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MOVE. TOGETHER.
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Pääkirjoitus

Palvelukuljettaja
- Palvelubussi? Se on huono 
sana, koska jokaisen linja-auton 
pitäisi olla palvelubussi. Palve-
lun tekee ammattitaitoinen, koh-
telias kuljettaja.

Suuresti arvostamani liikenne-
neuvoksen sanat ovat jääneet 
elävästi mieleeni. Parikymmen-
tä vuotta sitten palvelubusseja 
lanseerattiin innokkaasti. Kyse 
oli nimenomaan noista pienistä 
matalattiaisista pikkubusseista, 
joiden piti suunnilleen pelastaa 
koko toimiala. Ja samalla oli tar-
koitus tarjota uusi liikkumisen 
mahdollisuus lukuisille ihmis-
ryhmille niin maaseudulla kuin 
taajamissakin. Paljon tuosta on 
toki toteutunutkin.

Sana ”tilausajo” kätkee sisäänsä 
valtaisan kentän ja koko kirjon. 
Muutaman koulukkaan kilomet-
rin kyyti pikkubussilla uimahal-
liin tai kahden viikon Euroopan-
kiertue 2-kerrosbussilla. 

Ja  kaikkea mahdollista (joskus 
jopa mahdotonta) siltä väliltä. 
Monet tuntevat minut pessimis-
tinä, mutta tässä kohdin yllä-
tän: uskokaa pois, kyllä nuokin 
mahdolliset ja mahdottomat työ-
tehtävät vielä palaavat jossain 
muodossa.

Ennustettu on, että koko toimi-
ala ja erityisesti bussimatkailu 
kokevat koronan seurauksena 
radikaalin muutoksen. On arvi-
oitu, että entiseen ei ole paluuta. 
Tämä varmasti pitääkin paik-
kaansa. Elvytään varmasti, mut-
ta hämärän takana on se, ketkä, 
miten ja millaisiksi.

Haluan itse uskoa, että toimi-
alamme ammattilaisille riittää 
töitä tulevaisuudessakin. Suurin 
osa tulee pärjäämään ja löytä-
mään paikkansa jatkossakin. Sa-
moin selviävät ne työnantajat eli 
bussiyritykset, joilla on riittävästi 
ketteryyttä, kykyä etsiä uutta ja 
kohtuullisen hyvä taloudellisen 
epävarmuuden sietokyky.

Tämän lehden sivulla 15  
Härmän Liikenteen toimitusjoh-
taja Sami Heinimäki ennustaa 
perinteisen bussimatkailun lop-
pua. Hän saattaa hyvinkin olla 
oikeassa.

Mutta mitä tilalle?

Innovaatioiden pelikenttä on 
avoin. Voi olla, että yksilölliset 
ja pienille ryhmille räätälöidyt 
palvelut tulevat korostumaan. 
Toisaalta saatamme nähdä täy-
sin uudenlaisen tavan matkustaa 
ison ryhmän kanssa bussilla, 
joka edustaa ennen kokematon-
ta ajattelua. Joka tapauksessa 
turvallisuus-sana saa bussimat-
kustuksessa uusia ulottuvuuksia.

Jotain varmaakin tuossa har-
maassa tulevaisuudessa sentään 

häämöttää. Kuljettajien korvaa-
minen robottiautoilla ainakaan 
laajassa mitassa ei toteudu ko-
vin pian, ja matkailuliikenteessä 
tuskin koskaan. Siksi ammatti-
taitoisella linja-autonkuljettajilla 
on merkittävä rooli myös elpy-
vän bussiturismin sekä uusien 
toimintamallien toteuttamisessa.

Uudessa maailmassa kuljettaja 
tarvitsee monenlaisia taitoja. 
Osaamista täytyy pitää yllä ja 
uutta oppia avoimin mielin. To-
sin sitähän se on ollut tähänkin 
asti.

Kuten useimmissa muutosvyö-
ryissä, asenne ratkaisee paljon. 
Tulevaisuudessa ei auta se, että 
jää kaipaamaan mukavia ja mo-
ninaisia aikoja oikeana tilausajo-
kuljettajana. Kehityksellä ei ole 
jarrupoljinta, jolla voisi hidastaa 
omaa joutumistaan muutokseen.

Keskeisin asenne koskee asi-
akkaiden saamaa palvelua. 
Härmän Liikenteen omistaja ja 
hallituksen puheenjohtaja Vesa 
Salo sanoo (kts. sivu 17) asi-
an hienosti: Pitää olla sellainen 
luonne, että haluaa tehdä toisen 

ihmisen tyytyväiseksi ja onnel-
liseksi.

Sillä ei ole merkitystä, mikä on 
ajotehtävän tyyppi. Linja- ja ti-
lausajo ovat yhtä lailla asiakkai-
den eli ihmisten palvelemista. 
Ajoneuvoa kuljetetaan samalla, 
mutta se ei ole päätarkoitus.

Valitettavan usein alalla puhu-
taan paikallisliikenteen kuljet-
tajan työstä negatiiviseen, jopa 
vähättelevään sävyyn. Paikkuri-
en kuljettajina on kuitenkin pää-
sääntöisesti erittäin sitoutunutta, 
hyvin ja miellyttävästi asiakkai-
taan kaikissa oloissa palvelevia 
ammattilaisia.

Palveluhalua, joustavuutta ja 
pelisilmää. Niitä tarvitsemme 
tulevaisuudessakin. Liivin rin-
tapielessä kiiltelevässä kyltissä 
saattaa hyvinkin lukea tittelinä 
”palvelukuljettaja”.

Valoisaa Joulua & toivorikasta 
vuotta 2021!

Pekka Paloranta
päätoimittaja

Neuvoksen tokaisu palasi aja-
tuksiini kuluneena syksynä, kun 
Tilausajokuljettajat ry:n sään-
tömuutoksesta keskusteltiin. 
Sääntömuutos sinänsä saatiin 
sopuisasti hyväksyttyä. Yksi 
etukäteen keskustelua herättä-
nyt asia oli tilausajo-sanan rooli 
sääntötekstissä. Kokouksessa 
sanamuoto sorvautuikin niin, 
että jäseneksi hyväksyminen 
edellyttää edelleen toimimista 
tilausajoliikenteessä. Toiminnan 
laajuudesta, määrästä tai ammat-
timaisuudesta ei kuitenkaan ole 
erillistä mainintaa.

Kehityksellä 
ei ole 

jarrupoljinta, 
jolla voisi 

hidastaa omaa 
joutumistaan 
muutokseen.

”
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Korona on iskenyt lujaa ja 
epätasa-arvoisesti bussiliiken-
teeseen. Maaliskuussa puhuttiin 
mustasta joutsenesta, joka tar-
koittaa erittäin epätodennäköis-
tä ja seuraamuksiltaan valtavan 
negatiivista tapahtumaa. Bussi-
liikenteessä seuraukset ovat ol-
leet kovin erilaisia riippuen siitä, 
kuinka markkinaehtoisella sek-
torilla yritykset toimivat. Kaik-
kia alan toimijoita on kohdannut 
takaisku, mutta ei välttämättä 
musta joutsen.

Koulukuljetukset loppuivat ke-
väällä kuin seinään. Voimassa 
olevia sopimuksia sovellettiin 
kaupungista riippuen hieman eri 
tavoin, mutta lähtökohtaisesti 
vedottiin Force Majeure -pykä-
lään ja jätettiin liikennöitsijät 
kärsimään seuraukset. 

Valtiolta pitkän viiveen jälkeen 
tullut kustannustuki oli lähin-
nä huono vitsi, koska tuettavia 
kustannuksia ei juurikaan ol-
lut, kun autot seisoivat pihassa 
ja kuljettajat oli pakon edessä 
lomautettu. Koulujen palaami-
nen lähiopetukseen toukokuun 
puolivälissä oli pieni helpotus, 
mutta ei juurikaan auttanut siinä, 
että tyypillisesti kevätsesongin 
aikaan kassaan tienatut loma-
palkat ja -korvaukset jäivät tänä 
vuonna saamatta. Nyt uskoisin 
koulukuljetusoperaattoreiden pi-
dättävän hengitystään sen puo-
lesta, että kouluissa jatketaan 
normaalia lähiopetusta kesään 
asti. 

Luottamus kaupunkeihin ja kun-
tiin sopimuskumppanina on saa-
nut kolauksen ja kaiken järjen 

mukaan tilanteen pitäisi vaikut-
taa seuraavien sopimuskausien 
kilpailutukseen ja niiden hinta-
tasoon. Kaikkiaan koulukulje-
tukset ovat toistaiseksi kuitenkin 
päässeet kohtuullisen vähällä 
verrattuna markkinaehtoiseen 
liikenteeseen, joten todettakoon 
mustan joutsenen iskeneen kou-
lukyyteihin. Epävarmuus toi-
minnan perusteista ja tilaajata-
hojen todistettu epäluotettavuus 
ovat merkittävä uhka.

Markkinaehtoinen joukkolii-
kenne on totisen paikan edessä. 
Keväällä asiakkaat kaikkosivat 
lähes kokonaan eikä vieläkään 
tietojeni mukaan olla kuin noin 
50 prosentin tasolla vanhasta 
normaalista. Markkinaehtoinen 
liikenne ei nimensä mukaises-
ti saa tukea julkisista varoista, 
eikä paluuta vanhaan normaaliin 
ole näköpiirissä. Raskaan kus-
tannusrakenteen yritykset ovat 
saaneet kustannustukea, mutta 
ei lähellekään siinä määrin millä 
olisi vaikutusta toiminnan edel-
lytyksiin tulevaisuudessa. Mark-
kinaehtoiseen joukkoliikentee-
seen on iskenyt joutsenta isompi 

musta otus. Olkoon se vaikkapa 
lentävä hirmulisko pteranodon. 
Toivottavasti tapahtuu ihme, ja 
kaikki markkinaehtoiset liiken-
nöitsijät selviävät koronakriisin 
yli. Huonolta näyttää.

Pahnanpohjimmaisena, ikävä 
kyllä, on tilausajoliikenne, jo-
hon on iskenyt musta lohikäär-
me. Olen itse toiminut valtaosan 
työurastani tilausajokuljettaja-
na, joten tunnen tuskan vaikka 
en tällä hetkellä alalla olekaan. 
Tilauskirjat tyhjenivät maalis-
kuussa yhden iltapäivän aikana 
ja sittemmin on ollut hiljaista. 
Kevätsesonki meni kokonaan 
ohi samoin kuin “kaikkien aiko-
jen paras risteilykesä”. 

Soittokierroksen perusteella täl-
lä hetkellä kulkevat vain urhei-
luporukat ja normaalista hintata-
sosta on pudotettu 40 prosenttia. 
Merkittävää julkista tukea ei ole 
ollut saatavilla kuin “toiminnan 
kehittämiseen” eli konsulttipal-
veluihin, mitä ikinä ne sitten 
voisivatkaan olla. Joskus tämä-
kin erämaavaellus loppuu, mutta 
odottavan aika on nyt vaan koh-
tuuttoman pitkä. Kotimaan mat-
kailun renesanssi tulee varmasti 
elvyttämään tilausajobisnestä tu-
levaisuudessa. Sitä odotellessa.

Mitä nykytilanteesta voisi op-
pia? Ehkä sen, että kaikkia 
munia ei kannata pitää yhdes-
sä korissa. Yksi mahdollisuus, 
jonka liikennöitsijöille näen 
tulevaisuudessa on kaupunkien 
ulkopuolisen julkisen liikenteen 
elvyttäminen kutsuohjautuvilla 
ratkaisuilla. Se on pitkä tie ja 
vaatii julkisen tahon rahoitusta, 
mutta siihen sisältyy mahdolli-
suus ottaa takaisin jotain, joka 
on luultu ikuisesti menetetyksi. 

Toivotan kaikille uskoa parem-
paan huomiseen.

Pekka Möttö

Vieraskynä

Musta	lentävä	otus

Epävarmuus 
toiminnan 

perusteista ja 
tilaajatahojen 

todistettu 
epäluotettavuus 
ovat merkittävä 

uhka.

”

Kaupunkien bruttomallises-
sa joukkoliikenteessä lyhyen 
aikavälin vaikutus operoiviin 
yrityksiin on ollut ehkäpä väs-
täräkin kokoluokkaa. Kaupun-
git ovat pitäneet pääsääntöisesti 
kiinni voimassa olevista liiken-
nöintisopimuksista ja valtio on 
avokätisesti (100 miljoonaa) 
tukenut kaupunkeja menetetty-
jen lipputulojen osalta. Pitkäl-
lä aikavälillä kaupunkiliiken-
neoperaattoreilla on kuitenkin 
syytä huoleen, sillä vaikuttaa 
ilmeiseltä että kaupungit tulevat 
karsimaan nykyistä palvelutar-
jontaansa vastaamaan ns. Uuden 
Normaalin mukaista kysyntää. 
Olin hiljattain mukana eräässä 
julkisen liikenteen keskeisessä 
johtajakisassa, josta jäi itselleni 
sellainen käsitys, että toiminnan 
kehittämiseen ei vaihtoehtona 
uskota, vaan varaudutaan palve-
lutason leikkaamiseen. Toivotta-
vasti olen väärässä.
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Puheenjohtajan palsta

Olipahan	juhlavuosi

Bussiliikenteen 
kulunut vuosi jää 

historiaan ja se 
tulee muuttamaan 

aiemmin 
tuntemaamme 

liikennekenttää 
merkittävästi. 

”

Kalentereissa kääntyy uusi lehti 
ja niin kääntyy meidän yhdistyk-
sessämmekin. Juhlavuotemme 
meni kuten meni - ei ollenkaan 
niin hyvin kuin itse olisin toi-
vonut. Jotain hyvääkin vuoteen 
mahtui, sillä uusitut kotisivum-
me saatiin nähtäville, markki-
nointimateriaali uusittiin, saim-
me juhlavuodelle oman logon 
ja uutta toimintaa saatiin rajoi-
tuksista huolimatta aikaiseksi. 
Yhdistyksen tunnettavuus ei ole 
vielä sillä tasolla jolla sen pitäisi 
olla, joten työ sen eteen jatkuu.

kea. Vielä pitää sen eteen tehdä 
paljon asioita. En haluaisi olla 
se puheenjohtaja, joka joutuu 
ehdottamaan Lapin mökin myy-
mistä yhdistyksen rahapulan 
helpottamiseksi. Onneksi va-
rauskalenteri näyttää täydem-
mältä kuin vuosi tai kaksi sitten.
Ensi vuonna tämä lehti ilmes-
tyy neljä kertaa. Punnitsemme 

erilaisia vaihtoehtoja miten sai-
simme jakelukustannuksia pie-
nemmäksi.

Mutta katseet tulevaan

Bussiliikenteen kulunut vuosi 
jää historiaan ja se tulee muut-
tamaan aiemmin tuntemaamme 
liikennekenttää merkittävästi. 

Nyt on jo pienin merkein näh-
ty uusia rohkeitakin avauksia 
kaukoliikenteessä. Veikkaan 
vahvasti, että vuonna 2021 näitä 
nähdään yhä enemmän. 

Kotimaan matkailulle näen uutta 
nostetta, mutta miten käy kan-
sainvälisen turismin? Kyllä me 
ulkomaalaisia turisteja haluai-
simme tänne rahaa matkailualal-
le tuomaan ja siten charterbusse-
ja täyttämään.

On kyllä niin, että ainoa pysyvä 
asia on muutos. Yhdistyksenä-
kin meillä tulee olla silmät ja 
korvat terävinä ja ajan hermolla. 
Siihen saatiin syyskokoukselta-
kin vahva selkänoja.

* * *

Vielä haluan jälkikäteen kiittää 
Hyvinkään hotelli Sveitsiä sy-
dämellisestä vastaanotosta ja 
kokousjärjestelyjen onnistumi-
sesta vaikkakin poikkeusoloissa 
elimme. Toinen kiitos menee 
kokouksen puheenjohtajalle  
Petri Juutilaiselle napakasti läpi-
viedystä syyskokouksesta.

Kimmo Wirén
Yhdistyksen taloudenhoito on 
pitkälti minun ja hallituksen 
vastuulla. Siihen asiaan Hyvin-
kään kokous antoi osaltaan tu-

Ajoterveyteen	pitää	jatkossa	
kiinnittää	enemmän	huomiota

Kuopion bussionnettomuuden 
oikeudenkäynti nostaa esiin 
linja-autonkuljettajan ajotervey-
teen ja vireystason ylläpitämi-
seen liittyviä seikkoja.

