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Tauon paikka?
Maittavaa ruokaa ja parempi pysähdys
isommille ja pienemmille ryhmille.

Lisätietoa ja Neste K -asemat
www.k-ruoka.fi/neste-k
Vieraile
sivustolla

4 Paremman
Charter Clubpysähdyksen
3/21
taktiikka.

Pääkirjoitus

Rohkeutta
Rajoitukset ovat poistumassa.
Lähes rennolla otteella maan
hallitus lupailee normaaliaikoihin paluuta. Johtavat terveysviranomaisetkin puhuvat loppusuorasta.

”

Rajat ja
rajoitukset
olemme
oppineet
parissa
vuodessa,
joten
osaamme
hallita
mahdolliset
riskit

Kirjoitan tätä syyskuun toisella
viikolla ja ilmapiiri normaaliin
paluusta on toiveikkaampi kuin
kuukausiin.
Kuten koko pandemian ajan on
ollut, nytkin viestintä on silti ristiriitaista ja hämmentävää. Aina
jostain löytyy johtavassa asemassa oleva lääkäri, joka haluaa
pudottaa ylitoiveikkaat maan
kamaralle. Heidän sanomansa
vaikuttaa olevan: ei ole syytä
riemuun, tilanne sairaaloissa voi
olla pahentumaan päin.
Saamme edelleen päivittäin madonlukuja, joita hallitsevat korkealla pysyttelevät tartuntamäärät. Ehkä olisi viisasta seurata
vähemmän tuota lukua, ja keskittyä vakaviin tapauksiin, joita
näyttää olevan niukasti.
En onneksi ole lääkäri enkä
edes tohtori, mutta haluan uskoa koronan vähitellen siirtyvän
arkiseksi taudiksi. Sen kanssa
vain opitaan elämään. Kuten
pärjätään aiemmin jokavuotisten
kausi-influenssojen kanssa.
Avautuminen kohti normaalia
on onneksi alkanut jo matkailualalla, jolle korona on ollut
tuhoisa. Matkailun toipuminen heijastuu vähitellen myös

matkailu- ja tilausliikenteeseen
sekä markkinaehtoiseen kaukoliikenteeseen. Viime mainitulle
opiskelijoiden paluu lähiopetukseen on merkittävä piristysruiske.
Tienpäällä tilureita näkyy nyt
selvästi enemmän kuin vuosi
sitten. Taukopaikkojen pihalla-

kin tilausbussi on taas enemmän
kuin harvinaisuus.
Charter Clubin ilmoitusmyyjänä olen jatkuvasti yhteydessä
taukopaikkoihin. Iloitsen siitä,
että monelle yrittäjälle kulunut
kesä oli huippuhyvä kotimaan
matkailun hurjan suosion ansiosta. Busseilla noita matkoja ei
vielä juurikaan tehty, mutta ryhmämatkailu elpyy jo reippaassa
tahdissa.
Meillä kaikilla on takana yhteiset
ankeat ajat, jotka retkivaatteissa
kiusaavan takiaisrykelmän lailla
tahtovat yhä muistuttaa itsestään.

Kerrotaan epäileville, että kyllä
tilausmatkalle voi lähteä turvallisin mielin ja kaikenlaista kivaa
on tarjolla.
Rajat ja rajoitukset olemme oppineet parissa vuodessa, joten
osaamme hallita mahdolliset
riskit.
Rohkaistaan muita ja ollaan itse
rohkeita. Kyllä me tämä yhdessä
avataan!
Pekka Paloranta
päätoimittaja

Ryhdytään yhdessä perkaamaan
takiaisia pois ja nautitaan matkailun, reissaamisen sekä kokemusten tuomasta ilosta niin
työntekijöinä, yrittäjinä kuin
asiakkainakin.

Charter Club 3/21
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Vieraskynä

Tapahtumateollisuuden synty
on korona-ajan parhaita puolia

”

Ennen korona-aikaa tapahtumateollisuutta ei Suomessa tunnistettu työksi, eikä toimialaksi. Sen
ympärilleen synnyttävää työtä ja
yrittämisen mahdollisuuksia ei
tunnistettu. Suoraan kymmeniä
tuhansia ihmisiä ja tuhansia yrityksiä työllistävä toimiala oli onnistunut kasvamaan itsenäisesti
ilman valtion avustuksia ja tukia,
ilman että kukaan oli huomannut.
Kun korona kriisi sitten yllättäen
iski, syntyi toimialalle äkisti tarve tulla ymmärretyksi, kuulluksi
ja nähdyksi.

Koko Suomen
kannalta on
tärkeää, että
tapahtumat
saadaan
takaisin
toimintaan
ja sen myötä
ihmiset
liikkeelle

Tapahtumateollisuus ry perustettiin tapahtuma-alojen valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi
10.6.2020 Helsingissä, perustajinaan 44 tapahtuma-alojen keskeistä toimijaa. Keskusjärjestön
perustamisessa oli mukana kaikki Suomen tapahtuma-alojen
merkittävät toimijat urheilun,
kulttuurin, taiteen, viihteen, musiikin, hengellisten tapahtumien,
messujen ja yritystapahtumien
aloilta.
Tapahtumateollisuus
kokoaa yhteen kaikenlaiset tapahtumat luoden ensimmäistä
kertaa näkymän koko tapahtumatoimialasta.
Kauheudessaan koronakriisi on
ollut yhteinen kaikille tapahtumille ja niitä palveleville yrityksille. Samalla se on piirtänyt
esille toimialan ja ymmärryksen
sen vaikutuksista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Vanha sanonta
sopii tähänkin hetkeen “ei niin
paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin”. Tapahtumien puuttuminen
on myös tehnyt näkyväksi sen
tosi seikan, että erilaisista tapahtumista syntyvä ihmisten liikkuminen ja aktiivinen toiminta
yhteiskunnassa tarjoaa paljon
työmahdollisuuksia monenlaiselle palveluliiketoiminnalle.
Ensimmäisen toimintavuoden
jälkeen
Tapahtumateollisuus
ry edustaa yli 20 toimialan järjestöä ja yli 200 alan yritystä.
Ensimmäisen vuoden aikana
järjestö on rakentanut parempaa
ymmärrystä tapahtumateollisuudesta toimialana, sen työllisyys-
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vaikutuksista, toimialan koosta,
alalla toimivista yrityksistä ja
toimialan kokonaisliikevaihdosta. Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulu on tehnyt toimialasta
jo kolme tutkimusta. Kahdella
ensimmäisellä
tutkimuksella selvitettiin toimialan koko:
alan arvo 2,35 miljardia euroa,
20 000 vakituista työpaikkaa ja
jopa 175 000 väliaikaista työtehtävää. Kolmas tutkimus selvitti
koronan vaikutuksia liiketoimintaan. Vuosi 2020 vei mukaan
toimialan
kokonaisliikevaihdoista 1,6 miljardia euroa, vakituisi työpaikkoja katosi 1350.
Toisen toimintavuoden alkaessa Tapahtumateollisuus ry on
koonnut jäsenjärjestönsä yhteen,
rakentamaan toimialan yhteistä avautumista. Enää emme voi
odotella tapahtumien avautumista, nyt tarvitsemme myös
proaktiivista toimintaa. Koko
Suomen kannalta on tärkeää,
että tapahtumat saadaan takaisin
toimintaan ja sen myötä ihmiset liikkeelle. Kun tapahtumia
päästään järjestämään syntyy
välittömästi työtä myös niin tilauskuljetuksille, takseille kuin
muullekin liikenteelle.
Kati Kuusisto
Johtaja
Tapahtumateollisuus ry

Puheenjohtajan palsta

Turisti työllistää
Tilausajokuljettaja käy monesti
joko Stadi-Vantaan tai pienemmällä lentoasemalla hakemassa
tai viemässä matkustajia. Meidän
oma ja rakas Seutulan kenttä ylsi
jo yli 20 miljoonaan matkustajaan
vuositasolla ennen kuin tämä globaali kulkutauti osui turbiiniin.
Luvusta kolmannes on vaihtomatkustajia Euroopasta Aasiaan.

palvelut, kuten bussiparkki, taukopaikka ja majoitus nivoutuvat
yhdeksi hienoksi kokemukseksi.

Tilausajokuljettajan
merkitys ketjun osana
Itse tykkään aina käydä hakemassa porukkaa lentokoneasemalta. Ennen keikkaa minua
kiinnostaa tietää, onko kyseessä
urheiluseura vai onko kyseessä jonkun firman arvovaltainen
delegaatio. Haluaisivatko he
tietää jotain Suomesta tai jostain muusta - jos haluavat niin
mitä kertoisin? Jos mukanani
on vastaanottavan tahon edustaja, niin juttelen hänen kanssaan
roolistani. Tai olen vain hiljaa.
Kaikkea tätä on kuljettajan rooli
- osallistun tai olen hiljaa. Turisti
työllistää minutkin. For smooth
travelling on oikean hieno slogan ja ohjenuora.

HEL (EFHK) avattiin olympiavuonna 1952. Sitä on paranneltu
vuosien saatossa joista viimeisin
remontti valmistuu hyvin pian.
Pelkästään Seutulan kenttä
työllistää suoraan yli 20 000
henkilöä. Tähän lukuun kun ynnätään matkatoimistot, meidät
linja-autonkuljettajat, oppaat,
majoitus- ja ravintolapalvelut,
linja-autojen myyjät huolto-organisaatioineen ja teiden varsilla
olevat taukopaikat… varovasti
sanoisin, että turisti takaa Suomessa maltillisestikin arvioiden
100 000 työpaikkaa lisää.

Kimmo Wirén
Puheenjohtaja

Lentokentillä on
paikallinen vaikutus
Turku, Tampere, Oulu, Rovaniemi, Kittilä, Kuusamo jne jne.
Siellä missä on lentokoneasema, siellä turisti. Siellä myös
tilausajobussille on varattu
oma paikkansa (taksien perässä
toki). Sieltä haetaan ja viedään
väki määränpäähänsä käyttäen
tienvarsipalveluita, kunnes saavutaan majoituspaikkaan. Ehkä
majoituspaikassa on busseille
oma parkki, toivottavasti aina-

kin. Hyvät taukopaikat me jo
tiedämme; niissä bussiryhmät
palvellaan hyvin (ja paremmin
jos osaamme itse soittaa sinne ja
kertoa tulostamme).

Finavia Oyj. Sen mainosslogan on ”for smooth travelling”.
Toissa vuonna Finavian kenttien
kautta kulki noin 26 miljoonaa
matkustajaa.

Finavia tekee asiat
helpoksi

Kun asiakkaan tai ryhmän
matkaketju toimii luontevasti,
joustavasti ja helposti, niin ketjua ei edes huomaa. Deplane ja
baggage claim sujuvat. Liityntä-

Suomalaisia merkittäviä lentokenttiä hoitaa lentoasemayhtiö

”

Kun matkaketju
toimii luontevasti,
joustavasti ja
helposti, niin
ketjua ei edes
huomaa

Liity sinäkin jäseneksi!
LIITTYMISTARJOUS: Loppuvuosi 2021
vain liittymismaksun hinnalla!

Täytä hakulomake netissä:
www.tilausajokuljettajat.fi
Charter Club 3/21
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Yhteistyökumppanimme

FIBUS vauhdittaa nyt
Pohjolan Konekauppaa

Busseja joka lähtöön. Fibusin myyntirivistö Oulun Oritkarintiellä on vaikuttava näky.
Pohjolan Konekauppa on ketterä
ja joustava toimija, linja-autojen
myyntiin, ostoon ja vaihtokauppaan erikoistunut oululainen
yritys. Pienen organisaation
mutkattomuudella rakennettiin
linja-autonäyttely uusiin valmistuviin tiloihin Oritkariin.
Oulussa pidettiin 18. elokuuta
Linja-autoliiton
liittokokous,
joka toi alan ammattilaisia paikkakunnalle. Koska näyttely järjestettiin lyhyellä varoitusajalla,
odotukset kävijämääristä olivat
kovin maltilliset.

– Odotettu kävijämäärä ylittyi
heti ensimmäisenä päivänä (tuntina) , yrittäjä Timo Haaraniemi
iloitsee.
Näyttelyyn oli Oulun keskustan hotelleilta järjestetty kuljetus. Paikanpäällä vieraat saivat
linja-autojen katselun höysteenä
nauttia makkarasta ja kahvista.
Tasatunnein oli pieni info yrityksestä ja samalla julkistettiin
uusi markkinointi nimi: Fibus.
Timo Haaraniemi on pienestä pojasta asti ollut tavattoman

kiinnostunut
linja-autoista.
Osasyy tähän on varmasti ollut
Sulo-isän 44-vuotinen ura linjaautonkuljettajana Koskilinjoilla.
Timo tunnisti sekä Kutterit että
Wiimat ja perehtyi autojen tekniikkaan nuorena.
Pohjolan Konekauppa on harjoittanut käytettyjen linja-autojen myyntiä vuodesta 2017.
Tuon jälkeen on myyty yli 500
linja-autoa ja osa on mennyt
myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

– Myyntialueesta 80 prosenttia
on muualla kuin Oulun seudulla
tai Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi Virossa halutaan varmuutta ja laatua muutostöihin, Timo
mainitsee.

Varastossa 150 bussia!
Tällä hetkellä varastossa n. 150
linja-autoa mm. keski-Euroopasta, Ruotsista ja Norjasta.
Kunnostettavien autojen ikä
vaihtelee 5–10 vuoden välillä.
Myynnissä on linja-autoja kaikkiin liikenne- ja käyttötarpeisiin:
katureista turistibusseihin ja
pikkubusseista jyhkeisiin teliautoihin.
– Nämä käytetyt linja-autot varustellaan asiakkaiden tarpeita
vastaavaksi työkaluksi. Uudistamme ja rakennamme hyödyntämällä olemassa olevaa kalustoa, Timo kertoo.
Muutostöissä otetaan huomioon
myös ne vaatimukset, joita tilaajat asettavat ostoliikenteissä
käytettävällä kalustolle.

