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PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

Tervehdys teille.
Hiljalleen hämärtyvät 
illat täyttävät taas turut 
ja torit. 

Työntäyteisen kesän 
jälkeen meitä odottaa 
tapahtumarikas syk-

sy moninaisine 
karkeloineen. 
Lokakuussa 
saamme isän-
nöidä Suomen 
Rauhanturvaa-
jaliiton syysliit-
tokokousta. Täs-
tä tapahtumasta 
on oma liitteensä 
tervetulotoivo-
tuksineen lehden 
sisäsivuilla. 

Muista tulevista mai-
nitsen yhdistyksemme 
50 v juhlat marras-
kuussa, syyskokouk-

semme ja kotaillan Etu-Sihvolan Timon ampumaradalla. 
Mainittakoon myös suuren suosion saanut itsenäisyys-
päivän paraatimme Upseerikerhon edessä ja joulusauna 
Lepolassa. Nämä löydät lehden kalenteriosiosta. 
Menneestä erityiskiitokset Hakkaraisen Paulille. Hänen 
masinoimansa Kuorokillien Saarivaaran esitys sekä 
tuntemattoman sotilaan muistolaatan ja infotaulun 
paljastus oli hieno kokonaisuus. 
Kiitokset jälleen kerran kaikille teille, jotka sitä hiiltäm-
me hehkuttaen olette moninaisissa talkoo- ja kun-
niatehtävissä mukana toimineet.
Viihteellisiä tapahtumasyksyä teille kaikille.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat 
ry:lle lämpimin kiitos tekemäs-
tänne työstä veteraanisukupol-
ven hyväksi. Te autatte itseänne 
säästämättä kunniakansalai-
siamme heidän hyvin 
vointinsa eteen.  
Esimerkkinä tästä auttamisesta 
käy hyvin, kun rauhanturvaa-
jat Markku Selonen ja Mauri 
Lumerto panivat toimeksi, kun 
jäsenemme Liisa Ahonen tarvitsi 
kaiteen talonsa rappusiin. Nope-
aa ja ripeää apua ei ollut löytyä. 

Sitten avuksi saatiin rauhanturvaaja Mauri Lumerto, 
jonka Markku löysi puuhaan. Kaiteen materiaalit löytyi-
vät osin Liisan omasta pihasta. 
Tunnen syvää kiitollisuutta toimeliaita miehiä kohtaan. 
He olivat aktiivisia ja saivat Liisan ulos nauttimaan ke-
säisen raikkaasta ulkoilmasta. 
Kiitos toiminnan miehille.
Juhani Vilo 
puheenjohtaja 
Lahden Sotaveteraanit ry

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 Rauhanturvaajat ry tukee 
alueensa Veteraaneja jatkuvasti. Viimei-
sen muutaman kuukauden aikana olemme 
jälleen olleet monessa mukana. 

27.4. PHRT oli mukana Kansallisen Vete-
raanipäivän tapahtumissa. 

19.5. Osallistuimme Kaatuneiden päivät 
tapahtumiin, kuten aikaisempinakin vuo-
sina.

Kesällä yhdistyksellä on tapahtumia jat-
kuvalla syötöllä. Myös Veteraanien kanssa 
järjestettyjä aktiviteetteja riittää. 

5.6. yhdistys oli mukana Yhteismajalla So-
tilaspoikien lipunnostossa.

21.6. PHRT oli mukana Yhteismajan juhan-
nusaaton lipunnostossa.

17.7. järjestimme vastavuoroisesti kiitok-
sena Veteraanien lettukesteistä perinteiset mak-
karakestit Sotaveteraanipiirin yhteismajalla.

31.7. yhdistys oli mukana Veteraanien järjestämissä 
Veteraanikisoissa. Paikka edelleen sama.

7.8. PHRT osallistui jo pitkän perinteen omaavan 
hiljaisen iltapäivän tapahtumiin Sotaveteraanipiirin 
yhteismajalla.

Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry haluaa muis-
tuttaa jälleen perusasiasta: Veteraanien tukeminen 
ja auttaminen on yhdistyksen kunniatehtävä. Sitä 
jatketaan niin kauan, kuin apuamme tarvitaan. 

Tästä hyvänä esimerkkinä on Markku Selosen ja 
Mauri Lumerton toiminta Veteraani Liisa Ahosen 
auttamiseksi. Liisa tarvitsi ovelleen kaiteen pääs-
täkseen käymään pihallaan. Kun apua ei heti saatu, 
ryhtyivät Markku ja Mauri toimeen. He rakensivat 
Liisalle upean kaiteen. Aiheesta löytyy myös Lah-
den Sotaveteraanien puheenjohtajan Juhani Vilon 
kiitos sivulta 2. 

