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 JÄSENTiEDoTE 2022-2

PuHEENJoHTA JA N PA lSTA
Hyvää kevään alkua.

Kevätkokous on pidetty ja kohta kohti 
kesää. Kesäkauden avaisethan jär-
jestetään perinteisesti Kilpiäisten 
majalla 28.05.2022

Lehden artikkelit tietty käsittelevät 
mennyttä talvea, joka edelleen 
jatkuvasta, toki lientyvästä 
koronasta huolimatta, 
oli erittäin vilkas, 
eritoten mäki-
puhalluksen ja 
saattopalvelun 
osalta. 

Nyt kun kesän 
avaamme, on 
edessämme toden-
näköisesti myös vilkas 
aika, pitäen sisällään 
monia isoja tapahtu-
mia, jotka kalenterissa 
on kerrottu. 

Maailman tilanteita 
seuraillen ja valppaina, kuten toimenkuvaamme 
on aina kuulunut, toivomme rauhaa niin Euroop-
paan, kuin kaikkiin muihinkin maanosiin.

Kesää kohti.

terveisin Reijo

Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry  
Lintumäentie 206, 17110 Kalliola, www.phrt.fi 
Paino: Painotalo lehtisepät Oy, 2022 
Taitto: islandb.fi/Vesa Tamminen-Larmi
Kansikuva: Kuorokillejä. Kuva: Kuorokillit
Vuoden 2022 Faitteri nro 3 ilmestyy 20.9.2022 mennessä . Aineistot, 
mainokset ym. 15.8.2022 mennessä. Juttuideoihin liittyen ota yhteys 
tekijöihin mahdollisimman ajoissa.

040 715 6999 | markkuaakula@gmail.com 
Vipusenkatu 8, 15230 Lahti | parkettiaakula.fi

ASIANTUNTEVA LAMINAATTI- JA  
PARKETTIASENNUS LAHDESTA
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MAKKARAKESTIT VETERAANEIllE 2019

SOTAVETERAANIPIIRIN YHTEISMAJAN KORJAUSTAlKOOT 2018

VETERAANIKERÄYKSESSÄ 2019 TAlKOOTOIMINNASTA VASTAA SEPPO 
TOIVONEN VUOSIEN KOKEMUKSEllA

TUTTU NÄKY VETERAANITAPAHTUMISSA. 
KUVA RISTIN KIRKOlTA 2017

PHRT:N PUHAllINORKESTERI TUTUSSA PAIKASSA

Yhdistyksemme säännöissä 
todetaan mm.: ”osallistuu 
Sotiemme Veteraanien avus-
tus- ja perinnetoimintaan ja 
tarkoituksensa toteuttami-
seksi osallistuu talkootoi-
mintaan.”

Johtosäännössä sitten mää-
ritellään tarkemmin talkoo-
toiminta – vapaaehtoistyö.

Vuosien saatossa toiminnan 
muodot ovat vaihdelleet. 
Tällä hetkellä Veteraanien 
osalta olemme siirtymässä 
perinnetoimintaan. Yhtenä 
tärkeänä osana tätä työtä on 
veteraanien majan kunnos-
tus ja ylläpito.

Talkoovastaavana olen 
kiitollisuudella saanut hoitaa 
Veteraanien ja muiden 
henkilöiden saattopalvelun 
järjestelyjä. Poikkeuksetta 
olemme saaneet kiitosta 
osallisilta vainajien saatta-
misessa viimeiselle mat-
kalle.

Meillä on myös mahdolli-

suus yhdistyksen varojen 
kartuttamiseen osallistu-
malla yhdistyksen tarkoi-
tusperiä vaalivien tahojen 
tilaisuuksiin järjestyksenval-
vojina, liikenteen ohjaajina ja 
ensiaputehtäviin.

Tulevia talkoita tänä vuonna 
on mm. perinteinen Mahdol-
lisuuksien tori, joka järjes-
tetään Lahden satamassa. 
Tämä tapahtuma, aikaisem-
malta nimeltään Kansain-
väliset markkinat, on hieno 
mahdollisuus esitellä omaa 
toimintaamme. Pykäläkoppi 
YK-lippuineen on oivallinen 
maamerkki.

