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JÄSENTIEDOTE 2022-3
Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry
Lintumäentie 206, 17110 Kalliola, www.phrt.fi
Paino: Painotalo lehtisepät Oy, 2022
Taitto: islandb.fi/Vesa Tamminen-Larmi
Kansikuva: PHRT:N pykäläständi Hennala herää -tapahtumassa.
Kuva: Markku Selonen
Vuoden 2022 Faitteri nro 4 ilmestyy 6.12.2022 mennessä. Aineistot,
mainokset ym. 10.11.2022 mennessä. Juttuideoihin liittyen ota yhteys
tekijöihin mahdollisimman ajoissa.

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys teille kaikille.
Kiitokset kiireisen kevään ja kesän erittäin monien tehtävien
hoitamisesta. Kesä on totisesti ollut kuuma, monellakin tavalla.
Suuria tapahtumia talkoopuolella on ollut paljon, kuin myös
omia tilaisuuksiamme.
Kesäkauden avajaisissa oli paikalla 80 henkilöä. Hieno määrä
väkeä. Sikaa syötiin ja supailtiin.
Talkoolaisten tilaisuudessa jaettiin mottikirveitä Veteraanivastuun piiripäällikön Seppo Vohlosen toimesta.
Matkoja on ollut myös moneen suuntaan, joista omia artikkeleita
Puolustusvoimien lippujuhlapäivää PHRT vietti niin paraatissa
Helsingissä, kuin paikallisesti Nastolassa, sekä 11.6 muutama
henkilö Sveitsissä, Suomen suurlähetystön
residenssissä. Siellä tutstuttiin samalla Marsalkka Mannerheimin Sveitsin vuosiin.
Kalenteri kertoo kaikki tapahtumat, niin menneet kuin tulevat.
Tästä jatkamme eteenpäin kohti kuulasta syksyä.
Reijo
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Päijät-Hämeen
Rauhanturvaajat ry:n
ampujien ja keilaajien
kevät ja kesä
PHRT:n jäsenistössä on
runsaasti aktiivisia ammunnan harrastajia. Ja porukalle
järjestetäänkinrunsaasti
mahdollisuuksia asian harrastamiseen.
Salmisen Riston ansiokkaan
työn tuloksena on taas
ammuttu, että paukkuu.3.4.
moni yhdistyksen jäsen
pääsi todella toteuttamaan
itseään, kun Risto oli onnistunutjärjestämään tapahtuman löydettyään Haminasta
legendaarisen Aimo Lahden
veljenpojan Esko Lahden,
joka järjesti jäsenillemme
upean esittely-ja koetapahtuman Iittalassa. Mukana
oli runsaasti Aimo Lahden
suunnittelemia aseita, kuten
Lahti-pistooli, Suomi-konepistooli jne. Aseilla saatiin
ampua, ja kyllä moni kokeilikin aseiden eri versioita.
8.6. käytiin ampumassa
perinteinen Falling Platesammunta Vesivehmaalla
Kenraalinampumaradalla.
Päijät-Hämeen res.-piirin
järjerstämässä kisassa
koitettiin pärjätä mukana...
Kangasniemen Reserviläiset järjestivät Mikkelissä
RESUL:in alaisen Falling Plates -kilpailun sunnuntaina
10.06.2022. Koska Rauhanturvaajaliiton Falling Plates
-kilpailu Vekaranjärvellä oli
peruttu, Risto sai ajatuksen
osallistua Mikkelin kilpailuun
ja vielä kahdella joukkueella.
Siellä käytiin. Menestystä ei
tullut, mutta osallistuttiin...

Iittalassa Sairan Matti
ja Sten-konepistooli

Ampumahommat jatkuvat
vielä, sillä 23.8.ammutaan
pienoiskiväärikisa ja 3.9.
trap-kisa.
Liikuntaa on harrastettu
edelleen monin tavoin.
Uutena lajina on mukaan nyt
tullut keilailu. Yhdistyksen
keilailusta kiinnostuneet
ovatkin mitelleet taitojaan
keväästä alkaen. Paikkana
on ollut Lahden keilahalli.
Toukokuussa keilailtiin 10. ja
31. päivä. Keilailut jatkuivat
21.6. ja seuraavat keilailuvuorot saadaan radan
remontin jälkeen.

