PUHEENJOHTAJAN

KALENTERI 2016

PALSTA

Täysillä kohti kuumaa kesää,
Sen myötä alkaa suloisessa Suomessamme tapahtumien runsas
tarjonta. Näistä voimme nauttia niin yleisönä, kuin ollen itse mukana siellä missä
tapahtuu.
On järjestetty Rauhanturvaajan päivän
tilaisuus Helsinkiin, Salpa-vaellus Kymenlaaksossa, jonka yhteydessä myös viiden
yhdistyksen tapaaminen, kesäpäivät Savonlinnassa, Hamina tattoo, Falling-plates
Vekaranjärvellä, Sibeliustalon rauhanturvaamisen 60-v. pääjuhla Lahdessa, ynnä
muuta, ynnä muuta.
Oman yhdistyksemme tapahtumia ovat
mm. kesäkauden avaus, kesäteatterin
kasausta ja monia muita yhteisiä päiviä
ja iltoja. Niistä on hyvä valita itselleen sopivasti virikkeitä. Unohtamatta sitä, että
ihminen tarvitsee myös aikaa latautumi-

seen ja virkistymiseen kaiken tämän keskellä.
Yöttömän yön aikaa teille kaikille ja kiitokset jälleen kerran siitä yhteisen hiilen
hehkuttamisesta, siihen puhaltamalla.
Kriisinhallintaveteraanikorttia odotellessa, hyvää kesää.

REIJO JUVONEN
Puheenjohtaja

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry kiittää yhteistyökumppaneita
heidän panoksestaan, kun autamme sotiemme veteraaneja.

TIEDOTTAJAN

TURINAT

Kesän tullessa myös Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n tiedotuksessa tapahtuu pienoinen muutos.
Vaihdamme nettisivujen toimittajaa. Kauniisti sanottuna: Koska koimme, että vanhan toimittajan luoma uusi hallintajärjestelmä muuttui, öh, meidän tarpeidemme
kannalta rajoittuneeksi, niin yhteistyö sitten päättyi.
Ei ihan ilman mielipiteen vaihtoa, mutta pääasia, että vastapuoli lähti meidän
mielipiteemme mukanaan keskustelusta…
Uusi systeemi on taas sitten hienompi,
uljaampi ja täynnä aivan uusia mahdollisuuksia. Käyttäjä tuskin suuria muutoksia
heti huomaa, sillä ulkoasun tunnukset ja
värit säilytettiin ennallaan. Silti uusien sivujen sisällä on tavaton määrä mahdollisuuksia.

FAITTERI

Miten olisi esimerkiksi sen keskustelufoorumin laita? Nyt sen lisääminen olisi
helppoa ja huom. ilmaista. Lisäosat kuuluvat perusmaksuun.
Samalla kävikin ilmi, että joskus parisen kuukautta sitten phrt.fi ylitti 100 000
kävijän rajan. Juuri tätä kirjoitettaessa
5.5.2016 kävijöitä on ollut 109 837 kpl.
Sivuillamme on siis käynyt 1.2.2013 lähtien satakunta ihmistä päivittäin. Parhaimpana päivänä kävijöitä oli noin 1500.
On hienoa ylläpitää sivustoa, jonka kävijät ovat aktiivisia.
Jatketaan samaan malliin!