Heinäkuussa pääsemme 
neljättä kertaa kansainväli-
seen Ironman-tapahtumaan. 
Meitä on reilu 40 turvaa-
massa pyöräilyosuuden 
turvallisuutta. 

Myös jo useamman kerran 
toteutettu Keskiaikatapah-
tuma Hollolan kirkolla on 
melkoinen ponnistus.

TAlKooToiMiNTA  
- VAPAAEHToiSTYÖ

Kaikilla jäsenillä ei ole mah-
dollisuutta osallistua vapaa-
ehtoistoimintaan. Heidän 
antamansa kannustus on 
yhtä tärkeää kuin tekeminen.

Kiitos ja kunnioitus. 
Toivoo 
Talkoovastaava Seppo

TEKSTI: SEPPO TOIVONEN 
KUVAT: MARKKU SElONEN
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Päijät- Hämeen Rauhantur-
vaajat ry:n legendaarinen 
Puhallinorkesteri on ollut 
talvella 2021- 22 todella 
työllistettynä. Rukalla oltiin 
alkutalvesta 24.-29.11.2021. 
2022. Rukalla luovutim-
me puhaltajien johtajana 
toimineelle Julia Pätsille 
leijonataulun kiitoksena 
erinomaisesta yhteistyös-
tä ja sitkeydestä vastata 
haasteisiin. Suuret kiitokset 
myös mäkialueesta vastan-
neelle Stefan Karjalaiselle. 
Särmä mies, jolta homma 
hoituu. Keikkaa on todella 
pukannut.

25.-27.1. oltiin mukana lahti 

PHrT:N 
PuHAlliNorKESTErillA 
KEiKKAA PuKKAA 24.11.2021-25.3.2022

Games- kisoissa. 4.-6.3. 
olimme Cotinental Cupissa 
ja 21.-25.3. Nuorten olym-
piafestivaaleissa. Paikka 
aina Salpausselkä. Kiitos-
ta hyvästä yhteistyöstä 
kaikille, eritoten mentorina 
puhalluksessa jo vuodes-
ta 2016 toimineelle Janne 
Tervahartialalle.

Homma ei todellakaan ollut 
mikään läpihuutojuttu. So-
pimus sitoi taas joka kisaan 
18-20 puhaltajaa per päivä.  
Tämä tarkoitti puhaltajille 
yhtätoista keskimäärin 10 
tunnin työpäivää. Esim. 
lahti Games- kisoissa tuli 
eteen jopa 9 tunnin yhtämit-

tainen puhallusjobi. Mutta 
ei hätää. Barettien lyömätön 
hurtti huumori kantaa aina, 
erityisen hyvin auringon-
paisteessa. Tehtavää toki 
riitti myös liikenteenohja-
uksessa, lähettäjänä sekä 
montturyhmässä.

lahti Games oli muuten 
yleisökisa pitkästä aikaa. 
Continental Cupiin ja Olym-
piafestivaaliin pääsi yleisö 
ilmaiseksi. 

Puhallinorkesteri kyllä jak-
saa. Ja hymyilee. Kirjaimelli-
sesti huipulla…

TEKSTI: REIJO JUVONEN 
KUVAT: KAlEVI VÄISÄNEN

JUlIAN SElfIE RUKAlTA TYöVÄlINEET TARKASTUKSESSA 
RUKAllA

RUKAN MAISEMAA

JUlIA PÄTSI OTTAA VASTAAN PUHAlTAJIEN  
IlMOITUKSEN RUKAllA

RUKAN MAISEMAA...

PUHAlTAJAT RYHMÄKUVASSA RUKAllA
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TAUKOJUMPPAA….

