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 JÄsentieDote 2019-4

Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry  
Lintumäentie 206, 17110 Kalliola, www.phrt.fi 
Paino: Painotalo Plus Digital, 2019  
Taitto: islandb.fi/Vesa Tamminen-Larmi
Kansikuva: ”Faitteri suurella sydämellä” kirjan kansi, Veikko 
Makkonen, yhdistyksen kisaajat partiokilpailussa 1985.
Vuoden 2020 Faitteri nro 1 ilmestyy 2.3.2020 mennessä (aineisto 
10.2. mennessä). 

HALL itus 2 02 0
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan, palkitsemistoimikunta:
Reijo Juvonen, repe.juvonen(a)outlook.com, puh 040-5793463
Varapuheenjohtaja, ampumatoiminta, varaedustaja SRTL:n 
valtuuskuntaan:
Risto Salminen, risto.salminen53(a)gmail.com, puh 040-7590115
Sihteeri, palkitsemistoimikunta, jäsenvastaava:
Matti Saira, matti.saira(a)phnet.fi, puh, 0500- 499763
Valokuvaus, ilmoitukset, veteraanimajan isäntä, matkailutoimikunta:
Markku Selonen, markku.selonen(a)gmail.com, puh 040-5021141
Ampumatoiminta (Heinola):
Esa Salonen, esa.salonen(a)pp2.inet.fi, puh. 040-7179795
Suhdetoiminta, palkitsemistoimikunta:
Aki Harju, akianttiharju(a)hotmail.com, puh. 040-5691510
Matkailu-, liikunta-, huvi- ja palkitsemistoimikunta, projektivastaava:
Ari Mähönen, arttu1961(a)gmail.com , 044 5564261
Talkootoimikunta:
Hannu Sorjonen, sorjonen.hannu(a)phnet.fi, 0400 711882
Varajäsen, talkootoimikunta:
Yrjö Lepola, lepolay@gmail.com, 0400 604364
Varajäsen, yhteismajan varaisäntä:
Jyrki Ristkari, jyrkiristkari@gmail.com , 050-5243179
Vertaistukihenkilö
Jukka Heiskanen, jukka.heiskanen@phnet.fi, 044 0280364

PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N HALLITUKSEN MÄÄRITTÄMÄT 
TEHTÄVÄT VASTUUHENKILÖINEEN, SEKÄ TOIMIKUNNAT JA NIIHIN 
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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
Talkootoimikunta:
Hannu Sorjonen, sorjonen.hannu(a)phnet.fi, 0400 711882  
Seppo Toivonen, seppo.toivonen(a)phnet.fi, puh. 050-3092232
Yrjö Lepola, lepolay@gmail.com, 0400 604364
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
Heikki Parkkonen
Taisto Syrjä, taisto.syrja(a)phnet.fi, puh. 040-5155360
Keijo Leppänen
Erkki Juvonen, 040-8672715
Huvitoimikunta:
Ari Mähönen, arttu1961(a)gmail.com 044 5564261 
Kalevi Väisänen 
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, puh 040-5021141
Tiedotustoimikunta:
Jarmo Laine, jarmo.laine@saunalahti.fi, puh 0400-603869