Mainittakoon, että myös kannatusjäsenemme ovat 
Liisa Ahosta käyneet auttamassa ikkunoiden puh-
distuksen merkeissä. 
TEKSTI: JARMO LAINE  
KUVA: MARKKU SELONEN

vETERAANIT  
JA PHRT

MAKKARAKESTEISSÄ HERKUTELTIINLIISAN KAIDE

LIPUNNOSTO VETERAANIKISOISSA

LIPUT PAIKALLAAN KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN 
TAPAHTUMISSA RISTIN KIRKOLLA

PHRT MUKANA LIPPLINNASSA KAUPUNgINTALOLLA KAATUNEIDEN PÄIVÄNÄ
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TALKOITA RIITTÄÄ...   
senvalvontatehtävissä

15.7. Satama soi - yhdistys 
toimi järjestyksenvalvon-
tatehtävissä

2.-4.8. Kuninkuusravit Jo-
kimaalla - yhdistys toimi 
järjestyksenvalvontateh-
tävissä

16.8. Heinolan iltaravit 
- yhdistys toimi järjestyk-
senvalvontatehtävissä

Tässä siis vain muutamia 
esimerkkejä. Erilaisia 
talkoita on ollut todella 
paljon. 

Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry haluaa kiittää 
niitä jäseniään, jotka ovat 
väsymättä uhranneet 
aikaansa yhdistyksen 
hyväksi. 
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat järjestää talkoi-
ta kovaa tahtia. Erilaisia 
kuluja riittää, varsinkin 
näin juhlavuonna. 

Yhdistyksen jäsenet ovat 
erittäin aktiivisia ja tule-
vat mielellään mukaan 
yhteisen hyvän vuoksi. 

Yhdistys on tosiaan pai-
nanut pitkää päivää viime 
aikoina. Tässä muutamia 
esimerkkejä:

5.5. Mahdollisuuksien tori 
- yhdistys esitteli toimin-
taa ja toimi järjestyksen-
valvontatehtävissä

29.6. Ironman-kisat  
- yhdistys toimi järjestyk-
senvalvonta- ja liiken-
teenohjaustehtävissä

30.6. Veskun Inspis-piknik 
- yhdistys toimi järjestyk-

KÄSKYNJAKO IRONMAN- KISASSA

LIIKENTEENOHJAAJAT POSEERAAVAT

PYKÄLÄKOPPI ON HIENO HAVAINTOVÄLINE

SEPPO VALVOO ESAN SUORITUSTA

Parhaat merkit - www.mega-auto.fi
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Tutustumisten jälkeen 
retkeläiset ruokailivat 
Hattulan golf- klubilla.

Matkanjohtaja Markku 
Selonen kiitti matkan jäl-
keen matkalaisia hienosta 
matkaseurasta ja asial-
lisuudesta. Kaikki olivat 
aina ajallaan siellä, missä 
sovittiin. Ja käytös täysi 
kymppi.

- Kyllä faittereiden kans-
sa on hienoa reissata, 
Markku huokaisi retken 
jälkeen.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry teki perintei-
sen kesäretkensä tällä 
kertaa Hämeenlinnaan. 
Matkan tarkoituksena oli 
yhdistää kaksi jäsenistöä 
varmasti kiinnostavaa 
nähtävyyttä samaan 
pakettiin. 

Vierailukohteet olivat 
Parolan panssarimuseo ja 
Militaria museo. 

Kohteet osoittautuivat 
odotetun mielenkiintoi-
siksi. Erityisesti Militaria 
museon opastus ansaitsi 
suuret kiitokset. 

KESÄRETKI 
HÄMEENLINNAAN 
3.8.2019

RYHMÄKUVASSA

PANSSARIMUSEOSSA

MUSEON OVELLA OJENNUKSESSA

TYKINRUOKAA?

- 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
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Kuorokillit Saarivaaras-
sa keikalla- kuoromme 
Tuntemattoman Sotilaan 
jäljillä

Keikka ja sen oheistapah-
tumat kehiteltiin jo pari 
vuotta sitten. Tuolloin 
Saarivaarassa syntynyt 
jäsenemme Pauli Hak-
karainen ja puheenjoh-
tajamme Reijo Juvonen 
keskustelivat mahdol-
lisuudesta paikalliseen 
esiintymiseen. Jo silloin 
oli alustava tieto siitä, 
että paikalla paljastet-
taisiin muistolaatta JR 
8 tulikasteen kunniaksi. 
Kysehän on kirjan Tunte-
maton Sotilas- taustalla 
olevasta tositarinasta. 
Huoltotie jota JR 8 yksiköt 
etenivät tulikasteeseen-
sa 1941, on nimenomaan 
Saarivaaralla, aivan 
Paulin kotitalon läheisyy-
dessä. 

