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PUHEENJOHTA JA N PA LSTA
Tervehdys kaikille!
Yhdistyksemme 50-vuotisjuhlavuonna kiidämme 
kohti kesää. Faitteri-lehden lukijamatka on tehty. 
Majalla on alkanut saunominen ja edessä ovat 
kesäkauden avajaiset sekä monet mukavat tapah-
tumat.
Ne tarjoavat taas jokaiselle jotakin.
On talkoorientoja tai sitten rauhallista yhdessä-
oloa. 
Ironman-kilpailu tuo jälleen Lahtea maailman-
kartalle. Tietysti myös PHRT on vahvasti mukana 
järjestelyissä jatkamassa viimevuotista aloitusta 
sekä kansainvälisten kilpailutapahtumien jatku-
moa. 
Koko kesän pyörii Haminassa Wanhassa Veteraa-
nissa niin Lauri Törnin muistonäyttely, kuin myös 
suomalaisen SS-pataljoonan vaiheista kertova 
näyttely. 
Kesään kuluvat kiinteästi myös majan monet 
tilaisuudet, kuten lettu- ja makkarakestit, hiljainen 
iltapäivä ym. 
Elokuussa koittavat kesäretki, Killien konsertti 
Tuupovaarassa JR 8 muistolaatan paljastamisen 
yhteydessä sekä paljon, paljon muuta.
Tervetuloa mukaan ja matkaan. 
Hyvää kesää

TAIDETTA

KEHYSTYKSET

TAITEILIJA- 
TARVIKKEET

SIMOLAN TAIDE JA KEHYS 
Hollolankatu 10, 15110 Lahti 
p. 040 545 3566 
mika.simola@simolan.fi 
www.simolan.fi
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Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry järjesti jo 
toisen talviaikaan sijoit-
tuvan yhteisen saunata-
pahtuman jäsenistölleen. 
Markku Selonen, joka 
on ollut asiassa primus 
motor, hoiti jälleen neu-
votteluillaan uskomatto-
man edullisen tarjouksen 

HELMI-SAUNA  
LEPOLASSA 16.2.2019

Lepolan lomakeskuksel-
ta. Siihen tartuttiin. 
Ideana oli toteuttaa 
saunailta periaatteessa 
samalla ohjelmalla, kuin 
aikaisemmatkin bileet. Eli 
tervetulokahvit, sauno-
minen, ruokailu, arvontaa 
ja kisailuja ja lopuksi 
karaoketanssit. Takuu-

PIENTÄ TARJOILUAKUOROKILLIEN TERVEHDYS

SEPPO FRAMILLA PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

LEPOLAN TUNNELMAA

varma paketti. 
Markun kehittelemä 
vetonaula, eli naisten 
VIP- sauna, sai jälleen 
kannattajansa. Moni 
naisjäsenemme käytti 
tilaisuutta hyväkseen ja 
saunoi, kun käytössä oli 
oma freesaustila saunan 
jälkeen. 

Mitäpä tähän voi muuta 
sanoa? Kuuma sauna, 
herkullinen ruoka, mah-
tavaa seuraa ja hauskaa 
menoa.
Rauhanturvaajat osaavat 
tämän. 
TEKSTI: JARMO LAINE  
KUVA: MARKKU SELONEN



PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE4

TALVISODAN 
PÄÄTTYMISEN 
MUISTOPÄIVÄ 13.3.2019

TALVIRIEHA 16.3.2019
Parissa vuodessa perin-
teeksi noussut tapahtu-
mamme, talvirieha, pitää 
pintansa ja suosionsa 
edelleen. 

Moni asia vetää osallis-
tujia Siikaniemeen vuosi 
vuoden jälkeen. Missä siis 
on talviriehan salaisuus?

Olisiko se pilkkikilpailus-
sa? Täällä ratkotaan yh-
distyksen pilkkimestarin 
kruunu ja kunnia nykyään.  
Vai olisiko se tapahtuman 
rentoudessa? Perheet 
ovat mukana ja yhteistä 
tekemistä löytyy pulkka-
mäestä grillaukseen. 