PuHeenJoHtA JA n PA LstA
Tervehdys. 
Ensinnäkin; erittäin suuret kiitokset teille kaikille. 
Vuosi, joka lähenee loppuaan, on ollut työntäytei-
nen kuten aikaisemmatkin ja juhlavuodellemme on 
osunut todella monia tilaisuuksia. 
Nämä ovat paljon vaatineet, mutta enemmän 
antaneet. Mainittakoon esimerkkinä liiton syysko-
kous. 
Tässä yhteydessä kiitän myös luottamuksestanne. 
Syyskokouksessa sain mandaatin jatkaa yhdistyk-
sen puheenjohtajana myös tulevan vuoden. 
Tällekin vuodelle toki on vielä tapahtumia, joissa 
juhlimme 50 vuoden taivallustamme myös kirjalli-
sessa mielessä. 
Yhdistyksen historiasta kertova kirja julkaistiin 
23.11.2019 Upseerikerholla. Kirja pitää sisällään 
suurella sydämellä kerrottuja tapahtumia vuosien 
varrelta. Siitä iso käsi kaikille, eritoten Jerelle ja 
Vesalle. Heidän uurastuksensa ansiosta vuoden 
mittainen projekti on nyt maalissa. 
Maaliin tulosta puhuen, puhallinorkesteri soittaa 
taas Continental cupissa ja Salpausselän kisoissa. 
Tästä ja kaikesta ensi vuoden kivasta lisää niin 
tässä lehdessä kuin myös tulevissa. 
Toivotan myös hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää. 
Paraatimme on taas kerholla. 
Kynttilät syttyvät jouluaattona sankarihaudoilla ja 
kunniavartio suorittaa tehtäväänsä. 
Hyvää loppuvuotta ja uuden odotusta.
Reijo
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LIITTEISTÄ LÖYTYY MIELENKIINTOISTA HISTORIAA

KUVASIVUJA ON KIRJASSA RUNSAASTI

KAIKKI HAASTATELLUT ESIINTYVÄT LIITTEISSÄ 1 JA 2

Yhdistyksen riveistä on 
tiettävästi ehdoteltu jo 
vuosien ajan kirjan kir-
joittamista tämän pienen 
suuren porukkamme 
historiasta. 

Kalevi Väisänen muistelee 
puhuneensa asiasta en-
nen yhdistyksen 40- vuo-
tisjuhlia 2000- luvulla. 

- Kyllä minä taisin useita-
kin kertoja asian nostaa 
esille eri foorumeilla, 
mutta homma ei vaan sit-
ten lähtenyt liikkeelle. Ei 
ollut tekijää eikä ilmeises-
ti oikein innostustakaan 
riittävästi.

Nyt kirjan tekeminen 
sai vauhtia, kun tiedot-
tajamme Jarmo ”Jere” 
Laine ehdotti hallitukselle 
asiaa marraskuussa 2018. 
Esitystä kannatettiin yksi-
mielisesti. 

Laine kertoo esityksensä 
taustoista: 

FAitteri  
suureLLA sYDÄmeLLÄ
PÄiJÄt-HÄmeen rAuHAnturvAAJAt rY:n  
50 vuottA KestÄnYt tArinA on nYt KAnsien vÄLissÄ!

- Ideana oli toteuttaa kirja 
eräänlaisena historiikin 
ja haastatteluteoksen 
yhdistelmänä. Tämän 
muodon tarkoituksena 
oli keventää tuotosta 
vapaampaan muotoon, 
kuin mitä perushistorii-
kit yleensä ovat. Toinen 
tärkeä pointti oli se, että 
kirjassa käsiteltäisiin 
nimenomaan yhdistystoi-
mintaa, ei rauhanturva-
tehtäviä. 

- Lisäksi kirjan julkaisu 
päätettiin toteuttaa yh-
distyksen 50- vuotisjuhli-
en yhteydessä 23.11.2019. 
Tapahtuma oli tarkoitus 
pitää salassa pääosalta 
yhdistyksen väkeä. Vain 
haastatellut ja hallitus 
tietäisivät asiasta ennen 
H- hetkeä. 

Kirjoittaja kertoo työn 
etenemisestä:

- Ajattelin alun perin, 

että haastatteluja olisi 
korkeintaan n. 20. Lopul-
ta niitä tehtiin 44. Tässä 
vaiheessa ymmärsin, että 
tieto kirjasta saattaisi 
vuotaa tämän piirin ulko-
puolellekin.

- Lopputulokseen olen 
joka tapauksessa erit-
täin tyytyväinen. Kirja 
on tunteikas, hauska ja 
liikuttavakin kertomus 
yhdistyksestä, jonka aktii-
visuus on vertaansa vailla 
ja jäsenten ystävyys yltää 
yli vuosikymmenten.