JARMO ”JERE” LAINE

La 4.6. Puolustusvoimain lippupäivän tapahtumat, Upseerikerho. Eri
ohjelman mukaan
La 11.6. klo 14.00 Kesäkauden avajaiset yhteismajalla. Kesäkausi avataan ja samalla kesäkuun kuukausikokous
Ke 22.6. klo 17.00 Pienoiskivääri 1,
Hälvälä. Ampujat mukaan
Ma-ke 27.–29.6. klo 9.00 Kesäteatterin rakennustalkoot, Myllysaari.
Tule rakentamaan katsomoa Myllysaaren kesäteatteriin
La-Su 2.-3.7. Salpavaellus, Miehikkälä. Kymen Rauhanturvaajat järjestävät tapahtuman, yhteys Terho Ahoseen
Ma 4.7. klo 18.00, kuukausikokous,
Kilpiäinen. Huomaa, että kokous
pidetään maanantaina saunavuoron vuoksi
La 9.7. Sulkavan suursoudut, Sulkava. PHRT mukana tapahtumassa
Ke 13.7. Veteraanien lettukestit, Kilpiäinen. Veteraanit paistavat lettua,
PHRT mukana kuviossa
Ke 20.7. Veteraanien makkarakestit, Kilpiäinen. PHRT järjestää makkarat ja paistajat
Ma 1.8. Elokuun kuukausikokous,
Kilpiäinen. Kokous maanantaina
saunavuoron vuoksi
Pe 5.8. Kesäretki Hamina Tattooseen. Pari lippua on vielä jäljellä,
kysy Eerolta
Pe 5.8. Veteraanikisat, Kilpiäinen.
Mukaan kovaan kisaan
La 6.8. SRTL:n Falling Plates, Vekaranjärvi. PHRT järjestämisvastuussa
FP:n SM- kisoissa
Ke 10.8. klo 10.00 Pienoiskivääri 2,
Hälvälä. Ampujat mukaan
Pe-Su 12.–14.8. SLTL:n kesäpäivät,
Savonlinna. Tapahtuma on samalla
5- yhdistyksen tapaaminen
La 13.8. Hiljainen iltapäivä, Kilpiäinen. Osallistu rauhalliseen tapahtumaan Veteraanimajalla
La 3.9. klo 10.00 Haulikkokisa, Luhtainmaa. Ampujat mukaan
Ti 6.9. klo 18.00 Kuukausikokous,
Upseerikerho. Esiintyjä vielä avoin
La 10.9. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus. Askonkatu 10, kurssin
johtaa Ari Kahrola, 040 7084990,
ari.kahrola@huurre.com
Ti 13.9. Kesäkauden päättäjäiset,
Kilpiäinen. Maja sulkeutuu

PHRT:n tiedottaja

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n jäsentiedote 2/2016
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LH Viestintä Liisa Hertell Æ Vuoden 2016 Faitteri nro 3 ilmestyy 23.9. mennessä (aineisto 5.9. mennessä) Æ Kannen kuvassa PHRT:n
Salpausselän osastoa. Kuva Kari Pullinen
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S

anotaan, että
Salpausselällä
tuulee aina, ja
varsinkin Salpausselän kisojen suurmäen kilpailussa.
Voi pitää paikkansakin. Siitä huolimatta 17 Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n
jäsentä buukattiin puhkumaan ja puhaltamaan mäkikisoihin vielä lisää. Plus
järkkärit päälle.
Kyse oli siitä, että tärkeis- Koulutusta tarvittiin…
sä kansainvälisissä mäkihyppykisoissa laskumäen on oltava
Innokkaat vapaaehtoiset koulutip-top, eikä sinne päin. Ladulle sa- tettiin tehtäväänsä, mikä tapahtui
tava lumi ei käy, joten asiaa hoita- sekin reippaassa hengessä, sillä pomaan tarvittiin erityinen yksikkö, rukkaan kuului alan asiantuntijoita,
jonka tehtävänä oli pitää laskumä- joille lehtipuhallin oli tuttu peli.
ki kunnossa. Miten se tapahtui? No,
Koska työpaikka sijaitsi melkoilehtipuhaltimilla tietenkin.
sissa korkeuksissa, oli paikallaan

tarkistaa, olisiko jollekin puhaltajalle vertigo tuttu tunne. Testauksen jälkeen todettiin, että huippaustakin
esiintyi, mutta kun kukaan ei
kupsahtanut hyppyrin nokalta monttuun, päästiin aloittamaan.
Homma sujui hienosti.
Työtä riitti enemmän kuin
tarpeeksi, sillä lunta satoi
välillä reippaastikin ja
PHRT:n puhallinorkesteri
keikkui korkeuksissa päivittäin. Ja hyvin keikkui, sillä
ryhmä pyydettiin myös MM-kisoihin
2017 samaan hommaan.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN,
MARKKU SELONEN

W Tauko
paikalla.
X Nokalla...
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Talviriehujat.