Lopulta sovittin niin, että 
Kuorokillit esiintyvät 
Saarivaaran nuoriso-
seuran talolla 10.8.2019. 
Kuoro pääsi sitten myös 

KUOROKILLIT SAARIvAARASSA KEIKALLA 
- KUOROMME TUNTEMATTOMAN  
SOTILAAN JÄLJILLÄ

osallistumaan 11.8. JR 8 
muistolaatan paljastus-
tilaisuuteen ja muihin 
oheisohjelmiin.

Kuoro majoittui 9.8. 
Saarivaaralla osin pai-
kallismajoituksiin, kiitos 
ystävällisten kylän asuk-
kaiden. 

Varsinainen esiintyminen 
nuorisoseuran talolla 
10.8. sai kokeneen kuo-
romme kerrankin hieman 
jännittämään. Kyse oli 
kuitenkin varsin vaikutta-
vasta tilaisuudesta. 

Hyvin se kuitenkin meni.

Kuoron johtaja Sirkku 
Lindstam lämmitti ylei-
sön kauniilla avaussa-
noillaan.

Ohjelmistoksi oli tieten-
kin valittu karjalaisia lau-
luja, metsämiehen laulu, 
suomalainen ja encoreksi 
kolme varista. Tämä 
paketti sulatti kuunteli-
jat, suosionosoituksista 
päätellen. 

Talolla oli toki muutakin 

ohjelmaa, kuin Kuoro-
killi- show. Kuultiin mm. 
Saarivaaran nuorisoseu-
rantalon historiaa sekä 
taidokasta runonlausun-
taa.

amulla 11.8. siirryimme 
jälleen Saarivaaran nuo-
risoseuran talolle. Siellä 
nautimme ensin aamu-
palan. 

Sitten paikalle saapui 
Ilomantsin rajavartioston 
kolmihenkinen partio, 
joka valmistelee nope-
asti kattavan esittelyn 
toiminnastaan. 

Ensin kuulemme erittäin 
selkeän ja asiantuntevan 
esityksen rajavartios-
ton tehtävistä alueella. 
Sen jälkeen saammekin 
tutustua varsin vaikutta-
vaan kalustoon, jota raja-
vartiosto nykyään käyt-
tää. Materiaali oli kuin 
elokuvista. Rajavartiosto 
käyttää nykyään valvon-
nassaan mm. lennokkeja, 
joissa on kameran lisäksi 
myös lämpökamera. 

Myös yksikön tehtävi-
en monenkirjavuus teki 
vaikutuksen. Se joutuu 
tehtävissään olemaan 
paitsi rajavalvontaa suo-
rittava elin, niin joskus 
myös poliisi, joskus en-
sihoitoyksikkö ja joskus 
jopa torjumaan karhuja 
pippurisumutteella. 

Kalustoesittelyn jälkeen 
kuorolaiset siirtyivät 
muutaman sadan metrin 
päähän JR 8 muistolaatan 
paljastustilaisuuteen. Siis 
sen huoltotien päähän, 
josta tuntemattoman 
pojat lähtivät liikkeelle.

Paikalle saapuu lopulta 
noin satapäinen yleisö. 
Kun lippulinna järjestyi, 
Kuorokillit tekivät luon-
nollisesti lipuille kunniaa. 

Kuoromme Marjo Lind-
fors soitti haitarilla 
Elämää Juoksuhaudois-
sa laatan paljastuksen 
aikana. 

Jäsenemme Aki Harju, 
SRTL:n hallituksen jäsen, 
oli myös paikalla osallis-

MUISTOLAATAN JA INfOTAULUN PALJASTUS (KUVAKAAPPAUS VIDEOLTA)
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tuen infotaulun paljasta-
miseen. 

PHRT:n puheenjohtaja 
Reijo Juvonen piti muis-
tolaatan paljastukseen 
liittyvän juhlapuheen, jos-
sa tapahtuman taustalla 
työtä tehneet puuhamie-
het, Pauli Hakkarainen, 
evl evp Matti Majoinen, 
Martti Karjalainen ja 
sotakamreeri Rauno 
Suhonen tuotiin selkeästi 
esille. 