Mantelan Scania Interlink nimeltään Lady In Black oli yksi näyttelyn katseenvangitsijoista.
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– Jonkin verran on myös sellaisenaan myytäviä autoja.
Yksityisenä kauppiaana emme
ole sidottuja tietyn merkin
myymiseen vaan olemme asiakkaitamme varten, Timo korostaa.

Pohjolan Konekaupan palveluksessa on noin 20 sitoutunutta pitkän linjan ammattilaista.

liikennöintiyritysten tarpeisiin,
Timo listaa yrityksensä palvelutarjontaa.

neuvoja, että ostaja palaa hankkimaan seuraavankin auton meiltä,
kiteyttää Timo Haaraniemi.

– Meillä sujuvat laadukkaasti
ja luotettavasti bussien huollot,
päästöluokan korotukset sekä
lasinvaihdot linja-autoihin ja
kuorma-autoihin. Teemme myös
linja-autojen sisustusten muutoksia, verhoiluja ja maalauksia.
Vuokraamme myös kalustoa

Pohjolan Konekauppa tavoittelee hänen mukaansa pitkäkestoista ja asiakkaan tarpeet
huomioon ottavaa kumppanuussuhdetta.

Pohjolan Konekaupan löytää Oulusta osoitteesta Oritkarintie 2 sekä
nettisivujen muodossa osoitteesta
www.pohjolankonekauppa.fi ja
myös Facebookista.

– Tulevaisuuden tavoitteena on
myydä sellaisia takuun alaisia ajo-

Teksti ja kuvat:
Katja Alatalo

Timo Haaraniemi on elänyt bussimaailmassa lapsesta lähtien.

Charter Club 3/21
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Harrastuksemme

Coach MC on vireä
bussialan motoristikerho

Kerhon kokoontuminen ajokauden loppupuolella sujui hienossa kesäsäässä. Venetsialaisia, päiväretki Mikkeliin ja rentouttavaa
mökkeilyä/telttailua. Linja-autoista emme puhuneet paljoakaan. Kuva: Ossi Ikola.
Moottoripyöräily on jälleen hyvässä nosteessa. Osittain syynä
on se sama vitsaus, joka on vienyt meiltä työmahdollisuudet.
Linja-autoalalla työskentelevälle moottoripyöräily on hienoa
vastapainoa työlle ja kun harrasteena ollaan liikenteessä, työ
ja vapaa-aika tukevat toisiaan
mukavasti. Kerhossa on noin 60
jäsentä ympäri Suomen.
Hienot maisemat, moottoripyörällä ajamisen fiilis ja hauska yhdessäolo ovat niitä juttuja, mitkä
pitävät kerholaisia liikkeellä.
Nyt kun on työelämässä ollut
hiljaisempaa, on ollut hyvää aikaa harrastaa. Vaikka olisi työkiireitäkin, pieni lenkki moottoripyörällä piristää kummasti.
Joskus työmatkatkin voi hoitaa
tavalla hauskalla. Tosin matkatavarat ja työpukeutuminen rajoittavat työmatkapyöräilyä.

Toimintaa
ympäri vuoden
Normaalisti kausi aloitetaan jo
helmikuussa Helsingin Messukeskuksessa pidetyillä MP-
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kilometrit ajetaan heti, kun kelit
sallivat. Vuosikokous ajoittuu
niin ikään ajokauden alkuun.
Varsinaisen ajokauden aloittaa
ns. ruosteenpoistokurssi, joka
palauttaa ajamisen perusasiat jokaisen selkäytimeen. Kursseilla
käydään läpi turvallisen ajamisen oppeja. Allekirjoittanut on
harrastanut
moottoripyöräilyä
vuodesta 2003. Silti joka kerta
koulutus on tuottanut tulosta eli
kurssipaikalta on lähtenyt eri
mies, kuin sinne on saapunut.
Elämä on tälläkin saralla jatkuvaa oppimista.

Kerhon puheenjohtajana toimii Jussi Marjalaakso. Hänen
harrastuksensa on alkanut
jo mopoikäisenä trialin merkeissä. Trialia ajellaan vielä
kuntoilumielessä ja Yamaha
FJR:llä reissataan ahkerasti.
messuilla. Tosin sekin on ollut
tauolla. Kevään koittaessa ensi-
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Ajokausi on täynnä erilaisia tapahtumia (normaalitilanteessa)
Motoristikirkkoja on ajokauden
alussa, koulutustapahtumat ovat
useimpien kerhojen listalla, kokoontumisajot ympäri Suomen
keräävät samanhenkiset ihmiset
yhteen viikonlopunvieton merkeissä. Coach MC on ollut mukana järjestämässä Salo-Ajoa yhdessä Salo MC:n kanssa. Kerhomme
on huolehtinut kioskista ja retkiajelusta. Asiakaspalvelu ja matkailu ovat olleet meidän osaamisaluetta tapahtuman järjestelyissä.

Motoristicafet ovat auki joka ilta
jossakin. Monet kahvilat järjestävät tiettyinä arki-iltoina motoristikokoontumisia. Niihin tullaan sopivan ajolenkin jälkeen
tai sieltä lähdetään kurvailemaan
seutukunnan mutkateitä.
Monet tapahtumat ovat tarkoitettu kaikille harrasteajoneuvoille ja paikalla on tarjolla sopivaa
välipalaa. Jotkut järjestäjät ovat
hommanneet paikalle sopivia
bändejä esiintymään. On myös
kokoontumisia, joita ei varsinaisesti järjestä kukaan, vaan motoristit kokoontuvat tiettynä iltana
samalle paikalle.
Koronatilanne on vaikuttanut
tapahtumien
järjestämiseen,
vaikka ajaminen sinällään on virusvapaata puuhaa. Monet harrastajat tekevät kesälomareissut
moottoripyörällä. Esimerkiksi
kerhomme puheenjohtaja ja sihteeri saivat mittariin lähes 4000
km kahden viikon matkallaan.
Monet ovat ajaneet myös Rautaperse-ajon, jotkut jopa useita.
Perussuoritus on 1600 km vuo-

rokauden aikana. Hyvällä säällä
ja oikealla reittivalinnalla kiva
tapa tehdä jotain ehkä järjetöntä,
mutta niin mahtavaa. Siinä saa
laittaa itsenä koetukselle ja saapua kotiin voittajana.
Ajokauden päättäjäiset kuuluvat
kerhojen ohjelmaan tavalla tai
toisella. Coach MC kokoontuu
jo perinteeksi muodostuneeseen
Sawo-ajoon. Tällä kertaa vietimme viikonlopun Pertunmaalla (juuri ja juuri Savon puolella).
Tapahtuma alkoi perjantaina
noudattaen normaaleja mökkikäytäntöjä, lauantaina kävimme
tutustumassa Mikkelin Pääma-

jamuseoon ja nautimme hyvät
lounaat Hirvensalmella. Ilta
jatkui venetsialaistulia poltellen
ja saunoen. Majoitusratkaisut
olivat hyvin motoristihenkisiä
eli teltat olivat käytössä, koska
sisälle eivät kaikki mahtuneet.
Mukavan viikonlopun jälkeen
harrastus jatkuu niin pitkään kun
kelejä piisaa. Syys- lokakuun
aikana etsitään pyörille talvehtimispesä, josta taas kevään tullen
suunnataan maantielle.
Timo Rinnekari
Käy tutustumassa aiheeseen:
www.coachmc.fi

Suhosen Pentti (oranssi paita) toimii kouluttajanamme. Jokainen ajokausi aloitetaan ns. ruosteenpoistokurssilla. Siinä saadaan ajo sujumaan entistä turvallisemmin ja nautittavammin. Samalla tavataan muita harrastajia. Tällä kertaa paikkana oli Alastaron moottorirata.

Taukopaikka Lahnajärvi järjestää ajokaudella joka tiistai-ilta Motoristi Café:n. Ajokelien ollessa kunnossa, piha täytyy moottoripyöristä. Pihalla ovat palvelupisteet, joista myydään munkkikahveja ”motoristihintaan”.
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Retki historiaan

Tilausajot olivat
Valkeakosken Linjojen
elinehto

Erkki Huovialan autorivistö 1960-luvun lopussa. Etualalla oleva Wiima M64-korinen Mersu-pikkubussi (nro 7, rek. nro. ICX-30 oli aikanaan varsin suosittu tilausajoissa. Kuva: Valkeakosken Linjojen arkisto/Ossi Sapyskän teos ”Pirkanmaan autoliikenteen vaiheet”.

Sarjassamme kadonneita tilausajoyhtiöitä käsittelemme tällä kertaa Valkeakosken Linjat Oy:tä,
joka harjoitti tilausajoja
vuosikymmenien ajan.
Yrityksen tuotot saatiin
suurimmaksi osaksi tilausajoliikenteestä.

Ritvala. Huoviala ajoi linjaansa
aluksi yksin, mutta lähti sitten
laajentamaan
liikennettään.
Erkki Huovialan puoliso Nelly

Huoviala oli aktiivisesti mukana
liikenteen kehittämisessä. Jo varhaisessa vaiheessa Erkki Huoviala keskittyi yhteistyöhön Wii-

man kanssa ja yrityksen yleisin
automalli oli Volvo varustettuna
Wiiman korilla. Toiseksi yleisin
merkki oli Mercedes-Benz, jot-

Liikenteenharjoittaja
Erkki
Huoviala syntyi 1929 Haapajärvellä. Hän aloitti autoalalla
toimien jo jatkosodan aikana
apulaisena
autokorjaamossa.
Ammattiajokortin hän sai 1947
erivapaudella ja toimi sen jälkeen taksin ja kuorma-auton
kuljettajana toisen palveluksessa. Vuosina 1954–55 hän toimi
linja-autonkuljettajana linjalla
Kokkola–Haapajärvi.
Erkki Huoviala muutti perheineen Valkeakoskelle vuonna
1955 ostettuaan liikenteenharjoittaja Unto Kivimäen vanhan
Bedford OB72-linja-auton (vm.
1949) ja sai samalla linjan Valkeakosken asema–Sääksmäki–

12
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Volvo B10M/Wiima M353 (nro 8, rek.nro HRU-188) oli yhtiössä vuosina 1983–2004.
Kuva: Jari Kurkinen.

Neste K Pukaron Paroni
Legendaarinen matka-asema Lapinjärvellä
Koivistontie 2, 07830 Pukaro

www.pukaronparoni.com

Varaa ryhmäruokailut P. 019 613185

ka olivat pikkubusseja. Bussien
väriksi vakiintuivat Valkeakosken punakeltaiset värit. Enimmillään linja-autoja oli 11 ja päivässä ajettiin 2000 kilometriä.
Tilausliikennettä ajettiin paljon,
Leningradiin ajettiin vuodesta
1959 lähtien ja Keski-Eurooppaan vuodesta 1960.
Jukka Huoviala muisteli isänsä
linja-autoyrityksen vaiheita:
”Yrityksensä myynyt Unto Kivimäki oli mukava mies ja asui
myöhemmin Sointulassa. Valkeakosken paikallisliikenne oli
pitkään kannattavaa ja järkevää
liiketoimintaa. Huovialan linjaautoyritys kasvoi kaupungin lähiöiden rakentamisen tahdissa.
Ensimmäinen linja oli Raikkaalta torin kautta Pohjankorpeen ja
Roukkoon. Sen jälkeen saatiin
31 km pituinen linja Valkeakoskelta Metsäkansan ja Lipon
kautta Lempäälään, jota ajettiin
1960-luvulla jopa kolme vuoroa
päivässä. Erikoinen oli sunnuntai-illan elokuvavuoro, joka lähti
Valkeakoskelta kello 22.20.”

Volvo B58/Wiima M353 (nro 4, rek.nro HXV-540) teki yhtiössä pitkän päivätyön
vuosina 1987–2006. Kuva: Jari Kurkinen.
Leningradin matkoja ajettiin
vuosikymmenien ajan.
Valkeakoskelle
alkoi
syntyä uusia omakotialueita ja

kerrostalolähiöitä ja näiden
alueiden asukkaiden palvelemisesta tulikin tärkein työ.
Yhteydet toimivat työaikojen
mukaan myös Säterin ja Val-

Jukka Huoviala aloitti yrityksen
työtehtävissä heti alakoulun jälkeen, töinä oli tallien ja autojen
siivoamista. Autoja hän oppi
ajamaan noin kymmenvuotiaana. Hän oli rahastajana tanssivuoroissa, jotka ajettiin Valkeakoskelta Kuohenmaan kautta
Kangasalan Kisarantaan.
Jukka kertoi, että kuljetti armeijan jälkeen autoilija Parkkalin
sora-autoa neljän kuukauden
ajan, kunnes sai linja-autokortin.
Tämän jälkeen hän toimi perheyrityksen tilausajokuljettajan
vuosina 1975–95 ja väliaikoina
remonttimies Raimo Salmisen
apulaisena.
Yhtiöön tilattiin Wiimalta
linja-autoja, joissa oli takaosassa pyöreä pöytä, parhaimmillaan tällaisia busseja oli
viisi. Jukka ajoi turistibusseja eri puolilla Eurooppaa ja
myös Neuvostoliitossa. Hän
kävi ensimmäisen kerran Murmanskissa jo vuonna 1977.

