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 jÄSeNtIeDote 2022-4

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 uusi ja vanha puheenjohtaja. Kuva: Markku 
Selonen
Vuoden 2023 Faitteri nro 1 ilmestyy 20.2.2023 mennessä . Aineistot, 
mainokset ym. 10.2.2023 mennessä. Juttuideoihin liittyen ota yhteys 
tekijöihin mahdollisimman ajoissa.

Tervehdys teille kaikille

Kiitän suuresti luottamuk-
sestanne valittuanne minut 
puheenjohtajaksi kaudelle 
2023-2024. Osallistuessani 
useisiin PHRT:n talkoo-ja muihin 
tapahtumiin olen huomannut, 
kuinka aktiivisia talkoolaisia ja 
osaavia talkoo-/tapahtuma-
johtajia jäsenistössämme on. 
Näihin tapahtumiin on ollut mu-
kava osallistua, sillä aina tässä 
porukassa huumori lentää. 

Hienoa on ollut päästä näke-
mään, kuinka kaveria ei jätetä. 
Sotiemme veteraanit ja kriisin-
hallintaveteraanit saatetaan 
myös viimeiselle matkalleen. 
Jatkakaamme näitä hienoja pe-
rinteitä tällä hienolla porukalla 
ja toivottakaamme myös uudet 
jäsenet tervetulleeksi jouk-
koomme.

Rauhallista joulunodotusta,

Merja Jylhänniska

Nyt jättäessäni puheenjohtajan 
tehtävät kahdeksan vuoden 
jälkeen, haluan sanoa suuret 
kiitokset kuluneista vuosista 
teille, jotka olette kanssani yh-
distystä eteenpäin vieneet. Ta-
lous on kunnossa, toimintaa on 
kehitetty myös uusille urille, ja 
edelleen on tavoitteena löytää 
jokaiselle halukkaalle jotakin 
mieleistä tekemistä. Ja se kuu-
luisa barettihenki joka toimintaa 
on ohjannut, olkoon ohjenuora-
na myöskin eteenpäin. 

Koronavuodet ovat olleet hyvä 
osoitus siitä, miten aikaansaava 
yhteisö yhteen hiileen puhalta-
en pitää liekin yllä. 

Seuraajalleni toivotan hyviä 
hetkiä huippujengin vetäjänä. Ja 
toki olen jatkossakin luvannut 
vetää alppijaoston puhallinor-
kesteria, ja antaa apuani tarvit-
taessa, samalla kun veteraanien 
perinnetyö vie oman osansa.

Reijo kiittää

PuHeeNjoHta jIeN Pa LSta
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n syyskokous kulki 
tutussa Lepolan lomakeskuksessa muuten tuttuja latu-
jaan, mutta henkilövalinnoissa tapahtui suuri ja merkittävä 
muutos. Pitkään ja menestyksellisesti tehtävää hoitanut Reijo 
Juvonen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohta-
jan tehtäviin. Reijon uudet tehtävät Veteraanipuolella vievät 
niin paljon aikaa, että puheenjohtajan tehtävät eivät kuvioon 
enää mahdu. Nyt uutena puheenjohtajana aloittaa Merja 
Jylhänniska, joka valittiin uuteen tehtään yksimielisesti, kertoi 
valintansa yhteydessa itsestään ja taustoistaan. Merja on 
varsin tuore uusi jäsen, mutta on ollut viime aikoina todella 
aktiivisesti mukana toiminnassa. Merjastahan on esittelyjuttu 
Faitterissa 1/ 2022.

Hallituksessakin tapahtui hieman muutoksia, Mähösen Ari 
jäi hallitustyöstä pois. Hallitukseen valittiin vuodeksi 2023 
Seppo Toivonen ja Ari Ritari.

Jäsenistöä muistettiin myös erilaisin palkinnoin. Ruotsalaisen 
seppo sai lahjaksi upean saunasetin. Hän oli 500:s saunoja 
vuonna 2022 Sotaveteraanipiirin majalla. Elämän salkun voit-
ti verenluovuttajien arvonnassa tällä kertaa Keijo Leppänen.

Lepolassa toki syötiin, saunottiin ja briiffattiin, kuen aina.

Hauskaa oli.

Faitteri-lehden toimituskunta haluaa toivottaa Reijolle onnea 
ja menestystä tulevissa tehtävissä. Kiitos hienosta työstäsi ja 
tuestasi!