– Menemättä Kuopion tapauk-
seen itse sen tarkemmin, halu-
an vain nostaa esille muutaman 
kysymyksen esille ylipäätään. 
Linja-autonkuljettajien ajoter-
veyden seuraaminen ei vielä 
ole sillä tasolla, jolla sen pitäisi 
olla. Tähän on Liikenneturvassa 

myös viime aikoina keskitytty. 
Työterveyslääkärit tekevät ikä-
vuoteen perustuvia tarkastuk-
sia, mutta valitettavasti heillä ei 
aina ole riittäviä resursseja tai 
tietämystä tehdä niitä kunnolla, 
sanoo Tilausajokuljettajat ry:n 
puheenjohtaja Kimmo Wirén.

– Ajoterveyden seulantaan pitää 
näön ja kuulon testauksen lisäk-
si liittää henkisen kuormituksen 
mittaus. Sekään ei liity suora-
naisesti ikään ollenkaan, sillä jo 

työikäisillä kuljettajilla saattaa 
olla haasteita esimerkiksi riskien 
tunnistamisessa, hän jatkaa.

– Kokonaan toinen asia on ky-
syä, että miksi tilausajoryhmä 
tai firma haluaa käyttää jo työ-
uransa tehneitä kuljettajanaan, 
nostaa Wirén keskusteluun.

Teksti on julkaistu charterclub.fi 
-sivustolla 16.11.2020.
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Yhdistysasiaa

Rakentavasti	uutta	kohti

Tulevaisuus ja siihen varautu-
minen olivat vahvasti esillä Ti-
lausajokuljettajat ry:n yhdiste-
tyssä kevät- ja syyskokouksessa 
Hotelli Sveitsissä Hyvinkäällä 
lauantaina 24. lokakuuta. Koko-
ukset pidettiin peräkkäin, koska 

Kevät-	ja	syyskokous	Hyvinkäällä:

Paikalla oli lähes 30 yhdistyksen jäsentä. 

koronarajoitusten takia kevätko-
kous siirtyi syksyyn.

Paikalla oli lähes 30 yhdistyksen 
jäsentä, ja ilahduttavasti mukana 
oli myös uusia jäseniä. Kokouk-
sessa vallitsi hyvä henki. 

Keskustelua käytiin runsaasti, 
mutta tahdikkaasti ja rakenta-
vassa sävyssä. Kaikki osallistu-
jat tuntuivat olevan sitä mieltä, 
että 30-vuotiaan yhdistyksen 
tulevaisuuden turvaamiseksi on 
nyt puhallettava yhteen hiileen.

Uudet	säännöt	
hyväksyttiin

Kevätkokouksen esityslistalla 
oli muun muassa edellisvuoden 
toimintakertomuksen ja tilien 
hyväksyminen sekä vastuuva-
pauden myöntämisestä. Pienen 
tauon jälkeen päästiin kiinni 

syyskokouksen esityslistaan, 
jossa yhtenä kohtana oli yhdis-
tyksen sääntöjen muuttaminen.

Ennalta kohuakin synnyttä-
nyt hallituksen esitys uusiksi 
säännöiksi hyväksyttiin lähes 
sellaisenaan. Uudistuksessa oli 
pääosin kyse sääntöjen kieliasun 
päivittämisestä selkeämmäksi ja 
nykyaikaa vastaavaksi.

Keskustelua käytiin etukäteen 
sääntöjen pykälästä 4. Kohdassa 
määritellään, kuka voidaan hy-
väksyä yhdistyksen varsinaisek-
si jäseneksi. 

Yhdistyksen uusi biitsilippu ohjasi kokousväen sisään 
Hotelli Sveitsiin, joka osoittautui oivalliseksi kokouspaikaksi. 

Syyskokouksessa puheenjohtajana toimi ansiokkaasti 
Petri Juutilainen.
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Korpelantie 9, 64700 Teuva puh. Hannu Ukkonen: 040-7336467
www.ukkonenoy.com  email: h.ukkonenoy@gmail.com

• Hyvä valikoima toimitusvalmiita Volvon ja Scanian 
   lähiliikenne-, pikavuoro- sekä turistibusseja.

• Räätälöidyt toimitukset asiakkaiden toiveiden mukaan: 
  maalaukset, lasinvaihdot, paikkaluvun muutokset, USB:t 
  lisävarusteet, korikorjaukset ym.

Laatubusseja 
joka lähtöön!

Kokouksessa tehdyn muutosesi-
tyksen jälkeen kohta tuli muo-
toon: "Yhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvä-
maineinen linja-autonkuljettajana 
tilausliikenteessä toimiva vakitui-
sesti Suomessa asuva henkilö". 

Uusissakin säännöissä varsinai-
seksi jäseneksi pyrkivällä pitää 
hakemuksessaan olla suositteli-
jana yksi varsinainen jäsen. Hal-
litus päättää jäseneksi hyväksy-
misestä, mutta uusien jäsenten 
hyväksyminen voidaan alistaa 
alueosaston puheenjohtajan 
tehtäväksi. Sääntömuutos vaatii 
vielä toisen käsittelyn, joka ta-
pahtuu yhdistyksen seuraavassa 
yleisessä kokouksessa.

Hallitukseen	
uusia	kasvoja

Syyskokouksessa valittiin myös 
uusi hallitus. Varsinaisia jäseniä 
ovat kauden 2021-22 ajan: Kat-
ja Alatalo, Jarl Andström, Johan 
Byman, Jukka Järvinen, Reijo 
Laaksonen (uusi), Rolf Metso-
la, Ari-Pekka Mikkonen ja Kim 
Venesjärvi. 

Varajäseniksi vuodeksi 2021 
valittiin Petri Juutilainen, Janne 

Kivistö, Pasi Kylmälä ja Maija 
Mikkola. Puheenjohtajana jat-
kaa Kimmo Wirén. Puheenjoh-
taja valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan, ja Wirénin valinta 
tapahtui vuoden 2019 syyskoko-
uksessa.

Sveitsille	iso	kiitos!

Kokousväki totesi perinteisen 
Sveitsin uudistuneen onnistu-
neesti. Sekä ravintola- että ho-
tellipalvelut toimivat hyvin, ja 
moitteen sijaa ei löydetty mis-

tään. Asiakaspalvelijat hoitivat 
työnsä kiitettävästi ja hyvää 
pelisilmää osoittaen. Tilausajo-
kuljettajat ry kiittää lämpimäs-
ti!

Pekka Paloranta

Katja Alatalo ja Timo Rinnekari ottivat kokousvieraita vastaan.
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Liity sinäkin jäseneksi!
Loppuvuonna	jäseneksi	vain	20	€	liittymismaksulla!

Tämän vuoden loppuun mennessä pääset 
mainion yhdistyksemme jäseneksi vain liitty-
mismaksulla (20€). Tuo hinta sisältää kyltin, 

lahjatavaroita ja lehtiä. Ensimmäisen jäsenmak-
sun aika on alkuvuonna 2021.  
Lämpimästi tervetuloa.

Täytä	hakulomake	netissä:	www.tilausajokuljettajat.fi

– Vuosi sitten kun hyppäsin liik-
kuvaan junaan halusin selvittää 
missä tilanteessa yhdistyksemme 
on. Niin taloudellisesti, henkises-
ti kuin muutenkin. Pian minulle 
selvisi, että joihinkin asioihin 
täytyy tehdä pikaisesti muutok-
sia. Näitä sitten on tänä vuonna 
tehty ja tullaan vielä tekemään, 

Yhdistysasiaa

Pikaisia	muutoksia	tarvittiin
Puheenjohtaja	Kimmo	Wirén:

sanoi yhdistyksen puheenjohtaja 
Kimmo Wirén kokousten avaus-
puheenvuoroissaan.

– Uskoin, että vain totta pu-
humalla saadaan kokousväki 
ymmärtämään mihin suuntaan 
yhdistystämme jatkossa kehite-
tään.  Monet asiat meillä on hy-

vin mutta kehittämisen kohteita 
riittää, jotta meillä on houkut-
televa yhdistys vielä viiden ja 
kymmenen vuoden päästä, hän 
kertoi.

– Kylmä tosiasia on se, että riit-
tävän toiminnan ylläpitämiseksi 
tarvitsemme muitakin kuin jä-

Puheenjohtaja Kimmo Wirén luotsasi kokousväen miettimään tulevaisuutta.

senmaksutuloja. Printtimedialle 
on ennustettu kuolinkorskeita 
jo vuosien ajan, mutta itse näen 
että laadukkaalle jäsenjulkaisul-
lemme, Charter Club -lehdelle, 
on edelleen tilausta ilmestyä 
neljä kertaa vuodessa kotiin 
ja taukopaikoille kannettuna,  
Kimmo painotti.

                Juhlavuoden logo jää elämään
Jäsenemme Ari Nikkisen suun-
nittelema yhdistyksemme 30- 
vuotisjuhlalogo jatkaa elämään-
sä tämän Charter Club -lehden ja 
charterclub.fi -sivuston logona.

- Logo on neroudessaan sen ver-
ran hieno, että se ei saa jäädä 

vain juhlavuoden logoksi. Arin 
suunnittelema bussisilhuetti on 
vastaisuudessa lehden logona. 
Yhdistyksen logo pysyy toki 
”tuulilasikylttinä”, sanoo Tilaus-
ajokuljettajat ry:n puheenjohtaja 
Kimmo Wirén.



11Charter Club   4/20

• Pakallinen linja-auto-
liikenteen historiaa

• Bussimalleja vuosien
varrelta 1940-2019

• Tehty Suomessa!

Talviaikaa	kohden,	
kylmyys	koettelee	kalustoa

Kylmän ja kostean yhdistelmä 
on suomalaisille koneiden, joita 
bussitkin ovat, käyttäjille tavat-
toman tuttua. 

Nyt on tullut lisäksi vähäinen 
käyttö mukaan, jossa tavan-
omaisia tuuletuksiakaan ei ole 
saatu tien päältä. Kondenssivet-
tä kertyy kaikkialle rakenteisiin. 
Kuiva ja viileäkin säilytyspaikka 
hidastaisi paikallaan olevan ka-
luston ikääntymistä huomatta-
vasti. Aineen yhdistyminen hap-
peen näkyy mm ruostumisina 
metallipinnoilla. 

Bussit koostuvat suuresta mää-
rästä osia, joiden laatu merkitsee 
nykytilanteessa todella paljon. 
Esimerkkinä pienillä jänniteillä 
toimivat anturit, jotka saatta-
vat herkistyä monella tavalla, 
useinmiten toimimattomuuden 
puolelle. Kaikki kuluu ajan saa-
tossa, mutta olisi hyvä kuitenkin 
käyttää ja mahdollisesti ajaakin 
keksinnöillä ainakin kerran kuu-
kaudessa, jolloin jarruja voidaan 
herkistellä juuttumisten estämi-
sen yms vuoksi. 

Moottoreiden komponentit, ku-
ten turbot, tarvitsevat öljyhoi-
toja pintojen kuivumisten es-
tämiseksi. Samaa asia on myös 
vaihteistoissa, joissa öljyn hidas 
haihtuminen esim automaateissa 
voi johtaa epämieluisiin tapah-
tumiin. Ilmanpaine-ja hydrau-
likkalaitteet kaipaavat liikuntaa, 

akkujen varaustilasta puhumat-
takaan. Kostea ilma tekee tu-
hojaan verhoiluissa, ja jos vielä 
vettä pääsee vuotamaan jostain, 
niin se katalyyttinä vilkastuttaa 
vanhenemista.

Busseissa on vielä huomattavaa, 
että suomalainen ja skandinaavi-
nen toimintaympäristö yleensä 
huomioidaan valmistusvaihees-
sa, ainakin täällä suunnassa 
suunnitelluissa vehkeissä. Esi-
merkkinä polttoaineen veden-
erotuskupit yleensä puuttuvat 

etelän suunnasta tuoduista au-
toista, koska niitä ei välttämät-
tä tarvita käyttömaassa. Näitä 
merkkikohtaisia rakenne-erovai-
suuksia harvoin tullaan ajatel-
leeksi busseja muualta hankit-
taessa. 

Kuinka usein autoja sitten pitäisi 
käyttää lämpimäksi ja liikutel-
la? Muutaman soiton jälkeen 
aikaväli muodostui 1-5 viikoksi, 
riippuen siitä, haluttiinko auton 
olevan heti lähtövalmis vai ole-
tettiinko säilytyksen olevan pi-

dempiaikaista. Polttoaineen laa-
tu tuli myös esiin. Talvella voi 
kesäpolttoaineen kanssa tulla 
ongelmia, joiden ratkaiseminen 
on kustannuksiltaan moninker-
tainen vaihtoon nähden.

Volvobuses.fi sivustolla, osi-
ossa uutiset ja artikkelit, on 
Volvon ohjeistusta bussin säi-
lytykseen. Vihjeestä kiitos Tom  
Rönnbergille.

Teksti: Isko Uusimäki
Kuva: Pekka Paloranta

Tekniikka tutuksi
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Bussiyritys tutuksi

Korona kurittaa kovalla kädellä 
bussifirmoja ja alan ammattilai-
sia. Monipuolinen liikenneyritys 
Härmän Liikenne Oy on käynyt 
taistoa maaliskuusta alkaen, mutta 
onnistunut luovimaan läpi karik-
kojen. Eteläpohjalaiseen tapaan 
viesti on selvä: tästä selvitään.

Lunta tupaan on tullut myös 
selviytymisen sekaan. Tuore esi-
merkki löytyy lokakuulta.

Tilausajot ja matkatuotanto 
muodostavat Härmän Liiken-
teen liikevaihdosta noin kolman-
neksen. Kevään romahduksen ja 
hiljaisen kesän jälkeen syksy 
näytti jo lupaavalta. Suuri osa 
vakioasiakkaista oli palannut, ja 
keikkamyynnissä oli positiivi-
nen vire.

Sitten Vaasassa paljastui korona-
rypäs, joka pakotti viranomaiset 
tehotoimiin Vaasan kaupungin 
alueella. Myös Etelä-Pohjan-
maalla säikähdettiin, Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
ylilääkäri Matti Rekiaro poisti 
varmistimen suustaan ja ampui 
uhkaukset ilmoille: Nyt voidaan 
ottaa järeät keinot käyttöön.

– Yksi lausahdus aiheutti sen, 
että meiltä peruttiin välittömästi 
100 000 euron arvosta tilausajo-
ja. Teki mieli lähettää ylilääkä-
rille lasku menetetyistä ajoista, 
tuskailee toimitusjohtaja Sami 
Heinimäki.

Samin mielestä johtavilta virka-
mieheltä pitäisi vaatia vastuuta 
ja tolkkua lausuntoihin, joilla 
ei todellisuudessa ole katetta, 
mitään ilmoitettuja järeitä toi-
mienpiteitä ei kuitenkaan tehty. 
Tällaiset lausahdukset heiken-
tävät viranomaisen viestinnän 
uskottavuutta. Median avustuk-
sella lausunnot saavat melkoisen 
tuhovoiman.

Härmän Liikenteen ydinalueella 
Etelä-Pohjanmaalla koronatilan-

Härmän	Liikenne	luovii	koronakurimuksessa

ylilääkärin	harkitsematon	
kommentointi	vei	

sadan	tonnin	tilausajot
ne on ollut koko ajan kohtuul-
lisen rauhallinen, eikä ryöpsäh-
dyksiä ole nähty. Ja sittemmin 
Vaasassakin on palattu matalam-
malle tasolle.

– Aluehallintovirastossa koko-
naiskuva ymmärrettiin onneksi 
paremmin, ja sieltä tuli lieventä-
viä lausuntoja, Sami sanoo.

Vapaassa	
pudotuksessa

Kuten suurimpaan osaan Suo-
men bussifirmoista, koronakevät 
iski Härmän Liikenteen toimin-
taan rankasti.

– Ennen maaliskuuta kaikki 
näytti todella hyvältä. Seinäjo-

en alueella oli tulossa kaikkien 
aikojen vilkkain tapahtumake-
sä, ja meillä oli tuhti tilauskirja. 
Helmikuun alussa olimme 20 
prosenttia edellä tavoitteesta.

Sitten jysähti.

– Maaliskuun puolivälissä meil-
tä peruttiin hetkessä 662 tilaus-
ajoa. Liikevaihdosta katosi vii-
kossa neljännes, Sami ynnää.

Sitten suljettiin koulut, mikä 
puraisi pahasti sekä reittiliiken-
nettä että kuntien sopimusliiken-
teitä.

– Jouduimme vapaaseen pudo-
tukseen, jossa olimme matkus-
tajana ilman vaikutusmahdolli-
suuksia. Lähes kaikki suli alta 
pois kerralla.

Kulurakenne oli ainoa seikka, 
johon yritys pystyi vapaassa pu-
dotuksessa vaikuttamaan. Kaik-
ki kustannukset perattiin tiuhalla 
kammalla ja menot niistettiin 
minimiin.