HYPPYRIN NOKAllA SAlPPURIllA

TAUKO SAlPAUSSElÄllÄ

VÄlIPAlAA SAlPPURIN KISOISSA

NUORTEN OlYMPIAfESTIVAAlEIllA SAlPAUSSElÄllÄ
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Päijät- Hämeen Rauhanturvaa-
jat ry oli mukana Iitin seurakun-
nan järjestämässä talvisodan 
päättymisen muistojuhlassa. 
Nimenomaan Kuorokillit toivat 
tähän juhlalliseen tapahtumaan 
oman merkittävän osansa.

Yhdistys osallistui seppeleen-
laskuun sodissa kaatuneiden 
muistomerkillä. Kirkossa muis-
tojumalanpalveluksen jälkeen 
Kuorokillien koskettava esitys 
liikutti läsnäolijoita. 

Kuten useasti on todettu: 
Päijät-Hämeen Rauhanturvaa-
jat tulee tukemaan loppuun 
asti Sotiemme Veteraaneja ja 
osallistumaan mahdollisimman 
väkevästi kaikkiin tapahtumiin, 
jotka heidän sankaritekoihinsa 
liittyvät.

TEKSTI: JARMO lAINE 
KUVAT:  MARKKU SElONEN

PHrT iiTiSSÄ 13.3.2022

MARJO JA SIRKKU IITIN KIRKOSSA

IITIN KIRKKO

KIllIEN POSEERAUS IITIN KIRKOllA

Rautatienkatu 19 b, Lahti 
puh. 040-1503380, spoRtjamusic@gmaiL.com 

HUOM! KriHa-KOrtilla -10%

Järjestyksenvalvojia, ensiapuhenki-
löstöä, lipunmyyjiä, liikenteenohjaajia

Yhteydenotot:  
kalevi.vaisanen@gmail.com 

0405940164

PHrT ETSii TAlKooVÄKEÄ 
Xiii KESKiAiKATAPAHTuMAAN 

HollolAAN 22.-24.7.2022
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POSEERAUS PORUKAllA

Jo legendaariseksi muuttunut 
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n 
talvirieha Siikaniemessä järjestettiin 
19.3.2022.

Paikalle saapui runsaasti tuttua vä-
keä. Kalastuskilpailu herättää tietyn 
porukan kilpailuvietin aina äärimmil-
leen ja salaisia uusia keinoja mah-
tavan saaliin saamiseksi kehitellään 
läpi vuoden.

Tällä kertaa kilpailussa kävi näin: 
Kisan voitti Markku Lankinen. Hopea 
meni Olli Mieloselle ja pronssi Taisto 
Syrjälle. 

Naisten kisan voitti Eija Koponen. 
Lasten sarjan voittaja oli Siiri Kanto-
nen. Jännittävässä pienimmän kalan 
kisassa voiton vei Olli Mielonen. 

Kuten aina, tapahtumassa nautittiin 
rennosta meiningistä. Grillailu kuului 
tietysti asiaan, samoin maittava ruo-
kailu. Ja sauna- totta kai. 

Perinteinen perhetapahtuma jatkuu 
varmasti taas ensi vuonna. Toivotaan, 
että korona-peikko voidaan silloin 
unohtaa. 

TEKSTI: JARMO lAINE 
KUVAT:  MARKKU SElONEN

TAlViriEHA  
19.3.2022 MITAlISTIT VÄlIPAlAA...

KAHVIT KISAN PÄÄllE

PIENIMMÄN KAlAN  
VOITTAJAN GlOORIAA...

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

RAUHAN
kadun ja aleksin kulmas. 

Lahes.

www.barnova.fi
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TIlANNERAPORTTIA lAATIMASSA

Matti palveli 08.12.1982 – 12.04.1984 
libanonissa YKSl1:ssä. Päijät-Hämeen 
Rauhanturvaajat ry:hyn hän liittyi 2001.

Palvelusajalta Libanonista on mieleen 
jäänyt mm. UNIFIL:in sotilasjuoksun 
mestaruus. Kyseessähän oli moni-
puolinen ja vaativa joukkuekisa jonka 
suomalaiset voittivat 1984.