Veljekset Jukka (vas.) ja Erkki Huoviala pyörittivät perheyritystä yhdessä vuodet 1995-2007. Kuva vuodelta 2003,
kuvaajana Pekka Paloranta.

ken tehtaille. Linja numero 2
oli Sointula–Kauppatori–Vanhakylä. Pari vuoroa päivässä jatkoi
Pyörönmaahan asti.
Työläiskuljetukset
jatkuivat
vuosikymmenien ajan Säteriltä,
Tervasaaresta ja myöhemmin
myös Varsanhännän teollisuusalueelta. Säterin portilla oli
päivittäin enemmän linja-autoja
kuin linja-autoasemalla. Parhaimmillaan paikallisliikenteen
bussit liikennöivät kolmessa
vuorossa ja esimerkiksi Saarioispuolen bussilla ajettiin 650
kilometriä vuorokaudessa katuliikennettä ja Sääksmäen syrjäkulmien pikkuteitä.
Valkeakosken paikallisliikenne
on ollut vaikeasti hoidettavaa
monestakin eri syystä. Liikenne
oli talvikaudella arkisin hieman
paremmin kannattavaa, mutta
hiljainen ilta- ja viikonloppuliikenne nakersi kannattavuutta.
Tehtaat sijaitsivat kaukana toisistaan ja jokaisen portilla piti
olla tuurinvaihdon aikoihin.
Ihmisten piti päästä kulkemaan
vuorotöihinsä aamuvarhaisesta
iltamyöhään kaikkina viikonpäivinä. Keväällä pantiin polkupyörät kuntoon ja työmatkoja myös
käveltiin, jolloin linja-automatkojen kysyntä romahti. Koulujen
päättyessä sai paikallisbusseja
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Volvo B10M/Delta Express kuvattuna katuliikenteessä. (nro 9, rek.nro TTL-498) oli yhtiössä vuosina 1989–2009. Kuva: Jari Kurkinen.
laittaa seisomaan. Keskikesällä
harvat bussivuorot kulkivat lähes tyhjinä. Ilman taloudenpitoa
tasaavia tilausajoja toiminta olisi
ollut mahdotonta.
Huovialan perheessä oli viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi
tyttöä. Kolme vanhinta lasta
syntyivät Haapajärvellä ja kaksi nuorimmaista Valkeakoskella. Lapset olivat Paula, Pekka,
Jukka, Heikki ja Ulla. Pekka ja
Jukka toimivat perheyrityksen
palveluksessa, Pekka toimitusjohtajana ja Jukka muissa tehtävissä. Paula, Heikki ja Ulla
tekivät elämäntyönsä kokonaan
muilla aloilla.

Erkki Huovialan linja-autoyritys
muutettiin osakeyhtiöksi 1976 ja
sen nimeksi tuli Valkeakosken
Linjat Oy. Erkki Huoviala valittiin Valkeakosken Yrittäjäksi
vuonna 1977.
Yritys sai tuloja Valkeakosken
sisäisiltä linjoilta, mutta se hakeutui jo varhain tilausliikenteeseen ja saavuttikin alueellaan
merkittävän asiakaskunnan. Valkeakoskella oli selvä työnjako,
Ojalat (myöhemmin Valkeakosken Liikenne Oy) keskittyivät
linjaliikenteeseen, jolloin Erkki
Huovialalle jäi tilaa kehittää tilausliikennettään. Erkin poika
Jukka Huoviala liikennöi jo nuo-

resta asti eri puolille Eurooppaa
ja myös Neuvostoliittoon.
Erkki Huoviala kuoli 1995 ja liikennettä jatkoivat hänen poikansa ja tyttärensä. Toimitusjohtajana jatkoi Pekka Huoviala, hän
hoiti talousasiat ja hallinnon.
Käytännön töistä vastannut liikennepäällikkö Jukka Huoviala
toimi edelleen joustavana tilausajokuljettajana. Heikki Huoviala
vastasi rahoituksesta ja kirjanpidosta. Vuonna 1998 yrityksellä
oli seitsemän linja-autoa ja kahdeksan kuljettajaa.
Liikennepäällikkönä Jukka toimi varikkonsa alakerrassa vuo-

sina 1995–2009. Liikennettä
kehitettiin Erkki Huovialan kuoleman jälkeen. Yrityksen slogan
oli 2005: ”Huivit heiluen Huovialan kyydissä.
Pekka Huoviala jäi pois tehtävistään 2007, jolloin työt käytännössä kaatuivat Jukalle. Yritys
saatiin kannattamaan, kun ajettiin
vanhalla kalustolla ja tarvittaessa
ostettiin käytettyjä busseja Helsingin suunnasta. Perhepiiristä
ei yritykselle löytynyt jatkajaa,
joten liiketoiminta oli luontevaa
myydä Valkeakosken Liikenne
Oy:lle. Kauppa astui voimaan
heinäkuun alussa 2009. Ostajayritykseen siirtyi Jukka Huovialan lisäksi viisi kuljettajaa.
Valkeakosken
Linjat
Oy:n
omistajat Heikki ja Jukka
Huoviala
kertoivat:
”Kauppaa oli suunniteltu noin
vuoden päivät. Yhtiömme suurin osa on kuolinpesän hallussa.
Yhtiö oli velaton. Jos olisimme
jatkaneet, meidän olisi pitänyt
ottaa velkaa ja investoida. Siihen emme tässä kuviossa olleet
valmiit. Koska omien perheiden
piiristä ei jatkajaa löytynyt, liiketoimintakauppa oli luonnollisin
ratkaisu. Ja kauppa nimenomaan
Valkeakosken Liikenteen kanssa.
On hyvä, että kaupunkiin jää riittävän suuri alan toimija.”

Volvo B10M/Ajokki Vector (nro 5, rek.nro JAE-701) oli yhtiössä vuosina 1991–2009. Kuva: Jari Kurkinen.
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Teksti:
Jari Kurkinen
Lähde:
Jukka ja Paula Huovialan
haastattelut.

Lakipalveluja yrittäjille
ja yksityishenkilöille.
Osaavasti ja luottamuksella.
www.markkulaki.fi
Mannerheiminkatu 15, Lahti
p. 010 200 3500

Huoltoa ja korjausta syksyn tullessa
ja talven kohta yllättäessä
Kansankuljettimien toimivuus
on melkein suoraan suhteessa
niiden huoltoon ja km-kohtaiseen huoltoon ja korjaukseen.
Usein käy kuitenkin niin, että
kylmät ilmat pääsevät yllättämään ja ”problema” iskee.
Pohdiskelin syyshuollon kokonaiskuvaa ja soitin sitten Jarkko

Junkkarille asiasta. Hänellä oli
paljon erilaista tehtävää tarjolla,
jotka liittyvät koko ajan liikkeellä olevan kaluston liikkeella pitämiseen.
Paljon ei oheiseen listaukseen
tarvita lisää, mutta laittaisin
vielä OBD-listan tutkimisen ja
mahdollisen nollaamisen mu-

kaan. Järjestelmän välimuistiin
on saattanut jäädä tarpeetonta
tietoa, jolla saattaa olla merkitystä ajoneuvon kulkuun.
Ajoneuvokohtaisia erityiskohteita saattaa olla lisäksi, kuten
WC:n talvihuolto, matkustamossa olevat tarjoilulaitteet ja
sisäsuodattimien huollot.

Myös voi olla kiinnostavaa kysäistä bussin merkkihuollosta,
onko jotain osia , jotka valmistaja katsoo hyväksi vaihtaa tietyn tuntimäärän täytyttyä. Esimerkkinä voisi olla alkolukon
huolto.
Teksti:
Isko Uusimäki ja Jarkko Junkkari

Jarkko Junkkarin tsekkauslista:
Tärkeimmät asiat satunnaisessa järjestyksessä:
• lisälämmittimen huolto (puhdistus, polttoainesuodattimen vaihto,
toimintakunto yleisesti)
• paineilmajärjestelmän ilmankuivaimen patruunan vaihto
ja mahdollisesti kertyneen veden poisto säiliöistä
• lämmitysjärjestelmän toimivuus (patteri- ja kattokanavalämmitys),
mahdollinen lämmitysjärjestelmän nestekierron ”mutasuodattimen” puhdistus/vaihto
• polttoaineen vedenerottimen suodattimen vaihto
ja vedenerottimen pohjakupin tyhjennys mahdollisesti kertyneestä vedestä
• rengastuksen talvikelpoisuus
• tuulilasin huurteenpoiston toimivuus (etupuhallin, raitisilmasuodatin)
• peilien lämmityksen toiminta
• mahdollisen ”lohkolämmittimen” ja ylläpitolaturin toiminta
• akkujen kunnon tarkastus (kokemuksen perusteella: jos akut syksyllä yli 2 vuotta vanhat,
kannattaa uusia ongelmien välttämiseksi)
• jos auton km-suorite on vähäinen eikä huolto-ohjelman mukaan ole ollut tarvetta
polttoainesuodattimen/-suodatinten vaihdolle edellisen syksyn jälkeen, ne vaihdetaan

Charter Club 3/21

15

Yhdistys toimii

Kevätkokous bussinostalgiassa

Melkein koko kokousväki yhteiskuvassa Korin oman bussin edessä. Liikenne Satokangas hankki tämän Lahti 10-korisen hetkuScanian eli BF110:n vuonna 1973. Viime talvena Juhani Saario osti upeassa kunnossa olevan auton Villähteelle.
Tilausajokuljettajat ry piti kevätkokouksensa toukokuun viimeisenä lauantaina nostalgisessa
miljöössä Lahden Villähteellä.
Kokouspaikkana oli entinen Lahden Autokorin tehdas, jossa nykyään on runsaasti elämää Liikeja yrityskeskus Korin muodossa.

Koritehtaan omistaja ja toimitusjohtaja Juhani Saario kertoi värikkäästi vuonna 1945
perustetun ja 2013 konkurssiin menneen perhe-yrityksen
vaiheista. Kuva: Kimmo Wirén

Kevätkokouksessa oli erinomainen hyvä osanotto. Villähteelle
saapui 23 jäsentä ja lisäksi etänä
kokoukseen osallistui 12 henkeä.
Kokouksessa hyväksyttiin yksimieliset sääntömääräiset asiat.
Samoin hyväksyttiin yksimielisesti toisessa käsittelyssään
sääntömuutospaketti, joka oli

Perinteikäs puusepänsali oli toimiva
ja tunnelmallinen kokouspaikka.

käsitelty sääntöjen mukaisesti
ensi kerran jo syyskokouksessa
ja sielläkin hyväksytty. Sääntömuutos on nyt Patentti- ja rekisterihallituksessa hyväksyttävänä.
Kokouksen yhteyteen oli viritetty myös kiinnostavaa ohjelmaa.
Tutustuimme entisen koritehtaan
tiloissa toimivaan monipuoliseen
Willähden BussiHuoltoon, jossa
riittää ammattitaitoa ja kokemusta niin laajoihin koriremontteihin
kuin kokomaalauksiin, huoltoihin sekä päivityksiin.
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Onnistuneen kokous- ja tutustumispäivän kruunasi erinomainen
ruoka ja palvelu Lounaskorissa, jota pyörittää yrittäjä Mervi
Laaksonen.
Teksti ja kuvat:
Pekka Paloranta

Ennen kokousta matkasimme
Lahden Autokorin värikkääseen
historiaan ja eri vaiheisiin, joista

Vuoden 1973 Lahti 10-korinen hetku-Scania
sai monen kokousvieraan nostalgiseksi.

Vuonna 1945 perustetun Lahden Autokori Oy:n vanha tehdasrakennus,
jossa sijaitsevat myös kokouspaikkana ollut Puusepäsali sekä Lounaskori.
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elävästi kertoi Korin nykyinenkin
isäntä, kolmannen polven korimies Juhani Saario

Willähteen BussiHuollon vetäjä ja koriguru Jorma Ahonen
esitteli ansiokkasti yrityksen
toimintoja ja palveluja.

Liike- ja Yrityskeskus Korissa toimii
nykyisin nelisenkymmentä yritystä.

Mekin kurvasimme Kangasalle
Hymy oli herkässä Mobiliassa
lauantaina 11. syyskuuta, jolloin
"Kurvaa Kangasalle" -tapahtuma veti väkeä ja seniorikalustoa

Mobiliaan. Yhdistyksemme oli
jälleen esillä omalla osastollaan.
Tänä vuonna Volvon organisaatio lainasi meille näyttävän

lietolaisen 9700H-esittelyauton.
Edustajina osastollamme olivat
A-P Mikkonen, Jarmo Tila, Jarl
Andsrtöm ja Kimmo Wirén. Oli

mukava nähdä jäseniä ja sidosryhmiä pitkästä aikaa.
Teksti ja kuvat: Kimmo Wirén

Sotilaskuljettajien
kertauskurssi18.-20.3.2022
Kainuun prikaatissa
SOTILASKULJETTAJIEN KERTAUSKURSSILLE voivat osallistua
varusmiespalveluksen suorittaneet reserviläiset, jotka ovat alle 50 vuotta sekä
reservin aliupseerit ja reservin upseerit, jotka ovat alle 60 vuotta täyttäneet
PISTÄ PÄIVÄMÄÄRÄ JO KALENTERIISI
ILMOITTAUDU 1.2.2022 mennessä Tilausajokuljettajat ry:n verkkosivuilla
Osallistumismaksu 70€ (sis. ylöspidon varusteineen Kainuun prikaatissa sekä vakuutuksen).
Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet myöhemmin
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Mietteitä Laukon   

Jyväskylän bussinäyttely oli taas peruttu, mutta Laukon
kartanossa Vesilahdella sellainen komeili heinäkuun viimeisenä sunnuntaina. Oikeasti kyse oli tietysti tilurien
rivistöstä, joka koostui Waltteri Torikan konserttivieraiden kulkupeleistä. Ah, ihan tulivat mieleen wanhat hyvät
ajat. Siis aika ennen koronaa. Laukon parkkipellolla oli

kaikkiaan reilut 20 tilausbussia Kun linjureita ja tietysti
myös linja-autonkuljettajia on noin paljon koossa, on
oiva hetki kysyä tuoreita tiluritunnelmia.
Teksti ja kuvat:
Pekka Paloranta
Laitilalainen Juhani Varjonen
ajoi yhdistelmää 48 vuotta. Eläkepäivät alkoivat puolitoista
vuotta, mutta hyväkuntoinen
mies halusi jatkaa tienpäällä.
Töitä löytyi paikallisesta firmasta eli M. Raittinen Ky:stä.
– Tilausajo on kyllä ollut tuttua
hommaa, sillä olen ajanut urheiluporukoita 25 vuotta. Poikani
on pelannut Rauman Lukossa,
joten pelireissujakin on tullut
ajettua paljon, Juhani kertoo.
Runsaasti tilausajoja hoitavalla
Raittisella kaikki ei sentään loppunut pandemian seurauksena, sillä
kouluajossa on viisi autoa ja koulukkaita on kuljettanut Juhanikin.