– Irtisanoimme ja lopetimme 
palvelut, jotka eivät olleet vält-
tämättömiä. Niistä kertyi vuo-
sitasolla 30 000 euron säästöt. 
Jälkeenpäin ajatellen tällainen 
toimenpide olisi hyvä tehdä joka 
vuosi.

Samoin korjaamon kanssa tut-
kittiin toiminnot ja mietittiin 
kustannuksia säästäviä toimia: 
voisiko jotkin toimenpiteet teh-
dä itse ulkoisten palvelujen si-
jaan tai toisella tavalla.

Henkilöstö	
ymmärtäväinen

Samin mukaan koko kevään 
kriisin ajan henkilöstölle kerrot-
tiin avoimesti ja säännöllisesti, 
missä mennään. Kurjien uutis-
ten ohella kerrottiin myös posi-
tiiviset pilkahdukset, jotta usko 
säilyisi.

• Perustettu 1965, jolloin alahärmäläinen yrittäjä Aarne Salo 
osti ensimmäisen linja-autonsa. Kuorma-autoliikenteen Salo 
oli aloittanut jo 1949, ja taksiautoilu tuli mukaan 1950-luvulla.

• Palveluksessa 94 ammattilaista.
• 84 bussia, joista 60 % Euro6, 35 % Euro5 ja 5 % Euro4.
• Liikevaihto 8,5 miljoonaa euroa (budjetoitu vuodeksi 2020).
• Osuudet prosentteina liikevaihdosta: tilausliikenne ja matka-

tuotanto 30, kaupunkiliikenne (Komia Liikenne) 25, reittilii-
kenne 25, kuntien ostoliikenne 20.

• Tilausajojen asiakkaista 2/3 yrityksiä ja 1/3 urheiluseuroja.
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Härmän	Liikenne	luovii	koronakurimuksessa

Linja-autonkuljettajat Håkan Pukkila (vas.) ja Arto Havusela ovat olleet Härmän Liikenteen palveluksessa 11 vuotta. 
Talon tavan mukaisesti molemmat ajavat kaikkia ajotehtäviä, vaikka tilausajot sesonkiaikoina painottuvatkin.

kuin sinne huutaa, Håkan huo-
mauttaa.

– Asiakaspalvelu on kaiken A 
ja O. Pitää ottaa tilanteet mal-
tillisesti sekä laskea mielessään 
kymmeneen, ja joskus vaikka 
sataan asti, Arto nauraa.

Tilausajot ovat kuljettajien 
mielestä kovasti siistiytyneet 
takavuosista. Tänä vuonna pik-
kujoulukyydit ovat olleet har-
vassa, mutta niissäkin ryhmät 
ovat alkaneet käyttäytyä nätisti.
Asiakkaiden tietoisuus kuljet-
tajan työn reunaehdoista on li-
sääntynyt.

– Kyllä asiakkaat ovat oppineet 
ymmärtämään ajo- ja lepoaiko-
ja. Matkalla voidaan kysyä, että 
milloin joudun pitämään tauon, 
Arto mainitsee.

Härmän Liikenteellä on tiuk-
ka linja määräysten noudatta-

Linja-autonkuljettajat Håkan 
Pukkila ja Arto Havusela viih-
tyvät mainiosti Härmän Liiken-
teellä, jossa pääsee tekemään 
töitä varsin monipuolisesti.

Ennen Härmän Liikenteelle 
tuloa Håkan oli muun muassa 
VR:n palveluksessa ja taksia aja-
massa. Linja-autotaustaa Håka-
nilla on vanhastaan, sillä hänen 
isänsä työskenteli kuljettajana 
Bruno Ekmanilla ja myös Aarne 
Salolla eli nykyisellä Härmän 
Liikenteellä.

– Kivaa, kun pääsee ajamaan 
kaikenlaista: kouluajoa, reitti-
liikennettä ja tilausajoja. Töistä 
puolet on ollut tilausajoa ja loput 
muuta, mutta kaupunkiliikennet-
tä en ole ajanut, Håkan kertoo.

Artonkin työnkuva on laaja. 
Sesonkiaikoina mies uurastaa 
tilausajokuljettajana, ja yksi 
päätehtävistä on ollut jalkapal-

lon Veikkausliigassa pelaavan 
SJK:n pelikuljetukset.

– Paikallisliikennettä olen aja-
nut paljon. On rentouttavaa 
välillä päästä kaupunkibussin 
rattiin, koska tilausajo on niin 
toisenlaista.

Ennen linja-autonkuljettajaksi 
kouluttautumista Arto teki 25 
vuoden rupeaman mielenterveys-
hoitajana Törnävän sairaalassa.

– Kyllä vanhasta ammatista on 
joskus hyötyä, kun asiakkaiden 
kanssa tulee haasteita, Arto tuu-
mii.

Molemmat miehet muistuttavat 
kuitenkin, että hankaluudet ovat 
nykyisin varsin harvinaisia.

– Pääsääntöisesti asiakkaat ovat 
mukavaa porukkaa, jonka kans-
sa pärjää puhumalla. Täytyy 
muistaa, että niin metsä vastaa 

misessa ja se kerrotaan myös 
tilausajoasiakkaille, kun sopi-
muksia solmitaan.

Tilausajoista laajasti tunnetul-
le Härmän Liikenteelle korona 
on merkinnyt äkkijarrutusta. 
Tilausajot loppuivat tyystin kol-
men kuukauden ajaksi.

Syksyllä pientä piristystä on ollut, 
mutta enemmänkin ehtisi. Arto 
ja Håkan myöntävät, että keik-
kajalka kaipaisi jo lisää liikettä. 
Molemmat uskovat, että piakkoin 
päästään taas kartuttamaan mu-
kavia tilausajomuistoja.

– Tehdään töitä niin kauan kuin 
virtaa kintaassa piisaa, Arto va-
kuuttaa.

– Kyllä elämä vielä voittaa. 
Mennään valoisin mielin eteen-
päin. Pidetään lippu korkealla 
koronasta huolimatta, kannus-
taa Håkan.

”Pidetään	lippu	korkealla	koronasta	huolimatta”
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– Henkilökuntamme on todella 
sitoutunut ja ymmärsi tilanteen 
oikein hyvin, eikä työnantajaa 
moitittu siitä. 

Henkilöstökulujen säästämisek-
si kehitettiin erilaisia malleja. 
Lomautuksiin oli pakko tur-
vautua, mutta niissä yritettiin 
mahdollisimman hyvin ottaa 
huomioon kunkin työntekijän 
henkilökohtainen tilanne.

– Tarjoamamme joustomallin 
valitsi 80 prosenttia henkilöstös-
tä. Lopuille maksoimme lomat 
ja lomarahat. Henkilöstö jousti 
todella hyvin, ja pääsimme ke-
sän yli. Tämän ansiosta emme 
joutuneet ottamaan kassalainaa 
syysliikenteen aloituksia varten, 
Sami kiittää.

Toimitusjohtajan mieltä lämmit-
tää myös henkilöstön halu auttaa 
työtovereita ahdingossa:

– Osa ehdotti, että lomautuk-
set pantaisiin puoliksi työparin 
kanssa. Niinpä osa kuljettajista 
teki jo heinäkuussa täysiä listoja.

Iso kiitos lähtee myös pankki-
en ja autorahoittajien suuntaan: 
maksuerien siirto eteenpäin on-
nistui yhdellä puhelinsoitolla.

Konkursseja	
odotettavissa

Härmän Liikenteellä on men-
nyt taloudellisesti kohtuullisesti 
viime vuosina. Ennestään vaka-
varaiselle yritykselle voittoa oli 
kertynyt.

– Puskureita on kertynyt, ja nyt 
ne on kulutettu. Mutta juuri sitä 
vartenhan ne puskurit ovat ole-
massa, Sami muistuttaa.

Huhuja Härmän Liikenteen ta-
loustilanteesta lähti liikkeelle 
kevään aikana. Viimein henkilös-
tölle voitiin kertoa hyviä uutisia.

– Pahinta vapaassa pudotuksessa 
oli epävarmuus: mihin se päät-
tyy, milloin olemme pohjalla. 
Päädyimme pohjalle ja näimme, 
ettei tämä kaada meitä.

Yhtä onnekkaasti Samin mukaan 
ei käy kaikille alan toimijoille. 
Bussifirmojen konkursseja tul-
laan näkemään alkuvuodesta.

Toivoa sopii, että koronakrii-
sin seurauksena tilausajobisnes 

Uusia palveluja pitää kehittää jatkuvasti. Toimitusjohtaja Sami Heinimäen taustalla komeilee 
aito Lontoonbussi eli vuoden 1948 AEC Regent RT, jolla tarjotaan sananmukaisesti korkean 

tason tilauskyytejä.

Seinäjoen korjaamolla työn tiimellyksessä asentajat Toni Lampi (etualalla) ja Jere Aho-Mantila.

Bussiyritys tutuksi
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Somerotie 11, Kangasala  
(Tampereen rajalla)

Ville Ketola 050 336 2634
ville.ketola@finneoplan.fi

Hannu Henriksson 0400 828 364
hannu.henriksson@finneoplan.fiwww.finneoplan.com

Oikea aika hoitaa lasiasiat kuntoon!

Teemme varaston joulusiivouksen.  
Kaikki 5 autoa lähtevät nyt 

erikoishinnoin. TEE TARJOUS, 
josta emme voi kieltäytyä!

Hyvää Joulua & Valoisampaa Uutta Vuotta!

Nyt alkoi joulusiivous!

• Kaikki lasinvaihdot luotettavasti ja nopeasti.  
• Tulemme vaihtamaan lasit myös paikan päälle!  

•  Vakuutusyhtiöiden hyväksymä

myös puhdistuisi. Samin mie-
lestä harmaan alueen firmat ovat 
saaneet vapaasti soveltaa omia 
sääntöjään, ja kärsijänä ovat ol-
leet säädösten mukaan toimivat 
yritykset.

– Yhteiskunnan taholta puhutaan 
paljon harmaasta taloudesta. Siitä 
huolimatta esimerkiksi tilausajo-
ja tai yhteiskunnan hankkimaa 
liikennettä ei juurikaan valvota. 
Ei seurata kaluston ikää tai pääs-
tötasoja eikä kuljettajia koskevan 
lainsäädännön noudattamista.

– Valvontaa pitäisi lisätä niin 
paljon, että kiinni jäämisen riski 
olisi suuri ja sanktiot tuntuvat.

Elämää	
koronan	jälkeen

Sami myöntää, että koronan jäl-
keinen maailma on erilainen.

– Mietimme, miten saamme 
työmatkalaiset palaamaan jouk-
koliikenteeseen. He ovat meille 
merkittävä asiakasryhmä.

Vielä suuremmat haasteet odot-
tavat tilausajopuolella.

– Korona tulee vaikuttamaan 
bussimatkailun hiipumiseen. En 

usko, että enää palataan entiselle 
tasolle. Perinteinen bussimat-
kailu, jossa tehdään useamman 
päivän bussimatkoja, tulee ka-
toamaan.

– Uudentyyppisiä tuotteita täy-
tyy kehittää, ja asiakkaille rää-
tälöidyt palvelut tulevat lisään-
tymään.

Positiivisena ajattelijana tunnet-
tu Sami ei koronavuodenkaan 
keskellä koe olevansa auringon-
laskun alalla.

– Nyt vallitsee mollivoittoinen 
yleisnäkymä, mutta kyllä aurin-
ko nousee huomennakin. Uusia 
haasteita tulee, jolloin oma työ 
kannattaa tehdä mahdollisim-
man hyvin.

Koronakriisistä selviäville yri-
tyksille voi hänen mielestään 
avautua täysin uusia liiketoimin-
nan näkymiä.

– Ympäristömme on täynnä mah-
dollisuuksia. On ennemmin itses-
tä kiinni, tunnistaako ne mahdolli-
suudet ja tarttuu niihin, painottaa 
toimitusjohtaja Sami Heinimäki.

Teksti ja kuvat:
Pekka Paloranta

Komia Liikenne -tuotenimellä Härmän Liikenne hoitaa Seinäjoen kaupunkiliikennettä. Korona-aikanakin sopimusliikenne on  
toiminut ilman katkoja, vaikka palvelutasoa on jouduttu supistamaan.



16 Charter Club   4/20

yrittäjä	Vesa	Salon	terveiset:

Halvalla	hinnalla	ei	saa
laatua	ja	luotettavuutta

Bussiyritys tutuksi

Härmän Liikenteen omistaja ja 
hallituksen puheenjohtaja Vesa 
Salo (64) on myös kokenut ti-
lausajokuljettaja, joka ajoi en-
simmäisen keikkansa tasan 43 
vuotta sitten.

– Alahärmän kirkkoon aamu-
seitsemäksi vein kirkkokyydin 
jouluaamuna 1977. Se meni 
erittäin hyvin, koska olin jo 
ajanut työkseni taksia ja säiliö-
autoa.

Autojakin harrastavan Vesan silmäterä on tämä loistelias Mercury Montclair vm. 1958. Amerikanrautaan liittyy koskettava tarina. 
Vesan isä Aarne Salo oli monien suomalaisten tapaan nuorena töissä Kanadassa. Siellä ollessaan hän näki Mercury Montclairin, 
josta tuli haaveiden auto: voi kun minulla joskus olisi tuollainen. Haave toteutui vuosikymmeniä myöhemmin vuonna 1985, ja niin 

pääsi Aarne lipumaan Amerikasta tuomallaan Mercurylla pitkin Alahärmän raitteja.

Heti seuraavana kesänä nuoru-
kainen pääsi ulkomaanreissu-
jen makuun ja suuntasi ryhmän 
kanssa Norjaan. Kesän 1978 
aikana Norjan-reissuja tulikin 
tehtyä sitten koko sarja.

Ensimmäisellä matkalla oli sanan-
mukaisesti tiukka tilanne jossain 
Lofoottien ja Trondheimin välillä.

– Saksalainen bussi tuli vastaan 
paikassa, jossa sen puolella oli 

kallioseinämä ja minulla rotko, 
Vesa muistelee.

Saksalainen kuljettaja pani kädet 
ratin päälle ja jäi päätään pyöri-
tellen odottamaan, vaikka hänel-
lä sentään oli kallioon matkaa 
puolitoista metriä. Vesa joutui 
lähtemään liikkeelle.

– Nyt täytyy pitää suu kiinni, 
sillä peilistä näin kuinka vain 
toinen takapyörä oli tien päällä...

Hissukseen hipoen kapeikosta 
selvittiin, ja nuori kuljettaja oli 
kokemusta rikkaampi. Sittem-
min noita muistoja keikoista 
Pohjoismaihin, Venäjälle ja ko-
timaahan on kertynyt huikea 
määrä.

Kasvua	ja	
konkurssiuhkaa

Yrittäjänä Vesa on käynyt todelli-
sen korkeakoulun. 40 vuotta sitten 



17Charter Club   4/20

yrittäjä	Vesa	Salon	terveiset:

Aarne-isä (1928-1993) lykkäsi 
laskulaatikon pojalleen ja sanoi: 
nyt saat sinä hoitaa asiat. Viralli-
sesti vetovastuu siirtyi sukupol-
venvaihdoksessa Vesalle 1985.

– Isä aina sanoi, että ota selvää 
asioista – niin hänkin oli tehnyt. 
Kouluja en kerinnyt käydä, kun 
aina olin töissä. 

– Työurani aloitin 8-vuotiaana, 
kun ryhdyin myymään bensaa 
meidän huoltoasemallamme, 
Vesa kertoo hymyillen.

paikat Vesa kävi läpi 1990-lu-
vun laman pyörteissä, kun va-
luuttalainan määrä devalvaation 
seurauksena tuplaantui yhdessä 
yössä 3,5 miljoonaan markkaan.

Lainan järjestänyt Säästöpankki 
kaatui ja velat siirtyivät roska-
pankki Arsenalille. Vararikko 
uhkasi Vesaa ja myös takaajina 
olleita sisaruksia sekä naapureita.

– Päätin etten anna periksi, Vesa 
muistelee herkistyneenä.

Ahdingossa ollut yrittäjä kiersi 
ympäri Suomea etsimässä rahoi-
tusta ja ulospääsyä. Erinäisten 
vaiheiden jälkeen Osuuspankis-
ta järjestyi luotto, jolla Vesa hoi-
ti pois kriittiset velat.

– Sen jälkeen maksoin 30 000 
markkaa lyhennyksiä kuukau-
dessa ja sain velkani hoidettua.

Kovien aikojen jälkeen tulivat 
onneksi paremmat. Härmän Lii-
kenteen kannalta yksi käänne-
kohta oli reilut kymmenen vuotta 
sitten, kun VR uudisti Seinäjoki-
Kokkola -rataosuuden. 