Entä arvonnat ja erilaiset 
palkinnot? Olisiko siinä 
suosion salaisuus, että 
palkintopöytä notkuu aina 
mitä hienoimpia yllätyspal-
kintoja? 

Vai olisiko tapahtuman 
suosion salaisuus kuitenkin 
siinä, että täällä tavataan 
taas kavereista parhaat? 
Eiköhän se ole siinä.

Muuten: Tänä vuonna pilk-
kikilpailun naisten sarjan 
voitti Elvi Rossi ja miesten 
sarjan Esa Salonen. Lasten 
sarjan voitti Siiri Kantonen.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MAARIT HILTUNEN

vapauden hengettären 
patsaalle. 

Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat näkyi monin ta-
voin tässä tapahtumassa. 
Olli Mielonen johti jälleen 
kerran lippulinnaa ja 
lipunkantajista huomat-
tavan moni käytti sinistä 
barettia.

Ensi vuonna olemme pai-
kalla jälleen. Ryhdikkäinä.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry osallistui, 
kuten jo vuosien ajan on 
tehty, talvisodan päätty-
misen muistojuhlallisuuk-
siin Päijät- Hämeessä 
13.3.2019. 

Lahdessa yhdistyksemme 
oli mukana Ristin kirkol-
la, kun puolustusvoimat, 
maanpuolustusjärjestöt 
ja monet kansalaisjär-
jestöt olivat mukana 
laskemassa seppelettä 

KENEN KALA ON SUURIN

LIPPULINNA

VAPAUDEN HENGETÄR

PALKINTOJEN JAKO
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kaudelta 2018. Tilinpää-
tös vahvistettiin ja  halli-
tukselle esitettiin vastuu-
vapautta. Se myönnettiin.

Sitten käsiteltiin tär-
keä asia. Kokous valitsi 
vuoden 2018 rauhantur-
vaajaksi Aki Harjun. Aki 
sai kokoukselta tähän 
kunnianimitykseen yksi-
mielisen kannatuksen.

Kokouksen jälkeen tietysti 
heitettiin niin sanotusti 
vapaalle. Saunottiin ja 
syötiin. Jälleen tanssittiin 
ja laulettiin karaokea. 

Hieno kokous. Hyviä 
päätöksiä. Ja, kuten aina: 
Hauskaa oli.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry:n kevätko-
kous 2019 järjestettiin 
30.3.2019 lomakeskus 
Lepolassa. Paikka tarjosi 
jälleen kerran erinomai-
set puitteet kokouksen 
kaikkiin kuvioihin.

Itse kokous laitettiin 
vauhtiin heti tervetulo-
kahvien jälkeen. 

Kokouksessa käsiteltiin 
luonnollisesti säännöissä 
määritellyt asiat.

Ensin puheenjohtaja 
esitteli vuoden 2018 
toimintakertomuksen. Se 
hyväksyttiin.

Tämän jälkeen kuultiin 
tilintarkastajien lausunto 

PHRT:N KEVÄT- 
KOKOUS 30.3.2019

ON SYÖTÄVÄ, ETTÄ JAKSAA...

KOKOUS PÄÄTTYI - NYT SAUNAAN

VUODEN RAUHANTURVAAJA 
AKI HARJU

PUHEENJOHTAJA JA  
SIHTEERI TARKKANA

KOKOUKSEN TIIMELLYKSESSÄ
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien Faitteri-lehden toinen 
lukijamatka tehtiin 23. – 28.4. Bosniaan. 

Matkan taustaa ja val-
misteluita

Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry:n jäsenleh-
den FAITTERIN lukijoista 
koostuva ryhmä päätti 
tehdä jälleen matkan 
johonkin maailman 
vanhoista kriisipisteistä. 
Tällä kertaa kohteeksi 
valikoitui Bosnia.

Matkaa alettiin valmis-
tella jo vuoden 2019 
alussa. 

Varsinaisiksi kohteik-
si valikoituivat Dobojn 
kaupunki pohjoisessa 
Bosniassa ja tietenkin 
Sarajevo. 

Matkalle lähti lopulta 
kuusi vanhaa faitteria. 

