsee
Kenraalin tilan ampumaradan maastossa.
Kodan poikkeuksellinen
tunnelma loi jälleen
kerran upeat kehykset
yhdistyksen erähenkisel-

le tapahtumalle.
Grilliruokaa, kivaa yhdessäoloa, tunnelmaan sopivaa kuorolaulua; mitä
muuta voi PHRT:n parkkiintunut jäsen toivoa?
Vanhan vitsin mukaan:
Ehkä neuvoa siihen,
miten täältä metsän keskeltä löytää pois?
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: MARKKU SELONEN

Kodan tunnelmaa

Kohta sitä herkkua saa

Miehet muistelevat

Se oikee grillimestari

Isännät

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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Nyt on hyvä olo

Vertaistuki-ilta
Vierumäellä 8.11.2018
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti
jälleen mukavan vertaistukitapahtuman, SRTL:n
tuella, toki.
Jäsenistö osoitti kysyttäessä huomattavaa
kiinnostusta asiaan
aikaisemman tapahtuman perusteella, joten
yhdistys varasi Vierumäeltä virkistävään liikuntapakettiin tarvittavat tilat
torstaiksi 8.11.
Ensisijaisesti annettiin
osallistumismahdollisuus niille, jotka edelliseen tilaisuuteen eivät
jostain syystä päässeet.
Sovittuna päivänä klo
16.30 kokoontui sitten 18
reipasta rauhanturvaajaa Vierumäellä valmiina
koitoksiin.

joiteltiin tasapainoa.
Keppijumppa oli monelle
faitterille uutta herkkua.
Suoritteen jälkeen mentiin sitten saunaan ja
uimaan.
Lopuksi porukka hakeutui
buffet- pöydän ääreen.
Yhdistyksen vertaistukihenkilö Petteri Liimatainen kertoi samalla
viimeisistä vertaistuen
kuvioista ja tapahtumista.
Mainio tilaisuus, mukavaa meininkiä. Juuri sopivaa vertaistukea vanhalle
faitterille.
Erityinen kiitos kattojärjestöllemme, joka maksoi
viulut.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Aluksi siirryttiin jumppatiloihin, joissa har-

Jumpan jälkeen syömään
10

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE

Porukka kokoontuu

PHRT:n pikkujoulut
8.12.2018

PHRT:n joulusauna
Lepolassa 15.12.2018

Yhdistys järjestää perinteiset
pikkujoulunsa Upseerikerholla
lauantaina 8.12 klo 18.00
Tarjolla on:
- pelejä, leikkejä ja tanssia
- Kuorokillit-show
- Upseerikerhon upea joulupöytä.
Tule mukaan legendaarisiin juhliin!
Ilta on talkoolaisille (tietyn talkoosuoritteen tehneille) ilmainen. Ilmoittautuminen
sihteerille.
Muille Illan hinta 35€, joka siis sisältää
ohjelman ja joulupöydän.
Maksu: 5.12.2018 mennessä yhdistyksen
tilille FI 14 4212 1220 003416
(laita kohtaan ”viesti” nimesi tai nimet ja
maksun syy: Ville Vaitteri, Pikkujoulut)

Tule mukaan uuteen tapahtumaan!
Ohjelmaa riittää:
- sauna naisille klo 16.00 (saunan jälkeen
privat- huone freesaamista varten)
- sauna miehille klo 17.30
- ruokailu (salaatit, jauheliha nacho-paistos, kahvit, jälkiruoka) klo 19.00
- karaoke ja tanssit ruokailun jälkeen
Yöpymismahdollisuus 35€/ henkilö. Soita
Kari Kuutti 0400 409342.
Ilmoittaudu Selosen Markulle
9.12.2018 mennessä.
Joulusaunatapahtuman hinta on
5€ jäsenille ja
10€ muille
Maksa 9.12. mennessä yhdistyksen tilille
FI 14 4212 1220 003416

KALENTERI 6.12.2018 - 2019
2018
muut 10€, ilm. Markulle
9.12. mennessä

To 6.12. Itsenäisyyspäivän
tilaisuudet,
kuukausikokous
- PHRT järjestää ja
osallistuu, UpseerikerhoLahti
La 8.12. klo 18.00 PHRT:n
pikkujoulut, Upseerikerho
- mukaan legendaarisiin
pippaloihin
La 15.12. Joulusauna,
Lepola
- iltapala, sauna, karaoke
ja tanssit, jäsenet 5€

Ma 24.12. Kynttilöiden
sytytys sankarihaudoille,
kunniavartio
- PHRT mukana
perinteiseen tapaan
Ma 31.12. Uuden vuoden
tapahtumat, Lahti
- PHRT mukana menossa

2019

Ti 8.1. klo 18.00
Kuukausikokous,
Upseerikerho
- vierailija vielä avoin

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

25.-27.1. Nuorten hiihdon
MM- kisat, Salpausselkä
- PHRT mukana
tapahtumassa

Ti 5.3. klo 18.00
Kuukausikokous,
Upseerikerho
- vierailija vielä avoin

Ti 5.2. klo 18.00
Kuukausikokous,
Upseerikerho
- vierailija vielä avoin

La 16.3. klo 9.00
Talvirieha, Siikaniemi
- perinteinen tapahtuma
ja kalastuskilpailu

8.-10.2. Salpausselän
kisat, Salpausselkä
- PHRT mukana
tapahtumassa

Ti 2.4. klo 18.00
Kuukausikokous,
Upseerikerho
- vierailija vielä avoin

22.-24.2. Finlandiahiihto, Salpausselkä
- PHRT mukana
tapahtumassa

TAIDETTA
KEHYSTYKSET
TAITEILIJATARVIKKEET
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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
YLI 25 VUODEN KOKEMUS FYYSISESTI VAMMAUTUNEIDEN KUNTOUTUKSESTA

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä
KUNTOUTUSPALVELUT KRIISINHALLINTATEHTÄVISSÄ PALVELLEILLE
KuntoTreffit ryhmille, ryhmäkuntoutusta ja vertaistukea tarjoavaa
Kriisinhallintaveteraanikortilla tarjouksessa vuoden 2019 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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