Talvirieha Siikaniemessä 12.3.2016

S

iikaniemen talviriehaksi nimetty tapahtuma osoittautui viime
vuonna niin suosituksi, että se
päätettiin järjestää taas kerran.
Parhaaseen talviaikaan sijoitettuun toimintapäivään voidaan sisällyttää vaikka minkälaisia talvi-ilotteluja. Niin tehtiin nytkin.
Pilkkikisa oli jälleen tiukka ja jännittävä.
Lasten sarjan voitti Siiri Kantonen tuloksella
56 g. Naisten sarjan mestari oli Elvi Rossi rajulla tuloksella 1000 g, joka oikeutti toiseen
sijaan kokonaiskilpailussa! Miesten sarjan ja
kokonaiskilpailun voitti tällä kertaa Eero Tähkänen tuloksella 1052 g. Vanha kettu, Simolan Antsa, jätettiin pronssille tuloksella 695
g.
Touhua riitti joka lähtöön. Grillailu, talviset
leikit ja saunominen saivat ajan kulumaan siivillä. Kun pilkkikisan palkinnot oli jaettu, soppa syöty ja mieli hyvä, voitiin pillit laittaa pussiin. Ensi vuonna riehutaan taas.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN
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Punnitus on tarkkaa hommaa…

Rillaillaan.
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”Kuuluuko sinne taakse?” ”Kyllä kuuluu, mutta ei häiritse...”

Kevätkokous 19.3. Hannunsalilla

Vuoden rauhanturvaaja Markku Selonen (oik.).

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry päätyi
pitämään sääntömääräisen kevätkokouksensa taas Hannunsalilla. Paikka on tullut yhdistykselle varsin tutuksi viime vuosina.
Kokouksessa esiteltiin mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tutustuttiin tilintarkastajien lausuntoon.
Hallitukselle myönnettiin esitetyn perusteella vastuuvapaus.
Vuoden 2015 rauhanturvaajaksi valittiin Markku
Selonen. Markku on kunnostautunut paitsi aktiivisena
talkoolaisena ja veteraanityön vapaaehtoisena, myös
tapahtumien valokuvaajana.
Kun asialliset asiat oli saatu päätökseen ja nuijittu
pöytään, päästiin briiffaamaan. Saunassa kuultiin
muistoja ja hyviä vitsejä.
Hyvin tasalaatuisen tapahtuman päätteeksi ei edes
paikkojen siistiminen vaatinut kovin paljoa ponnistuksia. Mitä nyt yhden pyyhkeen tiedetään hävinneen jonnekin saunan uumeniin...

Veljet keskenään.

Hei! Me kokoustetaan.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN
Faitteri 2 / 2016
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Kärsimystie-katunäytelmä 24.–25.3.

Yleisöä...

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry osallistui vuoden 2016 Kärsimystie-katunäytelmän järjestelyihin Lahdessa. Kyseessä oli
massiivinen produktio Lahden keskustaalueella. Tapahtuma oli osa Lahden seurakuntien 100-juhlavuotta.
Näytelmä eteni keskustassa kaupungintalolta torille, ja edelleen Ristin kirkolle ja näin ollen sulki osan
keskustaa tunneiksi. Koska esitys herätti valtavasti
kiinnostusta ja katsojamääriksi arvioitiin tuhansia, oli
selvää, että järjestysmiehiä tarvittiin. Ja taas kerran,
yhdistyksemme ammattitaitoon luotettiin.
Tapahtumat onnistuttiin järjestämään hallitusti, kiitos hyvin suunnitellun järjestyksenpidon. Kuvat kertovat, mistä oikein oli kyse. 12 000 ihmistä täytti Lahden keskustan.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Järkkärit valmistautumassa koitokseen.

Ratsastajapatsaalla...

Torilla...
6

Kirkolla...
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Tunkua kuukausikokoukseen
– veteraanikortti kiinnosti

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti
kuukausikokouksensa yhteydessä
5.4.2016 tiedotustilaisuuden, jonka tarkoituksena oli kertoa paitsi jäsenistölle,
myös muille Päijät-Hämeen alueella asuville rauhanturvaajille uudesta veteraanikortista. Asiasta tiedotettiin ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä. Paikalle odotettiin kyllä joitain asiasta kiinnostuneita, mutta hieman yllätti, että normikokouksen osallistujamäärä tuplaantui.
Yhdistyksen puheenjohtaja, Reijo Juvonen kertoi
kokouksen aluksi kaiken, mikä veteraanikortista ja statuksesta on tällä hetkellä tiedossa. Yleisöllä oli asiasta paljon kysyttävää, mutta ihan kaikkeen ei vastausta vielä saatu. Lopullinen kuva veteraanikortin eduista ja merkityksestä selviääkin vasta myöhemmin. Vierailijoille kerrottiin luonnollisesti yhdistykseen kuulumisen eduista ja suositeltiin porukkaan liittymistä.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: MARKKU SELONEN

