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PäIjäT-HäMeen RAuHAnTuRvAAjAT Ry:n jäsenTIeDOTe

PuHeenjOHTA jA n PA LsTA
Tervehdys teille kaikille. 
Jälleen yksi tapahtumarikas vuosi yhdistyksemme histo-
riassa on lopuillaan. 
2019 on yhdistyksen 50. toimintavuosi, ja se tulee näky-
mään myös tapahtumissa. 
Syyskokous pidettiin 13.10. Lepolassa. Kiitän luottamuk-
sestanne 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. Upseerikerhol-
la. Viimeisen 12 kuukauden aikana yhdistykselle tuloja 
tehneet talkoolaiset ovat oikeutettuja illalliskorttiin. 
Jouluaattona järjestetään perinteisesti kynttilöiden sy-
tytys sankarihaudoilla ja tietysti kunniavartio Vapauden 
Hengettären patsaalla.  
Tammikuussa 2019 ollaan mukana nuorten hiihdon MM- 
kisoissa samoin kuin Salpausselän kisoissa. 
Kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta. 
Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. 
Toivoo Reijo

Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry  
Lintumäentie 206, 17110 Kalliola www.phrt.fi 
Paino: SP Paino Oy, 2018 
Taitto: islandb.fi/Vesa Tamminen-Larmi
Kansikuva: Matkailijat Libanonissa ja Kyproksella. Kuva Aki Harju
Vuoden 2019 Faitteri nro 1 ilmestyy 1.3.2019 mennessä  
(aineisto 5.2. mennessä).

HALL ITus j A TOIM IHenkILÖT
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
Valokuvaus, ilmoitukset, matkailutoimikunta: 
Markku Selonen, markku.selonen@gmail.com,  
puh. 040 5021141
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, puh. 044 556 4261
Talkootoimikunta: 
Hannu Sorjonen, sorjonen.hannu(a)phnet.fi, 0400 711882 
Yrjö Lepola, lepolay@gmail.com, 0400 604364
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta: 
Jyrki Ristkari
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallituksen määrittämät tehtävät 
vastuuhenkilöineen sekä toimikunnat ja niihin kuuluvat henkilöt 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
Palkitsemistoimikunta: 
Reijo Juvonen, repe.juvonen(a)outlook.com, puh 040-5793463 
Matti Saira, matti.saira(a)phnet.fi, puh, 0500- 499763 
Ari Ritari, ari.ritari(a)phnet.fi, puh. 040-5232262 
Aki Harju, akianttiharju(a)hotmail.com, puh. 040-5691510 
Ari Mähönen, arttu1961(a)gmail.com 044 5564261 
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen(a)upseerikerho.fi, 0400-711127
Tiedotustoimikunta
Jarmo Laine, tiedotustoiminta, Faitteri- lehden toimitus, internet- sivut
Markku Selonen, ilmoitukset, tiedotustoiminta, valokuvaus, Faitteri-
lehdentoimitus
Talkootoiminta: 
Seppo Toivonen, seppo.toivonen(a)phnet.fi, puh. 050-3092232 
Matti Rossi, 040-7216337 
Kari Hutri, kassuhutri(a)gmail.com, puh 045-8782182
Veteraanitoiminta: 
Pertti Vesenterä, pertti.vesentera(a)phnet.fi, puh. 050-3618420 
Kalevi Väisänen, kalevi.vaisanen(a)gmail.com, puh. 040-5940164 
Olli Mielonen,  olli.mielonen(a)hotmail.com, 050-5822038 
Reijo Juvonen, repe.juvonen(a)outlook.com, puh 040-5793463
Veteraanimajan yhteyshenkilö: 
Markku Selonen, markku.selonen(a)gmail.com, puh 040-5021141 
Reijo Juvonen, repe.juvonen(a)outlook.com, puh 040-5793463
Liikuntatoimikunta: 
Ari Mähönen, arttu1961(a)gmail.com 044 5564261 
Veikko Makkonen, makkoukko(a)gmail.com, 040-5244339 
Taisto Syrjä, taisto.syrja(a)phnet.fi, puh. 040-5155360 
Erkki Juvonen, 040-8672715
Huvitoimikunta: 
Ari Mähönen, arttu1961(a)gmail.com 044 5564261 
Veikko Makkonen, makkoukko(a)gmail.com, 040-5244339  
Taisto Syrjä, taisto.syrja(a)phnet.fi, puh. 040-5155360  
Erkki Juvonen, 040-8672715
Matkailutoimikunta: 
Ari Mähönen, arttu1961(a)gmail.com 044 5564261 
Markku Selonen, markku.selonen(a)gmail.com