Yksi muistoista Lipseistä liittyy SA-Int 
show-kiertueeseen, jonka päätähti 
Viktor Kalborrek ei ollut tyytyväinen 
messissä yleisön reaktioon ja haukkui 
sinibaretteja ”saatanan sioiksi”. Matti ja 
hänen barettiveljensä menivät esiinty-
jän eteen ja lauloivat tälle asennossa 
seisten ”Maan korvessa kulkevi lapso-
sen tie”. Herra Eki Mantere ei tästäkään 
pitänyt vaan poistui messistä ovet 
paukkuen. 

Matilla on riittänyt yhdistyksessä vas-
tuutehtäviä:

- Toimin sihteerinä vuosina 2006- 2009 
ja sitten taas vuodesta 2015. Tiedottaja-
na toimin vuosina 2006- 2007. Jäsen-
vastaavana olen toiminut vuodesta 
2012.

Yhdistyksessä oloaikana on tapahtunut 
paljon. Matti muistelee monia tapahtu-
mia lämmöllä:

- Mukavia muistoja on mahdotonta 
laittaa paremmuusjärjestykseen. Mie-

leen ovat jääneet kyllä erityisesti Jalka- 
Paavon partiokilpailut Padasjoella, 
puhallustalkoot mäkisoissa ja tietysti 
kaikki hienot saunaillat niin majoilla 
kuin muuallakin. Ihan viimeaikaisista 
tapahtumista on jäänyt mieleen retki 
Iittalaan, jossa saimme kokeilla vanhoja 
aseita ja ampua että paukkui. Vajaa 
vyö ei Maxim- konekiväärissä kauaa 
kestänyt…

Viime vuosien tapahtumat ovat mieti-
tyttäneet Mattia:

- Meillä on mahtava yhdistys, joka on 
aktiivinen ja aikaansaava. On talkoota ja 
tapahtumaa vaikka toisille jakaa. Koro-
na on ikävästi rokottanut viime aikoina, 
mutta eiköhän se tästä. Toivon tosiaan, 
että yhdistyksen mahtava yhteishenki 
saadaan jatkumaan, eikä sitä pilata 
itsekkäällä ja älyttömällä nipottamisel-
la ja änkyröinnillä, jota sitäkin valitet-
tavasti nykyään hieman yhdistyksessä 
esiintyy.

Matilla on kaksi aikuista poikaa. Kotona 
odottaa myös avovaimo. Matti har-
rastaa edelleen liikuntaa, mutta yksi 
rakkaimmista harrastuksista on sahdin 
ja monien muidenkin laatujuomien 
valmistus.  

TEKSTI: JARMO lAINE 
KUVAT: MATTI SAIRA, MARKKU SElONEN

MATTi SAirA  
- liBANoNiN FAiTTEri 
oN YHDiSTYKSEMME 
KulMAKiViÄ!

UNIfIl:IN SOTIlASJUOKSUN  
VOITTAJAJOUKKUE 1984

MATTI KESÄKAUDEN AVAJAISISSA 2016

SIHTEERIllÄ HOMMIA RIITTÄÄ…
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PÄiJÄT- HÄMEEN 
rAuHANTurVAAJAT rY:N 
uuSi KiErToPAlKiNTo: 
VoiMAN SAlKKu

ENSIMMÄINEN PYKÄlÄ 9- 0

lEENA NIlSSON JA MATTI….

Kalevi Väisänen on jälleen halunnut 
tukea yhdistyksemme toimintaa 
innovaatiollaan. Hän lahjoittaa 
yhdistykselle uuden aina kesäkau-
den avajaisissa arvottavan kierto-
palkinnon. Se on nimeltään Voiman 
salkku. 

Salkku on tarkoitus luovuttaa 
ensimmäistä kertaa kesäkauden 
avajaisissa 28.5.2022. Säännöt ovat 
kutakuinkin samantyyliset kuin 
jo pitkään kiertäneessä Elämän 
salkussa. Voiman salkku arvotaan 
kaikkien talkoissa toimineiden kes-
ken, jotka ovat tilaisuudessa läsnä.