- Kyllä mukana on perus-
historiaakin, mm. doku-
mentteja vuosien var-
relta. Silti kirjan ydin on 
tarinoissa, joita haasta-
teltavat kertovat. Suurella 
sydämellä. 

- Erityinen kiitos kirjan 
lopputuloksesta on an-
nettava paitsi haastatel-
luille, niin myös taittajalle, 
Vesa Tamminen-Larmille, 
jonka käden jälki näkyy 
erityisesti lukuisilla kuva-
sivuilla. Niitä on kirjassa 
67. 

Kirjaa kannattaa kysyä 
ensin Taisto Syrjältä, sillä 
yhdistys kykenee myy-
mään tuotteen selvästi 
nettikauppoja halvem-
malla. Tällä hetkellä kirjan 
hinta Taistolta on 25€. 
Nettikaupassa ja kustan-
tajalta hinnaksi tulee n. 
35€ postikuluineen. 
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT KIRJASTA ”FAITTERI SUU-
RELLA SYDÄMELLÄ”  

Kansikuva: Veikko Makkonen© 2019 Jere Laine  Kustantaja: Books on Demand GmbH,  
Helsinki, Suomi Valmistaja: Books on Demand GmbH, 

Norderstedt, SaksaISBN 978-952-801-828-5

Tämä kirja kertoo Päijät-Hämeen Sinibaretit ry:nä 
14.12.1969 aloittaneen ja Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat 
ry:nä vuodesta 2007 jatkaneen yhdistyksen toiminnasta. 
Poikkeuksena moniin muihin rauhanturvakirjoihin on, 
että nyt ei käydä lainkaan ”alhaalla”. Tarkoitus on kertoa tämän pienen suuren yhdistyksen to-

iminnasta täällä ”ylhäällä” pääosin sen jäsenten muistojen 
kautta.
Tämä teos ei siis ole mikään varsinainen historiikki. Sen 
tarkoitus on toki toimia vähän sellaisen tapaan, mutta 
Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry on sellainen yhdistys, 
joka ei varsinaisesti halua muistaa itseään pelkästään 
pönöttämällä ja luettelemalla asiallisesti vuosilukuja ja 
tapahtumia.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on poikkeuksellinen 
yhdistys millä tahansa mittarilla mitattuna. Vuonna 2018 
yhdistyksellä oli n. 200 aktiviteettia, joihin osallistuttiin 
4500 kertaa. Aika hyvin 450 jäsenen porukalta.Miten tällainen on ylipäänsä mahdollista? Kai se vain 

on niin, että täällä Päijät- Hämeessä ollaan hitaita, mutta 
perusteellisia.
Täällä ollaan myös faittereita suurella sydämellä.

Päijät-Hämeen  Rauhanturvaajat ry:n  tarina 1969-2019
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Päijät-Hämeen  Rauhanturvaajat ry:n  tarina 1969-2019
JERE LAINE
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Oli jälleen Päijät- Hämeen 
Rauhanturvaajat ry:n 
vuoro järjestää Suomen 
Rauhanturvaajaliiton 
syysliittokokous syksyllä 
2019. Tapahtuman val-
misteluja varten perus-
tettiin toimikunta, joka 
aloitti työnsä jo 2018. 

Tapahtumat luonnollises-
ti olivat tuttuja ja turvalli-
sia, perinteiden mukaisia. 

Majoitus kokoukseen tu-
lijoille järjestettiin hotelli 
Seurahuoneelle Lahden 
keskustaan. Tämä takasi 
liikkumisen eri tapahtu-
miin helposti ja näppä-
rästi. Lahden kaupunki 
tuli myös vastaan pysä-
köinnin osalta, ja antoi 
toriparkkiin pysäköijille 
erillisalennuksen. 

Samanaikaisesti liittoko-
kouksen kanssa järjestet-
tiin Lahdessa myös YKSP 
21/ 3. JK:n tapaaminen. 
Tämä tapahtuma linkittyi 
myös monin tavoin liitto-
kokoukseen.

25.10.