6 .12 .2 0 18 kATseLMus  
uPseeRIkeRHOLLA
Tule mukaan Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat 
ry:n järjestämään perinteiseen itsenäisyyspäivän 
paraatiin: 
klo 08.45 Järjestyminen rak 22 edessä (ent. päävar-
tio)
klo 08.50 Siirtyminen Upseerikerhon eteen.
klo 09.00 Ilmoittaminen katselmuksen vastaanot-
tajalle  
- lipunnosto  
- puheenjohtajan tervehdys 
- hartaus 
- juhlapuhe (puolustusvaliokunnan varapuheenjoh-
taja Mika Kari) 
- seppelpartion lähettäminen
Paraatin jälkeen siirrymme Upseerikerholle joulu-
kuun kuukausikokousta varten
Varustus: Tumma puku, baretti, mustat hansikkaat, 
kunniamerkit
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Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry järjesti 
sääntömääräisen syys-
kokouksensa 13.10.2018 
lomakeskus Lepolassa. 
Paikka on tullut viime 
aikoina tutuksi yhdistyk-
sen väelle. 
Kokous alkoi leppoisasti 
kahvin ja pullan ryydit-
tämänä. Kuorokillit nosti 
tunnelmaa esittämällä 
pari vanhaa ja yhden uu-
denkin kappaleensa. 

PHRT:n syyskOkOus 
LePOLAssA

Varsinaisessa kokouk-
sessa käsiteltiin mm. ensi 
vuoden toimintasuunni-
telma ja budjetointi. Tule-
via tapahtumia pohdittiin 
myös.
Vuoden 2019 hallitukseen 
tehtiin pari muutosta. 
Varsinaisesta hallituk-
sesta jäivät pois Anssi 
Arbelius ja Jarmo Laine. 
Heidän tilalleen valit-
tiin Yrjö Lepola ja Jyrki 
Ristkari. 

Yhdistyksen tiedotustoi-
minnan kehittämiseksi 
perustettiin tiedotustoi-
mituskunta. Sen jäseninä 
toimivat Jarmo Laine ja 
Markku Selonen. 
Kokouksen jälkeen tietys-
ti syötiin ja saunottiin. Ja 
sitten alkoivat kuumat 
karaoke-tanssit.
Hyvä kokous.
TEKSTI: JARMO LAINE  
KUVA: MARKKU SELONEN

UUSI HALLITUS

ALASENJÄRVEN PINTAA...

….AVAAN KOKOUKSEN….

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 
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Syyskuun alussa PHRT 
pisti taas kerran hösse-
liksi Sotaveteraanipiirin 
yhteismajalla. Paikat oli 
laitettava priimakuntoon 
pitkän kesän jälkeen. 

10.9. majalle kokoontui-
kin päättäväinen poruk-
ka.

Puutalkoissa pilkottiin 
puuta oikein urakalla. 

Majan nurkissa oli 
paljonkin fiksattavaa. 

PHRT veTeRAAnI- 
MAjALLA TALkOIssA

Räystäiden alta rapsu-
teltiin. Terassin kaiteita 
kupsuteltiin. Rappusiakin 
rempattiin. 

Tien varressa ollut kum-
pare tasoitettiin. Paikalle 
tehdään myöhemmin 
esim. kaunis istutus tai 
muu vastaava asetelma. 