Kun tulet avajaisiin kirjoita nimesi 
läsnäolijoiten kirjaan ja erikseen 
VOIMA SALKKU kirjaan, jos olet ollut 
mukana viime vuosina talkoissa.

Kalevi haluaa tällä lahjoituksellaan 
tukea kaikkia niitä talkoolaisia, jotka 
ovat antaneet valtaisan työpanok-

sen yhdistyksemme tukemiseksi. 
Erityisesti Kalevi arvostaa kuulua 
Puhallinorkesteriamme, joka on 
todella tehnyt rutkasti töitä viime 
vuosina. Toki hienoa talkootyötä 
ovat tehneet myös mm. Kuorokillit 
ja esimerkiksi sotiemme Vete-
raanien avustustyöhön ja – saat-
totehtäviin osallistuneet. Monet 
Päijät-Hämeen alueella järjestet-
tävät tapahtumat ovat myös olleet 
talkootyön kohteina, mainittakoon 
mm. Mahdollisuuksien tori ja Jou-
lutori.

Salkku on upea punapyökistä ja 
teknisestä viilusta rakennettu tuote. 
Sen pinta on lakattu. 

Salkku luovutetaan nyt täytettynä. 
Sen voi sitten ennen seuraavaa 
luovutusta palauttaa yhdistykselle 
tyhjänä, mutta voi toki täyttääkin, 
jos haluaa…

TEKSTI JA KUVA: KAlEVI VÄISÄNEN

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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Kaatuneitten  
muistopäivän  

konsertti 
14.5.2022 klo 14.00

Orimattilan Jymylinnassa 
Urheilutie 9, Orimattila

Ohjelma 20 € 
sisältää väliaikatarjoilun 

Sotiemme veteraanit, lotat ja 
sotaorvot ilmaiseksi

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien 
Kuorokillit syntyi keväällä 2004, kun 
Suomen Sinibarettiliiton syysliittokokousta 
valmisteltiin pidettäväksi Lahdessa. 
Ohjelmaan haluttiin ”jotain erilaista.” 
Yhtä tilaisuutta varten koottu ja 
harjoitettu pikkukuoro alkoikin saada 
esiintymiskutsuja – ja on nyt laulanut 
mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa ja 
tehnyt osaltaan rauhanturvaajatoimintaa 
tunnetuksi 18 vuoden ajan!

Orimattilaan suunniteltiin Kaatuneitten 
muistopäivän konserttia jo vuodelle 
2020, mutta koronarajoitukset estivät 
esiintymisen kahden vuoden ajan. 

Konsertin myötä Kuorokillit 
esittävät nöyrimmän kiitoksensa 
ja kunnioituksensa sotiemme 
veteraaneille, lotille ja sotaorvoille.

Kuorokillien 
käskynhaltija Sirkku Lindstam 
säestäjä Marjo Lindfors

Päijät-Hämeen  
Rauhanturvaajat ry

Päijät-Hämeen 
Rauhanturvaajat ry 
on 1969 perustettu 
yhdistys, joka 
kokoaa yhteen eri 
puolilla maailman 
kriisipesäkkeissä 
rauhanturvatehtävissä 
olleita henkilöitä 
maanpuolustus- ja 
YK-henkiseen, 
vertaistuelliseen 
toimintaan.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti vuoden 2022 
kevätkokouksensa 8.4.2022. Kokous järjestettiin jälleen 
kerran Lepolan lomakeskuksessa. 

Tapahtuman aluksi syötiin makoisaa lohikeittoa. Tun-
nelma itse kokouksessa oli vahva. Asioista päätettiin 
rivakasti ja sääntöjen mukaisesti.

Vuoden rauhanturvaajaksi valittiin Esa Salonen. Vuoden 
lentopalloilija on Olli Lindstam. Syrjän Taisto voitti taide-
lasiarvonnan, Mielosen Olli taas Ironman-repun.

Lomakeskus Lepolan henkilökuntaa muistettiin Leijona- 
muistoesineellä. 