Keilaajat radalla

Pidetään aseet varmistettuina ja odotetaan syksyä...
Teksti: Risto Salminen,
Jarmo Laine
Kuvat: Risto Salminen

Ampujamme Mikkelissä...

Falling Plates ampujat Vesivehmaalla

Risto Salminen ja Emma-pikakivääri
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PHRT Veteraanien
asialla-aina
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on edelleen
jatkanut pyyteetöntä työtään Veteraanien hyväksi.
Erilaisia yhteisiä tapahtumia on ollut todella paljon.
Lisäksi on tietysti autettu
monin tavoin yksittäisiä
Veteraaneja.

Sotaveteraanipiirin yhteismajalla 24.6. Sitten vuorossa olivatkin jo perinteiset
makkara- ja lettukestit, joissa tilaisuudet järjestetään
aina vastavuoroisesti. Myös
Veteraanikisoissa, leikillisessä kilpailussa, olimme
mukana, kuten joka vuosi.

Tapahtumia on keväällä ja
alkukesästä tosiaan riittänyt. Osallistuimme mm.
kansallisen Veteraanipäivän
tapahtumiin ja kaatuneiden
muistopäivän järjestelyihin. Yhdistys oli mukana
juhannuksen lipunnostossa

Veteraanityö on yhdistyksemme kunniatehtävä,
kuten hyvin muistetaan. Tulemme noudattamaan tätä
periaatetta aina. Veteraaneja emme jätä. Koskaan.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen
Saunalle pari halkoa...

Juhannuksen tunnelmaa...

Kaatuneiden päivän tunnelmaa
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Makkaraa tarjolla

Juhannuksen lipunnosto

Hyvässä seurassa Kilpiäisissä...
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Kesäkausi avattiin
taas rempseästi 28.5.2022
PHRT:n yksi suosituimmista
tapahtumista on ollut jo
vuosia kesäkauden avajaiset. Liekkö siihen syynä
riehakkuus alkavan kesän
kunniaksi vai se, että nämä
bileet on katsottu kerta
kaikkiaan mahtaviksi? Sama
se, jäsenistö löytää kyllä
aina tiensä tänne. Kahvituksen jälkeen ohjelmassa on
tietysti lipun nosto. Juhlavan lippulaulun jälkeen
pidettiin kesäkuun kuukausikokous, näin pari päivää
ennakkoon. Tämän jälkeen
oli vuoro palkitsemisilla ja
muistamisilla.
6

Sitten saunaan.
Saunan jälkeen tuotiin sitten
ruoka pöytään. Jo vuosia
pääruoaksi on tarjottu sikaa.
Mukana tietysti runsaasi
lisukkeita. Ja kyllä maistui.
Nam. Ruokailun jälkeen oli
aika taas briiffauksen ja
vapaan yhdessäolon. Toki
Väisäsen Kalevi oli jälleen
järjestänyt myös ohjelmaa.
Palkinnot olivat yllättävän
hienoja.Ilta oli mahtava ja
kaikilla oli hauskaa. Ensi
vuonna taas uudestaan.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen
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Lippu nousee

Mitaleja jakoon...

Tuntemattoman rauhanturvaajan muistolle

Lautaset jakoon...