Ratatyön ajaksi tarvittiin korvaa-
via bussikuljetuksia, ja Härmän 
Liikenne sai ajot hoitaakseen.

– Kolmena kesänä niitä ajettiin. 
Parhaimmillaan oli yhtä aikaa 
parikymmentä bussia hoitamas-
sa kuljetuksia.

Henkilöstö	
parasta	A-luokkaa

Härmän Liikenne on nykyisin 
aivan toisen näköinen ja kokoi-
nen yritys verrattuna vaikkapa 
2000-luvun alkuun. Vesa antaa 

täyden tunnustuksen menestyk-
sestä hyvälle henkilöstölleen.

– Eihän kukaan yksin töitä tee. 
Menestys riippuu siitä, millai-
nen porukka on. Meillä on aivan 
huippusakki, kaikki parasta A-
luokkaa!

Vesa iloitsee myös ennakkoluu-
lottomasta ratkaisustaan kym-
menkunta vuotta sitten. Hän 
palkkasi yritykseensä Sami Hei-
nimäen, josta tuli sittemmin Här-
män Liikenteen toimitusjohtaja.

Yhdessä koko henkilöstön voi-
malla Härmän Liikenne haluaa 
erottua joukosta laadukkaalla ja 
siistillä kalustolla, huippuam-
mattilaisilla sekä ennen kaikkea 
palvelulla, joka ajatellaan asiak-
kaan vinkkelistä.

Entä millaisia ominaisuuksia 
Vesa itse arvostaa linja-auton-
kuljettajissa?

– Luonne on ykkösasia. Pitää 
olla sellainen luonne, että haluaa 
tehdä toisen ihmisen tyytyväi-
seksi ja onnelliseksi. Tätä ei voi 
oppia, se tulee itsestään.

Kuljettajan täytyy Vesan mieles-
tä olla maantielaivansa kapteeni. 
Ei kuitenkaan ankara komenta-
ja, vaan myötäelävä ja joustava 
asiakaspalvelija.

– Kapteenin täytyy osata myös 
vaikenemisen taito – silloinkin 
kun, kovasti haluaisi vastata asi-
akkaalle samalla mitalla.

Vesa itse on ollut virallisesti 
eläkemies heinäkuusta alkaen, 
mutta työnteko ei suinkaan ole 
loppunut.

– Edelleen ajelen koululaisia lä-
hes päivittäin. Haluan säilyttää 
tuntuman työntekoon.

Älkää	ajako	
liian	halvalla

Tilausajojen liian halvat hinnat 
ovat puheenaihe läpi maan.

– Asiakkaan etu on ennen kaik-
kea korkea laatu ja luotettavuus. 
Siihen yhdistelmään ei sovi hal-
pa hinta, Vesa painottaa.

Korona-aika tuskin tulee muut-
tamaan tilannetta, vaikka osa 
räikeimmistä tapauksista kenties 
karsiutuukin kisasta.

– Kannatan ehdottomasti kil-
pailua, kunhan se tapahtuu työ-
aikalakien ja muiden säännösten 
mukaisesti. On hyvä, että tilaa-
ja vaatii näiden noudattamista, 
Vesa korostaa.

Kun yrittäjä tekee liian halvan 
tarjouksen, siitä kärsivät kaikki.

– Turhaa sanoa, ettei pysty mak-
samaan kuljettajalle pyhä- tai 
iltakorvauksia. Ei tietysti pysty-
kään, jos ajaa ilmaiseksi.

Vesalla on vahva viesti linja-
autonkuljettajille:

– Kuljettaja on palkkansa an-
sainnut. Älkää lähtekö ajamaan 
korvauksella, joka on alle työeh-
tosopimuksessa sovitun.

Teksti ja kuva:
Pekka Paloranta

Yrittäjän taipaleeseen on mah-
tunut monenmoista. Vesa oli 
vahvasti mukana kehittämässä 
tilausliikennettä ja bussimatkai-
lua. 

Härmän Liikenteen komeat 
keikkabussit alkoivat olla tuttu 
näky niin kotimaan raiteilla kuin 
Euroopan baanoillakin.

Pelkkää päivänpaistetta yrit-
täjyys ei ole ollut. Rankimmat 

”Eihän kukaan 
yksin töitä tee. 
Menestys riippuu 
siitä, millainen 
porukka on. 
Meillä on aivan 
huippusakki.

Lakipalveluja yrittäjille
 ja yksityishenkilöille. 

Osaavasti ja luottamuksella.

www.markkulaki.fi
Mannerheiminkatu 15, Lahti

p. 010 200 3500
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Taukopaikat

Matka-Mannasta	
Taukopaikka	Lahnajärveksi

Yksi maamme tunnetuimmista 
tienvarsiravintoloista on saanut 
uuden väkevän startin. Vuonna 
1952 avattu legendaksi muodostu-
nut taukopaikka on avattu uuden 
yrittäjän voimin kesäkuussa 2020. 
Voiko uutta paikkaa avata haas-
teellisempaan aikaan kuin tämä 
on avattu? Huikea historia kantaa 
edelleen tänä päivänä ja yksi vilk-
kaimmista valtateistä, valtatie 1 ja 
sittemmin E18- valtatie ovat lii-
kuttaneet suomalaisia ja ulkomai-
sia vieraita pian 70 vuotta. Muis-
toja on paljon ja sijainti vilkkaalla 
mökkipaikkakunnalla ja vielä so-
pivan lähellä moottoritietä vievät 
asiaa väkevästi eteenpäin.

Ravintola avattiin olympiavuon-
na palvelemaan uuden valtatien 
kulkijoita. Taso nostettiin heti 
korkealle, sillä yksi focus oli 
palvella myös ulkomaalaisia asi-
akkaita, joita alkoi siihen aikaan 
liikkua. Ravintolaan tuli 250 
asiakaspaikkaa ja oma leipomo 
takasi tuotteiden laadun. Taloon 

tuli majoitustiloja ja taukotilat 
kuljettajille. Matka-Manna Oy:n 
perusti joukko linja-autoyrittäjiä, 
joiden linjat pitivät taukoa Lah-
najärvellä. Siitä tuli sopiva puo-
limatkan krouvi Turun ja Helsin-
gin väliin. Ravintola on nähnyt 
maan kehityksen ja se oli auki 
aina vuoteen 2008, jolloin uusi 
moottoritie avattiin. Silloinen 
yrittäjä jäi eläkkeelle ja lopetti lii-
ketoiminnan ns. huipulta. (Char-
ter Club-lehti vieraili viimeisenä 
aukiolopäivänä, juttu numeros-
sa 4/2008) Talo meni ruususen 
uneen seitsemäksi vuodeksi. Ra-
vintola avattiin uudelleen syksyl-
lä 2015. Alku näytti lupaavalta, 
mutta puhti ei riittänyt. Toiminta 
päättyi konkurssiin vuonna 2018. 
Kiinteistö meni ns. vasaran alle. 

Uusi	startti	
kesäkuussa	2020

Mukaan astui uusi omistaja, 
joka näki mahdollisuuden. Hen-
kilöliikenteessä, Mankkaan Tak-

si Oy:n omistajana pitkän uran 
tehnyt Pekka Lounio mökkeilee 
Suomusjärvellä eli on ns. oman 
kylän miehiä. Hän osti tontin 
ja kiinteistön syyskuussa 2019. 
Aluksi oli suunnitelmana purkaa 
päärakennus ja korjata tontilla 
olevan hirsirakennus. Tutustut-
tuaan historiaan ja talon hen-
keen, purkutuomio kumottiin ja 
siitä alkoi mittava remontti, jota 
tehtiin vanhaa kunnioittaen ja 
tarkoituksena oli aloittaa ravin-
tolatoiminta. Paikka on todella 
kaunis hiekkarantoineen ja ra-
kennus tarjoaa riittävästi tilaa 
nykypäivän tarpeisiin. 

Remontti eteni hyvällä sykkeellä 
ja sitten koitti kevät 2020, jon-
ka kaikki tiedämme. Avajaiset 
piti olla 1.4. Siitä alkoi piinaava 
odotus ja lopulta ravintola pää-
si avaamaan ovensa rajoitusten 
lievennyttyä 1. kesäkuuta 2020. 
Siitä alkoikin kesän sesonki. 
Heti avajaispäivän aamuna ih-
miset olivat odottamassa ovien 

aukeamista. Siitä alkoi uskomat-
toman vilkas kesä. – ensimmäi-
nen kesä on mennyt uuden opet-
telussa ja mitä tämä olisikaan 
ollut normaalioloissa, summaa 
Pekka Lounio yllättävän vilkasta 
kesäkautta. Erilaisia tapahtumia 
oli viikottain. Moottoripyörät 
valtasivat parkkipaikan tiistai-il-
taisin, erilaisia harrasteajoneuvo-
tapahtumia järjestettiin pitkin ke-
sää ja mikä parasta aina oli piha 
ja tupa täynnä asiakkaita. Tämä 
oli Pekalle hyvin mieluisaa, sillä 
hän on autoalan ammattilainen ja 
innokas harrastaja. Tuulikaapissa 
on nähtävänä hänen kokoelmaan-
sa kuuluvaa moottoripyöräkalus-
toa ja kesän ajan oli autokokoel-
masta jokin helmi ottamassa 
asiakkaita vastaan.

Syksyn tullen tapahtumat muut-
tuivat Lahnajärven lautasmat-
koiksi ympäri maailman. Tee-
maillalliset ovat olleet hyvin 
suosittuja ja ne jatkuvat tule-
vaisuudessakin. Tavoitteena on 

Hiekkaranta ja puhdas Lahnajärvi tarjoaa kauniin maiseman lisäksi mahdollisuuksia moniin aktiviteetteihin.
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toiminnallinen Lahnajärvi, joka 
on matkakohde, jonne tullaan 
viihtymään pidemmäksikin ai-
kaa. Puhdasvetinen järvi on iso 
mahdollisuus ja rannalle onkin 
tulossa erikokoisia saunoja, ak-
tiviteetteja, kokoustiloja sekä 
majoitusta. 

Kohderyhmänä	
kaikki	tiellä	liikkuvat

Vaikka paikka sijaitsee vanhan 
tien varrella, etäisyys moottori-
tieltä on vain pari sataa metriä 
eli sijainti on hyvä ja poikkea-
minen helppoa. Moottoritien 
olemaoloa ei pihalla juurikaan 
huomaa. Tie kulkee sopivasti 
ylempänä, joten äänet jäävät 
muiden riemuksi. Ammattilii-
kenne on tärkeä asiakaskunta 
ja siihen on panostettu paljon. 
Parkkipaikalla on hyvää tilaa 
ja hiljainen 110-tie tuo turval-
lisuutta piha-alueelle. Ryhmille 
löytyy 55-paikkainen kabinetti, 
jonne voidaan kattaa ihan omat 
tarjoilut. Ryhmät ovat sydämen 
asia, joihin halutaan panostaa. 

– Soitto vaikka puoli tuntia en-
nen saapumista takaa, että kaikki 
toimii. Iso keittiömme pystyy 

valmistamaan nopeasti isollekin 
ryhmälle, vakuuttaa Pekka Lou-
nio jämäkästi. Kokoukset, koulu-
tukset, saunaillat ja muut pippalot 
järjestyvät 20, 30 ja 55-paikkai-
sissa kokoustiloissa. Ravintolatoi-
minnasta vastaa Teemu Mattila, 
joka on kokenut ravintolayrittäjä. 
Lahnajärven ravintolan lisäksi 
hän pyörittää Talin Kartanoa ja 

Ravintola Kaartia Helsingissä. 
Tarjonnassa otetaan huomioon 
erityisruokavaliot ja kaikki tuot-
teet ovat laktoosittomia. 

– Haluamme tarjota hyvää laa-
tua jokaiselle vieraalle, vain 
minuutti moottoritieltä, niin olet 
pihassa, näin Pekka toivottaa 
ryhmät tervetulleiksi taloon.

Pekka Lounio ja Peugeot kuuluvat yhteen. Ranskan kansallispäivänä piha täyttyi tietenkin 
ranskalaisista autoista ja ravintolassa nautittiin maan tyyliin.

Salissa on monille tuttuja elementtejä. Talossa on säilynyt historia hyvällä tavalla, tiskien takana 
olevissa monitoreissa on kuvia vuosikymmenten takaa.

Tilapuodista löytyy paikallisia 
herkkuja, kädentaitajien töitä ja 
pienpanimotuotteita. Isompaan 
janoon tuo apua Alkon tilauspal-
velu, joka palvelee koko kylää.

Teksti: Timo Rinnekari
Kuvat Taukopaikka Lahnajärvi
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Matkakohteet

Visit	Kristiinankaupunki

Matkakohteena Kristiinankau-
punki on monipuolinen pysäh-
dyspaikka, jonka sijainti on 
oivallinen 8-tien varrella me-
ren äärellä. Suomen ainoa Cit-
taslow-verkostoon kuuluva koh-
de on täynnä historian havinaa ja 
tämän päivän huipputekniikkaa.

Bussimatkojen suunnitteluissa 
lähdön ja paluun väliin voidaan si-
joittaa monenlaisia asioita. Ajan-
käytöllisesti on olemassa tietyt 
lakisääteiset rajoitteet bussin liik-
kumiselle, mutta muuten kannat-
taa kiinnittää ajoreittiin huomio-
ta, kun halutaan nähdä muutakin 
kuin vain päätien tarjontaa.

Kristiinankaupunki perustettiin 
1649, kun eräs maailman-ja 
Suomenmatkailija kreivi Pieta-

ri Brahe esitti asiaa silloiselle 
Ruotsi-Suomen hallitsijalle ku-
ningatar Kristiinalle. Kaupungin 
sijainti meren äärellä oli oivalli-
nen asia kaupankäynnille, jonka 
ansiosta kaikenlainen tarjonta 
siihen liittyen  lisääntyi valta-
vasti tapulikaupnkioikeuksien 
myötä 1792.

Matkailu on merkittävässä osas-
sa Kristiinankaupungissa, joka 
on panostanut paljon asian eteen.

Cittaslow-verkostoon pääsy, 
joka perustuu Slowfood-liik-
keeseen, on esimerkkinä tästä. 
Paikallisuuteen ja kiirettömyy-
teen suuntautunut brändi on 
alunperin kehitetty Italiassa, jos-
ta se on levinnyt maailmalle ja 
Skandinaviaankin. Jäsenyyteen 

tarvitaan todelliset näytöt osaa-
misesta alle 50 000 asukkaan 
kaupungeilta. 

Matkailullisesti Kristiinassa 
tehdään yhteistyötä mm Visit 
Finlandin ja lähellä olevien När-
piön ja Kaskisten kaupunkien 
kanssa. Esimerkkinä jälkimmäi-
sestä on päivän kestävä kolmen 
kaupungin bussiretki. Nähtä-
vyyskierroksia bussilla voidaan 
tehdä myös Kristiinankaupungin 
eripuolille, koska kohteita on 
runsaasti. Susiluola Pyhävuoren 
maastossa kertoo tarinaa ihmi-
sestä 120 000 vuoden takaa. 
Maataloudellisesti alueelta saa-
daan 2500ha:n verran ruokape-
runaa, joka kattaa 30% maamme 
tarpeesta. Reitin varrelle voi-
daan myös sijoittaa käynti huip-

puteknologian yrityksessä esi-
merkiksi Kone-Ketonen Oy:ssä, 
joka tuottaa metsänkorjuuseen 
tarvittavaa tekniikkaa globaa-
leille markkinoille.

Kristiinankaupunki on bussi-
matkailun kannalta hyvä lyhy-
eenkin taukopysähtymiseen. 
Kaupunkimiljöö tarjoaa mat-
kustajille katseltavaa ja koetta-
vaa, kun kuljettajan taukoaika 
koittaa. Mm puutalomaailma on 
mielenkiintoinen Kissanpiiskaa-
jan kujineen. Kaupungilla on hy-
vät ja ajantasaiset matkailusivut 
netissä.

www.visitkristiinankaupunki.fi
www.cittaslow.org
www.visitfinland.fi

Kristiinankaupunki tarjoaa kosolti silmänruokaa.

Kristiinankaupungin elinkeinokeskukseksen toimitusjohtaja Ange-
lique Irjala ja Turisti-infon matkailuneuvoja  ja opas Helena Kari.

Kristiinankaupungin näkymää etelästä tultaessa.
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Tieliikennelakiimme uudistui 
1.6.2020. Normaalissa käy-
tännössä muutokset eivät ole 
kovin merkittäviä. Joihinkin 
asioihin tuli selvennyksiä. Toi-
saalta tienkäyttäjälle annettiin 
enemmän vastuuta ja harkinta-
valtaa. Esimerkkinä uudistunut 
talvirengassäännöstö. Polkupyö-
räilijöiden oikeuksia tarkennet-
tiin, samoin autonkuljettajilta 
edellytettään entistä suurempaa 
ennakointia ja muun liikenteen 
huomioimista.