VUOKRATAAN HIRSIMÖKKIÄ
Sysmä Nuoramoisjärvi.
Rauhallinen niemenkärki. Sähköt ja oma ranta.
Tiedustelut: p. 050 3040011, Huhtanen

Sotaveteraanien majan kunnostustalkoot

K

esän lähestyessä on varmistettava se, että
tärkein rientojen viettopaikka on kunnossa. Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on
kokoustanut ja saunonut parin viime vuoden aikana Kilpiäisissä, Sotaveteraanien
ja sotaleskien majalla.
Kun kerran toisen tiloissa pyöritään, niin silloin osallistutaan täysillä kunnossapitoon. Majan perinteiset
kunnostustalkoot järjestettiin 2.–3.5. ja parissa päivässä saatiin homma hoidettua. Kesä saa tulla. Olemme
valmiina.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: VEIKKO MAKKONEN

Faitteri 2 / 2016
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PHRT:n vuoden rauhanturvaaja:

Markku Selonen

hdistyksen kevätkokouksessa vuoden rauhanturvaajaksi valittiin
tällä kertaa Selosen
Markku. Valinta oli
helppo, sillä Markku on vuosia porhaltanut yhdistyksen asioissa joka
suunnalla.
Markku muistelee mistä kipinä
YK-hommiin sai alkunsa:
– Isoveljeni ja naapurin poika kertoivat nuorelle miehelle seikkailuistaan YK-keikoilla ja innostuin niistä
niin, että päätin heti armeijan käytyäni lähteä itse vastaavaa kokemaan.

Niinpä intin jälkeen Markku laittoi paperit sisään, ja vuonna 1973
hän oli jo matkalla Suezille UNEF II operaatioon.
– Kuuluin osana erilliseen kuorma-autojoukkueeseen (ErKAJ), jonka tehtävänä oli kuljettaa valtavaan
mottiin jääneille egyptiläisille siviileille ja sotilaille ruokaa. Motissa oli
kymmeniä tuhansia ihmisiä, Markku muistelee nuoren hiutaleen ensimmäistä työtehtävää.
Heti mission alussa sattui ikävä
onnettomuus, jossa kuoli suomalainen rauhanturvaaja Eino Sinkkonen.
– Tämä tapahtui, kun olin ollut
alle viikon palveluksessa. Se pisti
miettimään, Markku kertoo vakavana.
YK-keikan jälkeen Markku hakeutui jo vuonna -74 silloisiin Sinibaretteihin. Tällä hetkellä hän toimii
PHRT:n hallituksessa vastuualuee-

naan ilmoitukset ja valokuvaus.
Markun työn ansiosta lehtemme
Faitterin kustannukset jäävät varsin
pieniksi.
Veteraanityö on myös vuoden rauhanturvaajan sydäntä lähellä. Hän
toimii tällä hetkellä Sotaveteraanien majan varaisäntänä.
Yksi asia Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien toiminnassa on Markun
listalla hiukan yli muiden; Kuorokillit. Hän osallistuu ahkerasti mainion kuoromme toimintaan.

Suezilla Gebel Atakan huipulla.

Tarkkana…

Kuorokillit show 2014.

Y
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TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN,
MAARIT HILTUNEN,
VEIKKO MAKKONEN
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Erkki ”Jäärä” Juvonen –
mukana menossa kuudella vuosikymmenellä!