Kuorokillien upea esitys

Mähösen Ari ihailemassa uutta
talkoolaisten laukkua
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”MÄ JOKA PÄIVÄ
TALKOITA TEEN…” 9.7.2022
Talkoolaisille järjestettiin oma tapahtuma Kilpiäisissä sotaveteraanipiirin yhteismajalla.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n toiminnan
selkäranka on, paitsi tietysti
järkähtämätön ja uskollinen
jäsenistö, sen talkoolaisporukka. Nämä miehet ja
naiset ovat varsinkin viime
vuosina uhranneet aikaansa
merkittävästi talkootyöhön.
On huomioitava, että talkoot
jakautuvat kahteen pääryhmään. Talkoisiin, jotka
tehdään eritilaisuuksissa,
ja joista yhdistys laskuttaa hankkien näin rahaa
yhdistyksen toiminnanpyörittämiseen. Toinen
pääryhmä on Veteraanien
hyväksi tehtävä työ. Tämä
työ on vastikkeetonta, ja se
tehdään yhdistyksen kunniatehtävänä. Yhdistys siis
auttaa ja tukee Veteraaneja
sekä yksilöinä, että yhdistyksinä ja järjestöinä. Tästä
työstä ei veloiteta mitään.
Yhdistyksen hallitus päätti
muistaa nyt talkoolaisiaan
järjestäen kaikille talkootyötä tehneille tilaisuuden, jossa heidän työnsä
huomioitiin. Tapahtuman
ohjelma oli osin perinteinen saunailta Kilpiäisissä,

Sikaa tarjolla, jälleen kerran
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mutta mukana oli nyt paljon
muutakin. Tervetulokahvien
jälkeen otettiin porukka riviin ja tilaisuuteen kutsuttu
Veteraanivastuunkeräyspäällikkö Seppo Vohlonen
kiitti yhdistystä sen merkittävästä työstä Veteraanien
hyväksi. Talkoolaiset saivat
työstään muistoksi upean
Mottimerkin, jonka historia
on sotavuosilta 1942-1944.
Kirveen terän muotoinen
pinssi jaettiin sodan aikana
kansalaisille polttopuiden
teosta. Suomalaiset tekivät
vuosina 1942-44 yli 3,4
miljoonaa mottia polttopuuta jotta ankarasta polttopuutilanteesta selvittiin.
Talkoolaiset myös nostivat
Anssi Arbeliuksen ja kaikkien luotamme poistuneiden
talkoolaistenmuistoksi
maljan. Näiden liikuttavien
tapahtumien jälkeen sitten
nautittiinkin saunasta ja
perinteisestäruokatarjoilusta. Ja toki hienosta seurasta.
Väisäsen Kalevin järjestämä
leikkimielinen kilpailu sai
myös arvoisensa ihastelun.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Seppo Vohlosen kiitos yhdistykselle

Kalevin tarkkuusheitto

Mottimerkki ihastutti talkoolaisia

Seppo Vohlonen jakoi talkoolaisille
Mottimerkin muistoksi tehdystä työstä

Lippu nousee talkoolaisten tapahtumassa
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien
matka Sveitsiin 10. - 13.6.2022

Jo vuotta aiemmin, 2021
kesäkuussa, Lehtimäen erikoismatkojen johtaja ja moninkertainen rauhanturvaaja Henry Perttula kiinnostui
Sveitsissä vietettävästä
vuosittaisesta Marsalkka
Mannerheimin syntymäpäiväjuhlasta Montreux’n
kaupungissa. Geneve-järven
kauniissa rantamaisemissa
sijaitsee Marsalkalle omis-

tettu puisto, Mannerheim
parc. Siellä on hänen muistolleen pystytetty kookas
monumentti, jolle joka vuosi
lasketaan Sveitsin Suomen
suurlähetystön, Montreux
kaupungin ja monien muiden yhteisöjen seppeleet.
Matkaa varten tiedusteltiin
hyvissä ajoin mahdollisuutta tulla Päijät-Hämäläisinä
Rauhanturvaajina osal-

listumaan tilaisuuteen.
Vihreää valoa näytettiin
niin suurlähetystöstä, kuin
myös Pariisissa toimivan
myös Sveitsiä hoitavan
Suomensotilasasiamiehen toimesta. Saimme
myös lähetystöstä kutsun
saapua Berniin residenssiin
viettämään iltatilaisuutta
10.06.2022.
Lähdimme matkaan
kyseisenpäivän aamuna.
Ryhmämme koko oli kolme
henkilöä, joten paikasta
toiseen siirtyminen oli
nopeasti suoritettavissa, ja
mahdolliset aikataulumuutokset sujuivat sutjakasti.
Suomen lähetystön re-