Ilta jatkui normaaleissa merkeissä. Jutusteltiin ja saunot-
tiin. 

Mukavaa oli.

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

PHrT:N KEVÄTKoKouS  
8.4.2022

KuoroKilliEN TAriNA JATKuu  
- 18 VuoTTA oN KEiKKAA HEiTETTY!
Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry:n oma kuoro 
”Kuorokillit” perustettiin 
virallisesti vuonna 2004. 
Alun perin kuoron oli tar-
koitus esiintyä vain kerran; 
Rauhanturvaajaliiton Lahden 
kokouksessa 2004. 

Toisin kävi.

Ensiesiintymisen jälkeen tu-
likin yllättäen keikkapyyntöjä 
ja porukka mietittyään päätti 
sitten suostua niihin. Ja tällä 
tiellä ollaan yhä. 18 vuotta 
myöhemmin. 

Kuorokillit keikkailee nyky-
ään jopa kymmeniä kertoja 
vuodessa. Silti kyse on har-
rastustoiminnasta ja työstä 
yhdistyksen hyväksi. Toi-
saalta on myönnettävä, että 
harrastustoiminta on toki 
harjoitusten myös muuttu-

nut yhä ammattitaitoisem-
maksi. Esimerkkinä: Kuorolla 
on omat ohjelmistot eri 
yleisöryhmille ja tilaisuuk-
siin. Samoin puvustukset. 

Kuoron johtajana on toimi-
nut alusta saakka Sirkku 
Lindstam, jonka tehtävään 
houkutteli hänen miehensä 
Olli Lindstam. 

Kuorokillit viettää 18-vuo-
tisjuhlaansa 14.5. lauantaina 
Orimattilassa Jymylinnassa 
pitämällä kaatuneiden päi-
vän muistokonsertin. 

Konsertin tiedot löytyvät 
ohesta. 

Tule mukaan nauttimaan 
Kuorokillien persoonallises-
ta esityksestä.

TEKSTI: JARMO lAINE 
KUVAT:  MARKKU SElONEN JA  
KUOROKIllIT

                              TORIN WANHA HAUTAUSTOIMISTO OY

Täyden palvelun hautauuoimiuo Lahdessa

Vapaudenkatu 2, Lahti       Puh. 0440 77 11 22
www.hautaustoimistolahti.fi
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KAlENTEri   
3.5.2022 -
Ti 3.5. Kuukausikokous, 
Upseerikerho 
- esiintyjä vielä avoin

3.-4.5. Yhteismajan siivo-
us- ja kunnostustalkoot, 
Kilpiäinen 
- mukaan talkoisiin

Ke 11.5. klo 12.00 lahden 
Sotaveteraanipiirin yhteis-
majan kesäkauden avajaiset 
- PHRT:n jäsenet tervetullei-
ta mukaan

la 14.5. klo 14.00 Kaatu-
neiden päivän konsertti, 
Orimattila, Jymylinna 
- Kuorokillit esiintyvät, tule 
mukaan

Su 15.5. Mahdollisuuksien 
tori, lahden satama 
- tule mukaan perinteiseen 
tapahtumaan.

la 28.5. klo 12.00- PHRT:n 
kesäkauden avajaiset, Kil-
piäinen 
- tule mukaan hienoon 
tunnelmaan

Pe 3.6. PV:n soittokuntien 
kesäkiertue, Pikku Vesku 
- Tule mukaan perinteiseen 
tapahtumaan

10-12.6. Sveitsin matka. 
- lue lisää netistä

la 2.7. Ironman- kilpailu, 
lahti- Hollola 
- PHRT mukana tapahtu-
massa. 

la 9.7. klo 12.00 Talkoolais-
ten tapahtuma, Kilpiäinen 
- jos olet tehnyt talkootyötä, 
mukaan vaan