E

rkki Juvonen, monen hyvin
tuntema ”Jäärä”, oli mukana ensimmäisessä Kyprokselle UNFICYP-operaatioon
lähetetyssä kontingentissa
1964. Osa joukosta ryhmitettiin toiminta-alueelle näyttävästi polkupyörämarssin kera. Jäärä oli mukana tässäkin historiallisessa operaatiossa, joka herätti
runsaasti huomiota paikallisten kyproslaisten joukossa.
– Mieleen on jäänyt ensimmäinen
suomalaisen haavoittuminen, joka tapahtui sattumoisin minun ollessani
naapurikomppaniassa vartiossa. Ylikersantti oli mennyt vaatimaan vartiomieheltä aseen tarkastettavaksi, ja lopulta sössi niin, että ampui vartiomiestä
kantapäähän tämän omalla aseella,
Erkki muistelee vanhaa tapahtumaa.
Erkki sai kutsun myös Sinibarettien
perustamiskokoukseen Lahdessa, mutta ehti työkiireiden vuoksi mukaan toi-

Kokouksessa tyylikkäänä.

Nuori rauhanturvaaja Kyproksella.

mintaan vasta 1966. Siitä lähtien hän
onkin sitten porukassa pysynyt.
Ensimmäinen yhdistykseltä tullut
tehtävä oli liikuntatoiminnan järjestäminen jäsenistölle. Jäärä ja Lauttamuksen
Kari organisoivat monenlaista aktiviteettia, myös lentopallopelit, jotka ovat
jatkuneet näihin päiviin asti.
Miten Erkistä sitten tuli ”Jäärä”? Tarina juontaa vanhan puheenjohtajan,
Kalevi Piispasen, tuskastumiseen ja
tokaisuun, kun miehet olivat kaikesta
eri mieltä. ”Olet sinä aika jäärä!” Nimi
jäi elämään. Kalevi ja Erkki olivat – jatkuvasta kinastelustaan huolimatta –
aina mitä parhaita kaveruksia ja barettiveljiä.
Jäärälle on jäänyt mieleen omakin
toilailu aseen kanssa Kyproksella.
– Sähläsimme aseiden kanssa Tuunasen Ekin kanssa, ja jostain syystä
sarjatulelle mennyt ase laukesi. Teltan
kattoon taisi tulla seitsemän reikää.
Asia kuitenkin sovittiin hissun kissun.
Nyt vähän hymyilyttää, mutta silloin veti
vakavaksikin, ikinuorekas tänä vuonna
80 vuotta täyttävä Jäärä muistelee.

Barettiveljen haudalla.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN,
ERKKI JUVONEN
Faitteri 2 / 2016

Pilkillä.
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Näkymä asemalta 9-50 ns. Autiotalon
suuntaan.
Valmius alueella

Uhtuan
”Pyhä Litani...”
9-47A:lla.

hiut alevala

A

edellytti jatkuvaa

Muistoja Libanonin
tulihelvetistä…

ikamatkalla palataan vuosien 1989–
1990 Libanoniin.
Rauhanturvaajien ”Uhtuaksi” nimeämällä wadien ympäröimällä ylängöllä oli
kuuma elokuinen kesä, kirjoittajan sinne
päädyttyä 2. JK:n toisen joukkueen johtajaksi eli Panu
5:ksi. Pieni oliivituotannosta elävä Al Qantarah oli enää
vain noin sadan asukkaan kylä, suurimman osan asukkaista paettua alueelta sukulaisten tai ystävien luo jonnekin muualle.

Paikalliset lapset…

harjoitt elua.

FINBATT:in 2. JK:n valvoma ylänkö kuului Israelin luomaan turvallisuusvyöhykkeeseen. Sitä valvoi käytännössä SLA, laiton Etelä-Libanonin armeija, joka oli Israelin luoma, myös DFF:ksi (De Facto Forces) kutsuttu
palkka-armeija.
Et Taiben kaupungin ja Al Qantarahin välisellä alueella tapahtui. Laukauksia ammuttiin satoja tuhansia
vuosittain, erilaisia iskuja SLA:n asemille tehtiin AMALja Hezbollah-järjestöjen alueilta kymmeniä, samoin
tienvarsipommi-iskuja. Joukkueen johtajana tottui jatkuvaan varuillaanoloon.
Paikallisten elämän ymmärtäminen oli se iso juttu.
Suomalaiset sinisilmät eivät oikein voineet käsittää,
miten nämä ihmiset kykenivät elämään keskellä sotaa
ilman yhteiskuntaa. Siis ilman sosiaaliturvaa, ilman terveyspalveluja, ilman oikeuslaitosta ja ilman vaikkapa
varhaiskasvatuspalveluita. Silti aina pyydettiin suomalainen YK-partio teelle ja hymyiltiin, kun tultiin vastakkain.
Maailmanmenon pahuuden hyväksyminen edellyttikin fatalistista näkemystä. ”Munken bukra, munken
baabukra, munken lää”.
(Ehkä huomenna, ehkä
ylihuomenna, ehkä ei
koskaan).
TEKSTI JA KUVAT:
JARMO LAINE