Sveitsin Suomen suurlähetystön residenssissä. Kuvassa
oikealta, Reijo Juvonen, Ari Mähönen, suurlähettiläs
Valtteri Hirvonen, suurlähettilään vaimo Katrina Färm,
sotilasasiamies kapt Anssi Munkki
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sidenssissä meidät vastaanottivat suurlähettiläs
Valtteri Hirvonen, hänen
puolisonsa Katrina Färm
Hirvonen ja sotilasasiamies
Kapteeni Anssi Munkki.
Tilaisuus oli erittäin mieleenpainuva osittain senkin
takia, että meille tarjoutui
tilaisuus keskustella useiden eri maiden sotilasasiamiesten edustajien kanssa.
Yhteinen puheenaihe oli
tietenkin tilanne Ukrainassa ja toki Suomen asema
Venäjännaapurina. Natojäsenyytemme hakemus oli
myös esillä. Suomalainen
kriisinhallintaosoittautui
tutuksi toiminnaksi alan
ihmisten keskuudessa.

Seppeleen lasku Marsalkan monumentilla

Geneve. YK:n Euroopan päämaja

Lounas Valmontin parantolassa
Geneve järven rannalla, jossa
Mannerheim vietti muutaman vuoden.

Siirryimme seuraavaksi
Montreux’n kaupunkiin, jossa yöpyminen.
Seuraavana aamuna
menimme lähellä Marsalkan puistoa olevaan
anglikaaniseen kirkkoon, jossa oli suomenkielinen jumalanpalvelus. Sitten siirryimme
puistoon, jossa sveitsiläisen sotilassoittokunnan tahdittamana
menimme seppeleiden
laskuun Marsalkanmonumentille. Juhlavan
tilaisuuden päätteeksi
puistossa nautittiin virvokkeita, sekä jatkettiin
edellisenä iltana käytyjä
keskusteluja.
Meidän matkamme
jatkui kohti Valmontin
parantolaa. Eli paikkaa jossa Mannerheim
vietti muutamia vuosia.
Kyseinen parantola on

Charles Bonvin viinitilalla
tutustumassa tuotantoon

tänäkin päivänä edelleen
samassa käytössä kuin
silloinkin. Myös täällä Mannerheim on edelleen hyvin
muistettuhenkilö. Siitä osoituksena on alueen hienoimman näköalapaikan luona
olevamuistokivi, sekä parantolan nykyesitteessä oleva
Mannerheimin oleskelusta
kertovakirjoitus. Vastaanotosta saimme mukaamme
henkilön joka esitteli meille
parantolan tämän päivän
laitteistoja ja toimintatapoja. Puitteet olivat hienot ja
kaiken kruunasi näköala Geneve järvelle ja sen takana
siintäville lumihuippuisille
vuorille. Vierailimme myös
huoneessa, jossa Mannerheim asui siellä ollessaan.
Aikaa vierähti noin 3 tunnin
verran, ja tämän kattavan
kokonaisuuden jälkeen käytimme loppupäivän tutustumalla hienoon Montreux’n
kaupunkiin.

Matkan kolmannen päivän
koittaessa jatkettiin Sioniin
viinitilalle, jossa saimme
tutustua paikallisten viinien
historiaan. Jo kutsui Geneve ja siellä YK:n Euroopan
päämaja, joka sunnuntaisin
on suljettu, mutta kuvat
lippulinnasta talon edustalla
toki otimme.

Patsas Luzernissa; paikka
ON kuuluisa 1400-luvulla
rakennetuista puusilloistaan

Maanantain koittaessa koitti
myös lähtö takaisin. Matka
oli äärimmäisen hienokokemus. Tapahtuma Mannerheimin puistossa on jokavuotinen. Päivämäärä vaihtelee
vuosittain. Ensi vuonna 4.6
ja seuraavana 11.6.
Kiitokset vielä Lehtimäen
liikenteen erikoismatkoille, ja
Henrylle hienosta reissusta.
Teksti: Reijo Juvonen
Kuvat: Henry Perttula