Tilaisuuden päätteeksi 
Kuorokillit, vahvistettuna 
paikalla olevilla PHRT:n 
jäsenillä, esitti Veteraanin 
iltahuudon, joka liikutti 
silmin nähden tilaisuuden 
yleisöä. 

Tilaisuuden jälkeen 
yleisöllä oli mahdollisuus 
osallistua poikkeuksel-
liseen tapahtumaan, eli 
vierailuun aivan valtion-
rajan tuntumaan alueella, 
jonne ei yleensä pääse. 
TEKSTI: REIJO JUVONEN 
KUVAT: KALEVI VÄISÄNEN,  
REIJO JUVONEN, OLLI LINDSTAM

MUISTOLAATTA

MUISTOLAATTA VARTIOITUNA 
ENNEN JULKISTUSTA

LIPUT SAAPUVAT SAARIVAARAN NUORISOSEURAN TALOLLA

RAJAVARTIOLAITOKSEN ESITTELY ALKAMASSA

KELLON LUOVUTUS EVL EVP MATTI 
MAJOISELLE
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Päijät- Hämeen Rauhantur-
vaajat ry:n yksi suosituimpia 
tapahtumia on jo vuosia ollut 
kesäkauden avajaiset. Enim-
millään paikalla on ollut jopa 
100 jäsentä ja vierasta. 

Mistä tuo suosio mahtaa 
johtua?

Onko se sitä suomalaisen 
kaipuuta kesään? Kun lopul-
takin on lämmintä ja aurinko 
paistaa? 

Vai onko se sittenkin tässä 
tapauksessa sitä, että PHRT:n 
kesäkauden avajaiset ovat 
vaan niin mahtava tapahtuma, 
että sinne on päästävä mu-
kaan hinnalla millä hyvänsä? 

KESÄKAUDEN  
AvAJAISET 8.6.2019

Miten vain, hienot kesäkauden 
avajaiset jälleen vietettiin. 

Tällä kertaa ohjelmassa vie-
tettiin liikuttava hetki, kun Tun-
temattoman Rauhanturvaajan 
kivelle laskettiin kynttilät tänä 
vuonna pois menneiden jäsen-
temme muistoksi. 

Sitten juhla jatkuikin taas enti-
seen tyyliin. Kuukausikokokous 
pidettiin. Kisailuja ja kilpailuja, 
sauna ja syötävää ja vähän 
tanssiakin illan hämärtyessä. 

Näitä bileitä muistellaan vuo-
sienkin päästä. 
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

LIPPULAULUN PAIKKA. KUOROKILLIEN JOHDOLLA

KUUKAUSIKOKOUS. VARAPUHEENJOHTAJAMME 
RISTO SALMINEN VETI TAPAHTUMAN

LIPPU NOUSEE, JÄLLEEN KERRAN

TUNTEMATTOMAN RAUHANTURVAAJAN  
MUISTOMERKKI

KUOROKILLIEN SELKÄRANKA
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SRTL LIITTOKOKOUS  25.-27.10.2019 SRTL LIITTOKOKOUS  25.-27.10.2019

Tervetuloa Lahteen!

Lahti on uudistuva ja kasvava, 120 000 
asukkaan kaupunki. Me asukkaat ar-
vostamme kotikaupungissamme suu-
ren kaupungin palveluita, ympäröivää 
luontoa, hyviä kulkuyhteyksiä ja lukuisia 
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia.

Lahteen on perinteisesti tultu muualta 
ja kaupungin elivoimaisuudelle se on 
valtava voimavara. Yksi uusimmista tu-
lokkaista on Lappeenrannan–Lahden 
teknillinen yliopisto LUT. Ympäristötie-
teisiin keskittyvä yliopisto vahvistaa 
Lahden asemaa kansainvälisesti mer-
kittävänä ympäristökaupunkina.

Kaupungin kasvun ja menestymisen 
edellytyksenä on omien vahvuuksi-
en tunnistaminen. Lahden seudulle on 
vuosikymmenien aikana muodostunut 
ympäristöalan yritysten, tutkimuksen ja 
koulutuksen keskittymä. Erityisesti kier-
totalous on tuonut seudulle uusia töitä 
ja tekijöitä.