PHRT perusti hotelli Seu-
rahuoneelle oman vas-
taanottopisteen jo 25.10. 
klo 15.00. Vastaanotossa 
jaettiin tietoa eri tapah-
tumien järjestelyistä ja 
selviteltiin muutenkin 
kokouskuvion kiemuroita. 

Perjantaina 25.10. järjes-
tettiin Lahden kaupungin 
vastaanotto Lahden kau-
pungintalolla. Tapahtuma 
oli rajoitettu vierasmää-
rältään, mutta käytän-
nössä kaikki halukkaat 

pääsivät mukaan. Pelkis-
tetty ja simppeli cock-
tail- tilaisuus oli parissa 
tunnissa ohi. 

Moni jatkoi iltaa kes-
kustan ravintoloissa ja 
pubeissa. PHRT oli tehnyt 
etukäteen sopimuksen 
muutaman ravintolan 
kanssa siten, että krii-
sinhallintakorttia esittä-
mällä sai eri tuotteista 
alennuksen.  (Peluri, 
Teerenpeli, Jonel- thai).

26.10.

Lauantaina 26.10 päi-
vän ohjelma aloitettiin 
lipunnostolla Lahden 
torilla klo 12.00. Alun 
perin tarkoituksena oli 
ollut saada tapahtumaan 
ennätysmäärä osallis-
tujia. Paikalla oli n. 150 

strL:n sYYsLiittoKoKous 
LAHDessA  25.-27.10.2019

LIPUNNOSTON OSALLISTUJAENNÄTYS?

PHrt onnistui LoistAvAsti JÄrJesteLYissÄ!

rauhanturvaajaa, joten 
tässä onnistuttiin. 

Varsinainen kokous pidet-
tiin hotelli Seurahuoneen 
neuvottelutilassa. Kos-
kisen Ilkka jäi pois halli-
tustoiminnasta. Ketään ei 
kuitenkaan valittu hänen 
tilalleen, joten SRTL:n 
hallitus kutistui yhdellä 
henkilöllä. Puheenjohta-
jana jatkaa Mauri Koskela.

Kokous käsitteli mm. 
vertaistuen laajentamista 
edelleen, sekä jäsenhan-
kinnan haasteita. 

Oheisohjelmaksi oli tällä 
kertaa järjestetty vierai-
lu Sotilaslääketieteen 
museolle, jossa Toivosen 
Seppo esitteli esineistöä 
huippuasiantuntemuksel-
laan. 

LAHDEN KAUPUNgIN VASTAANOTOLLA
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Iltapäivällä vierailla oli 
mahdollisuus saunoa 
Seurahuoneen upeissa 
saunatiloissa. 

Iltajuhlaan lähdettiin 
Lahden Upseerikerholle. 
Juhlasta muodostui jäl-
leen unohtumaton ja kos-
kettavakin kokonaisuus. 
Ruoan ja palkitsemisten 
jälkeen vanhat faitterit 
seuralaisineen tanssivat, 
ja muistelivat vanhoja. 

PHRT:n jäsenistöstä 
iltajuhlassa palkittiin Aki 
Harju hopeisella Nordic 
Medal of Honour- mitalil-
la ja Matti Saira SRTL:n II 
luokan ansioristillä. 
TEKSTI JARMO LAINE 
KUVAT MARKKU SELONEN

BOLA-MIEHET KUVASSA PALKITUT

JOHTAJAT PAIKALLA SRTL:N SYYSLIITTOKOKOUS PIDETTIIN HOTELLI 
SEURAHUONEELLA

KUOROKILLIT TAAS VAUHDISSA

UPSEERIKERHO ÄÄRIÄÄN MYÖTEN TÄYNNÄ...
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Päijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry:n syyskokous 
järjestettiin Lepolan lo-
makeskuksessa 9.11.2019.  
Kokouksen puitteet ja 
ohjelma olivat varsin 
perinteiset.

Tulokahvien jälkeen 
asetuttiin ravintolasaliin 
paikoilleen ja aloitettiin 
varsinainen kokous. 