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

PHRt:N SYYSKoKouS 19.11.2022

 meRja jYLHÄNNISKa aLoIttaa uuteNa 
PuHeeNjoHtajaNa VuoDeN 2023 aLuSta 

Ruotsalaisen seppo iHastelee yllätyspalkintoaan

SyySkokouS pidettiin jälleen lepolan lomakeSkukSeSSa

SyySkokouS kÄyNNISSÄ

Keijo Leppänen sai täLLä Kertaa himoitun eLämän saLKun
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Matkalle lähdettiin jo klo 4.30 tutulla Lehtimäen liikenteen tu-
ristibussilla Marolankadun turistipysäkiltä. 

Matka jatkui kohti Helsingin länsisatamaa. Siellä odotteli Tal-
link Megastar 7.30 lähtöä. Matkailijat siirtyivät laivan buffe-
taamiaiselle. Tallinnaan saavuttiin klo 9.30,

Nyt matka jatkui kohti Pärnua jonne tultiin n. klo 11.30. Yhden 
pysähdyksen taktiikalla jatkettiin lämpimässä säässä. Mat-
kaajien pyynnöstä ajoimme suoraan Latvian Ainaziin jossa 
nautittiin kevyt lounas ja käytiin ostoksilla. Ainazissa hinnat 
olivat hieman edullisempia kuin esim. Tallinnassa. Sieltä sit-
ten takaisiin Pärnuun ja majoittuminen Estonia Medical Spa 
hotelliin. Hotellissa oli upea Spa-osasto monine saunoineen 
ja altaineen. Illalla söimme ravintola Edelweississa.  Olimme 
jo kotimaassa arvuutelleet, että juuri tämä saksalaistyylinen 
ravintola voisi olla hyvä valinta. Olimme oikeassa. 

Sunnuntaina aamupalan jälkeen matkalaisille oli jätetty hie-
man omaa aikaa. Puolen päivän jälkeen lähdettiin ajelemaan 
kohti Tallinnaa.  Bussissa oli todella lämmintä, n. 31 astetta, 
kun ilmastointilaitteessa oli jotain vikaa...   

Tallinnassa tutustuttiin isoon kauppakeskukseen sekä Sipe-
riaan lähetettyjen ihmisten muistomerkkiin. Paluu Suomeen 
tapahtui Tallink Mystarilla klo19.30. Buffet-päivällistä nautti-
essa laivamatka Helsinkiin taittui rattoisasti. Lahdessa oltiin 
noin puolenyön aikoihin. 

Suuret kiitokset matkanjohtaja Ari Mähöselle  ja kuljettaja 
Markku Etuaholle.

TEKSTI JA KUVATI: MARKKU SELONEN

PÄIjÄt-HÄmeeN 
RauHaNtuRVaajat RY:N  

matKa VIRooN ja 
LatVIaaN 27.-28.9.2022

Matkalaiset poseeraaMassa

Ruoka maistui Ravintola EdElwEississa

VaikuttaVa muistomerkki

Puheenjohtaja ryhdikkäänä JohtaJat edustamassa
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n vertaistukitoiminta on 
aina ollut voimissaan. Tapahtumia, saunailtoja ja muutakin 
toimintaa on järjestetty runsain mitoin kautta vuosikymmen-
ten. 

Nyt määritelmä ”vertaistuki” on tuonut näiden tapahtumien 
ytimen vain entistä selvemmin päivänvaloon.

Loppukesällä 2022 erilaista nimenomaan vertaistukeen 
keskittyvää toimintaa on järjestetty jälleen runsaasti. Tukea 
tähän on tullut paljon myös yhdistyksemme ulkopuolelta. 

Syyskuussa Pohjois-Savon Rauhanturvaajat järjesti vertais-
tukitapahtuman Rintamaveteraanien majalla osana heidän 
yhdistyksensä matkaa Etelä-Suomeen. He kutsuivat tietysti 
PHRT:n jäsenet mukaan tapahtumaan. Ilta oli erittäin onnis-
tunut ja kaikin tavoin hieno tapahtuma, kun kahden yhdistyk-
sen baretit jutustelivat ja muistelivat menneitä ja pohtivat 
tulevaa.

Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti lokakuussa 
vertaistuki-illan Messilä Golfin tiloissa yhteistyössä SRTL:n 
kanssa. Paikalle kutsuttiin myös SRTL:n vertaistukikoor-
dinaattori Timo Ryhänen. Tilaisuudessa käytiin läpi sekä 
SRTL:n, että PHRT:n vertaistukitoimintaa ja – mahdollisuuk-
sia, ja tietysti myös saunottiin, syötiin ja briiffattiin. Omana 
ohjelmanumeronaan oli myös perehdytys golfin salaisuuk-
siin…

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on kesäkaudella järjestä-
nyt saunomismahdollisuuden iltapäivisin halukkaille. Saunaa 
on lämmitetty vuosia sekä Rintamaveteraanien, että Sota-
veteraanipiirin majalla. Kyse on ollut varsinaista saunailtaa 
kevyemmästä tapahtumasta. Kaksi kertaa viikossa lämmmi-
tetty iltapäiväsauna on kuitenkin koonnut varsin mukavasti 
joukkoa saunomaan ja jututstelemaan. Lisäksi yhdistys on 
lisännyt yhden saunapäivän vain naisten käyttöön ja tämä 
mahdollisuus on otettu innostuneesti vastaan. 7.11.2022 yli-
tettiin 500 saunojan määrä Sotaveteraanipiirin majalla, kun 
Ruotsalaisen Seppo astui ovesta sisään.

Vertaistukea siis riittää Päijät-Hämeessä. Tervetuloa mukaan 
joukkoon tummaan.

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN, KARI PULLINEN

VeRtaIStuKea baRet-
tIVeLjeLLe ja  
-SISKoLLe

RAUHAN
kadun ja aleksin kulmas. 

Lahes.

www.barnova.fi

POHJOIS-SavOn mIeHet POtretISSa

Messilä Golfissa paikalla Myös TiMo Ryhänen sRTl:sTa

Golf otettiin Messilässä Mukaan uutena lajina...

SaunomiSet ovat jatkuneet kilpiäiSiSSä edelleen

Viiden yhdistyksen tapaaminen järjestettiin 2022 Upilassa
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Allu hoitAA hommAn grillillä

Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry järjesti yh-
teistyössä Päijät-Hämeen 
Pelastuslaitoksen kanssa 
alkusammutusharjoituksen 
26.9.2022. Aloitteen asiasta 
teki uusi kannatusjäse-
nemme Juha Tuisku, joka on 
työskennellyt Pelastuslai-
toksessa eri tehtävissä. 

Päijät-Hämeen Pelastus-
laitoksella on alkusammu-
tuskoulutukseen valmis 

PÄIjÄt- HÄmeeSSÄ  
meNtIIN tuLta PÄIN!  
26.9.2022

sapluuna, kalusto ja koulu-
tushenkilöstö, joka järjestää 
pyynnöstä ko harjoituksen. 
Toki pientä korvausta vas-
taan.

Alkusammutusharjoitukses-
sa käydään rastikoulutuk-
sena läpi yleisimpiä paloti-
lanteita, joita arkielämässä 
ihmisille voi eteen sattua. 

Kilpiäisissä Sotaveteraani-
piirin majalla järjestetyssä 

tapahtumassa käytiin tällä 
kertaa läpi kolme palotilan-
netta: Keittolevyllä syttyvän 
rasvapalon sammuttaminen 
sammutuspeitteellä, pala-
van grillin sammuttaminen 
jauhesammuttimella ja pala-
van henkilön sammuttami-
nen sammutuspeitteellä. 

Mainituissa tilanteissa 
rasteilla jokainen harjoituk-
seen osallistunut sai hoitaa 
tilanteen ihan omin käsin. 

Harjoitukseen osallistuneet 
19 jäsentämme kiittelivät 
harjoitusta todella realisti-
seksi ja ammattimaiseksi. 
Harjoituksen järjestämistä 
ylipäänsä pidettiin erittäin 
hyvänä ja tärkeänä asiana 
ja loistavana lisäpakettina 
erityisesti talkootehtävissä 
toimiville. 

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN,  
JARMO LAINE

SammutukSeen tarvitaan kaikenlaiSta

Sammuttajat

Palavan henkilön Pelastaminen

Rasvapalon sammuttaminen sammutuspeitteellä
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AsikkAlAn bAretit omAssA muistotilAisuudessAAn

Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat ry vietti YK:n päivää 
varsin perinteisissä tun-
nelmissa. Yhdistyksemme 
järjesti jälleen muistota-
pahtumat hautausmailla eri 
puolilla Päijät-Hämettä.

Asikkalassa baretit muistivat 
sekä Veteraaneja, että me-
nehtyneitä barettiveljiä.