Olimme ennen matkaa 
yhteydessä Dobojn 
kaupungissa asuvaan 
paikalliseen Sasa Vidi-

LUKIJAMATKA BOSNIAAN

MATKAN TAUSTAA JA VALMISTELUITA
ciin, joka toimi Dobojssa 
tulkkinamme. 

Matkaan lähdettiin sitten 
suurin odotuksin tiistaina 
23.4. Ryhmän hallitse-
miseksi päätoimittaja 
oli valmistanut Faitteri- 
lehden tunnuksen, jonka 
avulla matkaajamme 
pystyivät eksymättä 
etenemään niin lento-
kenttien ruuhkissa, kuin 
suurkaupunkien kapeilla 
kujilla. 

Lento Zagrebiin sujui 
perinteisesti. Sen sijaan 
jatkolento Sarajevoon oli 
melko poikkeuksellinen, 
johtuen pitkästä odotus-
ajasta ilmassa Sarajevon 
yllä. 

Kun autonvuokrauksen 
kiemurat oli lopulta 
saatu hoidettua, päästiin 
ajamaan kohti Dobojta.

KOHTI DOBOJTA...

AUTO HALLUSSA

ZAGREBISSA RYHMÄ VIELÄ KOOSSA

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: JYRKI RISTKARI, JARMO LAINE, AKI HARJU

BOSNIA  HERZEGOVINA 
Maan historiaa hyvin lyhyesti:

Bosnia Heregovina oli osa ex-Jugoslaviaa. Se ajautui 
sisällissotaan muiden osavaltioiden tavoin 1991-1992. 

Jugoslaviassa aloitettu rauhanturvaoperaatio UNPRO-
FOR laajentui Bosniaan 1992 sen jälkeen, kun  maa it-
senäistyi sekavissa olosuhteissa ja taistelut laajenivat 
joka puolelle maata. 

Bosnian sisällissota päättyi vasta joulukuussa 1995 
Daytonin rauhansopimukseen. YK poistui maasta ja 
IFOR- operaatio otti vastuun rauhansopimuksen toteut-
tamisesta 1996. IFOR- operaatiota jatkoi SFOR vuodesta 
1997. 

Rauhansopimuksessa Bosnia jaettiin muslimien ja 
kroaattien osavaltioon sekä serbien osavaltioon. Sopi-
muksessa mm. maan johtoon presidenttineuvostoon 
valitaan henkilöt aina kaikista kolmesta maan etnisestä 
ryhmästä. 

CAMP JUSSIN NYKYTILA...
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Kun saavuimme illalla 
23.4. hotelli Park Dobo-
jn eteen ja kävelimme 
vastaanottoon, niin siellä 
meitä odottikin ensim-
mäinen yllätys. Dobojn 
vanha kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja 
ja myöhemmin vuosina 
2003-2006 Bosnian 
presidenttinä toiminut 
Borislav ”Boro” Para-
vac odotti meitä tulkin 
kanssa. Hän ilmoitti, että 
Dobojn kaupunki tarjoaa 
meille päivällisen. Saman 
tien. 

Nopeisiin vaatteidenvaih-
doksiin tottuneet fait-
terit heittivät pikkutakit 
päälleen minuuteissa ja 
sitten mentiin päivälli-
selle hotelli Doboj Parkin 
ravintolaan. Kuten kaikki 
serbialueella ruokail-
leet tietävät, tarjoilu on 
siellä aina ylenpalttista. 
Tyypillisiä asetelmia ovat 
erilaiset liha- ja mak-
karalautaset ja monet 
lisukkeet. Ja rakijaa tarjo-
taan joka välissä.

Pitkät ja liikuttavat kes-
kustelumme perustuivat 
vanhoihin muisteloihin ja 
myös Boro Paravacin ar-
vioihin alueen nykytilas-
ta. Päivällisen päätteeksi 
luovutimme hänelle 
yhdistyksemme standaa-

DOBOJ - LAHDEN UUSI  YSTÄVYYSKAUPUNKI?
rin. Saimme myös saman 
tien kutsun tapaamiseen 
Dobojn nykyisen por-
mestarin kanssa kaupun-
gintalolle seuraavaksi 
päiväksi.