Lahti valittiin kesäkuussa Euroopan ym-
päristöpääkaupungiksi vuodelle 2021. 
Lahden vahvuutena on kyky tuottaa so-
vellettavia ympäristöratkaisuja muille 
kaupungeille ja erilaisiin olosuhteisiin. 
Tätä työtä me lahtelaiset teemme yh-
dessä: asukkaat, kaupunki, korkeakoulut 
ja yritykset. Ilmastonmuutos on yhtei-
nen kriisi, rauhan turvaamisen lailla. Sen 
hallitsemiseksi ja pysäyttämiseksi tarvi-
taan meitä kaikkia.

Toivotan teille antoisaa syysliittokoko-
usta Lahdessa!

Pekka Timonen 
Lahden kaupunginjohtaja

Hyvät kriisinhallintaveljet ja -sisaret!

Tervetuloa syysliittokokoukseen Lahteen!

Tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan viettävä Päijät-
Hämeen Rauhanturvaajat isännöi oikeutetusti 
syysliittokokoustamme täällä Lahdessa. Onhan 
se yksi aktiivisimpia jäsenyhdistyksiämme. Kaik-
kien osallistujien puolesta lämpimät onnittelut 
juhlivalle yhdistykselle ja suuret kiitokset kaikesta 
vaivannäöstä kokouksen järjestelyjen osalta! Us-
kon tilaisuudesta muodostuvan mieliinpainuvan ja 
nautittavan.

Kuluva vuosi on ollut liitolle kiireinen niin hen-
kilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen kuin 
etujärjestötoiminnankin näkökulmasta. Uusia 
päänavauksia on tehty yhteistyön lisäämiseksi 
maanpuolustus ja reserviläisjärjestöjen suuntaan 
meitä yhteisesti kiinnostavien asioiden hoidos-
sa, asemamme kriisinhallintatehtävissä olleiden 
virallisena edustajana ja kriisinhallinnan asian-
tuntijana on tunnustettu Ulkoministeriössä sekä 
muutamissa muissa organisaatioissa, olemme 
mukana vaikuttamassa Puolustusministeriön joh-
dolla laadittavaan seuraavaan kriisinhallinnan 
veteraaniohjelmaan vuosille 2020-2023 ja talou-
dellinen tilanteemme vaikuttaa kohtuulliselta. Eri-
tyisen iloinen olen kuitenkin siitä, että olemme on-
nistuneet löytämään pienilukuisen, mutta sitäkin 
aktiivisemman nuorten henkilöiden joukon, joka 
kiertää Suomea puhumassa rauhanturvaamisesta 
ja kriisinhallinnasta sekä liittomme toiminnasta. 
Vain aktiivisten nuorten kautta voimme varmistaa 
tulevaisuutemme. Kilpailemme jokaisesta nuores-
ta jäsenestä muiden järjestöjen ja organisaatioi-
den kanssa. Sitä kilpailua emme saa hävitä!

Jokaisessa syysliittokokouksessa luotaamme 
Suomen Rauhanturvaajaliiton tulevaisuutta. Teh-
käämme hyviä päätöksiä, jotka kantavat vielä vuo-
sienkin päähän ja vahvistavat liittomme asemaa 
valtakunnallisena toimijana. Kiitän jäseniämme ja 
jäsenyhdistyksiämme tähän asti tehdystä työstä 
ja toivotan voimia tuleviin haasteisiin!

Mielenkiintoista sekä muistorikasta viikonloppua 
kaikille!

Mauri Koskela 
Puheenjohtaja 
Suomen Rauhanturvaajaliitto

Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat ry toivottaa teidät 
kaikki tervetulleiksi Lahteen 
Suomen Rauhanturvaaja-
liitto ry:n syysliittokoko-
ukseen. Viisi vuotta on vie-
rähtänyt siitä, kun viimeksi 
radiomastojen katveessa 
kävitte. Kokoonnumme jäl-
leen pohtimaan liiton uutta 
strategiaa, jäsenmäärää, 
sekä tietysti monia muita 
muuttuvan yhteiskunnan 
heittämä haasteita. 

Tässä lehdessä on teille 
tietoa niin tapahtuman oh-
jelmasta, kuin myös KRIHA- 
kortilla etuja tarjoavista 
keskustan yhteistyökump-
paneista. 

Toivotan teille hyvää ko-
kousta ja viihtyisää viikon-
loppua Lahdessa.

Kokousterveisin, 
Reijo Juvonen 
Puheenjohtaja 
Päijät- Hämeen  
Rauhanturvaajat ry
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OHJELMA
PERJANTAI 25.10.2019
Saapumisohje Lahteen: 

Jos saavut omalla autolla, voit ajaa keskustan tori-
parkkiin (kts. kartta) osoite on Rauhankatu 13. Lahden 
kaupunki hyvittää pysäköintiäsi yht 10 € (norm. 16 €/ 
vrk ). Alennuslipun poistumista varten saat hotellin 
aulasta.