Vanha rikesakkosysteemi pois-
tettiin ja tilalle tuli liikennevirhe-
maksu. Liikennevirhemaksu on 
hallinnollinen maksuseuraamus 
liikenteen valvonnassa todetuis-
ta vähäisistä rikkomuksista. Sen 
määrää poliisi. Rajavartiolaitos 
tai tulli omalla toimialueellaan 
niille määrätyissä tehtävissä.

Toistuvasti liikennerikkomuksiin 
syyllistyvän henkilön poliisi voi 
määrätä ajokieltoon. Ajokielto 
seuraa jos henkilö on syyllisty-
nyt neljä kertaa kahden vuoden 
tai kolme kertaa vuoden aikana 
seuraaviin rikkomuksiin: nope-
usrajoituksen ylittäminen yli 10 
km/h jos nopeusrajoitus on enin-
tään 60 km/h tai jos ylitys on yli 
15 km/h nopeusrajoituksen olles-
sa yli 60 km/h, viestintävälineen 
kiellettyyn käytöön ajon aikana 
tai punaisen liikennevalon nou-
dattamatta jättämiseen.

Ajokieltoon johtava toistuvien 
rikkomusten määrä on pienempi 
kahden vuoden ajan ajo-oikeu-
den saamisesta Jos olet saanut 
auton ajo-oikeuden tai sinulla on 
moottoripyörän ajo-oikeus, niin 
virhemaksumäärät ovat kolme 
kahden vuoden ja kaksi vuoden 
aikana.

Seuraavassa joitain kiinnosta-
via liikennevirhemaksujen hin-
toja. Nopeusrajoituksen olles-
sa 60km/h tai alempii, alle 10 
km/h:n ylitys maksaa 100 €; jos 
ylitys on 10 – 15 km/h on maksu 
170 €, ja jos ylitys on 15 – 20 
km/h maksaa se 200 €.

Nopeusrajoituksen ollessa yli 
60km/h, alle 10km/h ylitys on 

70 €, yli 10km/h mutta alle15 
km/h hinta on 140€, ylityksen 
ollessa 15 – 20 km/h on hinta 
170 €. 

Jos nopeudenylitys on yli 20km/h 
seuraa siitä rangaistusvaatimus 
eli sakko entiseen tapaan.

Viestintävälineen käyttö ajon ai-
kana on 100 € arvoinen, samoin 
punaisen liikennevalon noudat-
tamatta jättäminen ja turha linja-
autokaistan käyttäminen. Tur-
vavyön käyttämättä jättäminen 
maksaa 70 €.

Mikäli liikennevirhemaksusta 
haluaa valittaa, se on tietenkin 
mahdollista. Ajoneuvokohtai-
sesta liikennevirhemaksusta va-
litus on osoitettava liikenneval-
vontakeskukseen eli Helsingin 
poliisilaitokselle, huolimatta sii-
tä missä päin Suomea rikkomus 
on sattunut. 

Paikallisesti annetusta virhe-
maksusta valitus pitää tehdä 
tekopaikan poliisille. Valitus-
aika on 30 vuorokautta mak-
sun tiedoksiannosta. Valituksen 
käsittelee nyt poliisi; aiemmin 
rikesakon valitukset käsiteltiin 
käräjillä. Valitukseen sopiva lo-
make löytyy poliisin nettisivuilta  
www.poliisi.fi.

Meitä koskeva uudistus tuli 
koulukuljetuksiin: 80km/h:n no-
peusrajoitus poistui. Sensijaan 
koulukuljetusajoneuvo pitää olla 
edelleen merkitty tunnuksin au-
ton etu- ja takapuolelta.

Myös muutamia uusia liiken-
nemerkkejä on tullut käyttöön. 
Kannattaa käydä tsekkaamassa 
netistä.

Ehkä yksi näkyvimmistä muu-
toksista on pysäköinnin sallimi-
nen vastaantulevan liikenteen 
puolelle, mikäli pysäköinti on 
muuten sallittu.

Isoja autoja helpottava säännös 
on myös vapaa ajokaistan va-
linta käännyttäessä risteyksessä 
kaksi- tai useampikaistaiselle 
tielle. Ryhmityssääntöihin ei tul-
lut muutoksia.

Kevennys tähän loppuun: Nyt 
saa puolet matkasta ilmassa 
kulkevalla kumijousitetulla ke-
vytperävaunuyhdistelmällä ajaa 
satasta, mikäli liikennemerkki 
sallii.

Turvallista matkaa!

Ari Karesvuo

Tieliikennelain	muutoksia
Karesvuo kommentoi

Maksujen suuruudet ovat 20 – 
200 Euron välillä. Jos virhemak-
sun piirissä olevia rikkomuksia 
on useampi, korotetaan niistä 
ankarinta 40 eurolla. Liikenne-
virhemaksun voi saada jalan-
kulkija, pyöräilijä, muun moot-
torittoman ajoneuvon kuljettaja, 
moottoriajoneuvon kuljettaja tai 
matkustaja sekä vesiliikennekul-
kuneuvon päälikkö.

Liikennevirhemaksu voidaan 
määrätä myös ajoneuvokohtai-
sesti automaattisessa liikenteen 
valvonnassa. Maksusta vastaa 
tällöin ajoneuvon omistaja, halt-
ja, tilapäinen käyttäjä tai käyttö-
vastaava. Näin maksu pyritään 
kohdentamaan oletetulle kuljet-
tajalle.

Meitä koskeva 
uudistus tuli 

koulukuljetuksiin: 
80 km/h:n 

nopeusrajoitus 
poistui.

”
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Kiinnostavia kohteita

Kone-Ketonen	Oy	–
metsänkorjuuosaamista	Kristiinankaupungissa

Suomalainen metsäosaaminen 
on tunnustettua maailman laa-
juisesti. Se on kehittynyt käytän-
nön tarpeiden oivaltamisesta ja 
ideoiden valmistamisesta toimi-
vaan muotoon.

Visit Kristiinankaupunki -bus-
sireissulla tuli mahdollisuus 
tutustua Kone-Ketonen Oy:n 
toimintaan paikan päällä. Yritys 
on talousneuvos Lauri Ketosen 
(70v) aikanaan perustama, jonka 
lähtökohtana oli kuitenkin aluk-
si maatalouskoneiden kehittely 
ja valmistus  Ajatukset siirtyivät 
metsänkorjuun puolelle, kun laa-
jempi asioiden tarkastelu siirsi 
mietinnän vihreän kullan puolelle.

Puutavarankorjuu on kokenut 
pitkän kehityskaaren kirveistä, 

pokasahoista, justeereista ko-
neelliseksi toiminnaksi. Mikään 
ei ole niin helppoa, miltä loppu-
tulos näyttää, vaan monen asian 
summa. Kone-Ketonen Oy:n 
tuotekehittely harvesterien kaa-
topäiden kohdalla, on poikinut 
sarjan eri kokoluokkiin sijoit-
tuvia teräskouria. Niiden tek-
niikoissa yhdistyy metalli, hyd-
rauliikka ja sähkö tietotekniikan 
ohjaamiksi kokonaisuuksiksi. 
Ammattihenkilöstölle syntyvät 
ideat, niin tehtaalla kuin asiak-
kaiden taholta, otetaan vakavasti 
ja niihin perehdytään luovalla 
otteella. 

Tämänpäivän tilanteeseen, jossa 
80% tuotannosta menee ulko-
maille, on päädytty monen vai-
heen kautta. Merkittävää on ollut 

Talousneuvos Lauri Ketonen ja toimitusjohtaja Juha Jaakkola.

Kone Ketonen Oy sijaitsee Kristiinankaupungin eteläpuolella.
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uskallus tehdä uutta ja lähteä sitä 
kauppaamaan maailmalle. Esil-
läolo alan ammattijulkaisuissa 
on myös ollut tärkeä viestinviejä 
laitteista, joilla on kyky toimia 
luotettavasti ja tuottoisasti mitä 
erilaisimmissa toimintaympäris-
töissä. Oman valmistuksen suuri 
osuus kokonaisuudesta takaa 
laadun ja myös nopeat reagoin-
nit asiakkaiden tarpeisiin. Vara-
osien saannin nopeus on merkit-
tävä valtti urakoitsijoille, joille 
aika on valttia.

Puunkorjuukoneet ovat kehitty-
neet omaksi tuotantoalueekseen 
niin valmistuksen kuin varuste-
luiden osalta. Kun kaikki osa-
alueet toimivat saumattomasti 
yhteen, on hyvä lopputulos saa-
vutettu. Kone-Ketonen Oy:llä on 
useita kotimaisia koneenvalmis-
tajia yhteiskumppaneina. Ulko-
maille suunnatuissa projekteissa 
yhteistyö on voimaa. Oikeanko-
koinen yksiotekaatopää sille so-
pivassa koneessa on tärkeä asia 
myös jälkimarkkinointia ajatel-
len. Ulkomaisille asiakkaillekin 

on toimintavarmuus todella mer-
kittävää, kun he laitevalintojaan 
suunnittelevat ja tekevät.

Charterbussimatkailussa Kone-
Ketonen Oy ja muut merkittä-
vää osaamista sisältävät kohteet 
antavat uusia mahdollisuuksia 
matkojen ohjelmia mietittäessä. 
Perinteiset kohteet voidaan tie-
tenkin säilyttää mukana, mutta 
suomalaisen osaamisen esille-
tulo olisi todella suotavaa niin 
kotimaisille kuin ulkomaisille 
ryhmille tarjontaa pohdittaessa.

Nyt on hyvä aika avartaa nä-
kemyksiä ja todeta omien alu-
eidemme vahvuudet, tuoda ne 
esille joustavan bussimatkailun 
avulla. Viestit osaamisesta liik-
kuvat hetkessä maailmalle.

www.kone-ketonen.fi
www.visitkristiinankaupnki.fi
www.visitfinland.fi

Teksti ja kuvat: 
Isko Uusimäki

 
Kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta!

Toivotamme kaikille 

HYVÄÄ JOULUA
 ja MAISTUVAA 
UUTTA VUOTTA 

2021!

J       ULUTERVEHDYS

 Aamiainen klo 06-10
 Lounas klo 10:30-16
 A la carte klo 10:30-22
 Kotipizza klo 10:30-22
 Hese ja Subi klo 10:30-21 (12-21)

“Herkkua on meillä monenlaista...”

Avoinna kukonlaulusta keskiyöhön

Neste Pälkäne Aapiskukko • Valtatie 12, 36600 PÄLKÄNE

Toni Halkola on tekninen dokumentoija ja av-materiaalin valmistaja.

Ulkomaan myyntiä hoitaa Jari Hakala ja laskutusta Anneli Tulensalo

Puun kaatopää Keto 150 Eco Prosessor.
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Timon kulma

Kestävää	matkailua

”Eikö isojen 
volyymien 
turismi voi olla 
kestävää tai 
vastuullista? 
Tätä voi jokainen 
miettiä.

Asioiden kestävyydestä puhu-
taan paljon ja mitä sillä tarkoi-
tetaan? Ensimmäiseksi tulevat 
mieleen ilmastokysymykset. 
Kestävään toimintaan sisällyte-
tään toki taloudelliset kysymyk-
set ja oikeudenmukaisuuteen 
liittyvät asiat. Tässä onkin pal-
jon soviteltavaa, kun puhutaan 
isoista volyymeista ja haetaan 
kasvua matkailun toimialalle.

Olin joitakin aikoja sitten muka-
na matkailuseminaarissa, jossa 
käsiteltiin Helsingin matkai-
lustrategiaa eri näkökulmista. 
Silloin oltiin vielä kasvun uralla 
ja tämänhetkisestä kurimukses-
ta ei ollut tietoa. Monien hyvin 
käytännönläheisten asioiden li-
säksi yhtenä teemana oli kestävä 
matkailu. Eri teemoihin paneu-
duttiin ns. työpajoissa. Yhdellä 
rastilla oli teemana kestävä mat-
kailu. Konsulttitoimiston henki-
lö esitti kysymyksen: Miten nä-
ette kestävän matkailun ja miten 
matkailun haittoja voidaan vä-
hentää? (Näin se suurin piirtein 
meni) Esitin vastakysymyksen: 
tarkoitatko, että miten saadaan 
matkailuvolyymit laskuun eli 
vähemmän turisteja? Vastaus oli 
myöntävä. Vastasin siihen leik-
kisästi, että tuohan on helppoa…

Kysymyksen asettelussa oli 
ehkä pientä tarkentamisenvaraa. 
Vastakkain oli ikääntyvä jäärä ja 
milleniaali. Me molemmat nä-
emme asiat täysin eri näkökul-
masta. Minun ajatukseni pyörii 
kasvun uralla eli miten saamme 
enemmän asiakkaita, työtä ja 
sitä kautta rahaa. On kieltämättä 
hankalaa ajatella, miten vähen-
nämme asiakkaita ja aiheutam-
me vähemmän hiilijalanjälkeä. 
Suoraviivaisesti ajateltuna se 
onnistuu parhaiten hinnoittele-
malla överiksi ja myymällä keh-
noa. Asiakkaat suorastaan saat-
taisivat loppua ja hiilijalanjälki 
olisi hoidettu kuosiin nopeasti. 
Kestävyyden määritelmä lienee 
kuitenkin paljon laajempi ja mo-
nimutkaisempi kysymys.

Nyt lokakuussa oli uusi semi-
naari, jossa käsiteltiin matkailua 
monesta näkökulmasta ja hyvin 
vaikutusvaltaisten alustajien 
voimin. Asiaa käsiteltiin isossa 
kuvassa paneutumatta pienem-
piin yksityiskohtiin. Osallistuin 
siihen etänä, kuten 800 muuta 
matkailuihmistä. Paikanpäällä 
oli reilut 200 henkeä. Matkai-
lua käsiteltiin monipuolisesti, 
paitsi bussien tilausliikenteestä 
ja esim. Helsinkiin suuntautuva 
ryhmä- ja risteilymatkailu loisti 
poissaolollaan. Näistä ei mai-
nittu sanaakaan, ainakaan siten, 
että olisin huomannut. Liikenne-
ministeri tosin sivusi bussimaa-
ilmaa huolella markkinaehtoisen 
kaukoliikenteen loppumisesta 
Joensuun ja Kajaanin välillä! 
Onkohan satojen tuhansien ris-
teilyturistien ja isojen aasialais-
ryhmien palveleminen ongelma 
eli eikö isojen volyymien turismi 
voi olla kestävää tai vastuullista? 
Tätä voi jokainen miettiä. Mi-
nusta fiksusti ja ammattitaidolla 
sekä hyvillä työkaluilla hoidettu 
massaturismikin voi olla hy-
vin vastuullista. Hiilijalanjäljen 

koko/matkailija on hyvin to-
dennäköisesti pienempi moneen 
muuhun tapaan verrattuna. Olen 
sitoutunut bussimaailmaan, jo-
ten ajatukseni ovat värittyneitä, 
sitä en kiellä. Tärkeintä oli olla 
yhdistyksenä mukana.

Jos pieni kevennys sallitaan 
näinä vakavina aikoina. Viime 
maaliskuusta saakka Suomes-
sa ja kaikkialla maailmassa on 
matkailtu kestävästi ja matkai-
lun hiilijalanjälki on pienentynyt 
valtavasti. Jos otamme digitali-
saation käyttöön, voisimme mat-
kustella ympäri maailman ns. 
etänä. Matkamuistot voidaan ti-

lata verkkokaupasta ja ruoat ko-
tiin toimitettuna. Tarvitsee vain 
lojua sohvalla tabletti tai läppäri 
sylissä. Me voimme sitten etsiä 
uusia ammatteja. Bussikalus-
toa voidaan hyödyntää jollain 
uudella tavalla ja ylimääräiset 
myydä ulkomaille, jos joku niitä 
tarvitsee sielläkään.

Ei kai sentään. Pandemian pa-
hentuessa näitä miettii, ei voi 
mitään. Toivotaan kuitenkin, 
että joskus vielä kuljetamme 
ulkomaalaisia ryhmiä kuten en-
nenkin, tai ainakin lähes…

Timo Rinnekari
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Uutiset
MONIPUOLINEN RAUHALAHTI!

  

Koskikartanon	kuulumiset:

Sisätilat	uudistuivat
ja	sukupolvi	vaihtuu

Hollolan Hämeenkoskella val-
tatie 12:n varressa toimiva tuttu 
taukopaikka Koskikartano uu-
distuu. Ravintolatilat on nyt ko-
konaan uusittu. Koskikartanossa 
on myös meneillään sukupol-
venvaihdos. Yrittäjäpariskunta 
Leena ja Arto Heinonen siirty-
vät sivummalle ja vetovastuun 
ottavat heidän tyttärensä Sanna 
Kiuru ja Saija Heinonen, joiden 
käsialaa on tilojen uudistus.