Geneve. Ravintola Les Armures.
kuulu laadustaan
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PHRT:n
kesäretki
Hamina
Tattooseen 16.7.2022
Kesäretkeläiset lähtivät matkaan perinteiseen Hamina Tattoo tapahtumaan innostuneesti. Tapahtumahan oli tauolla koronan
vuoksi jonkun aikaa.61 matkalaista koottiin
pysäkeiltä kyytiin, ja sitten menoksi. Linjaautomatkan aikana Kari Rantanen kertoi
Haminan historiaa asiantuntevasti. Hollolan
Sotaveteraanien Veikko Koivula kertoi lisäksi sodanaikaisia tarinoita sekä Lahdesta,
että Hollolasta. Tässä kohtaa matkaa Seppo
Toivonen otti ohjat, ja hänen opastuksellaan
käytiin katsomassa upean lipun liehumista
100 metrinlipputangossa. Itse Tattoon ohjelma oli hieno, kuten aina. Kansainväliset

Tattoon tunnelmaa

esiintyjät ihastuttivat katsojia taidokkailla
numeroillaan. Suomalaiset eivät toki jääneet jälkeen osaamisessaan. Paluumatkalla
omat ohjelmanumeromme jatkuivat, sillä
Jaakko Heikinheimo Lahden Sotaveteraaneista kertoi tarinoita elämästään. Myös
Juhani Vilo piti yllä matkalaisten mielenkiintoa. Matka sujui hienosti. Matkalaiset olivat
kilttejä, eivätkä myöhästelleet sovituista
aikatauluista. Kiitos kaikille hienosta reissusta. Hyvää kesän jatkoa.
Teksti: Markku Selonen
Kuvat: Markku Selonen

Yleisöä Tattoossa

Ajoneuvoon-nouse!
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Seppo esitteli Haminan
suurlipun

Viiden yhdistyksen
tapaaminen Päijät-Hämeessä 6-7.8.2022
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti
vuorollaan viiden yhdistyksen tapaamisen
6.-7.8.2022.Tällä kertaa
paikaksi valittiin Upilan
leirikeskus Hollolassa.
Viiden yhdistyksen tapaamisen historia yltää aina vuoteen 1981. Kolme yhdistystä,
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat, Suur-Savon Sinibaretit ja
Kymenlaakson Rauhanturvaajat, sopivat silloin yhdistysten
välisestä tapaamisesta ensi
kerran. Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat ja Kanta-Hameen
Rauhanturvaajat liittyivät
sitten mukaan myöhemmin.
Aluksi tapaamisen taustalla oli
myös järjestöpoliittisia lähtökohtia, mutta vuosien vieriessä
tämä aspekti on jäänyt sivuun
oikeastaan kokonaan.
Paikalle Upilan leirikeskukseen
saapui tällä kertaa 43 barettia.
Majoittumisen jälkeen suoritettiin tietysti perinteinen
lipunnosto fanfaareineen.
Tämän jälkeen siirryttiin sisätiloihin sateen vuoksi. Kaikista
Lahden seurakunnan leirikeskuksista vastaava Jari Rissanen, rauhanturvaajaveteraani
hänkin, kertoi aluksi osallistujille Upilan leirikeskuksen
mielenkiintoisesta historiasta.
Tämän jälkeen Päijät-Hämeen
Rauhanturvaajat ry:n puheenjohtaja, Reijo Juvonen, kertoi
tapahtumanohjelmasta. Sitten

Viiden yhdistyksen
tapaaminen PäijätHämeessä 6-7.8.2022
Lipunnosto Upilassa

Kukri, joka toimii viiden
yhdistyksen tapaamisen viestikapulana

Lipunnostajat valmiina...

Yhdistysten edustajat vasemmalta: Juha-Matti Saarinen
(Kanta-Häme), Petter Kojo (Etelä-Karjala),
Sami Aho (Kymenlaakso), Reijo Juvonen (Päijät-Häme),
Jan-Aulis Hiltunen (Suur-Savo)

ruokailtiin.
Herrasmieskilpailun alkua
odotellessa oli aikaa jutustella ja myös muistella
tapaamisen historiaa. SuurSavon sinibarettien osaston
vastuuhenkilö, Jan-Aulis
Hiltunen, muistutti heti
läsnäolevia, että seuraava
tapaaminen on taas heidän
järjestämänsä, ja toivotti
kaikki tietysti tervetulleiksi
vuoden-23 tilaisuuteen.
Suur-Savon baretit myös
korostivat, että näissä tapaamisissa on ollut todella
mahtava tunnelma ja barettihenki läsnä aina. Joku lausahti: ”Tuttuja ollaan, vaikka
ei tunnettaisikaan. ”Etelä-