Hotelli Seurahuoneen vastaanottoon avataan kokouk-
sen info- ja ilmoittautumispiste perjantaina 25.10. klo 
15.00 alkaen. 

Lahden kaupungin vastaanotto on klo 19.00 Lahden 
kaupungintalolla (kts. kartta) - 2 osallistujaa / yhdis-
tys 

LAUANTAI 26.10.2019
klo   9.00- 11.45 Ilmoittautuminen, hotelli Seurahuo-
 neen vastaanotto

klo 10.00- 11.45 Valtuuston kokous, hotelli Seura-
 huoneen kokoustila

klo 11.50  Järjestyminen lipunnostoon, 
 Lahden tori

klo 12.00  Lipunnosto, Lahden tori

klo 12.45  Oheisohjelma, linja-auton lähtö
 Hennalaan Sotilaslääketieteen 
 museolle

klo 13.00  Ohjeisohjelma, Sotilaslääketieteen
 museon esittely

klo 13.00- 16.00 SRTL:n liittokokous, hotelli Seura-
 huoneen kokoustila
 - Huom. valtakirjojen tarkistus 
 alkaa klo 12.30

klo 13.00- 16.00 Saunat (miehille ja naisille) 

klo 18.30 Kuljetukset iltajuhlaan Upseeriker-
 holle, hotelli Seurahuone

klo 19.00 Iltajuhla Lahden Upseerikerholla
 (tilaisuuden ohjelma löytyy 
 pöydästä)
 - Tumma puku, isot kunniamerkit

klo 23.30 Paluukuljetukset iltajuhlasta 
 alkavat

SUNNUNTAI 27.10.2019
Ei erillistä ohjelmaa. Paluu kotiin.

SRTL LIITTOKOKOUS  25.-27.10.2019 SRTL LIITTOKOKOUS  25.-27.10.2019

Tervetuloa Lahden Teerenpeliin!
Vapaudenkatu 20, 15140 Lahti

teerenpeli.com/liity

mobiili-
Lataa TEERENPELIN 

avaimenperä
JA KORKKAA EDUT!

AleksAnterinkAtu 6, lAhti 
puh. 040-1503380 

sportjAmusic@gmAil.com 

huom! krihA-kortillA -10%

5

7

6
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SRTL LIITTOKOKOUS  25.-27.10.2019 SRTL LIITTOKOKOUS  25.-27.10.2019 SRTL LIITTOKOKOUS  25.-27.10.2019

OPASKARTTA
1.  Hotelli Seurahuone, Aleksanterinkatu 14,  
 15110 Lahti, p. 020 1234655

2.  Lahden tori. Toriparkkiin ajo Rauhankadulta.

3.  Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31

4.  Matkakeskus, Askokatu 2

5.  Ravintola Jonel Thai,  Vapaudenkatu 15, 
 p 03- 7342958, Kriisinhallintakortilla 
 ruoka -20%

6.  Ravintola Teerenpeli, Vapaudenkatu 20, 
 p. 042 4925220, Kriisinhallintakortilla 
 tarjouksia

7.  Ravintola Peluri, Aleksanterinkatu 6, 
 p. 040 1503380, Kriisinhallintakortilla 
 kaikesta – 10%

1
5

7 66
2

4

3
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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

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURvAAJAT RY 
KIITTÄÄ YHTEISTYöKUMPPANEITAAN!
2019 - Touran Puu-apu - Parketti M. Aakula Oy 
Ompelimo Heli - Jonen grilli - Teerenpeli - Lahden 
elektro plus Oy - Kuvat.fi - Kultakiila - Simolan taide 
ja kehys - Peluri - Lomakeskus Lepola - Siikaniemen 
kurssikeskus - Hollolan seurakunnan leirikeskukset 
- Autokorjaamo Lahden autotekniikka Oy - Lahden 
hautauspalvelu - Teboil Saksala - 2018 Lisäksi - 
Lahden takka - American diner Fresno - Ravintola 
Teivaan Lokki - Mega Auto - Lounasravintola 
Maestro - Rakennuspalvelu Lumerto - Oulunkylän 
kuntoutussairaala - Eerola yhtiöt Oy - Hinauspalvelu 
Nieminen - Ruokamestarit Oy - Erikoishammasteknikko 
Martti Pyhälä - Vähäjärven lomakoti ja kurssikeskus 
- SEO - Moottoripyörämuseo -  Hammaslääkäri Teini 
Janhunen - Keijunkehrä - Kalevalaista jäsenkorjausta 
Mika Simola - Sport & Music Bar Elmo - Sekä monia 
aikaisempina vuosina kanssamme yhteistyötä 
tehneitä!
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RAKENNUSPALVELU

LUMERTO
mauri.lumerto@kolumbus.fi
puh. 050 917 8670

Luotettavasti ammattitaidolla    |    Muista kotitalousvähennys!