Heinoset perustivat Koskikarta-
non 16 vuotta sitten. Tänä aikana 
taukopaikasta on kehkeytynyt 
oikea minitavaratalo lukuisine 
oheispalveluineen. Työtä yrittäjät 
ovat puurtaneet itseään säästämät-
tä, joten tulossa oleva rennompi 
vaihde on varmasti ansaittu.

Tuoreimmassa remontissa ra-
vintolasta uusittiin kaikki mah-
dollinen. Uusi ilme on valoisan 
viihtyisä ja henkii maaseudun 
rauhaa.  Myös linjastot järjestet-
tiin uudelleen ja esimerkiksi ryh-
mien ruokailu onnistuu aiempaa 
sutjakkaammin. Asiakaspaikkoja 
ravintolassa on kaikkiaan 120.

Koskikartano on suosittu lou-
naspaikka. Yrittäjien mukaan 
lista koostuu paljolti kotiruoka-
tyyppisestä tarjonnasta. Tykätty-
jä ovat myös talon omat leivon-
naiset, joista ykkössijalla ovat 
herkulliset munkit.

Omien kahvila- ja ravintolapal-
veluiden lisäksi talosta löytyvät 
Kotipizzan ja Scanburgerin tuot-
teet. Koskikartanossa on myös 
400 neliön suuruinen päivittäis-
tavarakauppa, erikoisvalikoimaa 

tarjoava karkkikauppa, kukka-
kauppa, vaateliike sekä Aarre-
aitta, jonka valikoima kattaa 
tuotteita lahjatavaroista sisus-
tukseen. Huoltamopalvelut ovat 
Teboilin tunnusten alla.

Koskikartano on avoinna arkisin 
klo 6-21, lauantaisin 8-21 ja sun-
nuntaisin 9-21.

Pekka Paloranta

Koskikartano on nykyisin 14 ihmisen työpaikka.

Remontissa Koskikartanon ravintolatilat sekä linjastot 
uusiutuivat täysin.

Hämeenkoski on perinteinen 
maaseutupitäjä, joten Koski-
kartanossakin pääsee maa-
seudun tunnelmaan. Mai-
tolavalla kaikessa rauhassa 
istuskelevat kokeneet yrittä-
jät Leena Heinonen (vas.) ja 
Arto Heinonen sekä tulevat 
yrittäjät eli heidän tyttärensä   
Sanna Kiuru ja Saija Heinonen.
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Markkulan	ura	jatkuu
omassa	lakitoimistossa

Pitkään Koiviston Auton pal-
veluksessa työskennellyt va-
ratuomari Mikko Markkula 
siirtyi loppukesällä itsenäiseksi 
lakimiesyrittäjäksi. Markkulan 
toimisto sijaitsee Lahden Matka-
keskuksessa, ja työhuoneen ikku-
noista voi tietysti katsella bussien 
ja matkustajien liikkumista.

Kiinnostuksen bussialaan Mark-
kula sai verenperintönä isältään 
Matti Markkulalta (1933-2020), 
joka toimi linja-autoalan työteh-
tävissä ja myös liikennöitsijänä.

Koiviston Auto-konsernissa 
Markkula työskenteli yli 17 
vuotta, josta ajasta Lahden ty-
täryhtiön Koiviston Auto Oy:n 
toimitusjohtajana yli 11 vuotta. 

Mukana kulkivat myös erilaiset 
juristin työtehtävät konsernissa.

Bussialan arki on Mikko Markkulan uudessakin elämässä tii-
viisti läsnä, sillä hänen toimistonsa sijaitsee Lahden Matka- 

keskuksessa aivan bussilaitureiden tuntumassa.

– Linja-autoalalla toimiessa nä-
kee läheltä sen, että yrittäjyys 
on hieno mutta vaativa laji, sitä 
tekee mieli kokeilla myös itse. 
Mietin asiaa pitkään ja päätin tä-
män muutosajankohdan itse asi-
assa varsin kauan sitten, jo pal-

jon ennen koronan ilmestymistä 
kuvioihin, Markkula kertoo.

Markkula Lakiasiaintoimisto Oy 
toimii Lahdessa ja Etelä-Suo-
men alueella tarjoten yleistoi-
mistona lakipalveluja yrittäjille 

ja yksityishenkilöille: yhtiöoi-
keudenasioita, sopimusasioita, 
asumiseen ja kiinteistöihin liit-
tyviä asioita, riita- ja rikosasioita 
ja perintöasioita.

Markkula on myös perustanut 
liikekumppaninsa Antti Tievan 
kanssa koko maan alueella toi-
mivan Hankintaratas Oy:n, joka 
on erikoistunut julkisten hankin-
tojen juridiikkaan niin tilaajavi-
ranomaisten kuin yritystenkin 
näkökulmasta.

– Kuljetusala ja sen ihmiset 
ovat minulle tuttuja todella pit-
kältä ajalta, lapsesta asti. Jaan 
syvän huolen koronakriisin vai-
kutuksista yrityksiin ja niiden 
henkilöstöön sekä koko toimi-
alan elinvoimaan, sanoo Mikko 
Markkula.

KYSY LISÄÄ:
Opinto-ohjaaja Pia Niuta,  
044 708 1147   pia.niuta@salpaus.fi www.salpaus.fi

Kurssi alkaa maanantaina 22.2.2021. Tule!
Bussinkuljettajaksi!

Huovari	EB-verkostoon
HSL:n Sipoon suunnan bussilin-
jojen kilpailutus tuo liikentee-
seen lisää sähköbusseja.

Oy Pohjolan Liikenne Ab ja 
Taksikuljetus Oy ovat voitta-
neet kilpailun Sipoon suunnan 
ja Tuusulan bussilinjoista. Kil-
pailukierros tuo Sipoon linjoille 
yhteensä 24 uutta sähköbussia.

Oy Pohjolan Liikenne Ab voitti 
kohteen, jossa oli mukana kai-
ken kaikkiaan 37 Sipoon suun-
nan bussilinjaa.

Taksikuljetus Oy puolestaan 
voitti kohteen 268, jossa oli 
mukana kolme Tuusulan bussi-
linjaa. Yhtiöt liikennöivät voit-
tamiaan linjoja elokuusta 2021 
lähtien.

Sähköllä	Sipooseen
Kilpailutus tuo HSL:n tilaamaan 
liikenteeseen 24 uutta sähkö-
bussia. Sipoon suunnan linjoille 
tulee elokuusta 2021 alkaen 12 
uutta matalalattiaista 12-metris-
tä sähköbussia, joissa on 34 istu-
mapaikkaa. 

Linjoille tulee myös kymmenen 
uutta 15-metristä sähköbussia, 
joissa on 47 istumapaikkaa.

Taksikuljetus Oy liikennöi voit-
tamiaan Tuusulan linjoja yhdellä 
Euro-6-päästöluokkaan kuulu-
valla MiniB -tyypin bussilla.

Lähde: HSL

Liikenne Huovari on ylivieskalainen perheyritys, joka tunnetaan 
ennestään tilausajojen ja bussimatkailun puolelta.  

Kuva: Kari Ohtamaa

Kaukoliikenteen markkinointi-
yhteenliittymä ExpressBus on 
laajentunut uudella liikennöit-
sijällä. Uusi liikennöitsijä on  
Liikenne Huovari Oy Ylivieskas-
ta. Huovari ajaa EB-väristä arki-
vuoroa Ylivieskan ja Jyväskylän 

välillä. Aiemmin Kasilinja Oy 
lisäsi tarjontaansa Helsinki - Lap-
peenranta -reitin. ExpressBus on 
perustettu vuonna 1991 ja tällä 
hetkellä siihen kuuluu em. lisäksi 
Länsilinjat Oy, Väinö Paunu Oy 
ja Pekolan liikenne Oy.



28 Charter Club   4/20

Uutiset

LBERT  E INSTE INSTROUHIAINEN.FI

Kiitokori	harppaa	vihreään	tulevaisuuteen
Erikoisajoneuvoja Iitin Kausalas-
sa valmistava Kiitokori Oy suun-
taa vahvasti tulevaisuuteen. Yri-
tyksen omistuspohja, hallitus ja 
johto sekä myös tuotteet uusiutu-
vat. Lokakuisen sopimuksen mu-
kaisesti teollisuusneuvos Ilmari 
Mustonen perheineen luopuu 
omistuksestaan Kiitokorissa. 

Omistus siirtyy kokonaisuu-
dessaan Antero Sirkalle, joka 
on ollut Kiitokorin toimitus-
johtaja vuodesta 1989 ja myös 
osaomistaja. Järjestely viedään 
päätökseen vuoden 2021 aikana. 
Uudeksi toimitusjohtajaksi on 
nimitetty 27.10. Peter Sandin.

Kiitokoria luotsaa uusi hallitus, 
jonka puheenjohtajana toimii 
Antero Sirkka. Hallituksen muut 
jäsenet ovat hänen tyttärensä 
Sini Järvi sekä Marita Pulkki-
nen. Järvi on toiminut Kiitoko-
rin konsernijohdon assistenttina 
vuodesta 2005. Pulkkinen on ol-
lut Kiitokorin palveluksessa 46 
vuotta ja työskennellyt pitkään 
muun muassa konsernin talous- 
ja hallintojohtajana.

Peter Sandin on toiminut Kii-
tokorin paikallisjohtajana vuo-
desta 2018. Hänellä on pitkä 
kokemus autokoriteollisuuden 
johto- ja myyntityöstä. Sandi-

nin aiemmat työtehtävät ovat 
painottuneet vientimarkkinoihin 
ja myös sähköisiin hyötyajoneu-
voihin.

 – Kiitokori on nyt astunut uu-
teen kehitysvaiheeseen. Perin-
teikäs, yli 72 vuotta autonkoreja 
rakentanut yritys ottaa suuria as-
keleita kohti tulevaisuutta, jossa 
vihreät arvot sekä sähköinen 
liikenne ovat keskeisessä roolis-
sa, sanoo toimitusjohtaja Peter 
Sandin.

eKiitokori-sana kuvaa Sandinin 
mukaan hyvin yrityksen tulevai-
suuden tavoitteita.

– Sähkökäyttöiset ja vaihtoeh-
toisia polttoaineita käyttävät 
erikoisajoneuvot tulevat muo-
dostamaan tärkeän osan tuo-
tannostamme. e-Startti on jo 
tapahtunut kesällä. Toimitimme 
Göteborgiin kaksi täyssähköistä 
kirjastoautoa, jotka ovat saaneet 
erinomaisen vastaanoton.

Lähitulevaisuudessa Kiitokori ai-
koo esitellä e-ideologian mukaisia 
uusia tuotteita, jotka tulevat vah-
vistamaan yrityksen asemaa eten-
kin vientimarkkinoilla. Nykyisin 
vientiin menee noin 80 prosenttia 
tuotannosta. Tavoitteena on löytää 
uusia markkina-alueita.

Korona	piinaa	edelleen	bussiyrityksiä
Linja-autoliiton marraskuussa 
toteutetun jäsenkyselyn tulok-
sissa alavireisyys sekä huoli 
yrittäjien ja työpaikkojen tule-
vaisuudesta jatkuu.

Kyselystä selviää, että linja-au-
toalaa piinaava korona-ahdinko 
ja vaikeudet eivät näytä helpot-
tavan riittävällä ja toivotulla ta-
valla. Yritysten tilanne on edel-
leen hankala. Linja-autoliitto 
uudisti huhti- ja elokuussa teh-
dyn jäsenkyselyn koronakriisi-
tilanteesta koko jäsenistölleen 
marraskuussa. 

Kyselyssä selvitettiin markkina-
ehtoisen liikenteen, kaupunki- ja 
kaupunkiseutuviranomaisten 
(TVV:t), ELY-keskusten, kunti-
en koululaisliikenteiden, tilaus-

liikenteen ja linja-automatkailun 
tilannekuvaa koronaviruksen 
toisen aallon keskellä.

Vastanneista 50 % ilmoitti yri-
tyksen liikevaihdon vähenty-
neen yli 50 %. Yli puolella yri-
tyksistä on edelleen henkilöstöä 
lomautettuna ja 78 % yrityksistä 
on linja-autoja poistettuna lii-
kennekäytöstä.

Noin 80 % yrityksistä kertoi 
saaneensa tähän mennessä tu-
kea eri tukikanavista. Yrityk-
sistä 65 % on päättänyt hakea 
tukea uudelleen käyttöönotet-
tavasta Kustannustuki II -pa-
ketista. Tähän mennessä olleita 
yritystukikanavia, tuen jakope-
rusteita ja määrää kritisoitiin 
edelleen.

Usko yritysten säilymiseen on 
kuitenkin vahva, vaikka korona-
tilanne ei ole helpottunut. Vas-
tanneista 78 % ilmoitti yrityksen 
selviävän tai ehkä selviävän, ja 
puolestaan 10 % yritystoimin-
nan ehkä loppuvan.

Tilausliikenne	
pysähdyksissä

Markkinaehtoista liikennettä on 
käynnistetty uudelleen. 74 % 
vastanneista totesi tarjonnan ole-
van vähintään 50 % normaalista. 
Elokuussa noin puolet kertoi lii-
kennöivän vähintään 50 %. Ke-
väällä markkinaehtoinen liiken-
ne oli supistettu lähes kokonaan. 
Kaupunki- ja kaupunkiseutuvi-
ranomaisten järjestämä liikenne 
ajetaan lähes normaalisti.

Noin 84 % ilmoitti liikennöitä-
vän 90-100 % tarjonnalla. Kui-
tenkin 41 % yrityksistä kertoi 
ns. autopäivien vähentyneen. 
Koulukuljetukset on hoidettu  
76 %: sti suunnittelun mukai-
sesti.

Yrityksillä on ollut edelleen 
vaikeuksia päästä neuvottele-
maan kuntien kanssa liikenteen 
muutoksista ja korvauksista. Ti-
lausliikenne ja bussimatkailu oli 
käytännössä pysähdyksissä ke-
vään ja kesän aikana. Tilanne on 
heikentynyt edelleen. Syksyn ai-
kana 69 % vastanneista informoi 
volyymin olevan vain 0-10 %:n 
tasolla normaaliin nähden. 65 % 
ilmoitti, että uusia tilauksia ei 
käytännössä tule ollenkaan.

Omistuspohja,	johto	ja	tuotteet	uusiksi
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Jäsenedut

PyHÄlle	relaamaan!	
Siellä	viihtyy	kaikkina	vuodenaikoina

Meidän kaikkien yhteinen kelohuvila tarjoaa Lapin 
lumoa edulliseen hintaan

Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta
www.tilausajokuljettajat.fi

Varaukset: 
Jukka Kähkönen
puh. 0400 695 316 

sähköposti: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi

Mökki on rakennettu massiivi-
sesta kelohirrestä ja pystyy ma-
joittamaan mukavasti 4-6 hen-
keä ja tarvittaessa jopa 8. 

Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä 
ja lapin elämyksiä ympäri vuo-
den. 

Mökiltä on matkaa palveluihin 
noin 1500 m. 

Katso myös www.pyha.fi 

Sesonkiviikot: 
1, 8 – 17, 36 – 40, 51 – 52. 
400 € / viikko

Hinnasto	jäsenille

Kysy myös mahdollisia irto-vuorokausia 60 € / vrk, 
etusija kokonaisilla viikoilla.

Varustus on korkeaa tasoa: Täysin 
varusteltu keittiö, pesukone, kui-
vauskaappi, astianpesukone, tun-
nelmasta ja lämmöstä vastaa Tuli-
kiven vuolukivitakka, 2 televisiota, 
taulu-TV kortinlukijalla (antenni-
verkko), DVD-soitin, vajasta löy-
tyy 2 polkupyörää, lämpöpistoke 
autolle. Pihalla on myös grillikota.

Lomakohteen osoite: 
Pyhätunturintie 1298, 
98530 Pyhätunturi

Muut ajat: 
300 € / viikko
Henkilökannattajille: 
500/400 € / viikko

Lukuvinkki
PIETARI Arvo Tuomisen matkassa 
Kirja	naapurimme	länsimaisimmasta	kaupungista
Arvo Tuominen on Yleltä elä-
köitynyt, useasti palkittu doku-
mentaristi, Venäjän tuntija ja 
oivallinen sanankäyttäjä. Oli-
pa kyseessä kirja, tv-ohjelma 
tai elokuva, hän osaa kiteyttää 
viestin helposti ymmärrettävään 
muotoon ja se on huomioitu 
myös itärajamme takana.