Syyskokoushan on ns 
henkilökokous. Tässä 
kokouksessa valitaan 
erovuoroisten tilalle 
hallitukseen uudet jä-
senet. Käytännössä moni 
erovuoroinen hallituksen 
jäsen ilmoittaa usein ole-
vansa valmis jatkamaan, 
ja tällöin asia esitetään 
kokoukselle, joka hyväk-
syy tai hylkää jatkon. Tällä 
kertaa pääosa erovuoroi-
sista jatkaa hallituksessa. 
Vain yksi muutos tehtiin. 
Yhdistyksen vertaistu-
kihenkilöksi valittiin nyt 
Jukka Heiskanen.

Verenluovutusarvonnan 
palkinnon, ”elämän sal-

kun”, voitti Risto Salmi-
nen. 

Kokouksen jälkeen ohjel-
ma jatkui varsin vauhdik-
kaasti. Naiset saunoivat 
ensin VIP- saunassa ja 
käyttivät tietenkin heille 
varattua freesaustilaa 
hyväkseen. Miesten sau-
nalla jatkettiin ja sitten 
syötiin maittava buffet- 
päivällinen. 

Illan tanssien dj oli, 
yllätys- yllätys- oma 
puheenjohtajamme Reijo 
Juvonen, joka sujuvasti ja 
ammattitaidolla veti illan 
musiikkipuolen. 

Hieno kokous ja hieno 
tunnelma. Tästä on hyvä 
jatkaa 50-vuotisjuhliin 
23.11. kerholle.
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

PHrt:n sYYsKoKous 
LePoLAssA  9.11.2019

KOKOUSVÄKI ALKAA OLLA PAIKOILLAAN

FAITTERIVELJET DIIDzEI VAUHDISSA...

BAARISSA ON MUKAVAA...

TANSSIN TAIKAA

UUSI HALLITUS
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PÄiJÄt-HÄmeen rAuHAnturvAAJAt rY KiittÄÄ 
YHteistYöKumPPAneitAAn!
2019 - 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!

LUOMANIEMEN TOIMINTAKESKUS
Varaukset: 040 5700 837, katarina.ranta@evl.fi

Keittiö: 044 719 4632, luomaniemi.toimintakeskus@evl.fi

www.luomaniemi.fi
Luomaniementie 1, 15560 Nastola

- 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

PHRT toivottaa jäsenilleen 
ja yhteistyökumppaneilleen 
rauhallista joulua ja hyvää 

uutta vuotta 
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Päijät- Hämeen Rau-
hanturvaajat juhli puoli 
vuosisataa kestänyttä 
taivaltaan yhdistyksenä 
23.11.2019. Itse asiassa 
yhdistys perustettiin 
14.12.1969, mutta juh-
lapäiväksi päätettiin 
kuitenkin 23.11.

Tilaisuudet jaettiin 
kahteen osaan: Henna-
lan ”Vanhassa Sodessa” 
järjestettyyn päiväjuh-
laan ja Lahden Upsee-
rikerholla järjestettyyn 
iltajuhlaan. 

Päiväjuhlaan yhdistys 
kutsui kaikki paikalliset 
ja muut tärkeät yhteis-
työkumppanit, jotka 

esittivät tervehdyksensä. 
Samassa yhteydessä 
paljastettiin yllätys, eli 
yhdistyksen toiminnasta 
tehty historiikki- muistel-
mateos ”Faitteri suurella 
sydämellä”. Kirja luovu-
tettiin tervehdyksensä 
tuoneille Lahden Sotave-
teraanit ry:lle, Sotainva-
lidien Veljesliiton Lahden 
piirille, Lahden Seura-
kuntayhtymälle, Lahden 
kaupungille ja Suomen 
Rauhanturvaajaliitto 
ry:lle.

Päiväjuhlassa myös pal-
kittiin useita yhdistyksen 
jäseniä. 