Lahest!

Isot ja pienet huoneistoremontit. Kysy tarjous!

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 :  

 
•  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 %  
 

 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 4 5  2 3 5 7 5 6 1   •  

•   M a n j a  S c h e m e i k k a   0 4 5  1 0 7  2 8 2 8   •  

k a p u s t a . m o p p i @ g m a i l . c o m  

TARJOAMME: 
Hyvää ja maittavaa ruokaa ravintolassamme A-oikeuksin
Pitopalvelua sekä juhlapalvelua erillaisiin tilaisuuksiin
Majoitustilaa n. 50 hengelle, jotka soveltuvat liikuntarajoitteisille ja 
lemmikkieläimet ovat tervetulleita 
Grillikodan asiakkaiden käyttöön
Kotisiivousta

Raumalt!
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HAMINA TATTOO 8.8. 2020
- Lähtö Marolankadulta klo 9.00
- Paluu n. klo 19.30

Tapahtuman lipun hinta 45€ (ryhmälipun 
hinta 2019). Maksa yhdistyksen tilille 17.11. 
mennessä  FI 14 4212 1220 003416 (Merkitse 
lisätietoihin nimesi tai nimet ja maksun syy: 
Ville Vaitteri, Maija Vaitteri, TATTOO 2020)

HUOM! Linja-auto on jo täysi. Ota yhteys Mark-
kuun saadaksesi peruutuspaikan. Älä maksa  
matkaa ennen kuin olet saanut vahvistuksen 
Markulta!

PÄIJÄT- HÄMEEN RAUHAN- 
TURvAAJAT RY 50 vUOTTA
Juhlatapahtuma Upseerikerholla 23.11. 2019 klo 18.00 
alkaen.

PHRT:n jäsen: Tule mukaan ainutlaatuiseen ja histo-
rialliseen tilaisuuteen juhlimaan yhdistyksemme 50- 
vuotista taivalta. 

Ohjelma:
klo 17.50 Saapuminen, alkudrinkki
klo 18.00 Tervetulosanat
klo 18.15- Snack- tarjoilu, vapaata seurustelua
 Illan aikana ohjelmassa on myös:

- palkitsemisia
- yllätysohjelmaa
- huomionosoituksia
- tanssit

Illalliskortin hinta  20 €. Maksa PHRT:n tilille FI 14 
4212 1220 003416 15.11.2019 mennessä.  
(merkitse lisätietoihin nimesi tai nimet ja maksun syy: 
Ville Vaitteri, Maija Vaitteri, 50 V juhla)

Tervetuloa!

PHRT:N SYYSKOKOUS  
LEPOLASSA 9.11.2019
Yhdistyksemme järjestää syyskokouksensa lomakes-
kus 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 klo 14.00
 - varsinainen kokous (tila on 
 anniskelualuetta)
 - buffet- ruokailu
 - sauna (pyyhkeet talon puolesta)
 - naisille VIP sauna ja freesaustila 
 (n. klo 15.30 alk)
 - tanssit

Tule paikalle päättämään yhdistyksen asioista.
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KALENTERI  1.10.- 31.12.2019

6.12.2019 KATSELMUS  
UPSEERIKERHOLLA
Tule mukaan Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jär-
jestämään perinteiseen itsenäisyyspäivän paraatiin. 

Ohjelma:
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
 - seppelpartion lähettäminen

Paraatin jälkeen siirrymme Upseerikerholle joulukuun 
kuukausikokoukseen.

Varustus: Tumma puku, baretti, mustat hansikkaat, 
kunniamerkit.

PHRT:N JOULUSAUNA  
LEPOLASSA 7.12.2019
Tule mukaan uuteen tapahtumaan! Ohjelmaa riittää. 

- tilaisuus alkaa klo 15.00
- sauna naisille klo 15.30- 17.00 (saunan jälkeen 
privat-huone freesaamista varten)
- sauna miehille klo 17.00- 18.30
- saunojille on varattu pyyhkeet talon puolesta
- ruokailu n. klo 19.00 (kalakasvispatee, sillitartar, 
lihahyytelö, waldorfsalaatti, punajuuri,omena, suola-
kurkku, vihreä salaatti, soosi, keitetyt perunat, paton-
ki, levite, kahvi+ pieni makea)
- Kuorokillit, lantinheittoa, DJ Reijo hoitaa musiikki-
puolen.