Lauhamon väki Laukon parkkipellolla poseeraamassa:
Alvar Kolga (vas.), Pekka Lauhamo, Eija Lauhamo ja Timo Iivari.
Tunnettu ja perinteikäs tilausajoyritys Antti Lauhamo Oy
on korona-aikana menettänyt
puolet liikevaihdostaan.
– Säästämällä tästä on selvitty.
Olemme karsineet kuluja ja luopuneet kaikesta ylimääräisestä ja
turhasta, kertoo sastamalalaisen
perheyrityksen toimitusjohtaja
Pekka Lauhamo.
Lomautuksilta ei Lauhamollakaan vältytty. Viime vuoden
pahimpana aikana koko porukka
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oli neljä ja puoli kuukautta lomautettuna.
Viime vuoteen verrattuna näkymät ovat nyt paremmat. Kassavirtaa turvaavat kouluajot, joita
hoitaa kuusi bussia.
– Tilausajojen ja matkojen osalta kesä 2021 on vilkkaampi kuin
edellinen, jolloin ei ollut oikein
mitään, Pekka kuvaa.
Kesäkuu oli hänen mukaansa
hiljainen, mutta heinäkuussa oli
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– Kesältä 2020 kaikki tilausajot jäivät pois. Nyt on hiukan
vilkastunut. Laitilassa ajoimme
jonkin verran ulkomaalaisia
marjanpoimijoita, ja lisäksi on
selvästi enemmän aktiviteettia.
Lauhamoa työllistivät etenkin
oman tuotannon matkat, jotka
kävivät kaupaksi niin ryhmille
kuin yksittäisille asiakkaillekin.
– Lupaavalta näyttää myös syksy. Ryhmiä on tiedossa ja ruskamatkakin on myynyt hyvin,
Pekka toteaa tyytyväisenä.
Innoissaan tilanteen normalisoitumista odottavat myös Lauhamon kuljettajat Timo Iivari ja
Alar Kolga. Kumpikin myöntää,

ollut joitain satunnaisia tilausajoja. Muutama saaristoreissu
reitillä Kustavi-Sauvo-Houtskari on samoin ollut.
– Ihmiset eivät vielä oikein uskalla lähteä matkoille. Toivotaan, että bussimatkailu alkaa
kunnolla vilkastua. Eläkeläiset
oikein odottavat, koska pääsevät
reissuun, Juhani tuumii.
että tilausajossa viihtyy paremmin kuin vaikkapa koulureiteillä. Timo sanoo jo kaipaavansa
Tallinnan-reissuja.
– Pitkää pinnaa kaikille. Suurin
osa on varmasti samassa jamassa, kuuluvat Timon terveiset
kollegoille.
– Sinnitellään ja katsellaan. Kyllä se tästä vielä lentoon lähtee!
säestää Alar.

   linjurinäyttelyssä

Oripääläisen Valtasen Liikenne Oy:n tilauskirja tyhjeni kerralla, kun korona iski päälle.
– Liikevaihdosta on lähtenyt
40 prosenttia. Normaalioloissa
liikevaihdosta noin puolet tulee
omasta matkatuotannosta ja tilausajoista, kertoo toimitusjohtaja Petri Valtanen.

Lomautuksiin Valtasella jouduttiin turvautumaan, kun koulut
menivät kiinni viime vuoden
maaliskuussa.

Harri on paikannut tilurien
puutetta ajamalla sora-autoa
Turussa. Pieniä häivähdyksiä
paluusta lähelle normaalia on

– Hieno kevät ja kesä oli tulossa. Sitten kaikki sovitut matkat
ja tilausajot tippuivat pois koronan seurauksena, kuvaa ruoveteläinen bussiyrittäjä Anssi
Manninen.
Bussi-Manninen Oy menetti koronavuonna 2020 liikevaihdostaan 64 prosenttia.

Petri Valtanen (vas.) ja Harri Aalto tauolla musiikin soidessa.

likasta työaikaa, Anssi kertoo.

kenteitä hoidettavakseen, ja lisäksi
yksi uusi kuljettajakin palkattiin.

Mutta nyt alkaa näyttää jo paljon
paremmalta. Koko henkilöstö pääsi palaamaan töihin elokuussa, kun
koululaisliikenteet starttasivat. Lisäksi yhtiö on saanut uusia Ely-lii-

Erityistä iloa Anssille tuottaa
oman matkatuotannon menestys.
– Meidän omat matkamme
ovat tänä kesänä hyvin kau-

– Kesällä 2020 ei liikkunut mikään. Nyt on ollut hieman vilkkaampaa. On viety nuorisoa
leirille ja ajettu muita vastaavanlaisia keikkoja, Harri sanoo.

– Täytyy vain elättää toivoa,
että tämä tästä kunnolla piristyy,
huokaa Petri.

paksi, joka jatkuu pitkälle
syksyyn. Esimerkiksi heinäkuussa teimme 15omaa matkaa. Kesäkuun lopusta lokakuun loppuun omia matkoja
kertyy yhteensä noin 50. Jos
tautitilanne pysyy hyvänä,
teemme yhteensä neljä ruskamatkaa, Anssi mainitsee.
– Kanta-asiakkaat ovat kova juttu, ja heitä meillä on paljon.

– Maksettujen matkojen rahat jouduimme peruutusten takia palauttamaan asiakkaille ja menemään
itse pankinjohtajan puheille.

Samaan hengenvetoon Anssi
kuitenkin muistuttaa, että menestys ei ole tullut itsestään.

Koronakriisin alettua yhtiö lomautti kaikki seitsemän vakituista työntekijäänsä. Pienen
piristymisen myötä kaikki palasivat syksyllä hetkeksi aikaa
töihin, mutta pian jouduttiin taas
turvautumaan lomautuksiin.
– Marraskuusta lähtien kaikki
työntekijät ovat tehneet puo-

koronakesänä

Pieni piristyminenkin on ollut
yritykselle oma haasteensa. Vakituisten kuljettajien ollessa lomautettuna on pulmallista etsiä
tekijöitä muutamalle satunnaiselle keikalle, koska työtä ei ole
kokopäiväisesti tarjolla.

Tilausajokuljettajat ry:ssä aktiivisesti toimiva Valtasen kuljettaja Harri Aalto sai samoin kokea
korona-leikkurin tehon:
– Minulla oli tiedossa kolme pitkää Venäjän-reissua, kaksi pitkää Ruotsin-matkaa ja yksi pitkä
Riian matka, Harri muistelee.

jälkimmäisenä
sentään ollut:

Hannu-Pekka Koivunen ja Anssi Manninen toivat kaksi
bussillista väkeä Ruoveden suunnasta.

– Meillä on aika vähän niin
kutsuttuja tavallisia tilausajoja.
Omaa matkatuotantoa isommissa määrin olemme tehneet 25
vuoden ajan, ja nyt työ tuottaa
hedelmää. Kun myydään penkki
kerrallaan, se vaatii paljon kovaa
työtä markkinoinnin ja myynnin
puolella.
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MAN TGE 5.180 GLE VIP 1+19

MAN SE ( Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) on osa Volkswagen -konsernia, joka on
maailmanlaajuinen yhdistelmä erilaista tietotaitoa. Näin on myös luonnollista, että erilaiset
osaamisalueet on yhdistelty toimiviksi kokonaisuuksiksi. MAN edustaa vanhaa saksalaista
konepajateollisuuden traditiota ja jonka palveluksessa Rudolf Diesel rakensi ensimmäisen
prototyypin sittemmin varsin tunnetuksi tulleesta puristus sytytteisestä moottorityypistä.
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KOSOLAN TALO
LAPUALLA
Uusia retkikohteita
bussiryhmille.
www.kosolantalo.fi
taina.hautamaki@kosolantalo.fi
Puh. 0400 31 7138
Takaovissa on rajoittimet, tavaratilaa ei ole paljon.
CC-lehti tutustui konsernin tuotantoon (CC 4-17) VW Crafter
4wd retkeilyauton kokeilulla
Helsingissä ja Hämeenlinnassa.
Bussiversiota ei vielä ollut saatavilla ja silloin ajettu auto vastasi 10-p pikkubussia.
Nyt ajettu MAN TGE 5.180 GLE
VIP-bussi on rakennettu Carsport
Oy:ssä 1+19 paikkaiseksi bussiksi.. Tekniikka on identtinen
nykyisin VW:n kanssa ja laajentaa siten huoltopisteiden määrää
olennaisesti Suomessakin.
MAN on kuljettajan paikalta
arvioituna hyvin perusbussin
tyyppinen työkalu, jossa kaikki tarpeellinen on hyvin esillä.
Hallintalaitteet ovat käden ulottuvilla ja ne ovat helposti myös
hallintaan otettavia tunnusmerkkiensä ansiosta. Mittaristo on
selkeälukuinen ja näytössä on
myös vauhti kmh numeroina. Se
nopeuttaa tiedon saantia varsinkin taajamaympäristössä.
Jälkiasennettujen lisälaitteiden
ja -toimintojen symbolit puuttuvat jostain syystä. Se tosin on
aika yleistä, mutta toivoisi niillekin merkintänsä sen vuoksi, että

autoa saattaa ajaa joskus joku
muukin vakiokuljettajan lisäksi.
Oikea etuovi on sähkötoiminen ja sen liikkeestä muistuttaa
efektiääni. Matkustamon penkit
ulottuvat takaoville asti, joten
varsinaista tavaratilaa on vähän.
Penkien kiinnitys lattiaan on toteutettu urakiskoilla, joissa polvitilan suuruutta voidaan säätää
pultteja ruuvaamalla, pikakytkentäversioitakin on saatavilla.
Kaikille matkustajille on kattokalusteissa oma USB-pistoke
ja puhallussuutin. Ilmanvaihtoa
ei varsinaisesti kokeiltu, mutta siinäkin sisustusrakentajilla
on tarjota hyviä vaihtoehtoja.
Ilmastoinnin käytössä yksinkertaisuus ja tehokkuus ovat valttia,
kun säätötarpeita ilmenee.

Ajaminen on helppoa ja näkyvyys hyvä myös taakse peilisektoriin. Peruutuskamera antaa
viestiä kuvaruudun välityksellä
apuviivoineen. Poljintuntuma
myöskin toimii ja vastaavuus on
hyvä.
Ajovalojen näyttämää ei arvioitu, johtuen päivänvalon aikana
tehdystä tutustumisesta autoon.
Moottorissa on mukavasti tehoa
ja vaihteiston automatiikka myös
käsivalintapuolella on loogista.
Manuaaliasetuksessa vaihteisto on kuljettajaystävällinen ja
pienentää vaihdetta esimerkiksi
risteykseen tultaessa niin, että

Autoon kannattaa tilausvaiheessa ruksata vetokoukku, koska
perävaunulle tulee käyttöä mitä
suurimmalla
todennäköisyydellä. On hyvä huomioida, että
koukun varustelu tulee jo tehtaalla kokoonpanon yhteydessä.
Muunlainen jälkirakentelu voi
tuottaa turhan suuren kustannuserän. Kysymyksessä on johdotukset, koska mekaaniset kiinnityspisteet ovat palkeissa.

Tekniset tiedot:
TGE 5.180 2.0 TDI 4X2 bussi
Moottori: 2.0 l 130 kW/177 hv
8-vaihteinen automaattivaihteisto
Väri: Hopea

•
•
•
•
•

Varusteet ja tarvikkeet tässä autossa:
• Adaptiivinen vakionopeudensäädin
• Automaatti-ilmastointi
• Comfort Plus -paketti
• Media Van Navigation
• Vahvistettu etuakseli

CarSport bussi-varustelu:
• 19 istuinta 3-pistevöin
• Kattoilmastointi
• Lämmityspatterit 2 kpl
• Tuplalasit matkustamossa
• Kuulutusjärjestelmä

Tehdasturvakaaret
Roiskeläpät takana
Päällirakenneohjainlaite + RIO
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Päävirtakatkaisija

Oikea ovi on sähköohjattu.

MANin matkustamo.
Mitat ja massat:
• pituus 7410 mm
• leveys 1990 mm
• korkeus 2800 mm
• kokonaispaino 5000 kg
• omamassa 3415 kg
• yhdistelmän kokonaispaino 8000 kg
Hinta:
• 78.950€ (alv 0%)

Charter Club 3/21
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Taustanäkymä vasemmasta peilistä.
ajohenkilö voi keskittyä liikenteeseen etenemisen edistyessä.
MAN-bussin alusta ja jousitus
tuli hyvin esille rasvamontun
suunnasta katsottaessa. Erillisripustettu etupää ja riittävän
vahvat lehtijouset takana paripyörille painoa jakamassa ja
siksi matkanteko täydelläkin
kuormalla on sujuvaa, millä on
merkitystä varsinkin mäkisessä
maastossa ja talvella.
MAN-bussin polttoaineen kulutusta ei mitattu, johtuen lähinnä
ajon tutustumisnäkökulmasta.

Keskipaneelin toimintoja.

Moottorinohjaussysteemit ovat
nykyisin niin kehittyneitä , että
huolellisella käytöllä voi päästä huomattavan pieniin määriin
menonesteen kohdalla. Pelkkä
diesel tulee olemaan kuitenkin
vielä pitkään perusenergian lähde siinä bussiammattiliikenteessä, jossa tilattavien ajojen kirjo
on monipuolinen ja maksajalla
ei ole kiinnostusta lisäkustannuksista. Sähköiset versiot ovat
jo olemassa pakettiautopuolella
ja myös kuorma-autoissa.
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

Alustanäkymä.