Iltajuhlaan olikin sitten 

kutsuttu paikalle koko jä-
senistö ja vain muutamia 
yhteistyökumppaneita, 
kuten Suomen Rauhan-
turvaajaliitto ry, jota 
edusti SRTL:n puheenjoh-
taja Mauri Koskela.  

Iltajuhlan tunnelma oli 
suunniteltu rennoksi ja 
järjestettiinkin cocktail-
tilaisuutena. Pukukoo-
diksi oli käsketty smart 
casual. 

Illan ohjelma käynnis-
tettiin ”Faitteri suurella 
sydämellä”- kirjan julkai-
sulla. Tämän tapahtuman 
alkuun oli suunniteltu 
hauska kuvaelma, kun 
kirjan kannessa maas-

PÄiJÄt-HÄmeen rAuHAnturvAAJAt 
50 vuottA 23.11.2019

topuvuissa vuonna 1985 
seisovat Olli Lindstam 
ja Olli Mielonen olivat 
pukeutuneet nyt täs-
mälleen samoin. Tämän 
jälkeen kirjan kirjoittaja 
Jarmo ”Jere” Laine kertoi 
lyhyesti kirjan taustoista 
ja ideoista. 

Tämän jälkeen ilta eteni 
cocktail- pöydän antimi-
en ja musiikkiesitysten 
kera. Tanssit lähtivät 
myös käyntiin vauhdik-
kaasti. 

Näin se 50 vuotta mennä 
hujahti. Onnea meille. 
TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MAARIT HILTUNEN, 
MATTI HILSKA, MARKKU 
SELONEN

KIRJAN JULKAISU UPSEERIKERHOLLA
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VIERAITA PÖYDÄSSÄ VANHASSA SODESSA

KUOROKILLIT ESIINTYIVÄT  
MYÖS SODESSA UPSEERIKERHOLLA PALKITTUJA PÄIVÄJUHLAN VIERAAT LINTU-

PERSPEKTIIVISTÄ

PALKITUT

VAPAUDEN RISTI. HARVINAI-
SUUS, JOKA MYÖNNETÄÄN 
VAIN HARVOIN JA HARVOILLE
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FAitterin JouLunPYHÄt    FAitterin JouLunPYHÄt    FAitterin JouLunPYHÄt    FAitterin JouLunPYHÄt      

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, suolakurkku, vihreä salaatti, 
soosi, keitetyt perunat, patonki, levite, kahvi+ 
pieni makea)
- Kuorokillit, lantinheittoa, DJ Reijo hoitaa mu-
siikkipuolen.

Yöpymismahdollisuus 35€/ henkilö. Soita Manja 
Schemeikka 045 1072828.

Ilmoittaudu Selosen Markulle 2.12. mennessä. 

Joulusaunatapahtuman hinta on 10€ kriha-
kortilla ja muut 20€. Maksa yhdistyksen 
tilille 2.12. mennessä FI 14 4212 1220 003416 

PHrt:n HeLmisAunA  
LePoLAssA 15.2.2020
Tule mukaan saunomaan! Ohjelmaa riittää. 

- tilaisuus alkaa klo 15.00 
- sauna naisille klo 15.30- 17.00 (saunan jäl-
keen privat- huone freesaamista varten) 
- sauna miehille klo 17.00- 18.30 
- huom avanto käytössä 
- ruokailu n. klo 19.00 (helmikuinen buffet- 
pöytä) 
- pelejä ja leikkejä 
- tanssit ruokailun jälkeen DJ Reijo

Yöpymismahdollisuus 35€/ henkilö. Soita 
Manja Schemeikka 045 1072828 .

Ilmoittaudu Selosen Markulle 9.2. mennessä. 