Pietari-kirja jatkaa samaa sarjaa. 
Se kuljettaa lukijaansa 1600-lu-
vulta meidän päiviimme ja taus-
toittaa tapahtumia, niiden syy-ja 
seuraustekijöitä, henkilöitä asioi-
den takana ja antaa perspektiiviä 
pienille ja suurille muutoksille 
naapurimme sangen värikkäässä 
historiassa. Euroopan menneen 
ajan vaikutukset ovat edelleen 
nähtävissä mm rakennuksissa, 
kunhan niitä osaa oikein katsoa. 
Kansainvälisyys on ollut suuri 

tekijä ja rahankäyttö poliittisena 
voimatekijänä.

Innostuin kirjasta henkilökoh-
taisista syistä. Sain ajaa useita 
tilausajoja Pietariin mukanani 
ihmisiä eripuolilta Eurooppaa. 
Niitä ennen ehdin käydä muuta-
man kerran Leningradissa, joka 
vaikutti  harmaalta lavasteva-
rastolta. -90 luvun alussa kävin 
kaupungissa videodokumentoi-
massa koulutuksellisia yhteis-
projekteja ja pari kulttuurivaih-
tojuttua Kanadansuomalaisen 
kuoron mukana.

Pietari oli alkanut pestä kasvo-
jaan ja muutoksen tuulet tuntui-
vat konkreettisesti.

Arvo Tuomisen kirjan kautta 
pääsin takaisin noihin aikoihin 

ja monet kysymykset Pietaris-
sa saivat vastauksen. Nevski 
Prospektin moninaisuus aukesi 
ja innostus lähteä taas joskus 
kaupunkia katselemaan sai uut-
ta pontta. Pietari on kaupunki, 
jonka tiettyä suomalaisuutta ja  
olemassaoloa ymmärtää taas 
hieman enemmän lukuhetken 
jälkeen. Uskoisin, että kirjan si-
sällöstä on paljon iloa myös pit-
kään sinne ajaneille kollegoille. 
He ovat nähneet ja kokeneet 
paljon asioita, joille on ollut 
vaikeata antaa raameja Suomes-
sa. On paljon, jotka vain pitää 
omakohtaisesti haistaa, mais-
taa, tuntea.

Pietari Arvo Tuomisen matkas-
sa -kirja antaa vihjeitä, mistä ja 
millälailla kokemuksia voi käy-
dä etsimässä.

Kirjan on kustantanut Readme.fi 
Oy ja sitä voi etsiä Adlibris.fi ja 
hakulaatikkoon Arvo Tuominen.

Isko Uusimäki

PS Taidan uppoutua seuraavaan 
AT:n kirjaan.



Tilausajokuljettajat	ry:n	
yRITySJÄSENET

A.Lamminmäki Oy Parkano
Aaro Forsman Oy / Forsmanin teemyymälä Vantaa
ABC Hyvinkään ravintola Hyvinkää
AK Tauko Oy / Autokeidas Ii Ii
Antin Konditoria Forssa
Anttolanhovi Anttola
Arctic Knife Kätkäsuvanto
Arctic Property Oy Tornio
Arolan Kuljetus Oy Orimattila
Artimat Oy / Potkuriparkki Raudanjoki
Ateljee Johanna Oras Koski Tl
Autokeidas Forssa Forssa
Carrus Delta Oy Lieto
Desing Hill Cafe Oy Halikko
Diverssikauppa EP Ky / Kasvihuoneilmiö Nummi
Eteläpää O. Oy Savitaipale
Finlayson Forssan Tehtaanmyymälä Forssa
Finneoplan Myynti Oy Kokemäki
Haagan Suutari Oy Haaga
Herkkujuustola Oy Sastamala
Herkkuravintola Takkatupa Pihtipudas
Himos Lomat Oy Jämsä
Hollolan Matkakeidas Hollola
Hotelli Jussan Tupa Enontekiö
Hotelli-ravintola Kultahippu Ivalo
Huittisten ammatillinen aikuiskoulutuske Huittinen
Hullu Poro Oy Sirkka
Humppilan Lasitorni Oy Humppila
Härkäpakari Oy Huittinen
Härmän Kuntoutus Oy Ylihärmä
Jaanan Herkkupöytä Oy / Muurlan Opisto Muurla
Jalonhelmi / Tiinan Marjakontti T:mi Suomussalmi
Jonasson Oy / Carsport Design Ylöjärvi
Juustoportti Catering Oy Jalasjärvi
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Jyväskylä
Jämsän Patalahti Oy Jämsä
Kahvila-Ravintola Granni Pello
Kahvila-Ravintola Linnan Liisa Oy Saarijärvi
Kahvio Onnenkoski Oy / Liisa Hanhikari Turku
Kainuun Tähti Oy/ Neste Kontiomäki Kontiomäki
Kaunispään Huippu Oy Saariselkä
Kausalan Matkakeidas Oy Kausala
Kiinteistö Oy Raitti Kalajoki
Kittilän Tarvikeosa ja Huoltamo Ky Kittilä
Koskelon  Matkailukeskus Oy Suonenjoki
Koskikartanon Kahvila-ravintola Hämeenkoski
Kosonen S. Linja-autoliike Kerimäki
Kotileipomo Siiskonen Oy Nuutilanmäki
Koulutuskeskus Salpaus Lahti
Kouvolan AAKK / Kuljetus Kouvola
Kukkolan Tilausliikenne Oy / Kukkolan Buss Ivalo
Kutilan Liikenne Oy Rovaniemi
Kyllönen A. Oy Kuhmo
Kylmänen Food Oy Rantsila
Lankosken Köffi Ky Tuorila
Lapin Herkkutupa Oy Kittilä
Lapin Liha Oy Rovaniemi
Laukaanhovi Laukaa Lievestuore
Lihajaloste Korpela Oy Huittinen
Lihajaloste Korpela Oy Kankaanpää
Liikenneasema Mäkipeura / Teboil Peura Peura
Lisävaruste Oy / Autopesucenter Helsinki
Lomatrio Oy Naarajärvi
Lounasravintola Ämmän Herkkusuu Suomussalmi
LSS - Long Special Services Ltd Oy Helsinki
Matin Ja Liisan Asema Oy Lapinlahti
Matka-Mainio Oy Nilsiä
Matkailukeskus Lossisaari Keitele
Matrocks Oy Tampere

Mattilan Marjatila Sampu
Mikkelin satamakahvila / Isoäidin Jäätelötehdas Mikkeli
Mikontalon ravintola ja pitopalvelu Virrat
Motelli Käpylä Oy / Motel Käpylä Keminmaa
Museorautatieyhdistys Ry Minkiö
Muurla Design Marketing Oy Muurla
Myllyn Kuppi & Kakku Oy Lammi
Napapiirin Lahja Oy Napapiiri
Napapiirin Porofarmi Oy Rovaniemi
Nelosparkki Oy / Neste Kuivaniemi Kuivaniemi
Neste huolto Junttari Kittilä
Neste Häijää Mouhijärvi-Häijään huoltok. Häijää
Neste Jalastuuli Jalasjärvi
Neste K Ankkurituuli Loviisa
Neste K Mäntsälä Tuuliruusu Mäntsälä
Neste K Sipoonlahti Söderkulla
Neste Kolinportti Ahmovaara
Neste Kuortane Velj. Jaskari Oy Kuortane
Neste Linnanportti Sukeva
Neste Maikkula, Oulun Baari Oulu
Neste Oil  Taukotuuli Lahti
Neste Porinportti Pori
Neste Pälkäne Aapiskukko Pälkäne
Neste Saariselkä Saariselkä
Neste Sodankylä Mauno Alatalo Sodankylä
Nurmijärven Linja Oy Nurmijärvi
Onnibus.com Oy Tampere
Panda Oy Ab Vaajakoski
Pekkores Oy / Ravintola Karelia Helsinki
Pohjanranta Oy Keminmaa
Polster sp.Z.o.o.sp.k. Pila
PowerPark Härmä
Puustelliravintolat Oy Nivala
Päivin Kammari Sodankylä
Quality Hotel Isovalkeinen Kuopio
Raitin Kahvila Oy Hartola
Rauman Hovi Oy / Kalliohovi Rauma
Ravintola Hämeenportti Oy Somero
Restel Liikenneasemat Oy Tampere
Santa's Hotels / Hotel Santa Claus Oy Rovaniemi
Santa's Pizza & Burger Napapiiri
Scania Suomi Oy Helsinki
Serlachius-muset Gustaf ja Gösta Mänttä
Sirin Lounasravintola Tuulos
Solaris-lomat Ry / Kuopin Kylpylä Oy Helsinki
Sunborn Saga Oy / Ruissalon Kylpylä Turku
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy Helsinki
Taukopaikka Lahnajärvi Oy Lahnajärvi
Teboil Pirkanhovi Lempäälä
Teboil-Huttula Joutsa
Tei-Tupa Ikaalinen
Tilausliikenne A.Arvela Narva
Tmi Seppo Lauer, Neste K Linnatuuli Janakkala
Traffica Oy Kuopio
Töysän Linja Oy Keuruu
Valamon luostari Uusi-Valamo
VDL Bus & Coach Finland Oy Vantaa
Veho Oy Ab Vantaa
Veraisen Leipomo Oy / Kahv. Tuomaksen Tupa Mynämäki
Vianor Oy Lpr
Vierumäen Matkakeidas Oy Vierumäki
Viestintä Omniplus Lahti
Vihavaisen Taksi Oy Rantasalmi
Viherlandia Oy Jyväskylä
Viking Line Abp Maarianhamina
Volvo Finland Ab Vantaa
Väisäsen Kotiliha Oy Iisalmi
Wood Jevel Design Kauko Raatiniemi Ky Kolari
Ykköspesä Oy Saukkola
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Olemme valinneet Vuoden  
Taukopaikan miltei koko yhdis-
tyksen historian ajan. Kulunut 
vuosi on ollut poikkeuksellinen 
eli toimialamme on ollut tauolla. 
Päätimme jättää myös tämän pe-
rinteen huilaamaan. 

Palvelut pelaavat laadukkaasti 
kuten ennenkin, varsinkin jos 
muistat ilmoittaa tulostasi etu-
käteen. 

Nyt tämä on korostetun tärkeää, 
kun ravintoloiden henkilöstö ja 
kapasiteetti on suhteutettu vä-
hentyneeseen kysyntään. Aivan 
jokainen liikenneasema pystyy 
palvelemaan sinua ja ryhmääsi 
ensiluokkaisesti, jos heillä on 
tieto tulostasi.

Pieni soitto taukopaikalle sopi-
vasti ennen saapumistasi auttaa 
palvelemaan asiakkaitasi!

Timo Rinnekari

Bongaa		
Toyota-	

onnikka!
Havaitse, kuvaa ja lähetä! Nyt 
alkaa kaikille jäsenillemme 
avoin huomiointikisa

Jos huomaat jossain kuvan 
Charter Club -lehden tunnuk-
silla varustetun Toyota Hiace 
10-paikkaisen pikkubussin, niin 
ota autosta kuva ja lähetä se 
osoitteisiin:

timo.rinnekari
@tilausajokuljettajat.fi
isko.uusimaki 
@tilausajokuljettajat.fi

Merkitse paikka ja aika sekä 
omat yhteystietosi.

Vastaajat osallistuvat kerran 
kuukaudessa Jokipiin Pellava 
Oy:n laudeliinapakettiarvon-
taan. Liinoissa (2kpl) on käyttö-
ohjeet.

Huittisten Portti

Risto Rytin katu 2, Huittinen • info@harkapakari.fi • harkapakari.fi

Tervetuloa 
viihtyisään ruoka-
ja taukopaikkaan!
Yli 200 asiakaspaikkaa
HYVÄT PAIKOITUSTILAT

• Laukut • Matkalaukut 
• Reput • Vyöt 
• Aidot 
  Ainot ja Reinot

Laadukkaat kotimaiset, 
nahkaiset 
• Laukut • Vyöt
• Lompakot • Käsineet

Muista myös herkulliset á la Carte -annoksemme!

Avoinna: 
ma-pe  5.30–23 
la  6.30–23
su  7.30–23
puh. 02 565 000

ma–la 7–22, su 9–22

Avoinna klo 9–23

Tervetuloa!

Jatkuvasti 
hyviä tarjouksia!

Avoinna su-pe 10–18, la 10–16 tai sop. muk.
Puh. 0440  565 021

LAUKKU-CENTER

Vuoden		
taukopaikka

tauolle
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Charter Club
mediatiedot 2021

Charter Club on tilausajokuljettajat ry:n valtakunnallinen jäsenlehti. Yhdistys on perustettu vuonna 1990 
ja lehti puolestaan 1991, joten vuosi 2021 on lehden 30-vuotisjuhlavuosi. Kannattaa tulla mukaan, 
ja etenkin nyt poikkeusaikana! Viestisi menee hyvin perille alan ammattilaisille, jotka lataavat voimia 
tulevaan nousuun.  

Charter Club on luettu ja luotettu media. Sen lukijakunnan muodostavat jäsenistön lisäksi muut 
bussimatkailun sekä bussialan ammattilaiset, tavarantoimittajat sekä sidosryhmät. lehti lähetetään 
kaikille suomalaisille bussiyrityksille!  Se on myös kaikkien vapaasti luettavissa nettisivuillamme.

lehden sisältö koostuu laaja-alaisesti matkailuun, linja-autoihin, tekniikkaan sekä kuljettajan työhön 
liittyvistä aiheista. Mukana on runsaasti henkilöhaastatteluja ja muuta kiehtovaa.

AD/taitto
Mikko Paloranta 050 566 8630 
aineisto@tilausajokuljettajat.fi

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
  Sivua  Koko    Hinta
takasivu   1/1  200 x 255 mm  1500 €
  tai   210 x 255 mm* 
ilmoitus on 40 mm matalampi kuin sivu yläreunaan tulevien postitusmerkintöjen takia. 

Koko sivu   1/1  200 x 280 mm  1100 €
  tai  210 x 295 mm* 
Puoli sivua (vaaka) 1/2  200 x 140 mm   680 €
Puoli sivua (pysty) 1/2 100 x 280 mm*   
* = Sivun laitaan ulottuvissa ilmoituksissa jätetään leikkuuvaraa + 3 mm. 

Neljäsosa (vaaka) 1/4 180 x 64 mm  430 €
Neljäsosa (pysty) 1/4 83 x 126 mm 
Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 180 x 28 mm  220 €
 (vaaka) 1/8  82 x  62 mm 
 (pysty) 1/8 42 x 124 mm
hintoihin ei sisälly eikä lisätä arvonlisäveroa! 
 
KYSY TARJOUS EDULLISESTA VUOSISOPIMUKSESTA! 

NELJÄ TUHTIA NUMEROA VUODESSA
lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
40-50-sivuisena laadukkaana 4-väri-julkaisuna.  
Painosmäärä on n. 2500 kpl.
 
  Aineistopäivä Ilmestyy
TALVIlehti  1 3.2. Viikko 10
KEVÄTlehti   2 24.4. Viikko 22
SYYSlehti 3 17.8. Viikko 37
JOULUlehti 4 6.11. Viikko 49

SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI

Keula 
Kohti 
uutta

nousua!

ILMOITUSMYYNTI
Pekka Paloranta / Viestintä Omniplus 
puh. 050 584 1962 
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi

JULKAISIJA
tilausajokuljettajat ry 
talvelankatu 6, 24260 Salo

PÄÄTOIMITTAJA/Toimitussihteeri
Pekka Paloranta 050 584 1962 
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi

www.charterclub.fi 
www.tilausajokuljettajat.fi

Charter Club 2

          
      

 
2020

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Lämpimät onnittelut, 

30-vuotiaan yhdistyksen jäsenet!

Kiitos yhteistyökumppaneille tuesta!

Kuva: Matti Kulmala

NYT VOIT ILMOITTAA MYÖS NETISSÄ!
Nettisivujemme suosio kasvaa koko ajan. 

bannerilla tavoitat helposti ja edullisesti. Vain 60 €/2 kk. 
 lehden ilmoittajille banneri sisältyy hintaan!
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Alueosasto	01:n	vuosikokouskutsu

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
maanantaina 25.01.2021. kello 18.00

Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo / KOKOUSTILA
Tasetie 8 01510 Vantaa.

Otan mielelläni vastaan ilmoituksia 10.01. mennessä 
mahdollisen tarjoilun takia.

Rolf Metsola
Puheenjohtaja

Charter Club
mediatiedot 2021

Charter Club on tilausajokuljettajat ry:n valtakunnallinen jäsenlehti. Yhdistys on perustettu vuonna 1990 
ja lehti puolestaan 1991, joten vuosi 2021 on lehden 30-vuotisjuhlavuosi. Kannattaa tulla mukaan, 
ja etenkin nyt poikkeusaikana! Viestisi menee hyvin perille alan ammattilaisille, jotka lataavat voimia 
tulevaan nousuun.  