MAN TGE 3.180 –

retkeilyyn tai vaikkapa huoltoautoksi
Bussiin tutustumisen jälkeen
tuli mahdollisuus tarkastella
myös Tamlansin sisustamaa
retkeilyautoa. MAN TGE 3.180
mallissa penkkiluku on 1+4.
Ajoneuvotyyppi on hyvä vaihtoehto bussifirman huoltoautoksi ja myös henkilöille, joilla on
harrastuksena retkeily tai viiden
hengen perheelle yleisautoksi.
Jatko-ohjaamossa on tilaa ja
takana tavaratilaa on sitäkin
enemmän, joka on voitu vielä jakaa siten, että takaosan päällä on
nukkumiseen soveltuva parvi.
Lapsiperhematkailussa tavaraa
riittää ja ne kun ne voidaan vain
nostaa kyytiin, on lähtökynnys
päiväretkille matalalla.
MAN TGE 3.180 on ajoltaan
ja hallintalaitteiltaan hyvin samanlainen kuin isompi bussimalli. Kun sisustuskin on bussimallinen, voi leikkiä ajatuksella
autotyypin toimimisesta täydentävänä laitteena 23 hengen
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tilaukselle ja heidän matkatavaroilleen.
MAN TGE:stä on olemassa
huomattavan paljon erilaisia
mallivaihtoehtoja ja vetotapoja
. Auton mallimerkintä TGE on
lyhennys sanoista Truckology
Generation Express ja numerosarja 5.180 auton tonnimäärää
5 ja hevosvoimamäärää n 180
(177), tai 3 tonnia ja 180hp.

MAN retkeilyauto TGE 3.180.

Vetotavat voidaan valita etu,taka-ja nelivetona. Riippuen
vetotavasta moottori on joko poikittain tai pitkittäin. Antureiden
antamaa viestiä hyödynnetään pidon optimoinnissa aina parhaimmin pitävälle pyörälle/pyörille
.
Autojen teknilliset tiedot ovat
hyvin moninaiset riippuen halutusta kombinaatiosta, myös hinnat ovat yksilökohtaisia.
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

Charter Club 3/21

Matkustamosta löytyy kolme
penkkiä ja retkikeitin.

Tavaratila on avara.

MB GrandKare ja Poksi 126 NT

Tässä pikakokeessa tehtiin havaintoja
turistiyhdistelmästä,
jonka osapuolia on jo esitelty
CC:n sivuilla numeroissa 2/17,
3/19 ja 2/21.
Ajatuksena oli tarkastella yhdistelmän sopivuutta toisiinsa ja
toimivuutta liikenteessä.
CC 2/17 kokeilimme Matti Kulmalan kanssa laittaa bussien
vetokoukkuun sekä tavallinen
Muulivaunu että t:mi Anun Autosta lainattu Poksi-matkailuvaunu. CC 3/19 olikin sitten
tarinaa hieman pitemmän kierroksen ( hieman yli 2200km)
tekemisestä ulkomaisen ryhmän
kanssa Suomessa Vekka Group:n
MB Sprinter 20p ja Poksi, joka
saatiin käyttöön JyväsCaravan
Oy:stä. CC 2/21 esittelimme midikokoluokan MB GrandKaren.
30p midibussi on pienemmälle
ryhmälle hyvän kokoinen keksintö, koska aina on tarvetta vapaille paikoille matkustavaisten
kohdalla silloin, kun kysymys
ei ole pelkästä siirtymisestä paikasta toiseen vaan monen päivän
rengasmatkasta. Bussi toimii
matkakotina ja ”leiriytyminen”
omalle paikalle matkustamossa
on enemmän sääntö kuin poikkeus.

nuna. Koska kokemukset olivat
verrattomat vaunun käytettävyyden osalta jäin miettimään
jopa sellaisen hankintaa, mutta
korona muutti nekin suunnitelmat. MB GandKaren koeajon
yhteydessä,CC 2/21, tiedustelin
vetokoukun mahdollisuutta autoon. Sellainen on saatavissa,
mutta se tulee ruksata tilauskaavakkeeseen.
Sattumalta sain tietää, että Vekka Groupille Hämeenlinnaan oli
tulossa vetokoukullinen versio
bussista, jota sitten sain lainata
kokeiluun. Poksin saaminen mukaan onnistui yllättävän helposti
Iittalasta Retkis.fi :n kautta.
Poksi oli kaaripressuhallissa.
Bussin peruutuskameran kulma
ei aivan riittänyt kytkentään ,
mutta käsimerkeillä pärjättiin.
Pistokkeet olivat molemmissa
13-napaiset, joten muuntokappaletta ei tarvittu. Aisapyörä
ylös ja tien päälle.

Poksivaunu kuuluu 750kg:n sarjaan, joten se ei paljoakaan bussin perässä tuntunut, eikä myöskään näkynyt suoraan ajettaessa.
Sen leveys on 205cm ja bussin
235cm. Kokonaispituudeksi yhdistelmälle tuli 1340cm. Vaunu
jäi myös korkeussuunnassa kokonaan taakse 242cm /295,5cm.

ohjausliikkeisiin, joten se oli jo
menossa poikittain tullessaan
esiin peilien näyttämään. Muutaman harjoituskerran jälkeen
homma alkoi jo onnistuakin,
mutta totesin ennakkotreenauksen kannattavan. Sitä on turha
jättää vilkasliikenteiselle alueelle opiskeltavaksi.

Maantiellä ajettaessa jäin hieman kaipailemaan perävaunun
havaitsemista ja mieleeni tuli
Matti Kulmalan Muuli-perävaunuun tekemät saranoidut
sivuosoittimet. Ne olivat lasketteluliukureista modifioidut siten,
että ne olivat käännettävissä kylkien suuntaisiksi. Kaarreajossa
Poksi tietenkin tuli näkyviin.
Peruutuksessa osoittimista olisi ollut hyötyä, vaikka olihan
bussissa kamerakuvaa saatavilla
takaa. Vetokoukun ja perävaunun nivelkohta osui suurin piirtein keskelle akseleista katsoen.
MB:n pitkä peräylitys tarkoitti
myös vaunun nopeaa reagointia

Poksi-vaunun vetokytkimellä ja
MB:n vetokoukulla oli korkeusero, josta tuli mieleen, että olisiko saatavilla säädettävää vetolaitetta hommaa tasaamaan. Tien
päällä vaunun käytettävyyteen
asialla ei nyt kovin suurta merkitystä ole. Vaunua voi myös käyttää lisätavaratilana, kun monissa
pikkubusseissa on päätavaratilaa
hyödynnetty istuinpaikoiksi.
Yhteenvetona kokeilusta on todettava Poksin soveltuvan hyvin
myös midi-kokoluokan bussin
perään.
Teksti ja kuvat:Isko Uusimäki

2019 ajoin kolme peräkkäistä
saksalaisen matkatoimiston bussikoematkaa ja viimeisellä oli
Poksi mukana turistihuoltovau-
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Timon kulma

Pientä nousua havaittavissa?
Toinen kesä ilman matkailua!
Tähän alkaa jo tottua, vaikka
tästä ei ala pitämään. Tähän aatokseen varmaan yhtyy moni
kollega. Olisiko aallonpohja
saavutettu? Jos voisi varmaksi
sanoa, olisi mukava katsoa tulevaisuuteen luottavaisena.

”

Bussialalle
voisi toivoa uutta
starttia, jossa
tekeminen olisi
mahdollisimman
terveellä pohjalla

Yhdistyksemme Facebookissa
on ollut paljon päivityksiä ensimmäisistä keikoista pitkään aikaan. Niitä on ollut kiva peukuttaa. Saman havainnon on voinut
tehdä tien päälläkin. Toisaalta
aatoksen valtaa suru siksi, että
tiedämme tämän liikennesuoritteen olevan vielä aivan lähtökuopissaan kannattavuuden
suuntaan.
Olin heinäkuussa Saariselän
maisemissa viikon mittaisella
rippileirillä. Tapasin pari muuta ammattiveljeä, jotka olivat
samoissa puuhissa. Seurakunnat ja urheiluseurat ovat olleet
liikkeellä. Ne pystyvät rakentamaan matkat ja tapahtumat
suhteellisen turvallisiksi. Sen
voin sanoa, että oli aivan mielettömän mukava reissu. Sain olla
viikon hienoissa maisemissa ja
tehdä työtä josta todella pidän.
Voin tunnustaa, että piti oikein
skarpata kun pitkästä aikaa pääsi
pitkälle tilausajolle.
Omalta kohdaltani lomautukset
ovat toivottavasti takanapäin.
Toimenkuva on ollut kovasti
erilainen, mihin olin jo tottunut
ja kasvanut. Linjaliikennettä,
kuorma-autoliikennettä ja vähän tilausajoa eli niitä töitä, mitä
työpaikallani on jäljellä. Olen
nauttinut jokaisesta työpäivästä.

kovasta työvoimapulasta, jopa
niin, että vaikkapa ravintola on
joutunut sulkemaan, kun ei ole
työntekijöitä. Kellä on pula, kellä ei. Syitä siihen on monia.

En tiedä mitä on tapahtunut isolle joukolle ammattikuljettajia,
jotka ovat menettäneet työnsä.
Moni on löytänyt uuden ammatin, toiset ovat palanneet edellisiin ammatteihin, varmasti liian
moni on edelleen tyhjänpäällä
ilman vakituista työtä.
Toivon todella, että kaikki saisivat elämänsä järjestykseen tavalla tai toisella. Yrityspuolella
tilanne on varmaan edelleen katastrofaalinen, vaikka konkursseja on tullut yllättävän vähän.
Sitä en voi tietää, kuinka lähellä
ne ovat olleet.

Olisiko uusi nousu jo ovella? Facebookissa on ollut kuvia keikoista ja uusista kalustohankinnoista.
Kaupunkien paikallisliikennettä
kehitetään hurjaa vauhtia. Josko
olisimme jo ohittaneet aallonpohjan? Bussialalle voisi toivoa uutta starttia, jossa tekeminen olisi
mahdollisimman terveellä pohjalla. Kovassa kiireessä ja monesti
vähän ylikuumentuneessa tilanteessa laskimen patterit saattavat
loppua. Nyt saattaisi olla uuden
alku, toivon sitä todella.
Työvoimapula on kyllä kummallinen ilmiö. Uutisissa puhutaan

Meidän alamme saattaa joutua tilanteeseen, jossa aiemmin
bussihommissa olleet eivät enää
palaakaan takaisin. Varsinkin
tilausajokuljettajan ammatti on
sellainen, missä todelliset osaajat voidaan kadottaa, ellei pian
päästä takaisin vilkkaampaan
liikenteeseen. Osaaminen perustuu vahvaan kokemukseen, jota
ei olisi hyvä hukata. Tässä yksi
murhe lisää yritysten henkilöstöasioista vastaaville. Kaikille ongelmille löytyy ratkaisu tavalla
tai toisella, toivottavasti tällekin.
Hyvää syksyä kaikille ammattiveljille ja -sisarille!
Timo Rinnekari

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

VERKKOKAUPASTAMME
LAADUKKAAT TUOTTEET
työhön ja vapaa-aikaan!
Clubituotevastaava Maija Mikkola
044 - 505 6673
clubituote@tilausajokuljettajat.fi

Tee tilaus:
tilausajokuljettajat.fi/verkkokauppa/tilauslomake
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Jäsenedut

VUODEN 2022 LOMAT MYYNTIIN!

Vuoden 2022 lomia varataan
ensikertalaisille
la 16.10. 2021 klo 9.00
alkaen. Jos olet nauttinut kelohuvilamme tunnelmasta aiemmin, pääset tekemään varauksia
la 23.10. 2021 klo 9.00
alkaen. Soita numeroon
0400 695 316.
Huom! Nämä varaukset
vain puhelimitse! Varauskalenteri on suljettu 1.11.
saakka. Sen jälkeen varauksia pääsee tekemään kalenterin kautta.

majoittamaan mukavasti 4-6
henkeä ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä ja
lapin elämyksiä ympäri vuoden.
Mökiltä on matkaa palveluihin
noin 1500 m. Katso myös www.
pyha.fi

Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä ja pystyy

Lomakohteen osoite: Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi

Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu keittiö, pesukone,
kuivauskaappi, astianpesukone,
tunnelmasta ja lämmöstä vastaa
Tulikiven vuolukivitakka, 2 televisiota, vajasta löytyy 2 polkupyörää, lämpöpistoke autolle.
Pihalla on myös grillikota.

Mökki-isäntä:

Jukka Kähkönen
puh. 0400 695 316
sähköposti: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi

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

Hinnasto jäsenille
Sesonkiviikot:
8 – 17, 36 – 40, viikko
51 eli jouluviikko alkaa
tiistaina 20.12. ja päättyy
tiistaina 27.12. ja vk 52 eli
uudenvuodenviikko alkaa
tiistaina 27.12. ja päättyy
tiistaina 3.1.2023. 400 €/
viikko

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

Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 70 € / vrk,
etusija kokonaisilla viikoilla.
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Uusi yritysjäsen

Aarikka Shop Raisio
Aarikka on ikoninen suomalainen designyritys, joka sijaitsee
fyysisesti Raisiossa Kuninkojan
alueella – siinä Ikean, Bauhausin
ja Puuilon tuntumassa, emoyhtiö Martinexin kanssa jaetuissa
tiloissa.
Aarikka Shopin valikoimassa on
rakastettujen Aarikka-tuotteiden
lisäksi Afrikan tähdestä tunnetun
pelivalmistaja Pelikon kortti- ja
lautapelejä, Muumi-tekstiilejä,
laukkuja ja kodin sisustustuotteita. Tehtaanmyymälän hengessä talosta löytää paljon outlettuotteita edullisin hinnoin.
Ryhmille on mahdollista järjestää yksityinen tilaisuus, jossa ostoksia voi tehdä omassa hyvässä
seurassa ja nauttia ohessa tarjoiluistakin.
Parkkitilaa on reilusti, myös
busseille, ja sijainti on aivan
E18-tien tuntumassa. Huonommankin suunnistajan paikallelöytämistodennäköisyydet ovat
siis korkeat.
Aarikka ja myymäläpäällikkö
Kati Keinonen toivottavat tervetulleeksi tutustumaan!
Teksti:
Timo Rinnekari
Kuvat:
Aarikka
Myymäläpäällikkö Kati Keinonen ottaa ryhmät vastaan.