Karjalan Rauhanturvaajat
ry:n porukan vetäjä, Petter
Kojo, muisteli olleensa ensi
kerran mukana tapahtumassa 2000-luvun alussa,
kun tapaaminen järjestettiin
Luumäellä. Porukka muistutti siitä, että alun perin
tapahtuman yksi tärkeimpiä ohjelmanumeroita oli

Jari Rissanen kertoo Upilan
historiasta

lentopallokisa.
Lentopallo
jäi kuitenkin lopulta
pois ohjelmasta harrastajien pikku hiljaa
vähetessä. KantaHämeen Rauhanturvaajat
ry:n osaston vanhimpana
toiminut Juha-Matti Saarinen korosti myös tapaamisen merkitystä vertaistuen
kannalta. Samanhenkisten
miesten ja naisten tapaaminen ja muistelut ovat
aina todella tärkeitä kriisinhallintaveteraaneille.
Kanta-Hämeen osastossa
moni muisteli Padasjoella
järjestettyjä tapaamisia.
Erityisesti huvitti kalastuskilpailu, josta vaaka oli
unohtunut, joten kisan tulos
ratkaistiin laittamalla kalat
pituusjärjestykseen laudalle. Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:n osaston
vanhimpana toiminut Sami
Aho kiitteli heti kovasti paikaksi valitun Upilan fasiliteetteja. Hienot majoitus- ja

ruokailutilat
sekä grillikatos ja sauna
tekivät vaikutuksen.
Myös kymenlaaksolaiset
muistuttivat, muiden tavoin,
että juuri tällaiset tapahtumat ovat parasta vertaistukea bareteille. Tapahtuman
laajentamisesta useampiin
yhdistyksiin on ollut usein
puhetta, mutta yleisenä
mielipiteenä oli, että tällainen saattaisi heikentää
liiton järjestämien tapahtumien vetovoimaa, eikä
näin ollen olisi suotavaa
kehitystä. Herrasmieskilpailu oli tietysti, taas kerran,
jännittävä ja hauska. Sen
voitti Raimo Lankinen EteläKarjalasta. Yhdistyksenä
paras oli Päijät-Häme.
Kilpailun jälkeen saunottiin
ja ilta jatkui perintesti jutustellen, grillaillen ja menneitä muistellen.
Savossa nähdään vuonna
2023. Varmasti!
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Saunotaan...
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PHRT:n upea standi-pykäläkoppi

PHRT mukana
Hennala Herää
-tapahtumassa 14.8.2022
Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry oli taas vahvasti
mukana tapahtumassa, jolla on vahvat siteet Päijät- Hämeen alueen maanpuolustusjärjestöihin, puolustusvoimiin ja Veteraaneihin.
Tälläkin kerralla tapahtuma oli järjestetty pääosin
vanhan kasarmialueen eteläpäähän Sotilaslääketieteen
museon ympärille. Mukana olivat jälleen tietysti reserviläisjärjestöt, Sotilaskoti ja luonnollisesti Päijät- Hämeen
Rauhanturvaajat omalla ständillään; pykäläkopilla.

Seppelpartio matkaan

Vieraita tapahtumassa kävi taas kiitettävästi. Uutena
yksityiskohtana nähtiin seppelpartio.
Hennala tosiaan muuttuu koko ajan, ja se muuttuu vauhdilla. Moni näkee muutokset haikeasti. Varsinkin ne, jotka
alueella eri tehtävissä ennen vuotta 2014 työskentelivät.
Nähdään tapahtumassa taas ensi vuonna.
Teksti: Jarmo Laine
Kuvat: Markku Selonen

Sotkun munkki maistuu aina
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Yleisöä riitti

Ratsuväki on vielä voimissaan

TIEDOTTAA

– Kun läheinen on poissa –
Autamme ja palvelemme Teitä
kaikissa hautausasioissa
lämmöllä ja ammattitaidolla.