Aamulla 24.4. kokoon-
nuimme hotellin aulaan 
ja pätevä kuljettajamme 
haki automme pysäköin-
tipaikalta. Nyt paikalla oli 
alun perin oppaaksemme 
ja tulkiksemme pyydetty 
Sasa Vidic.

Ajoimme ensiksi Dobojn 
vanhalle, 1300- luvulla 
rakennetulle linnalle. 
Sen ylimmistä torneista 
on upea näköala yli koko 
kaupungin. 

Dobojn linnan jälkeen 
siirryimme monelle rau-
hanturvaajalle tuttuun 
paikkaan, vanhan Camp 
Jussin nykyisille sijoille. 
Kaikki vanhan leirin osat 
on käytännössä purettu 
ja poistettu. Valitettavas-
ti myös paikalle joitain 
vuosia sitten tuotu muis-
tomerkki on ilmeisesti 
ryöstetty tai tuhottu. 

Seuraavaksi siirryim-
me kaupungin toiselle 
laidalle IFOR- ja SFOR- 
operaatioiden alaisen 
pohjoismais- puolalaisen 
prikaatin esikunnan alu-
eelle. Rakennus oli osin 

asumaton ja hylätty. 

Koska aikaa oli vielä käy-
tössä, Sasa Vidic, Bosni-
an serbiarmeijan vanha 
reserviläinen, vei meidät 
kaupungin laidalla sijait-
sevaan vanhaan rinta-
malinjaan sen kummal-
lekin puolelle. Oli todella 
mieleenpainuvaa katsella 
Sasan osoittamista po-
teroista näkymää kum-
paankin suuntaan. 

Tämän jälkeen meillä 
olikin kiire Dobojn por-
mestarin, Boris Jerinicin, 
tapaamiseen. 

Tapaaminen oli virallinen, 
mutta erittäin lämmin-
henkinen. Paikalla olivat 
myös Dobojn vanha 
poliisipäällikkö Vlado 
Djurcevic ja sodanaikai-
sen paikallisen yksikön 
yhteysupseeri Milan 
Kovacevic. 

Pormestari Boris Jerinic 
kertoi kaupunkinsa tilan-
teesta hyvin laajasti. Hän 
ehdotti lopuksi, että mei-
dän delegaatiomme voisi 
toimia aktiivisesti Dobojn 
ja Lahden ystävyyskau-
punkihankkeen puolesta. 
Hetken hämmennyksen 
jälkeen lupasimme toimia 
parhaamme mukaan 
asiassa. 

Pormestari Boris Jerinic 
sai luonnollisesti yhdis-
tyksemme standaarin ja 
Faitteri- lehden muistok-
si vierailustamme. 

Seuraavaksi seurueem-
me siirtyi Dobojn kes-
kustassa sijaitsevaan 
ravintolaan, jossa meille 
tarjottiin upea ja moni-
puolinen lounas. 

Vanha poliisipäällikkö, 
Vlado Djurcevic, kutsui 
meidät lounaan jälkeen 
päivälliselle, joten laihtu-
mista oli turha pelätä.

Tässä vaiheessa Faitte-
ri- lehden lukijoiden oli 
pakko päästä saunaan, 
ja siihen löytyi mahdol-
lisuus omasta hotellis-
tamme. 

Saunan jälkeen siir-
ryimme ravintolaan, 
jossa Vlado jo odotte-
li meitä. Vuorossa oli 
jälleen upea päivällinen 
juomineen. Paikalla oli 
myös Boro Paravac, joka 
näin edelleen kunnioitti 
läsnäolollaan ryhmääm-
me. Annoimme Vladolle 
kiitokseksi hänen ys-
tävällisyydestään ja 
vieraanvaraisuudestaan 
yhdistyksemme kultaisen 
plaketin. 

PÄIVÄLLISELLÄ EX PRESIDENTIN KANSSA TAPAAMINEN DOBOJN PORMESTARIN KANSSA
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Aamulla 25.4. lähdimme 
ajamaan kohti Sarajevoa. 
Matkaa hidasti suuri tun-
nelityömaa, joka pysäytti 
matkanteon pitkäksi 
aikaa. 