Yhteystiedot:
Aarikka Shop Raisio
Kuninkaanväylä 37
20320 Turku
puh. 050 4649 792
www.aarikka.fi
Avoinna:
ti–pe 11.00–18.00
la
10–15
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Jäsenistö testaa

Koeajossa Jokipiin laudeliina:

Hyvin menee päin peetä

Taannoisen pääkaupunkimme
Helsingin Bulevardilla tekemäni
Charter Club -Hiacen bongaamisen seurauksena sain etulinjassa
käsiini ”pariterapiaan” sopivamman version Jokipiin Pellavan
hienosta laudeliinasta.

hyvin pariskuntien käyttöön – yksittäisiä kappaleita paremmin. Mikäli käyttäjä on ns. laajarunkoista
mallia, kuten allekirjoittanut, tämä
maxikokoinen versio on erityisen
kätevä läheisyyden saavuttamiseen
vierekkäiseen henkilöön nähden.

Tekemäni koeajon perusteella
tämä laudeliina sopii erityisen

Laudeliina on laadultaan ensiluokkainen, kuten kotimaiselta

tuotteelta usein sopii odottaakin.
Kuumankaan saunan lauteet eivät tunnu polttavan kuumalta
tätä tuotetta käytettäessä.

Voin suositella tätä tuotetta erityisellä lämmöllä kaikille saunan ystäville sukupuoleen katsomatta.

Mikäli sauna on riittävän tilava
ja käyttäjät vähemmän kookkaita kuin itse olen, riittää sen
pinta-alalla tilaa jopa kolmelle
saunojalle.

Jarkko Junkkari

Bongaa Charter Clubin Toyota!

Viime vuonna aloitettu Toyotabussin bongaus jatkuu edelleen.
Tehtävä on simppeli: bongaa
Charter Clubin tunnuksilla varustettu 10-paikkainen Toyota
Hiace -bussi. Auton havainneet,
siitä kuvan ottaneet ja sen lähettäneet (paikka- ja aikatietojen
kanssa) osallistuvat arvontaan,
jossa on voittoina Jokipiin Pellava Oy:n laudeliinoja. Laudeliinoja on ollut jo muun muassa
klubituotteidemme sortimentissa.

Tuoreimmat onnelliset laudeliinojen voittajat ovat bongarit Kari
Rättö (Sannaisissa) ja Jarkko Junkkarilla (Bulevardilla Helsingissä).
Lähetä kuva/kuvat omien yhteystietojesi kera jompaan kumpaan osoitteeseen:
timo.rinnekari@
tilausajokuljettajat.fi
isko.uusimaki2@gmail.com
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Matkakohteet

Visit Janakkala

Neste K Linnatuuli.
Janakkala on noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä pohjoisen
suuntaan, Se on keskellä eteläistä
Suomea, kun kartasta katselee
mihin suuntaan tahansa. Lähellä
oleva Hämeenlinna on Etelä-

Suomen pääkaupunki, joten päiväretkille on saatavissa sangen
monipuolinen kattaus kohteita.
Reissun suunnittelussa kannattaa käyttää alueen matkailu-

palvelujen ehdotuksia reitistä,
koska netti ei aina kerro koko
totuutta kohdealueen tästä päivästä. Tuoreet tiedot helpottavat
bussimatkan onnistumista, ja jos
vielä huomataan käyttää alueel-

listen oppaiden tietotaitoja , niin
riemastuttavat yksityiskohdatkin
tulevat positiivisesti esille.
Bussireissulle voi lähteä monella tapaa. Janakkalan tyyppiseen

Pyhän Laurin kirkko on Janakkalan kirkonkylän keskipiste osoitteessa Hakoistentie 345.
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kohteeseen voisi lähteä vaikkapa
kahdella-kolmella 16-20 paikkaisella bussilla. Ajatus lähtee
siitä, että usein matkustajilla on
hyvinkin erilaisia kiinnostuksen
kohteita. Yhteinen retki, mutta
erilaiset vierailupaikat.
Retki voisi toimia siten, että retken suunnittelussa kysyttäisiin
ennakolta osallistujilta kohdekiinnostukset. Yksi auto lähtee
kiertämään Janakkalan museoita, toinen sigh seeing-ajoa eri
kyliin ja kolmas vaikkapa teollisia kohteita.
Janakkalan kirkonkylällä on
Pyhän Laurin kivikirkko ja sen
vieressä museoalue. Koulumuseo tuo tuulahduksen menneistä
tavoista saada oppia ja Tervakosken suunnalla on vielä Puuhamaakin.

Janakkalassa Turenki edustaa suurinta keskusta, jossa on keskitetysti erilaiset palvelut

Janakkalassa on sangen paljon
kyliä, joihin vie hyväkuntoiset
tiet ja maisemat ovat vaihtelevia.
Teollisuuskierroksella
voisi
käydä esimerkiksi TurengissaTumen Oy:n tehtailla tai tutustumassa pienemmässä mittakaavassa tehtäviin erikoistuotteisiin
kuten Asko Nurmi Oy:n tukkivannesahojen ja tukkisorvien
valmistuspaikkaan Leppäkoskella. Tehtaan miljöö sisältää
mittavan määrän tarinoita melkoisen yllättävistäkin asioista.
Matkan voi aloittaa esimerkiksi
yhteisellä ruokailu-ja kahvihetkellä Neste K Janakkala Linnatuulessa, jossa alueelliset oppaat
voivat kertoa alustavasti päivän
ohjelmista.

Asko Nurmi luovuttamassa tukkivannesahaa Muhokselta saapuneelle Heinon pariskunnalle.

Retken kustannuksia kannattaa
miettiä yhdessä bussiyhtiön tai
yhtiöiden edustajien kanssa,
minkälainen kustannus eri ajosuoritteista tulee toteutuksen
mukaan. Bussien käyttölaskutus perustuu moneen erilaiseen
asiaan, kuten aika, matkakm ja
näiden yhdistelmät.
Ennenkaikkea onnistumiseen
vaikuttaa hyvä suunnittelu ja
sitä varten on olemassa alan
ammattilaiset, joilla on usein
sellaista tietoa, jota ei tulla
mahdollisesti edes ajatelleeksi
silloin, kun reissuja harvemmin
tekee.
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

Asko Nurmi Oy valmistaa puun jatkojalostuslaitteita Janakkalan Leppäkoskella. Firma sijaitsee
entisen tiilitehtaan tontilla, jossa on kuvattu Renny Harlinin elokuvaa ”Jäätävä Polte”
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Uutiset
LAL:n uusi puheenjohtaja Mika Järvinen:

”Kentän ääni kuuluviin”
Linja-autoliiton (LAL) tuore
puheenjohtaja Mika Järvinen
haluaa uudistaa 93-vuotiaan
toimialajärjestön toimintatapoja
ja kirkastaa vision houkuttelevaksi.

keskustelevan yhteisön, jossa
kentän ääni kuuluu selvästi.

Sysmäläinen Järvinen valittiin
puheenjohtajaksi yksimielisesti
LAL:n liittokokouksessa, joka
pidettiin 18. elokuuta Oulussa.
Hän seuraa tehtävässä kuhmolaista Heikki Kyllöstä, joka heilutti nuijaa vajaat neljä vuotta.

– Kannattava liiketoiminta on
kaiken ydin. Siksi liiton toiminta-ajatuksena pitää olla jäsenistön kannattavan liiketoiminnan
edistäminen, kiteyttää Järvinen.

Toimitusjohtaja Järvinen on
kolmannen polven bussiyrittäjä
ja tehnyt työtä perheyrityksessä lapsesta alkaen. Yrityksen
perusti vuonna 1932 hänen isoisänsä, legendaarinen talousneuvos Einari Järvinen. Järvisen
Liikenne Oy on koko historiansa
pysynyt pienenä ja viime vuosikymmenet hankkinut liikevaihtonsa lähinnä tilausajoista ja
maaseudun vuoro– sekä koululaisliikenteistä.

Kirkastamiseen kytkeytyy myös
panostaminen liiton julkiseen
kuvaan. Monet ovat kritisoineet
sitä, ettei hädässä olevan toimialan viesti ei juurikaan ole näkynyt eikä kuulunut.

Järjestöelämä ja politiikka ovat
uudelle puheenjohtajalle erittäin
tuttuja jo vanhastaan. Kokoomuslainen Järvinen on näkynyt
ja ansioitunut kunta– ja maakuntapolitiikassa sekä lukuisissa
muissa luottamustehtävissä.
Järvinen tunnetaan myös pienten kuntien puolestapuhujana ja
Sysmä on aina vahvasti esillä.

Jäsenkato katkaistava
Järvinen tietää varsin hyvin, että
LAL:n puheenjohtajan pesti on
nyt kaikkea muuta kuin leppoisa
edustustehtävä.
Koko joukkoliikenteen toimiala
ajoi pandemian ja sitä seuranneen
asiakaskadon myötä järkyttävään
kriisiin, josta toivutaan kauan.
Suurin osa maamme bussiliikenteestä on yritysvetoista. Kovimmin korona onkin
moukaroinut yrityksiä, joiden
liiketoiminta on ollut markkinaehtoista. Kärsijöinä ovat
olleet etenkin kaukoliikenne
sekä matkailu– ja tilausliikenne. Bussialalla nähtäneen lähi-
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– Linja-autoliiton sanoma pitää
saada kirkastettua sellaiseksi, että
kaikki haluavat tulla mukaan.

Tehdään yhdessä

Edunvalvontaa Järvinen haluaa
terävöittää nykyisestä merkittävästi ja uskoo jäsenistön valtaosan olevan samaa mieltä.

Sysmäläinen kolmannen polven bussiyrittäjä Mika Järvinen
on vuonna 1928 perustetun Linja-autoliiton kymmenes
puheenjohtaja. Kuva: Markku Lepistö.
kuukausina lisää konkursseja ja
toiminnan alasajoja.
Itse asiassa bussialan viimeisin murros on alkanut jo paljon
ennen koronaa. Siihen liittyy
päällimmäisenä
liikennelupien vapautuminen EU:n myötä
1990-luvun alussa, jolloin alkoivat myös liikenteiden kilpailutukset.
Sittemmin kilpailuvoitoista ja
-häviöistä on tullut suomalaisten
bussiyrittäjien ja samalla koko
henkilöstön arkea, jonka kanssa
on ollut pakko oppia elämään.
Vanhalle, aiemmin vakavaraiselle Linja-autoliitolle uusi aika on
ollut haastava. Ennen oli luontevaa ja lähes välttämätöntä kuulua
liittoon, joka paikallisosastoineen
oli myös lausunnonantaja.
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Niinpä vanhassa maailmassa
lähes kaikki yritysmuodossa toimineet bussifirmat olivat LAL:n
jäseniä. Huipussaan jäsenmäärä ja järjestäytymisaste olivat
1970-luvulla, jolloin jäseniä oli
yli 600.
Lupasidonnaisuuden höllentymisen ja markkinoiden vapautumisen myötä jäsenmäärä on
vähitellen hiipunut 170:n tuntumaan. Bussiliikennettä harjoittavia toimijoita on Suomessa nyt
noin tuhatkunta.

Järvinen puhuu toistuvasti yhdessä tekemisestä, ja sama koskee
myös edunvalvontaa. Puheenjohtaja haluaa sitouttaa liiton jäsenet toimimaan yhteisen hyvän
puolesta, eikä suinkaan itse olla
ylhäältä päin jakamassa näkemyksiä ja määräyksiä.
– Tämä ei ole yhden miehen
show. Tuloksiin päästään tekemällä yhdessä. Porukka pitää
saada liimattua yhteen
Järvinen muistuttaa, että Suomessa on pitkät etäisyydet. Bussiyrityksillä on kosolti toisistaan
poikkeavia lähtökohtia ja tarpeita. Tämä pitäisi hänen mielestään ottaa nykyistä paremmin
huomioon.
– Painopisteinä ovat markkinaehtoinen liikenne, sopimusliikenne ja matkailu– sekä tilausliikenne.

– Jäsenkato pitää saada poikki,
Järvinen korostaa.

Näiden rinnalle Järvinen nostaa
myös osaamisen ja koulutuksen.

Haluttomuus kuulua liittoon
juontaa juurensa monista syistä, joista osa on kerrottu edellä.
Järvinen haluaa tehdä liitosta nykyistä avoimemman ja enemmän

– Liitolla ja sen omistamalla Bussialan Kehittämispalveluilla oli
aiemmin merkittävä rooli kouluttajana ja osaamisen kehittäjänä.
Tähän pitäisi panostaa uudelleen.

Linja-autoliitto ja liiton aiemmat
alueosastot ovat Matkahuollon
suurin omistaja. Mika Järvinen
aikoo puheenjohtajana terävöittää yhtiön omistajaohjausta, jotta omistajan ääni näkyisi Matkahuollon toiminnassa paremmin.

Ulos korona-ajasta
Yksi uuden puheenjohtajan
kiireisimmistä tehtävistä on kituvan alan luotsaaminen koronakurimuksesta kohti normaalia.
Järvinen tietää itse varsin hyvin,
miten pandemia ja sitä suitsivat
viranomaisten toimet ovat bussialalle tehneet:
Järvisen Liikenteen liikevaihdosta tilausajot ovat muodostaneet noin 60 prosenttia, ja tuo
osa on puuttunut puolentoista
vuoden ajan.
– Pari vuotta on syöty, muttei
tienattu, Järvinen puuskahtaa.
Poppakonsteja hänelläkään ei
ole, mutta tähänkin hätään tarvitaan liittoa ja sen jäseniä etujaan
puolustamaan.
– Nyt pitäisi saada vaikutettua
maakunnalliseen ja valtakunnalliseen matkailuteollisuuteen.
Näihin täytyy saada ulkopuolisia
sijoituksia, jotta koronan vaikutuksista selvitään.
Teksti:
Pekka Paloranta

Linja-autoliiton kysely:

Bussilla halutaan yhä matkustaa
Kansalaiset eivät korona-ajasta
huolimatta pelkää linja-autolla
matkustamista. Tämä selviää
Linja-autoliiton (LAL) teettämästä kyselystä, joka julkistettiin Oulussa 18. elokuuta pidetyssä liittokokouksessa.
Liitto käynnisti alkukesästä kyselyn, jolla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä, kokemuksia
ja toiveita liittyen linja-autolla
matkustamiseen ennen koronapandemiaa, sen aikana ja sen
jälkeen. Kyselyn tarkoituksena
oli näkemysten selvittämisen lisäksi luoda luottamusta linja-au-

tolla liikkumiseen ja toimialaan
yleensä.
Kansalaiset eivät kyselyn mukaan pelkää linja-autolla matkustamista Kyselyn perusteella
bussialla matkustaminen on
vähentynyt, koska matkustaminen ylipäänsä ja erityisesti
vapaa-ajan matkustaminen on
vähentynyt
koronapandemian seurauksena. Kyselyssä ei
noussut esiin sellaisia tuloksia,
joiden perusteella voisi sanoa,
että kansalaiset pelkäisivät nimenomaan linja-autolla matkustamista.