Helmisaunatapahtuman hinta on 10€ kri-
hakortilla ja muut 20€. Maksa yhdistyksen 
tilille 9.2. mennessä FI 14 4212 1220 003416 

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 
Markkuun saadaksesi peruutuspaikan. Älä 
maksa  matkaa ennen kuin olet saanut vah-
vistuksen Markulta!
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FAitterin JouLunPYHÄt    FAitterin JouLunPYHÄt    FAitterin JouLunPYHÄt    FAitterin JouLunPYHÄt      

La 7.12. klo 15.00 Varus-
miessoittokunnan kon-
sertti, Joutjärven kirkko 
- PHRT mukana tapahtu-
massa 

La 7.12. klo 15.00 Joulu-
sauna Lepolassa Kts. 
ILMOITUS 
- mukaan saunomaan ja 
nauttimaan mahtavasta 
päivällispöydästä. Kysy 
lisää Markulta

Ti 24.12. klo 9.00 Kyntti-
löiden sytytys ja kunnia-
vartio, Ristin kirkkojuhla
- tule mukaan perintei-
seen tapahtumaan

Ti 31.12. Kaupungin uuden 
vuoden vastaanotto, 
Kaupungintalo 
- PHRT mukana tapahtu-
massa

KALenteri  
2019

KALenteri  
2020
Ti 7.1. klo 18.00 Kuukausi-
kokous, Upseerikerho 
- esiintyjä vielä avoin

Ti 4.2. klo 18.00 Kuukau-
sikokous, Upseerikerho 
- esiintyjä vielä avoin

La 15.2. klo 15.00 Hel-
misauna, Lepola Kts. 
ILMOITUS 
- mukaan jo perinteiseen 
saunailtaan

Ti 3.3. klo 18.00 Kuukau-
sikokous, Upseerikerho 
- esiintyjä vielä avoin

Pe 13.3. Talvisodan päät-
tymisen muistopäivä 
- PHRT mukana tapahtu-
missa

La 14.3. klo 9.00 Talvi-
rieha, Siikaniemi Kts. 
ILMOITUS 
- tule mukaan riehaan; 
pilkkikisa, grillausta, sau-
na ja paljon muuta

La 21.3. klo 14.00 PHRT:n 
kevätkokous, Lepola Kts. 
ILMOITUS 
- mukaan päättämään 
yhdistyksen asioista

Ti 7.4. klo 18.00 Kuukausi-
kokous, Upseerikerho 
- esiintyjä vielä avoin

Paikka: Siikaniemen kurssikeskus, Siikanie-
mentie 210
Pilkkikilpailu alkaa klo 9.00 ja päättyy 12.00. 
Kilpailukala on ahven.
Oheisohjelmana: 
- keittolounas 
- makkaran-, letun- ja tikkupullanpaistoa 
- yhteislaulua, arpajaiset 
- saunat lämpenee, mukaan omat pyyhkeet
Tilaisuus päättyy klo 17.00 mennessä.
Ilmoittaudu Markku Seloselle! Puh 040 
5021141, markku.selonen@gmail.com
Hinta: 10€ /osallistuja. Maksu: 9.3.2020 
mennessä yhdistyksen tilille FI 14 4212 1220 
003416 
(laita kohtaan ”viesti” nimesi tai nimet ja mak-
sun syy: Ville Vaitteri, Talvirieha)

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään lomakeskus 
Lepolassa, Sipurantie 32, Lahti klo 14.00 alka-
en. (http://www.lomakeskuslepola.com/)
Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2019 
tilit ja esitellään vuoden 2020 varainkäyttö-
suunnitelma. 
Tapahtuman aluksi on kahvitarjoilu ja kokouk-
sen jälkeen syödään. Lisäksi ohjelmassa on: 
- Sauna (naisille oma vuoro ja freesaustila) 
- Kuorokillit-show 
- Pelejä ja leikkejä 
- Tanssit
Myös majoittuminen keskuksessa on mahdol-
lista edullisesti; kokoukseen liittyen 35€/ yö. 
Soita Manja Schemeikka 045 1072828

tALvirieHA 14.3.2020

PHrt:n KevÄtKoKous 21.3.2019
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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

www.lomakeskuslepola.com

RAKENNUSPALVELU

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

Luotettavasti ammattitaidolla    |    Muista kotitalousvähennys!

Lahest!

Isot ja pienet huoneistoremontit. Kysy tarjous!

Raumalt!