Hollolassa laskettiin kuk-
kalaite Keijo Korvensalon 
haudalle. Lahdessa, Levon 
hautausmaalla laskettiin 
kukkalaite Eino Sinkkosen 
haudalle ja samalla käytiin 
muistamassa useita joukos-
tamme poistuneita baretti-
veljiä heidän haudoillaan. 

Nastolassa laskettiin kuk-
kalaite Ari Iso-Markkolan 
haudalle. Paikalla oli myös 
Nastolan seurakuntapastori 
Virpi Vikman, joka puhees-

YK:N  
PÄIVÄ 24.10.2022

saan sanoi mm. seuraavaa: 

”Ylikersantti Iso-Markkola 
ja te rauhan-
turvaajat olette 
tehneet arvokasta 
ja kunnioitettavaa, 
epäitsekästä työtä 
sen hyväksi, että 
rauha olisi totta 
maailman joka 
kolkassa. Elämä 
ilman erilaisten 
konfliktien pelkoa 
on tavoittelemisen 
arvoista. Ari Iso-
Markkolan muisto 
elää ja muistuttaa meitä 
kaikkia toimimaan oman 
kutsumuksemme mukai-
sesti.”

Sanat koskettivat paikalla 
olijoita todella syvästi.

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN,  
OTTO VARPA, OLLI LINDSTAM

                              TORIN WANHA HAUTAUSTOIMISTO OY

Täyden palvelun hautauuoimiuo Lahdessa

Vapaudenkatu 2, Lahti       Puh. 0440 77 11 22
www.hautaustoimistolahti.fi

KuKKalaitteen lasKu levolla

KuKKalaitteen lasKu  
Hollolassa KuKKalaitteen lasKu nastolassa

LevoLLa käytiin myös muuaLLe  
haudattujen muistomerkiLLä
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Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat ry on osallistunut 
syksyn 2022 aikana useisiin 
tapahtumiin Veteraanien 
kanssa. 

Jo Faitteri 3- 2022:ssa mai-
nittiin makkara- ja lettukes-
tit sekä Veteraanikisat, joihin 
PHRT osallistui joko vieraana 
tai järjestäjänä Kilpiäisten 
majoilla. Elokuussa olimme 
mukana hiljaisen iltapäivän 
tapahtumissa Sotavete-
raanipiirin majalla. Osallis-
tuimme myös Sotaorpojen 
järjestämiin kesäkauden 
päättäjäisiin syyskuussa. 

Erilaisia kunnostus- ja 
talkootöitä on tehty jälleen 
paljon Sotaveteraanipiirin 
majalla. Puutalkoita on jär-
jestetty pariinkin kertaan...

PHRt:N YHteIStYö 
VeteRaaNIeN KaNSSa 
jatKuu aKtIIVISeNa

Marraskuussa yhdistys oli 
mukana myös Veteraanien 
kirkkopyhän tapahtumissa 
Launeen kirkossa. Yhdis-
tys lähetti seppelpartiot 
kirkosta Vapauden henget-
tären patsaalle, Karjalaan 
jääneiden muistomerkille ja 
Helkalan torille.

Olemme myös tulevaisuu-
dessa mukana tukemassa 
Sotiemme Veteraanien työtä.

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

Puut Pinoon!

Seppelpartiot matkaan. marS!

Hiljainen iltapäivä on Harras ja kaunis tapaHtuma

Veteraanien kirkkopyhä Veti kansaa kirkkoon

Makkara- ja lettukestit keräävät aina joukkoa paikalle...
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on 
aina pyrkinyt järjestämään jäsenistöl-
leen mahdollisimman monipuolisesti 
erilaista liikuntaa ja aktiviteetteja. Lop-
puvuodesta 2022 tilanne on säilynyt 
ennallaan. 

23.8. ratkottiin PHRT:n pienoiskivää-
rimestaruus Lahden reserviläisten 
järjestämässä kisassa. Risto Salminen 
korjasi selkeästi potin tuloksella 170. 
Hopelle ylti Pentti Karhinen (158) ja 
pronssille Heikki Parkkonen (127). Ilma-
asemestaruus ratkotaan vielä marras-
kuussa. 

26.8. kisailtiin rannalta onginnassa Tei-
vaan satamassa perinteisessä Päijät- 
Hämeen ja Kanta- Hämeen välisessä 
kilpailussa. Kanta- Häme vei tällä 

PHRt:SSÄ RIIttÄÄ 
aKtIVIteetteja 
joKaISeLLe

kertaa voiton yhteistuloksella 5910 g. 
Jäimme hopealle tuloksella 4370 g. Toki 
oli huomattavaa, että voittajalla oli 
tulosta tekemässä viisi onkijaa PHRT:n 
neljää vastaan... Paras tulos isäntien 
joukkueessa oli Taisto Syrjällä (1810 g).