Kyselystä ilmenee, että ihmiset
haluavat jatkossakin matkustaa
laajamittaisesti
linja-autoilla.
Kyselyn tulokset osoittavat, että
suuri osa kansalaisista haluaisi,
että matkustusrajoituksia kevennettäisiin.
Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä
kesä-heinäkuussa 2021. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1046
suomalaista. Otos edustaa täysiikäisiä mannersuomalaisia sukupuolen, iän ja asuinmaakunnan
mukaan. Tutkimuksen toteutti
Aula Research Oy.

Nivelbussi palasi sähköisenä
Pääkaupunkiseudun
linja-autoliikenteessä pitkään toiminut
Nobina Oy aloitti elokuussa uutta liikennettä HSL-alueella ja toi
samalla liikenteeseen merkittävän
määrän uusia sähköbusseja. Katukuvaan palaavat myös nivelbussit,
jotka mahdollistavat runkolinjoille suuren matkustajakapasiteetin.
Pääkaupunkiseudulle on tulossa
laaja sähköbussien valikoima,
kun sähkönivelbussien lisäksi
liikenteeseen saadaan kolmeakselisia telibusseja ja pienempiä
kaksiakselisia busseja. Nobina
tuo HSL-alueelle yhteensä 76
uutta sähköbussia.
Kaikki
sähköbussit
mittaa
kiinalainen
köbussivalmistaja

toisähBYD.

Suomessa Nobina aloitti liikennöinnin sähköbusseilla Turus-

Haitaribussit ovat palanneet pitkän tauon jälkeen pääkaupunkiseudun liikenteeseen. Nobinan sähköinen uutuus on
kiinalaisen BYDin valmistama. Kuva: Kimmo Nylander.
sa tämän vuoden heinäkuussa.
Elokuun puolivälistä lähtien
Nobina on Suomen suurin sähköbussiliikenteen harjoittaja,
jolla on yli 110 BYD-täyssäh-

köbussia Turussa ja Helsingissä.
Lähde:
Nobinan tiedote
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Uutiset

Altas MB:

Sähköinen Sprinter
Sähkö yleistyy nopeaa vauhtia
erikokoisten bussien energialähteenä Liettualainen ALTAS-tehdas on tehnyt omia versioitaan
sähköllä toimivista kansankuljettimista.
MB Sprinterin hylsyihin on tehtaalla tehty kokonaan heidän
omat malliversionsa niin matalalattia- kuin normaalirakenteisista koreista. Aihiot tulevat
alustoina, joissa on vain kori ja
akselistot.Tehtaalla niistä rakennetaan haluttu versio asiakkaan
haluamaan muotoon.

Sähkö-Sprinter ei ulkoisesti erotu dieselkäyttöisistä versioista.

Ensimmäinen esittely oli Suomessa keväällä ja toinen kierros
keskikesällä, jolloin koeajettavana oli matalalattiaversio. Se
oli varustettu samalla sähkötekniikalla kuin aikaisempikin
bussi. Pääsimme kokeilemaan
keväisen mallin Suomen Turun
kaupunkiliikenteessä.
Bussi oli normaalin 16-p Sprinterin näköinen, ja myös oloinen,
siihen saakka kunnes virrat ja
kulkusuunta kytkettiin ajoasentoon. Kevyt painallus nopeudensäätöpolkimesta ja liikkeellä
oltiin pehmeän- huomaamattoman- äänettömästi. Liikennevirrassa oli helppoa pysyä ja energiapolkimen vastaavuus oli
hyvä. Bussin sähkömoottori
vei kokonaisuutta kevyesti ja
voimaa tuli tasaisen varmasti
niin, että sen voi olettaa olevan
samanlaista myös täydellä kuormalla. Mittariston volttinäytöstä
tuli tietoa käytetystä energiasta
ja arvioidusta käytettävästä ajomatkasta.Ajamisen helppous ja
tasainen meno kiinnitti huomiota myös matkustajina olleisiin
henkilöihin.
Koska kyseessä oli lähinnä Altaksen tehtaan näkemykseen
sähköbussista yleisellä tasolla
tutustumisesta, keskustelimme
mukana olleiden bussiammattilaisten kanssa auton käyttökohteista ja käytettävyydestä.
Sähköautoilla on Suomessa
edelleenkin rajoitteensa mm
latausmahdollisuuksien muo-

32

Kuljettajan näkymä.
dossa. Kuitenkin, jos mietitään
millaiseen ajoon keksintöjä voitaisiin hyödyntää, niin termillä
”vakiopäiväajo” voisi olla sellainen.
”Vakiopäiväajo” voisi olla tilanne, jossa melko tarkasti tiedetään päivittäinen käyttö ja sen
vaatimat tekijät. Esimerkiksi
koulukyydit ja niihin yhdistetty
toistuvasti tapahtuva jonkin asian jakelu. Vuorokautinen matka
voisi olla parisataa kilometriä
taajama-alueilla tai muuten lähiympäristössä. Asiaa voi valottaa sillä, että päivässä on vain
tietty määrä toiminta-aikaa,joten
kokonaisaika voidaan arvioida
lähelle totuutta.
Altas-tehtaalla on paneuduttu
tarkasti sähköisen energian hyödyntämiseen myös siltä osin, että
koeajoyksilössä oli valmiiksi rakennettu polttoöljylisälämmitin.
Sen aiheuttamat päästöt ovat
olemattomia verrattuna saatuun
lämmityshyötyyn. Kun vielä
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auton alkuperäistä polttoainesäiliötä voidaan käyttää hyödyksi,
niin meidän olosuhteissamme
ratkaisu on hyvä.
Tehtaan suunnittelussa on huomioitu myös hyvin tärkeä asia.
Sähköiset osakomponentit voidaan asentaa eri korityyppeihin.
Matalalattiabussin voimalinja
on samaa alkuperää kuin muissakin autoissa. Latausmahdollisuuksien laaja kirjo on käyttöä
helpottavaa. Seinäpistokkeesta
voimalaturiin riippuen käytettävästä ajasta.

Sähköbussit ovat tulleet meillekin ja niiden kehittelyt jatkuvat
voimakkaina.
Perusratkaisut
ovat hallinnassa. Sähköisen
energian varastointi, tavalla
tai toisella, tuovat lisämatkaa
koko ajan lisää. Nykyisiin keksintöihin uudentyyppiset bittiohjatut ”sähkösäiliöt” voidaan
varmaankin vaihtaa ilman suurempaa ongelmaa. Aika näyttää,
mikä versio voittaa!
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

Mittaristo kertoo käytetyn energian
ja arvioidun jäljellä olevan ajomatkan.

Uutiset

Töysän Linja konkurssiin
Perinteikäs linja-autoyritys Töysän Linja on mennyt konkurssiin. Yritys jätti omaehtoisen
konkurssihakemuksen KeskiSuomen käräjäoikeudelle 29.
heinäkuuta.

mutta valitettavasti saadut tuet
ja rahoittajilta tilanteeseen saatu
tuki eivät riittäneet, vaan jouduimme hakemaan yhtiön konkurssiin, Töysän Linjan omistaja
ja toimitusjohtaja Risto Töysä
sanoo Keskisuomalaisen haastattelussa.

Töysän Linjalla on pitkä historia. Se on perustettu vuonna
1934. Konkurssin tapahtuessa
palveluksessa oli 35 työntekijää.
Töysän Linjan toimitilat sijaitsevat Keuruulla ja Karstulassa.
Töysän Linja ehti hoitaa vuosikymmeniä reittejä Mänttä–
Keuruu–Jyväskylä sekä Jyväskylä–Karstula–Kokkola
sekä
pitkälti koululaisiin perustuneita
vakiovuororeittejä Keski-Suomen alueella.
Karstulan Liikenteen sekä Matka-Töysän päättyi samoin konkurssiin. Nämä yritykset eivät
olleet enää erillisiä osakeyhtiöi-

Töysän Linja oli taannoin vahva tilausajotalo, jolla oli
toimipiste myös Helsingissä sekä muun muassa tämä
Jonckheere/Scania -kaksikerrosbussi. Kuva: Pekka Paloranta.
tä, vaan osa Töysä Linja Oy:tä
aputoiminimien muodossa.
Konkurssin syyksi yhtiö on kertonut kannattavuuden laskun,
kerrotaan sanomalehti Keskisuomalaisen uutisessa. Keskisuomalaisen mukaan koko
2000-luvun ajan alentuneet

Töysän Linjan konkurssipesä huutokauppaa linja-autoja ja
muuta yrityksen käytössä ollutta irtaimistoa. Elokuun lopussa
myynnissä oli kymmenkunta bussia vuosimalliltaan 2001-2007.

katteet ja omatoimimatkailun
myötä supistunut liiketoiminta
ajoivat Töysän Linjan ahtaalle.
Koronapandemia ajoi toiminnan
lopullisesti tappiolliseksi, ja yrityksen maksukyvyttömäksi.

Töysän Linjalla on ollut pari
hienoa museobussia, pitkänokkainen Sisu S-15 vuodelta 1948
sekä Boxer/Scania-Vabis B55
vuodelta 1961. Kumpikin oli
lainvoima.com -sivustolla huutokaupattavana.

– Pyrimme löytämään tilanteeseen vaihtoehtoja eri reittejä,

Lähde: Sanomalehti
suomalainen 29.7.2021

Keski-

Lahteen lisää sähköbusseja
Bus Travel Oy Reissu Ruoti ja
Lehtimäen Liikenne Oy voittivat
kesällä 2022 alkavat uusien Lahden Seudun Liikenteen (LSL)
runkolinjojen
sopimukset.
LSL:n tiedotteen mukaan Reissu
Ruoti tulee liikennöimään runkolinjoja 3 ja 7 sekä täydentävää
linjaa 13 yhteensä yhdeksällä
sähköbussilla.
Reissu Ruoti on tilannut yhteensä kuusi uutta Scania Citywide
BEV-sähköbussia, jotka ovat lajissaan ensimmäiset Suomessa
ja ensimmäisten joukossa koko
maailmassa.

Lisäksi Reissu Ruotille tulee
käyttöön neljä ns. konversiobussia, jotka on muutettu dieselistä
sähkökäyttöiseksi. Konversioautoina yritys käyttää Lahden
Autokorin menestysmalli Scalaa.
Lehtimäen liikenne ajaa viidellä
sähköbussilla sekä viidellä uusiutuvaa biodieseliä polttoaineenaan
käyttävällä bussilla voittamiaan
runkolinjoja 9 ja 10 sekä linjaa 98.

Lahtelainen Reissu Ruoti saa käyttöönsä Suomen ensimmäiset
Scania-täyssähköbussit.

Kesällä 2022 Lahden seudun liikenteessä liikkuu tämän myötä
32 bussia sähköllä ja 37 bussia
uusiutuvalla dieselillä.
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Uutiset
Huittisten Portti

Aurora Botnia
aloitti liikenteen
Vaasasta
Uumajaan

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

Tervetuloa
viihtyisään ruokaja taukopaikkaan!
Yli 200 asiakaspaikkaa
HYVÄT PAIKOITUSTILAT

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

Muista myös herkulliset á la Carte -annoksemme!

LAUKKU-CENTER

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

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

Kuljetuskapasiteettia on 1500
kaistametriä autoille ja rahdille.
Aurora Botnian koneet käyttävät kaksoispolttoainetta ja akkua. Tärkein polttoaineen lähde
on nesteytetty maakaasu, LNG.
Alus pystyy myös hyödyntämään biokaasua.

Avoinna klo 9–23
Jatkuvasti
hyviä tarjouksia!
Tervetuloa!

Alus on suunniteltu VaasaUumaja -reitille. Se on rakennettu Suomessa Rauma Marine
Constructionsin telakalla.

ma–la 7–22, su 9–22

Tilausliikenne Are
kahteen kerrokseen
Hämeenkyröläinen Tilausliikenne Are Oy harppasi ylöspäin
kesän korvilla. Yhtiö hankki tilausajokalustoonsa VDL Futura DD -kaksikerrosbussin, joka tulee pääasiassa kuljettamaan
tamperelaista jääkiekkojoukkue Tapparaa.
Aiemmin Busmo Oy:llä ollut auto on jo muutaman vuoden
vanha, mutta nousi uuteen kukoistukseen Willähteen Bussihuolto Oy:n peruskorjauksen jäljiltä.
Kuvassa hankintaansa tyytyväinen yrittäjä Reijo Uusi-Rasi
lippulaivansa vierellä.
Kuva: Jorma Ahonen.
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Kvarken Linkin matkustajalautta on moderni alus, jossa on
kaksi rahtikantta. Siihen mahtuu
800 matkustajaa, hyttejä on 68
Laivalta löytyy myös myymälä,
buffet- ja à la Carte -ravintola
sekä baari ja kahvila.

Avoinna su-pe 10–18, la 10–16 tai sop. muk.
Puh. 0440 565 021
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Maailman ympäristöystävillisimmäksi matkustaja-alukseksi
sanottu Aurora Botnia on aloittanut odotetun matkustajaliikenteen Vaasan ja Uumajan välillä.
Neitsytmatkansa Wasa Linen
ylpeys teki elokuun viimeisenä
viikonloppuna.