Kirkkokatu 15 18100 Heinola
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puh. 03-7188 755

Panu 5:n kotiutusperinne: Juoksu arabivaatteissa aseman ympäri!
Faitteri 2 / 2016

Hallitus ja toimihenkilöt 2016

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta:
Reijo Juvonen, repe.juvonen@outlook.com
puh. 0400 716920
Varapuheenjohtaja, ampumatoiminta,
varaedustaja SRTL:n valtuuskuntaan:
Risto Salminen, risto.salminen53@gmail.com
puh. 040 7590115
Sihteeri, palkitsemistoimikunta, jäsenvastaava:
Matti Saira, matti.saira@phnet.fi
puh. 0500 499763
Tiedottaja:
Jarmo Laine, jarmo.laine@saunalahti.fi
puh. 0400 603869
Valokuvaus, ilmoitukset:
Markku Selonen, markku.selonen@gmail.com
puh. 040 5021141
Heinolan alaosasto, palkitsemistoimikunta:
Ari Ritari, ari.ritari@phnet.fi, puh. 040 5232262
Ampumatoiminta (Heinola):
Esa Salonen, esa.salonen@pp2.inet.fi
puh. 040 7179795
Suhdetoiminta, palkitsemistoimikunta:
Aki Harju, akianttiharju@hotmail.com
puh. 040 5691510
Matkailu-, liikunta-, huvi- ja palkitsemistooimikunta,
projektivastaava:
Ari Mähönen, arttu1961@gmail.com
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Kari Hutri, kassuhutri@gmail.com
puh. 045 8782182
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Matti Rossi, puh. 040 7216337

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n
hallituksen eri toimikuntiin ja tehtäviin
nimeämät muut toimihenkilöt
Rahastonhoitaja:
Heikki Saxberg, hessu.saxberg@luukku.com
puh. 040 7220355
Aatteellinen toiminta:
Jari Rissanen, jari.tapio@phnet.fi, puh. 040 8460902
Myyntiartikkelit:
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi
puh. 040 5155360
Palkitsemistoimikuntaan kuuluu myös:
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen@upseerikerho.fi
puh. 0400 711127
Talkootoiminta:
Seppo Toivonen, seppo.toivonen@phnet.fi
puh. 050 3092232
Veteraanitoiminta:
Pertti Vesenterä, pertti.vesentera@phnet.fi
puh. 050 3618420
Kalevi Väisänen, kalevi.vaisanen@gmail.com
puh. 040 5940164
Olli Mielonen, olli.mielonen@hotmail.com
puh. 050 582 2038 (Veteraanimajan yhteyshenkilö)
Liikunta- ja huvitoimikuntaan kuuluvat myös:
Veikko Makkonen, makkoukko@gmail.com
puh. 040 5244339
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi
puh. 040 5155360
Erkki Juvonen, puh. 040 8672715
Matkailutoimikuntaan kuuluu myös:
Eero Sintonen, epro.sintonen@gmail.com
puh. 044 0783337
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Tarjoamme asiakkaillemme nykyaikaisia ja tehokkaita viemäri- ja puhdasvesihuollon
ratkaisuja.
z viemärihuolto, putkistojen saneeraus ja kuvaukset
z puhdasvesipalvelut, sisältäen mm. talousveden toimitus,
paineistukset ja verkostojen & järjestelmien desifiointi
z näitä täydentävät palvelut
Toteutamme niin pientalojen kuin tehdaskiinteistöjen kaikki viemäri- ja
puhdasvesipalvelut, alkaen yksittäisen lokakaivon tyhjennyksestä, ulottuen vesitornin
pesuun ja kauppakeskuksen viemäröintijärjestelmien kokonaisylläpitoon.

Tervetuloa Eerola-yhtiöiden asiakkaaksi!

www.eerolayhtiot.fi

03 875 7215

Palveluksessasi 24/7 vuoden jokaisena päivänä