Saavuttuamme lopulta 
Sarajevoon hotelliimme 
Astra Garniin ja pysäköi-
tyämme auton, päätimme 
heti aluksi tehdä pienen 
kävelyretken Sarajevon 
keskustassa. 

Tauno Aaltosen ja Aki 
Harjun paikallistunte-
muksen avulla löysim-
mekin nopeasti mm. 
historiallisen paikan, 
jossa Gavrilo Princip 
ampui Itävalta- Unkarin 
arkkiherttua Ferdinandin 
ja tämän vaimon. Tapah-
tuman katsotaan aloitta-
neen I- maailmansodan. 
Kiertelimme myös lähellä 
olleita kauppakujia. 

Tämän jälkeen lukijamat-
kamme söi myöhäisen 
lounaan ja jokainen ren-

SARAJEVON PANTTIVANGIT?
toutui tavallaan hotellis-
sa ja lähialueella. 

Perjantai 26.4. oli va-
rattu tapaamisiin OSCE:n 
tiloissa (OSCE = Euroopan 
turvallisuus- ja yhteis-
työjärjestö). Lähdimme 
kävellen matkaan, sillä 
ajaminen Sarajevon kes-
kustassa on lähes mah-
dotonta puuhaa. Tauno 
johti joukkoa ja kävimme 
saman tien tutustumassa 
mm. Markalen toriin, jon-
ka merkitys sisällissodan 
tapahtumissa oli varsin 
suuri, mutta ristiriitainen. 
Sitten edettiin OSCE:n 
rakennukseen ja sen 
ylimpään 19. kerroksen 
neuvottelutilaan. 

Aluksi meille esiintyi 
Bosnian hallituksen 
varaturvallisuusministeri 
Mijo Kresic, joka kertoi 
turvallisuustilantees-
ta Bosniassa erittäin 
laajasti ja monesta eri 
näkökulmasta. Esityksen 

MARKALEN TORI

APULAISMINISTERIN JA OSCE:N TIIMIN ESITTELY TÄSTÄ ALKOI I MAAILMANSOTA

jälkeen hänelle luovu-
tettiin yhdistyksemme 
standaari ja Faitteri- leh-
den numero. 

Kresicin esityksen jälkeen 
Taunon entiset työtoverit 
OSCE:sta esittivät meille 
vuoroin, kukin oman teh-
tävänsä näkökulmasta, 
Bosnian nykyistä tilan-
netta asiantuntevasti. 
Luonnollisesti esityksen 
jälkeen myös OSCE:lle 
luovutettiin yhdistyk-
semme standaari kiitok-
sena hienosta briiffauk-
sesta. Sen otti vastaan 
Sanja Fitzgerald.

Tapaamisten jälkeen 
siirryimme kevyelle lou-
naalle maailmankuuluksi 
sodan aikana tulleen 
Holiday Inn hotellin 
ravintolaan. Lounaan 
jälkeen tiimi palasi aivan 
OSCE:n rakennuksen vie-
ressä sijainnutta vanhaa 
rintamalinjaa sivuten 
hotelliin. 

IDYLLISESTÄ DOBOJSTA MATKA JATKUI SARAJEVOON
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Lauantai 27.4. oli varattu 
käyntiin Heikki Voutilai-
sen muistomerkillä. Hän 
sai surmansa toimies-
saan sotilastarkkailijana 
Sarajevossa helmikuussa 
1995. Muistomerkki sijait-
see noin 100 km:n päässä 
Sarajevosta ja on melko 
vaikeasti löydettävissä, 
ellei asiaa valmistele 
huolella. Totesimme asi-
an, sillä vaikka paikka oli 
katsottu etukäteen tark-
kaan kartasta ja haimme 

GORADZESSA 
HEIKKI 
VOUTILAISEN 
MUISTOMERKILLÄ

sitä kahdella GPS:llä, 
muistomerkki löytyi 
vasta tunnin etsimisen 
jälkeen. Tosin etsimistä 
haittasi myös valtaisa 
kaatosade. 