Liikkua voi myös ilman veristä kilpailua. 
Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry on 
järjestänyt mahdollisuuden keilailuun 
vuoden 2022 aikana. Laji on kerännyt 
nopeasti vakioporukan ympärilleen. 
Palloa viskotaan pari kertaan kuukau-
dessa Lahden keilahallissa Launeella. 

Lentopallon pelaaminen on ollut 
aktiivista yhdistyksen toiminnassa 
jo vuodesta 1985 alkaen. Hennalas-
sa pelattiin pitkään, mutta Hämeen 
Rykmentin lakkautuksen jälkeen 

jouduttiin etsimään uusia pelipaikkoja. 
Vuoroja yhdistys on saanut Lahdesta 
ja nykyisin myös Hollolasta. Kaudella 
2022 – 2023 molemmat vuorot ovat 
Hollolan Salpahallissa, jossa seinät 
ovat leveällä ja katto korkealla. Len-
topallovuorot ovat maanantaisin ja 
perjantaisin. Tämä on myös vertaistu-
kea parhaimmillaan liikunnan parissa, 
jossa herja lentää ja kannustaminen 
kuuluu asiaan.

Valitse lajisi ja tule mukaan. Sedät ja 
tädit jaksavat heilua...

TEKSTI: JARMO LAINE, AKI HARJU 
KUVAT: MARKKU SELONEN, AKI HARJU

PienoiskivääriamPujat radalla Onkikisan pOrukka saaliineen kOOlla Keilaajat poseeraavat hallin  
ulKopuolella

Ilma-asekIsan osallIstujat las:n  
radalla

LentopaLLoiLijat kentäLLä vauhdissa
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o h j e l m a
17.30-18.00  Saapuminen, tervetulokahvit.
18.30-20.00  talvinen lounas.
20.00-  Siirtyminen saunatiloihin
 - tanssimusiikkia, yhteislaulua
 / Jari Rissanen 
 - pientä purtavaa
 - saunominen, omat pyyhkeet
  - jokainen huolehtii ruoka- ja sauna % 
 juomistaan itse
18.00-22.30  Vertaistukikeskustelua
22.30  Tapahtuma päättyy
b u s s i k u l j e t u k s e t
17.15   Entisen varuskunnan portti 
17.30   Marolankadun turistipysäkki  
18.00   Saapuminen Luomaniemeen  
 (tarvittaessa vanhaa tietä) 
22.30   Paluukuljetus  Lahteen
I l m o i t t a u d u  Huom! Max 30 henkeä
Markku Selonen puh. 040 5021141, e-mail: mark-
ku.selonen@gmail.com ja maksa reissu 2.2.2023 
mennessä yhdistyksen tilille FI14 4212 1220 0034 
16 (krihakortilliset 8€, muut 18€), laita viestikoh-
taan nimi/ nimet ja ”helmisauna”. Toimimalla näin 
varmistat paikkasi iloisessa seurassa. Ilmoittau-
tumisen peruminen: Rahoja ei palauteta, jollei ole 
tilalle toista lähtijää. Ilmoitathan Markulle 5.2.2023 
mennessä miltä pysäkiltä tulet kyytiin.
tervetuloa!

KotaILta   
VeSIVeHmaaLLa  
4.11. 2022

Päijät- Hämeen Rauhanturvaajat ry kokoontui jälleen kerran 
Vesivehmaalla kotailtaan. Tilaisuuden aluksi luovutettiin 
kodan isännälle, Juha Etu-Sihvolalle pieni muistolahja. Tämän 
jälkeen vietettiin hiljainen hetki Timo Etu-Sihvolan ja Antero 
Simolan muistoksi. 

Kotailta jatkui sitten tuttuja latujaan. Ruokailua oli ryyditetty, 
Jukka Niemen toimesta, erilaisilla juomilla. Ritarin Allu tieten-
kin loi tunnelmaa taitavalla hanurin soitollaan ja juttu luisti 
mukavasti, kuten aina. 

Kotaillan tunnelma on aivan omanlaisensa. Liekö syynä 
erähenkinen sijainti vai mahtava porukka, vaikeaa sanoa. 
Ehkä kumpikin. Joka tapauksessa; ensi syksynä varmasti taas 
nähdään Vesivehmaalla. Se on varmaa. 