Kyllä ensi kesänä kelpaa 
taas tulla saunomaan.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

TYYTYVÄINEN TALKOOPORUKKA

MIKÄÄN EI OO NIIN KIVAA KUIN MAALAAMINEN...MIEHIÄ TELINEILLÄ…POIKKI JA PINOON

Päijät-Hämeen 
Rauhanturvaajat ry 

toivottaa jäsenilleen, 
yhteistyökumppaneilleen 

ja tukijoilleen 
rauhallista joulua ja 

menestyksellistä  
uutta vuotta 
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Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry oli jälleen 
kerran olennaisessa 
roolissa perinteisessä 
syksyn Veteraanikeräyk-
sessä. 

Yhdistys aloitti oman 
keräyksensä jo ennak-
koon suurten kauppakes-

sOTAveTeRAAnIkeRäys 
17.-18.9.2018

kusten sisäänkäynneillä. 
Aikaisempina vuosina oli 
havaittu, että nämä kerä-
yspisteet olivat erittäin 
tuottoisia. 

Panssariprikaati toki 
antoi keräyksen käyttöön 
varsinaisen työvoiman. 
Komppaniallinen reip-

paita varusmiehiä saapui 
sovitusti Lahden Up-
seerikerholle tehtävään 
valmiina ja koulutettuina. 

PHRT:n johtoryhmä jakoi 
keräysalueet ja yhdis-
tyksen autoilijat veivät 
kerääjät paikoilleen. 

Keräys onnistui tieten-
kin hyvin. Upseerikerho 
tarjosi kerääjille PHRT:n 
kustantaman aterian. 

Ensi vuonna taas uudes-
taan.  
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

KÄSKYNJAKO RINTA RINNAN

KERÄÄJÄT VANHEMPAA SAAPUMISERÄÄ...
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien Faitteri-lehden ensimmäinen 
lukijamatka tehtiin 23. – 30.10. Libanoniin ja Kyprokselle. 

Sunnuntaina lensim-
me Larnacan kautta 
Beirutiin, jossa illalla 
majoituimme Le Bristol 
hotelliin. 

Maanantaina vuokrasim-
me tilataksin ja suunta-
simme vanhoille suoma-
laisten asemapaikoille 
Litani-joen eteläpuolelle. 
Kävimme katsastamassa 
9-0:n, 9-1:n ja 9-10:n alu-
eet. Hiljaista oli varsinkin 
9-10 kauppojen vanhoilla 

PäIjäT-HäMäLäIseT LIBAnOnIssA jA kyPROkseLLA

LIBAnOn 23.-26.9.2018
paikoilla. Ei näkynyt rau-
hanturvaajia ostoksilla, 
mutta eipä ollut kaup-
piaitakaan. 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 ensim-
mäisen kerran. 

Varsinkin YK-joukkojen 
osalta tilanne tuntui 
surulliselta, joukot ovat 
ikään kuin sulkeutuneet 
asemien sisälle. Kans-
sakäyntiä paikallisen 
väestön kanssa ei ollut 
havaittavissa. Ja sen 
pitäisi olla jatkuvaa. 

Seuraavaksi suunta-
simme 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 suun-
tasimme takaisin Beiru-
tiin ja pidimme hieman 
uneliaan kuskimme 
hereillä. Varsinkin Pirkon 
melko äänekkäät komen-
not muutaman kerran 
auttoivat asiassa. Tiis-
taina oli sitten vuorossa 
vierailu suurlähettiläs 
Tarja Fernandezin luona. 
Saimme briiffauksen alu-
een tilanteesta ja hänen 
tehtävistään alueella. 
Tapaamisen lopussa 
luovutimme hänelle 
Rauhanturvaajaliiton 
viimeisimmän historiikin, 
Rauhanturvaaja-lehden 
ja tietysti viimeisimmän 
Faitteri-lehden. 

SEPPELEEN LASKU...YHTEISKUVA HOTELLI LE BRISTOLIN EDESSÄ

KYMPIN KAUPOILLA

SUURLÄHETTILÄS TARJA FERNANDEz 
VASTAANOTTAA HISTORIIKINLOUNAS TYRESSÄ
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Keskiviikkona oli sitten 
lento Larnacaan ja sieltä 
bussikuljetus Nikosi-
aan. Siellä majoituimme 
hotelli Cleopatraan, josta 
oli noin viiden minuutin 
kävelymatka vanhaan 
kaupunkiin. 