Laskimme Heikin muis-
tomerkille kukkalaitteen 
ja otimme naukut hänen 
muistokseen ns. jenkki-
tyyliin.

Koskettavan seremonian 
jälkeen lähdimme lopul-
ta paluumatkalle. Tar-
koitus oli alun perin 
käydä samalla 
reissulla ennen 
auton luovutusta 
myös kuulussa 
tunnelimuseos-

sa, mutta se jäi nyt ajan 
puutteen vuoksi väliin. 

Faitteri- lehden lukija-
matka Bosniaan oli au-
ton luovutuksen jälkeen 
enää viimeistä päivällis-
tä, huonoja yöunia ja pa-
luulentoa vailla. Istuim-
me illalla vielä hotellin 
baarissa ja muistelimme 
kokemuksiamme. Jarmon 
matkalla usein toistama 
lause jäi ehkä ensiker-
talaisten mieleen: ”Voit 

lähteä Bosniasta, 
mutta Bosnia ei 

koskaan lähde 
sinusta.”

MATKALLA GORADZEEN

HEIKKI VOUTILAISEN MUISTOMERKILLÄ

DRINA-JOKIIKUINEN TULI SODISSA KUOLLEIDEN 
JUGOSLAAVIEN MUISTOKSI
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Päijät- Hämeen Rau-
hanturvaajat ry on ollut 
monin tavoin mukana 
Sotaveteraanipiirin yh-
teismajan remonttipro-
jektissa viime syksystä 
alkaen. Yhdistyksemme 
huolehtii toki monin 
tavoin muutenkin majan 
kunnosta, mutta nyt oli 
kyse merkittävästä ja 
kalliista korjaustyöstä. 

Yhdistyksemme jäsen, 
Markku Selonen, joka 
kuuluu majatoimikun-
taan, toimi aktiivisesti 
työn valmistelussa. 
Suurin yksittäinen työ oli 
majan katto. Sen korjauk-
seen valittiin lahtelainen 
Vesivek Oy. Sähköpuolen 
töistä sovittiin Lahden 

Elektro Plus Oy:n kanssa. 

Työn rahoitus toteutettiin 
lahjoitusten avulla. Lah-
den Sotaveteraanipiiri 
onkin erittäin kiitollinen 
kaikille lahjoittajille.

Yhdistyksemme an-
toi myös talkootyönä 
merkittävän panoksen 
majan kunnostukseen. 
Jäsenemme Anssi Arbe-
lius, Yrjö Lepola ja Keijo 
Leppänen toteuttivat 
sisämaalauksen. Anssin 
suhteet auttoivat myös 
saamaan paljon erilaista 
materiaalia lahjoituksina.
TEKSTI: MARKKU SELONEN, 
JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN, 
JYRKI RISTKARI

PHRT MUKANA SOTAVET-
ERAANIPIIRIN YHTEISMA-
JAN REMONTISSA

MIEHET KATOLLA

Soita
03 4109 2169

vesivek.fi

Me olemme tehneet 
niitä jo yli 25 vuotta.

• Uusi katto säältä         
suojaan päivässä.

• 100% kotimainen 
toimitusketju, asennus 
paikallisella murteella.

Miettinyt kattoa 
monta 
vuotta?
Älä suotta!
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Ke 05.06 Klo 12.00 
Sotilaspoikien 
lipunnosto, Kilpiäinen 
- tule mukaan 
Veteraanitapahtumaan

La 08.06 klo 12.00 
Kesäkauden avajaiset 
ja kuukausikokous, 
Kilpiäinen 
- tule mukaan, ohjelmaa 
riittää, huutokauppa- 
tavaraa Markulle (klo 
11.00 alk)

Pe 21.06 klo 18.00 
Juhannusaaton 
lipunnosto 
- tule mukaan lippua 
nostamaan

La 29.06 Ironman 70.3 
Lahti 
- PHRT mukana 
tapahtumassa

KALENTERI  5.6.- 12.10.2019
Ma 1.7 klo 17.00 
Kuukausikokous, 
Kilpiäinen 
- tule mukaan saunaan ja 
kokoustamaan