Yöpymismahdollisuus 35€/ henkilö. Soita Manja Sche-
meikka 045 1072828.

Ilmoittaudu Selosen Markulle 2.12. mennessä. 

Joulusaunatapahtuman hinta on 10€ krihakortilla 
ja muut 20€. Maksa yhdistyksen tilille 2.12. men-
nessä FI 14 4212 1220 003416 

Ti 1.10. klo 18.00 Kuukau-
sikokous, Upseerikerho
- Esiintyjä vielä avoin

La 12.10 RT- 20-vuotis-
risteily
- lisää tietoa Artulta. 
HUOM! Hinnat ja aikatau-
lut muuttuneet. 

25.- 27.10. SRTL:n syys-
liittokokous, Lahti, KS. 
LEHDEN LIITE!
- PHRT järjestelyvas-
tuussa, tule mukaan eri 
tehtäviin.

Ti 5.11. klo 18.00 Kuukau-
sikokous, Upseerikerho
- vierailija vielä avoin

La 9.11. klo 14.00 PHRT:n 
syyskokous, Lepola, Kts.. 
ILMOITUS
- mukaan kokoustamaan, 
naisille taas VIP- sauna ja 
freesaustila.

La 23.11. PHRT:n 50 v juh-
lat, Lahti, Kts. ILMOITUS
- näihin juhliin on pakko 
tulla mukaan! 

Pe 6.12. Itsenäisyyspäi-
vän paraati ja kuukau-
sikokous, Upseerikerho 
Kts. ILMOITUS
- mukaan omaan paraa-
tiimme marssimaan 

La 7.12. Joulusauna Lepo-
lassa Kts. ILMOITUS
- mukaan saunomaan ja 
nauttimaan mahtavasta 
päivällispöydästä. Kysy 
lisää Markulta

Ti 24.12. Kynttilöiden 
sytytys ja kunniavartio, 
Ristin kirkkojuhla
- tule mukaan perintei-
seen tapahtumaan

Ti 31.12. Kaupungin uuden 
vuoden vastaanotto, 
Kaupungintalo
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Y L I  2 5  V U O T T A  K U N T O U T U K S E N  K Ä R J E S S Ä

Kuntoutuksen edelläkävijä.
www.okks.fi

Oulunkylän
KuntoTreffit
kriha-ryhmille

Ota yhteyttä,
suunnitellaan sinulle sopiva
kuntoutuskokonaisuus.

Kuntoutuksen
osaamiskeskus
Helsingissä

Erikoislääkärit, sairaanhoito, psykoterapia
Fysioterapia, toimintaterapia, jalkaterapia 
(monipuolinen terapia- ja ryhmätoiminta)
Fyysisesti vammautuneiden, ortopedis-
traumatologinen kuntoutus
AVH- ja selkäydinvammakuntoutus, muu 
neurologinen kuntoutus 
Älyteknologialla toimiva kuntosali, 
kävelyrobotiikkaa
WELMED-toimintakykylaboratorio
Sauna-uima-allasosasto, porealtaat
ja yrttikylvyt  
Kuntoutumista tukevat avarat, valoisat ja 
viihtyisät tilat 
Hyvät ulkoilumahdollisuudet 
Oman ravintolan hyvä ja monipuolinen ruoka

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

Vertaistukea tarjoavaa kuntoutusta, henkilö-
kohtaiset haasteet ja tavoitteet huomioiden, 
monialaisen tiimin ohjaamana.

KUNTOUTUSPALVELUJAMME:

Kriisinhallintaveteraanikortilla (myös 
puolisoille) tarjouksessa vuoden 2019 
loppuun asti:

KunnonStartti: Fyysisen toimintakyvyn 
kartoitus terveysteknologiaa hyödyntäen. 
-50% (norm 190€)

Kuntouttava virkistysloma -10%

Fysioterapia ja akupunktio -10%

Tulossa syksyllä:Uutta!
Lokomat-kävelyrobotti sekä uutta 
teknologiaa painokevennettyyn kävelyyn 
ja yläraajojen harjoitteluun.

Muista myös
suositut

vetu-illat!

Kriisinhallintatehtävissä palvelleille
ja vammautuneille rauhanturvaajille

KUNTOUTUS- 
PALVELUJA