TEKSTI: JARMO LAINE 
KUVAT: MARKKU SELONEN

Kodan tunnelmaa

Evästä porukallE...

Haitari soi

PHRt:N HeLmISauNa 
VeRtaIStuKItaPaHtuma 
LuomaNIemeSSÄ 10.2.2023

PHRt:N VeRtaIStueN  
jouLuSauNa  

LuomaNIemeSSÄ 9.12.2022 
tuLe muKaaN!
o h j e l m a
17.30-18.00     Saapuminen, tervetulokahvit.
18.30-20.00   Jouluinen lounas.
20.00-            Siirtyminen saunatiloihin
 - tanssimusiikkia, yhteislaulua 
 / Jari Rissanen                                                                                                                               
 - pientä purtavaa
 - saunominen, omat pyyhkeet
                      - jokainen huolehtii ruoka-ja  
 sauna % juomistaan itse
18.00-22.30   Vertaistukikeskustelua
22.30              Tapahtuma päättyy
b u s s i k u l j e t u k s e t
17.15  Entisen varuskunnan portti
17.30  Marolankadun turistipysäkki
18.00  Saapuminen Luomaniemeen
 (tarvittaessa vanhaa tietä)
22.30  Paluukuljetus Lahteen
I l m o i t t a u d u  Markku Seloselle puh. 040 5021141, e-mail: 
markku.selonen@gmail.com ja maksa reissu 1.12.2022 
mennessä yhdistyksen tilille FI14 4212 1220 0034 16 
(krihakortilliset 10€, muut 20€), laita viestikohtaan 
nimi/ nimet ja ”joulusauna”.  Toimimalla näin varmistat 
paikkasi iloisessa seurassa. Ilmoittautumisen perumi-
nen: Rahoja ei palauteta, jollei ole tilalle toista lähtijää.
Ilmoitathan Markulle 4.12. mennessä miltä pysäkiltä 
tulet kyytiin.
te r v e t u l o a !
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KaLeNteRI   
1.12.2022- 26.3.2023
6.12. klo 9.00-12.00 Itsenäisyyspäivän katselmus ja kuukau-
sikokous, Upseerikerho 
- tule mukaan jo perinteiseen tapahtumaan (järjestyminen 
8.45)

9.12. klo 17.30-22.00 Joulusauna, Luomaniemi 
- Mukaan saunomaan. Ilmoittaudu ajoissa Markulle

24.12. klo 9.00- Kynttilöiden sytytys ja kunniavartio, Ristin 
kirkko 
- tule mukaan perinteiseen tapahtumaan

2023
3.1. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho 
- tule kokoukseen laittamaan vuosi 2023 vauhtiin, esitel-
möitsijä toiminnanjohtaja Marjut Markkanen Kaarisillasta

7.2. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho 
- mukaan kokoukseen

10.2. klo 17.30 Helmisauna, Luomaniemi 
- Ilmoittaudu ajoissa Markulle, että mahdut mukaan

25.-26.2. Finlandiahiihto, Lahti 
- PHRT mukana tapahtumassa

7.3. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho 
- mukaan kokoukseen

11.3. klo 9-15 Talvirieha, Luomanniemi 
- pilkkikilpailu, ruokailu, ym, ohjelmaa

13.3. Talvisodan päättymisen muistopäivä 
- tule mukaan perinteiseen tapahtumaan

24.-26.3. Salpausselän kisat 
- PHRT mukana tapahtumassa

HUOM! Muutokset kalenteriin ovat todennäköisiä.  
Seuraa tilannetta PRHT:n web-sivuilta www.phrt.fi

tIeDottaa

– 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

TAIDETTA

KEHYSTYKSET

TAITEILIJA- 
TARVIKKEET

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

Sporttiravintola peluri  
rautatienkatu 19 b, lahti 

puh. 040-1503380 
sportjamusic@gmail.com 

HUOM! KriHa-KOrtilla -10%

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

ASIANTUNTEVA LAMINAATTI- JA  
PARKETTIASENNUS LAHDESTA
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MAJOITUS     PITO- JA SIIVOUSPALVELU     RAVINTOLA

Manja Schemeikka | 045 235 7561 | Sipurantie 32 | 15320 Lahti | www.lomakeskuslepola.com
KySy LISää MyyNTIPALVELUSTAMME 

045 139 6600 | myynti.lomakeskuslepola@gmail.com 

HUOM! KriHa-KOrtilla MajOitUs 50€ HenKilö per yö.

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

Veteraaneille -15%