Charter Club on luettu ja luotettu media. Sen lukijakunnan muodostavat jäsenistön lisäksi muut 
bussimatkailun sekä bussialan ammattilaiset, tavarantoimittajat sekä sidosryhmät. lehti lähetetään 
kaikille suomalaisille bussiyrityksille!  Se on myös kaikkien vapaasti luettavissa nettisivuillamme.

lehden sisältö koostuu laaja-alaisesti matkailuun, linja-autoihin, tekniikkaan sekä kuljettajan työhön 
liittyvistä aiheista. Mukana on runsaasti henkilöhaastatteluja ja muuta kiehtovaa.

AD/taitto
Mikko Paloranta 050 566 8630 
aineisto@tilausajokuljettajat.fi

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
  Sivua  Koko    Hinta
takasivu   1/1  200 x 255 mm  1500 €
  tai   210 x 255 mm* 
ilmoitus on 40 mm matalampi kuin sivu yläreunaan tulevien postitusmerkintöjen takia. 

Koko sivu   1/1  200 x 280 mm  1100 €
  tai  210 x 295 mm* 
Puoli sivua (vaaka) 1/2  200 x 140 mm   680 €
Puoli sivua (pysty) 1/2 100 x 280 mm*   
* = Sivun laitaan ulottuvissa ilmoituksissa jätetään leikkuuvaraa + 3 mm. 

Neljäsosa (vaaka) 1/4 180 x 64 mm  430 €
Neljäsosa (pysty) 1/4 83 x 126 mm 
Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 180 x 28 mm  220 €
 (vaaka) 1/8  82 x  62 mm 
 (pysty) 1/8 42 x 124 mm
hintoihin ei sisälly eikä lisätä arvonlisäveroa! 
 
KYSY TARJOUS EDULLISESTA VUOSISOPIMUKSESTA! 

NELJÄ TUHTIA NUMEROA VUODESSA
lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
40-50-sivuisena laadukkaana 4-väri-julkaisuna.  
Painosmäärä on n. 2500 kpl.
 
  Aineistopäivä Ilmestyy
TALVIlehti  1 3.2. Viikko 10
KEVÄTlehti   2 24.4. Viikko 22
SYYSlehti 3 17.8. Viikko 37
JOULUlehti 4 6.11. Viikko 49

SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI

Keula 
Kohti 
uutta

nousua!

ILMOITUSMYYNTI
Pekka Paloranta / Viestintä Omniplus 
puh. 050 584 1962 
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi

JULKAISIJA
tilausajokuljettajat ry 
talvelankatu 6, 24260 Salo

PÄÄTOIMITTAJA/Toimitussihteeri
Pekka Paloranta 050 584 1962 
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi

www.charterclub.fi 
www.tilausajokuljettajat.fi
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Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Lämpimät onnittelut, 

30-vuotiaan yhdistyksen jäsenet!

Kiitos yhteistyökumppaneille tuesta!

Kuva: Matti Kulmala

NYT VOIT ILMOITTAA MYÖS NETISSÄ!
Nettisivujemme suosio kasvaa koko ajan. 

bannerilla tavoitat helposti ja edullisesti. Vain 60 €/2 kk. 
 lehden ilmoittajille banneri sisältyy hintaan!

Alueosastot toimivat

Alueosasto	03:n	vuosikokouskutsu

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
lauantaina 23.1.2021 klo 15.00

Paikka: Scandic Eden Nokia 
Paratiisikatu 2, Nokia.

Kokouksessa käsitellään alueosaston sääntöjen 10§ määräämät asiat.

Kahvitarjoilu

Hallitus

Alueosasto	03	Häme-Kaakko	järjestää

Koko perheen kylpylämatka Nokialle 23. - 24.1.2021
kylpylähotelli Scandic Eden Nokia. 

Matkan hinta nyt vain 79 € / hlö! 

Sisältää yöpymisen (2hh) lisäksi kylpylän vapaan käytön 
aukioloaikojen puitteissa.

Lisätietoja kohteesta:
www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/nokia/scandic-eden-nokia 

Bussikuljetus: Lahti-Hämeenlinna-Tampere-Nokia.

Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset tiedustelut 
viimeistään sunnuntaina 10.1.2021, mieluiten sähköpostitse
jarkko.junkkari@gmail.com (myös puh. 050-529 2888 klo. 16-20).

Mikäli hyödynnät järjestettävää yhteiskuljetusta, muistathan
ilmoittaa kyytiinnousupaikkasi ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoitahan myös, että osallistutko kokoukseen.

Maksut alueosaston tilille FI74 425210 20030123 samaan päivämää-
rään mennessä. Viestikenttään maksajan nimi ja henkilömäärä.

Retken alustava ohjelma ja aikataulu:
La 23.1.2021
 11.50 Lahti, matkakeskus tilausajolaituri
 13.00 Hämeenlinna, Wetteri
 14.00 Tampere, linja-autoasema
n. 14.30 Saapuminen Scandic Eden Nokia
 15.00 Alueosasto 03 Häme-Kaakko, vuosikokous
Kokouksen aikana ja sen jälkeen mahdollisuus kylpylässä käyntiin
sekä muiden alueen palveluiden ja aktiviteettien käyttöön.

Su 24.1.2021
 7.30  – 10.30 Aamiainen
 11.30 – 12.00 Huoneiden luovutus, jonka jälkeen lähtö kotimatkalle.
Reitin varrelta pääsee kyytiin (ja paluumatkalla kyydistä pois)
kertomalla pysähdystoiveesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Alueosasto	02:n	vuosikokouskutsu

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
lauantaina 9.1.2021 kello 17.00

Paikka: Ravintola Daily Bistro
Brahenkatu 20, linja-autoasemaa vastapäätä.

Noudatamme viranomaisten ajankohtaisia kokoontumisohjeita.

Hallitus

Alueosasto	08:n	vuosikokouskutsu

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
torstaina 14.1.2021 klo 17.30

Paikka: Savon Ammattiopiston logistiikan koulutustilat
Kolmisopentie 7 (ns. Schenkerin talo)

Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat, lisäksi käydään 
yhdessä läpi yhdistyksen sääntömuutokset ja halukkaat voivat 
kokeilla taitojaan erilaisilla ajosimulaattoreilla.

Kalla 08 alueosasto toivottaa kaikille hyvää joulua ja 
tulevaa vuotta 2021!

Kalla 08 alueosaston hallitus

Alueosasto	09:n	vuosikokouskutsu

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
sunnuntaina 17.1.2021 klo 15.00

Paikka: TEBOIL Kaakkurinhovi
Kaakkurinkulma, 90410 Oulu

Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§ määräämät asiat.
Ruokatarjoilu, ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot.
 
Ilmoittaudu 11.1.2021 mennessä puheenjohtajalle:
pekka.pollari1@gmail.com tai puh: 040 764 1172 

Hallitus

Alueosasto	10:n	vuosikokouskutsu

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
lauantaina 9.1. klo 12.00

Paikka: Kutilan Liikenne Oy
Saumaajantie 1

Hallitus

VERKKOKAUPASTAMME
LAADUKKAAT	TUOTTEET
työhön	ja	vapaa-aikaan!

Tee tilaus: www.tilausajokuljettajat.fi/tuotteet

Clubituotevastaava Maija Mikkola 
044 - 505 6673
clubituote@tilausajokuljettajat.fi

Solmiot, kauluspaidat, pikeet, neuletakit, huomioliivit, 
lompakot, virtalähteet... KATSO  NETISTÄ!
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Sihteerin sanomat

Pian on aika rauhoittua joulun 
viettoon ja ottaa vastaan uusi 
tuleva vuosi 2021. Perinteitä 
noudattaen jäsenmaksut lähete-
tään heti vuoden alussa. Mikäli 
haluat muuttaa varsinaisen jäse-
nyytesi eläkeläisjäseneksi, niin 
nyt on hyvä aika olla yhteydes-
sä sihteeriin (mieluiten sähkö-
postilla). Tai jos työnkuvasi on 
muuttunut ja haluat olla kannat-
tajajäsenemme. 

Nettisivuiltamme löydät tietoja 
ja kuvia mökistä sekä varauska-
lenteri. 

Kaikista tulevista tapahtumista 
löydät tietoa lehden lisäksi mei-
dän nettisivuiltamme, Facebook 
-ryhmästä sekä sähköpostistasi.
Lähetämme jäsenrekisterimme 
kautta tiedotteita ja yritysjäse-
niemme tarjouksia. Toisinaan 
viestit saattavat mennä roska-
posteihin tai tarjouksiin. Käythän 
kurkkaamassa myös ne kansiot. 

Mikäli et ole saanut sähköposti-
viestejä, laita sihteerille postia, 
niin tarkistamme, että jäsenrekis-
terissämme on oikea sähköposti-
osoite. Lähetämme mielellämme 
myös laskut sähköpostitse. Ajan-
tasaista sähköpostiosoitetta tar-
vitset myös, kun kirjaudut uusien 
nettisivujemme jäsenosioon. Par-
haiten sihteeri Katjan tavoittaa 
sähköpostilla sihteeri@tilausajo-
kuljettajat.fi. Toki voit myös soit-
taa 045 676 5865 ja mikäli sih-
teeri ei pysty vastaamaan, soittaa 
hän takaisin. Myös tekstiviestillä 
voit lähestyä sihteeriä.

Tammikuussa kannattaa osallis-
tua alueen vuosikokoukseen ja 
olla mukana ideoimassa tulevan 
vuoden toimintaa.

Sihteerin	loppuvuoden	tärpit

Alueiden vuosikokoukset 
tammikuussa 2021:

• Uusimaa 01 Break Sokos 
Hotel Flamingo, maanantai 
25.1. klo 18.00

• Lounais 02 Daily Bistro, 
Turku, lauantai 9.1. klo 
17.00

• Häme-Kaakko 03 Scandic 
Eden, Nokia, lauantai 23.1. 
klo 15.00

• Kalla 08 Savon Ammatti-
opisto, Kuopio, torstai 14.1. 
klo 17.30

• Oulujärvi 09 Teboil 
Kaakkurinhovi, Oulu,  
sunnuntai 17.1. klo 15.00

• Lappi 10 Kutilan Liikenne 
Oy, Saumaajantie 1, lauantai 
9.1. klo 12.00

Tulevia tapahtumia:
• Kevätkokous Turussa
• Linja-autopäivä Mobiliassa 

kesäkuussa
• Kesäretki Lavian linja-auto-

museoon heinäkuussa
• Sotilaskuljettajien kertaus-

kurssi syyskuussa

Kaikista tapahtumista tarkem-
mat tiedot tapahtumakalenterista,  
Facebook-sivuilta sekä tiedo-
tamme niistä myös sähköpostilla 
sekä lehdessä. Ilmoittautumiset 
ja tarkemmat tiedot tapahtumista 
nettisivuilla tapahtumat-osiossa 
tai sihteeri@tilausajokuljettajat.fi.

Lopuksi vielä yhteenvetona 
erilaiset tavat olla jäsenemme. 
Kannattaa pyytää myös työka-
veri tai muu alasta kiinnostunut 
ystävä mukaan. Näistä vaihto-
ehdoista löytyy jokaiselle so-
piva tapa olla yhdistyksemme 
jäsen.

Varsinainen jäsen (henkilöjäsen)
Mikäli tilausajot kuuluvat työ-
tehtäviisi tavalla tai toisella, 
enemmän tai vähemmän, olet 
lämpimästi tervetullut varsinai-
seksi jäseneksi.
Varsinainen jäsen on oikeutet-
tu äänestämään kevät- ja syys-
kokouksissa. Hän voi toimia 
hallituksessa niin pääyhdis-
tyksessä kuin alueosastossa. 
Saa lehden vuosikerran eli 
neljä numeroa vuodessa. Voi 
liittyä FB-ryhmään (suljettu 
ryhmä). Saa vuokrata mök-
kiä jäsenetuhintaan. Jäsenille 
suunnattua tiedottamista, tar-
jouksia, jäsenetuja ja ammat-
tilaisten verkosto, josta löytyy 
tietotaitoa. Retkiä ja tapahtu-
mia mielenkiintoisten aihei-
den parissa.

Sihteerimme Katja  täytti 50! 
Luovutimme viirin hallituksen 
kokouksen yhteydessä 16. 
marraskuuta. Onneksi olkoon!

Eläkeläisjäsen
Eläkeläisjäseneksi voi siirtyä, 
kun on ollut varsinaisena jäsene-
nä ja jää työstään eläkkeelle.
Saa lehden vuosikerran. Voi osal-
listua yhdistyksen kokouksiin 
ja tapahtumiin. Ei äänioikeutta 
kokouksissa. Voi liittyä FB-ryh-
mään (suljettu ryhmä). Tiedot-
teita, jäsenetuja ja kontaktipintaa 
bussialan ilmiöihin. Seurustelua 
vanhojen kollegoiden kanssa.
Saa vuokrata mökkiä jäsenetu-
hintaan.

Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voi liittyä 
yksityinen henkilö tai oikeus-
kelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea yhdistyksentoimintaa.
Saa lehden vuosikerran. Voi osal-
listua yhdistyksen tapahtumiin. 
Ei äänioikeutta kokouksissa. Jä-
senetuja ja tiedotteita bussialan 
ilmiöistä. Saa vuokrata mökkiä 
kannatusjäsenen hintaan.

Yritysjäsen
Saa lehden vuosikerran (4 nu-
meroa/vuosi).
Voi mainostaa jäsenlehdessä etu-
hintaan. Kysy tarjous!
Voi kohdentaa alueellistakin mai-
nontaa jäsenrekisterimme kautta 
sähköpostilla. Annamme mielel-
lämme käyttöön asiakasnäkökul-
maamme. Hyvällä yhteistyöllä 
palvelemme yhteisiä asiakkai-
tamme entistä paremmin!
Katso nykyisten yritysjäsenten 
lista tämän lehden sivulta 30!

Jäsenmaksut 2021
Liittymismaksu 20 €, varsinai-
nen jäsen 40 €, eläkeläisjäsen 20 
€, kannattajajäsen 25 € ja yritys-
jäsen 90 €.

Rauhaisaa joulun odotusta!

Onnittelut Tilausajokuljettajat ry:lle  
30 vuoden toiminnasta!
Kiitämme hyvästä yhteistyöstä  

ja toivomme menestystä monille
tuleville vuosille!

24.10.2020 
 Eesti Bussijuhtide Ühing MTÜ ja Mootor Grupp





PIRKANH VI
Kelhontie 254, 37500 Lempäälä
Www.Pirkanhovi.fi

Pirkanhovi

teboilpirkanhovi

KuponKi on voimassa 

Tällä kupongilla
maksutta

Teboil Pirkanhovissa

Teboil Pirkanhovi 
Kelhontie 254, 37500 Lempäälä
www.Pirkanhovi.fi

kahvi
1x

PIRKANH VI

Olemme aVOINNA 24/7
• Lounas ma-su klo 10–16
• À la carte ma-su klo 10–21
• Rolls ma-su klo 11–04
• Kahvio ja myymälä auki 24/7
• Äänieristettyä työtilaa Fiiliksessä 

pirkanhovi.fi/Fiilis
• Tilausravintola Rauha juhliin ja suu-

remmille seurueille  
pirkanhovi.fi/rauha

28.2.2021

Olet aina lämpimästi tervetullut Pirkanhoviin. Meil-
lä syöt ja juot hyvin, voit levähtää rauhassa ja vaikka 
saunoa. Muitakin mukavia etuja on tarjolla. Tule käymään!

Hoviklubilla hetki omaa aikaa
Hoviklubi on yksityinen taukotila, josta löytyy mm. hierontatuoli  
sekä kellon ympäri lämpiävä rahtisauna. 

Herkkuja laidasta laitaan
Joka päivä paikan päällä valmistettua maistuvaa kotiruokaa, Rollsin 
hamppariannoksia, À la carte -herkkuja sekä herkkuleivonnaisia.

Tuo ryhmä ja syö ilmaiseksi
Kun tuot vähintään 15 hengen ryhmän, syöt ilmaiseksi (kahvi ja kah-
vileipä/sämpylä tai lounas). Saat myös 10 € myymälälahjakortin.

Tilaa etukäteen 15 % alennuksella
Tee koko ryhmän ruokatilaus kolme päivää etukäteen, ja kaikki  
ruokailijat saavat 15 % alennuksen! 

Kerää leimoja ja ansaitse herkkukassi
Pyydä meiltä oma BussiPassi. Saat leiman jokaisesta yli 30 
hengen ryhmästä. Kun passi on täynnä saat 60 € arvoisen 
herkkukassin!

Pirkanhovissa kuski 
on kuningas! Meillä riittää tilaa turvalliseen asiointiin myös pandemia-aikana!


