Lähikuvassa Eero Järvinen
Eero Järvinen on syntynyt Hollolassa 16.11.1935 ja on
nykyäänkin Hollolan poikia. Armeijan hän suoritti
autopataljoonassa Helsingissä palvellen 11 kuukautta toimien
everstin henkilökohtaisena autonkuljettajana. Ajosuoritteet
hän hoiti moitteettomasti saaden vielä ylennyksen
korpraaliksi ennen kotiutumista.
Myyntihommat hän kertoi aloittaneensa v. 1958 Lahden Puutarhatuottajat ry:ssä,
joka oli vihannestukku Lahdessa. Sieltä matka jatkui ja artikkeli vaihtui huonekalujen
maailmaan. Eero teki myyntimiesuransa pääasiassa huonekalujen kanssa toimien
esimiesasemassa / myymälänhoitajana seuraavissa työpaikoissa. Ensin SOK /
Vakiopuu Oy / Vakiokalusteeseen v.1960 alkaen, joka toimi niin ikään Lahdessa.
Samalla Eero kouluttautui SOK:n Jollaksen opistossa Laajasalossa v. 1961-1962
saaden oppia liiketaloudesta, myynnistä ja markkinoinnista. Koulutus vastasi suurin
piirtein merkonomin (”melkonomi=melkein merkonomi”) tutkintoa.
Sitten hän sai komennuksen SOK / Rovaniemen toimipisteeseen v 1967, jossa aikaa
kului 4 vuotta. Siellä alueena oli laaja lapinmaa, jossa lumituiskut tekivät välillä
kepposia sen aikaisten kulkupelien ja renkaiden kiusaksi. Ajopelinä oli silloin
”volkkarin kupla 1200”, jonka TVH:n aura-auto pelasti kinoksesta eräälläkin reissulla.
Sitten palattiin taas Hämeeseen ja Nastolaan Vilka Oy:n palvelukseen v. 1971, jonka
jälkeen hän siirtyi Nupponen Oy:n palvelukseen Lahteen v. 1976. Sieltä erinäisten
käänteiden jälkeen Eero siirtyi Uveka Oy:n palvelukseen 1978, jonka Oy Artek Ab osti
1984. Hän siirtyi kaupan mukana Artekin palvelukseen. Sitten vuorossa oli
SisustusKikka Oy v. 1991 alkaen, mutta se ajautui 90-luvun taantumaan Artekin
kalusteiden myynnin vähentyessä. Liike jatkoi kuitenkin toimintaansa, mutta Eero
pääsi pienen huilin jälkeen eläkkeelle.
SMKJ / MMA / Lahden myyntimiehiin Eero liittyi v. 1978 erottuaan ensin Liikeliitosta
v. 1977 sen korkean jäsenmaksun vuoksi, joka oli % pohjainen. Perusteluksi Eero
mainitsee, että SMKJ:ssä jäsenmaksut olivat oikeudenmukaisemmat eri aloilla
toimiville myyntimiehille. Myöhemmin Eero toimi yhdistyksessämme
taloudenhoitajana v. 1987 – 2005, siis peräti 18 vuotta. Eeron tehtäviin
yhdistyksessämme kuului sen lisäksi myös Kapsäkki lehden ilmoitusten hankinta
Topin hoidellessa pääasiassa muu sisältö siihen. Joskus päästiin edustamaan
yhdistystä myös erilaisissa tilaisuuksissa ja merkkipäivillä.

Yhdistyksen edustus Jorma Helenin 50 v. päivillä v. 1999

SMKJ / MMA:n ansiomerkit ja huomionosoitukset, jotka Eero Järviselle on
myönnetty, ovat; vuoden myyntimies v. 1991, 25-vuotis merkki v. 2003 ja 40-vuotis
merkki v. 2018 sekä kunniajäsenyys v. 2021.

Pj Sari Luomalahti ojensi kortin ja kukkasen yhdistyksemme
uudelle kunniajäsenelle Eero Järviselle kevätkokouksessa.

Eero Järvisen kiitospuhe huomionosoituksesta.

Urheilu on kuulunut Eeron harrastuksiin koko hänen elämänsä ajan. Hänhän on
kouluttautunut myös nuoriso-ohjaajaksi SVUL:n kurssilla Vierumäellä v. 1954. Se loi
pohjan suunnistukseen ja ratojen suunnitteluun, hiihtoon ja yleisurheiluun. Nyt
eläkepäivinäkin hän harrastaa edelleen hiihtoa, lenkkeilyä sekä jo vuosia jatkunutta
metsänhoitoa.

Terveitä eläkepäiviä Eerolle toivotellen!

T. Marko