TiEDoTTAA

la 16.7. Kesäretki Hamina 
Tattoo- tapahtumaan 
- lue lisää retkestä netistä

22.-24.7. Keskiaikatapahtu-
ma, Hollola 
- lue lisää tapahtumasta 
netistä

la 6.8. Viiden yhdistyksen 
tapaaminen, Upilan leiri-
keskus 
- tule mukaan hienoon 
tapahtumaan

Su 14.8. Hennala herää- ta-
pahtuma, Hennala 
- PHRT mukana tapahtu-
massa

27.-28.8. Pärnun retki 
- PHRT:n retki tuttuihin mai-
semiin, ota yhteys Arttuun

27.-28.10. RT- risteily 
- kysy lisää Artulta

Kuukausikokoukset kesä-
kautena järjestetään aina 
kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina Kilpiäisissä 
klo 17.00 alkaen, ellei toisin 
ilmoiteta

HUOM! Muutokset kalen-
teriin ovat todennäköisiä.  

Seuraa tilannetta PRHT:n 
web-sivuilta www.prht.fi

HAMiNA TATToo  16.7.2022 
PHRT:n Kesäretki 16.7 2022  
Hamina Tattoo-tapahtumaan.
                 
08.40 lähtö entisen varuskunnan portilta.
09.10       lähtö Marolankadulta (turistipysäkki)
09.25 Villähteen kioskin levähdyspaikka.
10.30 lounas  ABC,  Anjalankoski.
12.15 Wanha Veteraani, Rauhanturvaamisen ja
 veteraanityön Perinnekeskus. 
 Siirtyminen omaan tahtiin katsomaan  
 Tattoo-esitystä. (Bastion)
14.00 Tattoo esitys alkaa.
17.15-18.00 Kahvitauko ABC Anjalankoski.
19.15 Paluu Marolankadulle

-Ilmoitathan Markulle 4.7 mennessä miltä pysäkiltä 
tulet kyytiin.
 markku.selonen(a)gmail.com , 0405021141
-Matkan hinta, sis. lounaan ja kuljetuksen, kerätään 
bussissa, 
 käteismaksu.
-Käykää Hamina Tattoon kotisivuilla katsomassa 
onko uusia 
 rajoituksia (covid 19 ) tullut voimaan.
-Kannattaa kysyä peruutuspaikkoja Markulta.

TErVETuloA!

KESÄKAuDEN AVAJAiSET 28.5.2022 
Päijät- Hämeen kesäkauden avajaiset järjestetään 
Kilpiäisissä Sotaveteraanipiirin yhteismaja yhteisma-
jalla lauantaina 28.5.2022 klo 11.00 alkaen. 
Ohjelmaa riittää:

11.00 Tervetulokahvit
12.00 lipunnosto
lipunnoston jälkeen:
- kuukausikokous
- Kuorokillit esiintyvät
- Ruokailu
- Arpajaiset (käteistä mukaan)
- HUOM! Myös Väisäsen Kalevin uusi kiertopalkinto 
VOIMAN SAlKKU arvotaan!
- Pelejä
- Sauna

TErVETuloA MuKAAN!
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HUOM! KriHa-KOrtilla MajOitUs 35€ HenKilö per yö. yKsityistilaisUUKsista eMMe peri tilavUOKraa.

Tarjoamme hyvää ja maittavaa ruokaa ravintolassamme A-oikeuksin, 
pitopalvelua sekä juhlapalvelua erilaisiin tilaisuuksiin. Grillikota on 
asiakkaidemme käytössä. Majoitustilaa on noin 50 henkilölle. Tilat 
soveltuvat liikuntarajoitteisille ja lemmikkieläimet ovat tervetulleita.  

Tervetuloa!

Kauniisiin Alasenjärven  
rantamaisemiin

LOMA- JA KURSSIKESKUS LEPOLA

– Kun läheinen on poissa – 
Autamme ja palvelemme Teitä 

kaikissa hautausasioissa
lämmöllä ja ammattitaidolla.

Lahden Hautauspalve lu
Neuvonta & ajanvaraus p. (03) 752 2246 

Rauhankatu 20, LAHTI    MA-PE klo 9-16
www.hautauspalvelu.f i