Torstaina vierailimme 
UNFICYP:n esikunnan 
alueella. Pääsimme 
helposti alueelle; kiitok-
set suurlähettiläs Timo 
Heinolle hänen suositus-
kirjeestään. 

Oppainamme alueella 
toimivat yhteysupseerit, 
kapteenit Vanek (SKV) ja 
Nadeem (PAK). Heidän 
opastuksellaan tutus-
tuimme alueeseen ja sen 
historiaan. Laskimme 
myös seppeleen suoma-
laisten rauhanturvaajien 
Kykko Campin muisto-
merkille. 

Vierailun lopulla nautim-
me lounaan Officer Club-
ravintolassa ja saimme 
myös vierailla PX-kau-
passa, jossa kapteeni 
Nadeemin suosiollisella 
avustuksella onnis-

kyPROs 26.-30.9.2018
tuimme myös tekemään 
ostoksia. 

Perjantaina oli vuo-
rossa vierailu Suomen 
suurlähetystössä Nico-
siassa. Suurlähettiläs 
Timo Heino kertoi meille 
Kyproksen nykyisestä 
tilanteesta ja siitä, miten 
suomalaisia rauhantur-
vaajia kaivataan alueelle 
uudestaan. Hänelle ovat 
monet ovet avautuneet 
helposti, kiitos suoma-
laisten rauhanturvaajien 
tekemän ansiokkaan työn 
ansiosta. Lähettiläs sai 
vastaanottaa myös liiton 
historiikin ja lehdet. 

Lähettiläs kiitti vielä 
myöhemmin viestissään 
vierailustamme ja kertoi 
tutustuneensa saamaan-
sa materiaaliin suurella 
mielenkiinnolla. 

Lauantaina matkasimme 
Kyproksen pohjoisosaan, 
turkkilaisten hallitse-
malle alueelle. Kohteena 
oli Tjiklos Campin vanha 
alue. Alueen löytäminen 
ei ollut helppoa, mut-
ta 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 sel-
väksi, kiitos siitä Leppä-
sen Kekalle. 

Virallisen ohjelman 
ohella kävimme myös 
Kivittäjä-patsaalla, 
Green Linella ja monessa 
muussa vanhassa pai-
kassa, 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

SUURLÄHETTILÄS TIMO HEINON VIERAANA YHTEYSUPSEERIEN SUOJELUKSESSA
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Perinteinen rauhantur-
vaajien risteily muutti 
jo viime vuonna hieman 
muotoaan PHRT:n osalta, 
sillä yhdistyksemme 
päätti hoitaa asian 
osaltamme itse. Mukaan 
mennään, mutta omin 
ehdoin. 

Kolmekymmentä baret-
tia ja heidän ystäväänsä 
lähti tällä kertaa mukaan 
menoon 6.10.

Porukka koottiin Heino-
lasta ja Lahdesta linja-
auton kyytiin ja sitten 
menoksi.

Laivaan noustiin yhdessä 
ja joukko hajaantui het-
keksi omiin hytteihinsä. 

Suuri osa parista sadasta 
laivalle eri puolilta Suo-
mea tulleesta rauhantur-
vaajasta kokoontui aluksi 
yhteiseen tilaan, jossa 
mm. palkittiin vanha 
faitteri ”Hämis” Hämäläi-
nen, joka tietenkin myös 
esiintyi laivalla vanhoja 
YK- värssyjä laulellen. 

Osa PHRT:n porukasta 
nautti oman päivällisen-
sä, ja sitten vaan juhlit-
tiin, tanssittiin ja muistel-
tiin vanhoja.

Hieno reissu. Kaikki pää-
sivät kotiin ehjinä.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: ARI MÄHöNEN JA 
KARI PULLINEN

FAITTeRIT 
RIsTeILeMässä 

- 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

tarjoaa

aamupalaa
kotiruokalounasta  

à la cartEA
MeMeillä pääset seuraamaan eturivistä tärkeimpiä 

urheilutapahtumia ja nautiskelemaan 

Elmon lavan haltuun ottavista esiintyjistä.