Ke 10.07 klo 12.00 
Lettukestit, Kilpiäinen 
- tule mukaan 
Veteraanien tarjoamaan 
tapahtumaan

Ke 17.07 klo 12.00 
Makkarakestit, Kilpiäinen 
- PHRT tarjoaa nyt 
makkarat Veteraaneille

Ke 31.07 klo 12.00 
Veteraanikisat, Kilpiäinen 
- mukaan kisaamaan 
Veteraanien kanssa

La 03.08 klo 8.30 
Kesäretki Hämeenlinna 
- lähtö Marolankadulta, 
Markku Selonen on 
matkanjohtaja

Ma 5.8 klo 17.00 
Kuukausikokous, 
Kilpiäinen 
- tule mukaan saunaan ja 
kokoustamaan

Ke 07.08 klo 12.00 
Hiljainen iltapäivä, 
Kilpiäinen 
- tule mukaan 
perinteiseen 
Veteraanitapahtumaan

24.-25.8. Retki Pärnuun 
- Ota yhteys Mähösen 
Ariin, jos haluat mukaan

Ti 3.9. klo 18.00 
Kuukausikokous, 
Upseerikerho 
- esiintyjä vielä avoin

Ke 11.09 klo 12.00 Majan 
kesän päättäjäiset, 
Kilpiäinen 
- Veteraanien kesän 
päätöstapahtuma

Ti 1.10. klo 18.00 
Kuukausikokous, 
Upseerikerho 
- esiintyjä vielä avoin

La 12.10 RT- risteily 
- ota yhteys Mähösen 
Ariin

KESÄRETKI  
HÄMEENLINNAAN 3.8.2019

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n perin-
teiset kesäkuun avajaiset järjestetään lau-
antaina 8.6. Kilpiäisissä Sotaveteraani piirin 
yhteismajalla. 
Tule mukaan legendaariseen menoon. Ohjel-
maa on:
klo 11.00 tervetulokahvit 
klo 11.00 huutokauppatavaroiden näyttö alkaa  
klo 12.00 lipunnosto 
- kesäkauden kuukausikokous 
- Kuorokillit esiintyvät 
- pelejä ja leikkejä 
- saunomista 
- grillausta 
- tanssi- ja tunnelmamusiikkia
Jos haluat tukea huutokauppakeisari 
Markkua, niin voit lahjoittaa tavaraa kau-
pattavaksi. 

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjestää 
KESÄRETKEN Hämeenlinnaan.

Lähtö matkalle 3.8. klo 8.30 Marolankadun 
pysäkiltä. Ajamme Hennalankadun kautta Sal-
pakankaalle ja siitä Hämeenlinnaan. Matkalta 
voi tulla kyytiin. Ilmoita Markulle.
Tutustumme matkalla Militaria museoon ja 
Parolan panssarimuseoon.
Ruokailu Militaria museon jälkeen Hattulan 
golfklubilla klo 13.00.
Matkan hinta:
- Kriha- kortilla, Veteraanitunnuksella, mu-
seokortilla 20€
- muut 32€
Paluu Lahteen n. klo 18.30
Ilmoittaudu Markku Seloselle (markku.selo-
nen@gmail.com) 040 5021141 viim.7.7. men-
nessä.
Veteraanijärjestöjen jäsenet tervetuloa!
Maksu yhdistyksen tilille FI 14 4212 1220 
003416, Laita viestiin: ”Kesäretki” ja lähtijöi-
den nimet

KESÄKAUDEN AVAJAISET 8.6.2019
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PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT 
RY KIITTÄÄ JUHLAVUOTENAAN 
HIENOSTA YHTEISTYÖSTÄ AKTIIVISTA 
JÄSENISTÖÄÄN, TUKIJOITAAN JA 
KAIKKIA YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN. 

- 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

Mukana peruskorjaamassa 
Sotaveteraanipiirin yhteismajaa.
Lahjoituksia useilta sähköalan tukkureilta.
SLO Oy Lahti
LEM-KEM Oy
Etelä-Suomen Hälytintekniikka Oy