Lahden Hautauspalvelu
Neuvonta & ajanvaraus p. (03) 752 2246
Rauhankatu 20, LAHTI MA-PE klo 9-16
www.hautauspalvelu.f i

KALENTERI
1.9.- 24.12.2022
La 3.9. klo 10.00 Trap-ammunta, Luhtaanmaan ampumarata
- mukaan kovaan haulikkokisaan
Ti 6.9. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho
- esiintyjä vielä avoin
Ke 7.9. lko 12.00 Kesäkauden päättäjäiset, Sotaveteraanipiirin yhteismaja
- Sotaorvot ry:n järjestämä tapahtuma
Ti 4.10. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho
- esiintyjä vielä avoin

ASIANTUNTEVA LAMINAATTI- JA
PARKETTIASENNUS LAHDESTA
040 715 6999 | markkuaakula@gmail.com
Vipusenkatu 8, 15230 Lahti | parkettiaakula.fi

- Ti 1.11. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho
- esiintyjä vielä avoin
Pe 4.11. klo 17.00 Kotailta, Vesivehmaa
- tule mukaan kodan tunnelmaan
La 5.11. klo 10.00 Veteraanijärjestöjen kirkkopyhä, Launeen
kirkko
- Lahden sotaveteraanit ry:n järjestämä tapahtuma
La 3.12. klo 16.00 Joulusauna, Lepola
- Tule mukaan perinteiseen saunatapahtumaan
Ti 6.12. klo 9.00 Itsenäisyyspäivän tapahtumat, kuukausikokous, Upseerikerho
- tule mukaan itsenäisyyspäivän viettoon
La 24.12. klo 9.00 Kynttilöiden sytytys, kunniavartio, Ristin
kirkko
- Tule mukaan kunnioittamaan sankarivainajia
Kuukausikokoukset kesäkautena järjestetään aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina Kilpiäisissä klo 17.00
alkaen, ellei toisin ilmoiteta
HUOM! Muutokset kalenteriin ovat todennäköisiä.
Seuraa tilannetta PRHT:n web-sivuilta www.prht.fi

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

TAIDETTA
KEHYSTYKSET
TAITEILIJATARVIKKEET
PÄIJÄT-HÄMEEN RAUHANTURVAAJAT RY:N JÄSENTIEDOTE
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PHRT KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN!

Bar Monaco - Topal-vuokraus - Mikkelin Upseerikerho - Jalkaväkimuseo - Kuvat.fi - Kultakiila - Simolan taide ja kehys Hammaslääkäri Teini Janhunen - Lahden hautauspalvelu - Kauneushuone Heli’s - Parketti M Aakula - Torin Wanha hautaustoimisto
- Milprint - Lahden takka - Tonttilan Aino - MP Service - Peluri - Lomakeskus Lepola - Siikaniemen kurssikeskus - Hollolan
seurakunnan leirikeskukset - Autokorjaamo Lahden autotekniikka Oy - Lahden hautauspalvelu - Teboil Saksala - Lahden takka American diner Fresno - Ravintola Teivaan Lokki - Mega Auto - Lounasravintola Maestro - Rakennuspalvelu Lumerto - Oulunkylän
kuntoutussairaala - Eerola yhtiöt Oy - Hinauspalvelu Nieminen - Ruokamiehet Oy - Erikoishammasteknikko Martti Pyhälä Vähäjärven lomakoti ja kurssikeskus - SEO - Moottoripyörämuseo - Hammaslääkäri Teini Janhunen - Keijunkehrä - Kalevalaista
jäsenkorjausta Mika Simola - Sekä monia aikaisempina vuosina kanssamme yhteistyötä tehneitä!

Täyden palvelun hautauuoimiio Lahdessa
TORIN WANHA HAUTAUSTOIMISTO OY
Vapaudenkatu 2, Lahti
Puh. 0440 77 11 22
www.hautaustoimistolahti.ﬁ
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