Elmosta voit myös vuokrata sauna- ja 
kabinettitilaa. Saunojen yhteydessä on myös 

kaksi poreallasta.

TERVETULOA!

Sport & Music Bar Elmo

PUHEENJOHTAJA JOHTAA JOUKKOAAN

KAIKKI PAIKALLA

BARETTIVELJET

PIENTÄ ILTAPALAA
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KODAN TUNNELMAA

Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry järjesti 
perinteisen kotaillan 
jälleen kerran Vesiveh-
maalla upeassa Juha 
Etu-Sihvolan omistamas-
sa kodassa. Kota sijaitsee 
Kenraalin tilan ampuma-
radan maastossa. 

Kodan poikkeuksellinen 
tunnelma loi jälleen 
kerran upeat kehykset 
yhdistyksen erähenkisel-

le tapahtumalle. 

Grilliruokaa, kivaa yhdes-
säoloa, tunnelmaan so-
pivaa kuorolaulua; mitä 
muuta voi PHRT:n park-
kiintunut jäsen toivoa? 

Vanhan vitsin mukaan: 
Ehkä neuvoa siihen, 
miten täältä metsän kes-
keltä löytää pois?
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

kOTAILTA 2.11.2018

SE OIKEE GRILLIMESTARI

ISÄNNÄT

MIEHET MUISTELEVAT

KOHTA SITÄ HERKKUA SAA
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veRTAIsTukI-ILTA  
vIeRuMäeLLä 8.11.2018

Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry järjesti 
jälleen mukavan vertais-
tukitapahtuman, SRTL:n 
tuella, toki.

Jäsenistö osoitti kysyt-
täessä huomattavaa 
kiinnostusta asiaan 
aikaisemman tapahtu-
man perusteella, joten 
yhdistys varasi Vierumä-
eltä virkistävään liikunta-
pakettiin tarvittavat tilat 
torstaiksi 8.11.

Ensisijaisesti annettiin 
osallistumismahdolli-
suus niille, jotka edelli-
seen tilaisuuteen eivät 
jostain syystä päässeet. 

Sovittuna päivänä klo 
16.30 kokoontui sitten 18 
reipasta rauhanturvaa-
jaa Vierumäellä valmiina 
koitoksiin.

Aluksi siirryttiin jump-
patiloihin, joissa har-

joiteltiin tasapainoa. 
Keppijumppa oli monelle 
faitterille uutta herkkua. 

Suoritteen jälkeen men-
tiin sitten saunaan ja 
uimaan. 

Lopuksi porukka hakeutui 
buffet- pöydän ääreen. 

Yhdistyksen vertaistu-
kihenkilö Petteri Liima-
tainen kertoi samalla 
viimeisistä vertaistuen 
kuvioista ja tapahtumis-
ta.

Mainio tilaisuus, muka-
vaa meininkiä. Juuri sopi-
vaa vertaistukea vanhalle 
faitterille.

Erityinen kiitos kattojär-
jestöllemme, joka maksoi 
viulut. 
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

PORUKKA KOKOONTUU

NYT ON HYVÄ OLO

JUMPAN JÄLKEEN SYöMÄÄN
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2018 
To 6.12. Itsenäisyyspäivän 
tilaisuudet, 
kuukausikokous 
- PHRT järjestää ja 
osallistuu, Upseerikerho- 
Lahti

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€ 

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

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

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

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

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

22.-24.2. Finlandia-
hiihto, Salpausselkä 
- PHRT mukana 
tapahtumassa

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

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

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

TAIDETTA

KEHYSTYKSET

TAITEILIJA- 
TARVIKKEET

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

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 talkoosuorit-
teen 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)

PHRT:n PIkkujOuLuT 
8.12.2018

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-pais-
tos, 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 

PHRT:n jOuLusAunA  
LePOLAssA 15.12.2018
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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 2019 loppuun asti 
 

YLI 25 VUODEN KOKEMUS FYYSISESTI VAMMAUTUNEIDEN KUNTOUTUKSESTA 

 
 
 

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 