Wasa Express kulkee päivittäin
Vaasan ja Uumajan välillä. Lähtöjen määrä vaihtelee viikonpäivän mukaan. Matka-aika on 3,5
tuntia.
Tarkemmat aikataulut löytyvät
osoitteesta: www.wasaline.com.
Aurora Botnia lyhyesti:
Pituus:
Leveys:
Syväys:
Bruttovetoisuus:
Nopeus:
Kaistametrit:
Matkustajat:
Hytit:

150 m
26 m
6,1 m
24 300
20 kn
1 500
800
68

Muistoissamme

FAIJA

16.7.1930 - 6.6.2021
Tilausajokuljettajat ry:n kunniajäsen ja yksi perustajista
sekä kantavista voimista Seppo
"Faija" Juvonen siunattiin haudan lepoon lauantaina 10.7.2021.
Siunauksen Tammisalon kirkossa toimitti pastori Jukka Hildén,
kanttorina oli Hannele Filppula
ja suntiona Pekka Keränen.
Faijan viimeinen matka kulki
Helsingistä juurille Keski-Suomen Leivonmäelle, jossa hänet
haudattiin sukuhautaan vanhempien viereen.
Sekä Helsingissä että Leivonmäellä Faijaa olivat saattamassa
Sotilaspoikien lippuvartiot.
Faijan arkkua kantoivat yhdessä
hänen poikansa Sauli Juvosen
kanssa Tilausajokuljettajat ry:n
jäsenet Arto Koskinen, Jorma
Kuismin, Matti Kulmala, Toivo
Niemelä ja Kari Virtanen.
Omaiset ja Tilausajokuljettajat
ry kiittävät Ventoniemi Oy:tä
kuljetusten järjestämisestä.
Faijan elämäkertaan voi tutustua hänen 90-vuotishaastattelussaan, joka julkaistiin Charter
Club -lehdessä 2/2020.
Teksti ja kuvat:
Pekka Paloranta

MARTTI ” MARA” TOIVONEN
26.9.1946- 2.8.2021

Nöyrä ja mittaamaton kiitos yhdistykselle
kaikesta henkisestä ja fyysisestä avusta
isän hautajaisissa. Ilman yhdistyksen ja
sen aktiivien toimia en olisi millään saanut
järjestettyä hautajaisista niin Faijan
näköisiä kuin suunnittelin.
Sauli Juvonen

SEIJA HYVÄRINEN
18.3.1934 - 1.7.2021

Tilausajokuljettajat ry:n perustajiin lukeutunut kunniajäsen
"Mara" Martti Toivonen kuoli
2.8.2021 sairauden murtamana.
Hän oli syntynyt 26.9.1946.
Mara oli yksi yhdistyksen alkuunpanijoista suunnittelukokouksesta
vuonna 1989 alkaen. Hän oli hallituksessa alkuvuosina ja puheenjohtajana 1994-2001.
Mara teki pitkän uran tilausajokuljettajana Korsisaari Oy:n palveluksessa ja myöhemmin Onni
Vilkas Oy:n sekä edelleen Pohjolan Liikenteen palveluksessa pikavuorojen kuljettajana.
Kuva: Matti Kulmala
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Tilausajokuljettajat ry:n

yritysjäsenet

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

Mikontalon ravintola ja pitopalvelu
Motelli Käpylä Oy / Motel Käpylä
Museorautatieyhdistys Ry
Muurla Design Marketing Oy
Myllyn Kuppi & Kakku Oy
Napapiirin Lahja Oy
Napapiirin Porofarmi Oy
Nelosparkki Oy / Neste Kuivaniemi
Neste huolto Junttari
Neste Häijää Mouhijärvi-Häijään huoltok.
Neste Jalastuuli
Neste K Ankkurituuli
Neste Kolinportti
Neste Kuortane Velj. Jaskari Oy
Neste Linnanportti
Neste Maikkula, Oulun Baari
Neste Porinportti
Neste Pälkäne Aapiskukko
Neste Saariselkä
Neste Sodankylä Mauno Alatalo
Nurmijärven Linja Oy
Panda Oy Ab
Pekkores Oy / Ravintola Karelia
Pohjanranta Oy
PowerPark
Puustelliravintolat Oy
Päivin Kammari
Quality Hotel Isovalkeinen
Raitin Kahvila Oy
Rauman Hovi Oy / Kalliohovi
Restel Liikenneasemat Oy
Santa's Hotels / Hotel Santa Claus Oy
Santa's Pizza & Burger
Scania Suomi Oy
Sirin Lounasravintola
Solaris-lomat Ry / Kuopin Kylpylä Oy
Sunborn Saga Oy / Ruissalon Kylpylä
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
Taukopaikka Lahnajärvi Oy
Teboil Kaakkurinhovi
Teboil Pirkanhovi
Teboil Huttula
Tei-Tupa
Tilausliikenne A.Arvela
Tmi Seppo Lauer, Neste K Linnatuuli
Traffica Oy
Töysän Linja Oy
Valamon luostari
VDL Bus & Coach Finland Oy
Veho Oy Ab
Veraisen Leipomo Oy / Kahv. Tuomaksen Tupa
Vianor Oy
Vierumäen Matkakeidas Oy
Viestintä Omniplus
Vihavaisen Taksi Oy
Viherlandia Oy
Viking Line Abp
Volvo Finland Ab
Väisäsen Kotiliha Oy
Wood Jevel Design Kauko Raatiniemi Ky
Ykköspesä Oy

Virrat
Keminmaa
Minkiö
Muurla
Lammi
Napapiiri
Rovaniemi
Kuivaniemi
Kittilä
Häijää
Jalasjärvi
Loviisa
Ahmovaara
Kuortane
Sukeva
Oulu
Pori
Pälkäne
Saariselkä
Sodankylä
Nurmijärvi
Vaajakoski
Helsinki
Keminmaa
Härmä
Nivala
Sodankylä
Kuopio
Hartola
Rauma
Tampere
Rovaniemi
Napapiiri
Helsinki
Tuulos
Helsinki
Turku
Helsinki
Lahnajärvi
Oulu
Lempäälä
Joutsa
Ikaalinen
Narva
Janakkala
Kuopio
Keuruu
Uusi-Valamo
Vantaa
Vantaa
Mynämäki
Lpr
Vierumäki
Lahti
Rantasalmi
Jyväskylä
Maarianhamina
Vantaa
Iisalmi
Kolari
Saukkola

Keula
Kohti
uutta
nousua!

mediatiedot 2021

Charter Club
SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI

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.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Sivua
1/1
tai

takasivu

Koko
200 x 255 mm
210 x 255 mm*

NELJÄ TUHTIA NUMEROA VUODESSA
Hinta
1500 €

lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
40-50-sivuisena laadukkaana 4-väri-julkaisuna.
Painosmäärä on n. 2500 kpl.

ilmoitus on 40 mm matalampi kuin sivu yläreunaan tulevien postitusmerkintöjen takia.

Koko sivu
Puoli sivua
Puoli sivua

(vaaka)
(pysty)

1/1
tai
1/2
1/2

200 x 280 mm
210 x 295 mm*
200 x 140 mm
100 x 280 mm*

1100 €
680 €

JOULUlehti 4

Aineistopäivä Ilmestyy
6.11.
Viikko 49

JOULUNUMERO LUETAAN TARKKAAN!

* = 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!
VUOSI 2022 ON JO OVELLA:
KYSY TARJOUS EDULLISESTA VUOSISOPIMUKSESTA!
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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
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2021

ehti

jäsenl

AD/taitto

Mikko Paloranta 050 566 8630
aineisto@tilausajokuljettajat.fi

NYT VOIT ILMOITTAA MYÖS NETISSÄ!
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Nettisivujemme suosio kasvaa koko ajan.
bannerilla tavoitat helposti ja edullisesti. Vain 60 €/2 kk.
lehden ilmoittajille banneri sisältyy hintaan!

www.charterclub.fi
www.tilausajokuljettajat.fi

Sihteerin sanomat

Sihteerin syyssato
Menneen kesän hiljaiselo aktivoitiin tarjoamalla perjantaina
20.8. Kampin kioskilla 50:lle
iloisesti yllättyneelle kuljettajakollegalle kahvit ja yhdistyksemme esite. Näitä yllätyskahveja yhdistys on tarjonnut
aiemmin mm. Hämeenlinnassa
ja Tampereella. Syksyn aikana
vastaava kahvitus ulottuu Turkuunkin!
Lähetämme jäsenrekisterimme
kautta tiedotteita ja yritysjäseniemme tarjouksia. Toisinaan
viestit saattavat mennä roskaposteihin tai tarjouksiin. Käythän kurkkaamassa myös ne
kansiot.
Mikäli et ole saanut sähköpostiviestejä, laita sihteerille
postia, niin tarkistamme, että
jäsenrekisterissämme on oikea
sähköpostiosoite. Lähetämme
mielellämme myös laskut sähköpostitse. Ajantasaista sähköpostiosoitetta tarvitset myös,
kun kirjaudut uusien nettisivujemme jäsenosioon. Parhaiten
sihteeri Katjan tavoittaa sähköpostilla sihteeri@tilausajokuljettajat.fi. Toki voit myös soittaa
045 676 5865 ja mikäli sihteeri
ei pysty vastaamaan, soittaa hän
takaisin. Myös tekstiviestillä
voit lähestyä sihteeriä.
Toivotamme ettei koronaepidemia vaikuta suunniteltuihin
tapahtumiin. Pyrimme tiedottamaan muutoksista sähköpostitse.Tapahtumakalenterista
löytyvät tulevat kokoukset sekä
tietysti muut tapahtumat.
Sääntömääräinen syyskokous:
Syyskokouksessa valitaan uusiajäseniä hallitukseen.
Syyskokous pidetään lauantaina
16.10.2021 kello 14.00 Spahotel
Casinolla, Kylpylaitoksentie 7,
57130 Savonlinna.
Tulevia tapahtumia:
16.10.2021
Syyskokous Savonlinnassa
Spahotel Casino
18.-20.3.2022
Sotilaskuljettajien kertauskurssin ajankohta muuttunut
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ryhmä). Tiedotteita, jäsenetuja ja kontaktipintaa bussialan
ilmiöihin. Seurustelua vanhojen kollegoiden kanssa.
• Saa vuokrata mökkiä jäsenetuhintaan.

Sihteeri valppaana kevätkokouksessa Villähteellä.
Kevätkokous 2022 suunniteltu
pidettäväksi Oulussa
Kaikista tulevista tapahtumista löydät tietoa lehden lisäksi
meidän nettisivuiltamme tapahtumakalenterista, Facebook
-ryhmästä sekä sähköpostistasi. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot tapahtumista nettisivuilla tapahtumat-osiossa tai
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi.
Nettisivuiltamme löydät tietoja
ja kuvia mökistä sekä varauskalenterin. Mökkiin on suunnitteilla keittiöremontti tulevan
talven aikana. Jäsenille osiosta
löytyvät myös yritysjäsentemme tarjoamat edut jäsenillemme.
Verkkokaupassa tarjoustuotteet
löytyvät Erikoistarjoukset -välilehdeltä.
Loppuun vielä yhteenvetona erilaiset tavat olla jäsenemme. Kannattaa pyytää myös työkaveri tai
muu alasta kiinnostunut ystävä
mukaan. Näistä vaihtoehdoista
löytyy jokaiselle sopiva tapa olla
yhdistyksemme jäsen. Syys-joulukuussa liittyvät jäsenet pääsevät
jäseniksi liittymismaksulla (20 €)

Varsinainen jäsen
(henkilöjäsen)
• Mikäli tilausajot kuuluvat
työtehtäviisi tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän,
olet lämpimästi tervetullut
varsinaiseksi jäseneksi.
• Varsinainen jäsen on oikeutettu
äänestämään kevät- ja syyskokouksissa. Hän voi toimia
hallituksessa niin pääyhdistyksessä kuin alueosastossa. Saa
lehden vuosikerran eli neljä
numeroa vuodessa. Voi liittyä
FB-ryhmään (suljettu ryhmä).
Saa vuokrata mökkiä jäsenetuhintaan. Jäsenille suunnattua
tiedottamista, tarjouksia, jäsenetuja ja ammattilaisten verkosto, josta löytyy tietotaitoa.
Retkiä ja tapahtumia mielenkiintoisten aiheiden parissa.
Eläkeläisjäsen
• Eläkeläisjäseneksi voi siirtyä,
kun on ollut varsinaisena jäsenenä ja jää työstään eläkkeelle.
• Saa lehden vuosikerran. Voi
osallistua yhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin. Ei äänioikeutta kokouksissa. Voi
liittyä FB-ryhmään (suljettu

Kannatusjäsen
• Kannatusjäseneksi voi liittyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksentoimintaa.
• Saa lehden vuosikerran. Voi
osallistua yhdistyksen tapahtumiin. Ei äänioikeutta kokouksissa. Jäsenetuja ja tiedotteita bussialan ilmiöistä. Saa
vuokrata mökkiä kannatusjäsenen hintaan.
Yritysjäsen
• Saa lehden vuosikerran (4 krt /v)
• Voi mainostaa jäsenlehdessä
etuhintaan. Kysy tarjous!
• Voi kohdentaa alueellistakin
mainontaa jäsenrekisterimme
kautta sähköpostilla. Annamme mielellämme käyttöön
asiakasnäkökulmaamme. Hyvällä yhteistyöllä palvelemme yhteisiä asiakkaitamme
entistä paremmin!
Lehden 2/2021 parhaiksi jutuiksi äänestettiin Bussiyritys
tutuksi: Packalén Bus sekä Retki historiaan O. Mäntylä Oy.
Kutsuvimman mainoksen lehteen
2/2021 oli tehnyt Härkäpakari.
Voittajiksi arpoutuivat: Tarja
Heinonen, Jarmo Mursu, Jukka
Järvinen, Antti Perälä.
Juuri käsissäsi olevan lehden
parasta juttua sekä houkuttelevinta mainosta voit äänestää nettisivujemme www.
tilausajokuljettajat.fi kautta.

Soitellaan etukäteen näinäkin aikoina...
Elämme haastavan hiljaisia aikoja, jolloin tilausbussien laivue
taukopaikalla on harvinainen
haavenäky.
Siitä huolimatta kannattaa
muistaa, että hyvä yhteispeli
on meidän kaikkien yhteinen
etu.
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Pieni soitto taukopaikalle sopivasti ennen saapumistasi auttaa palvelemaan asiakkaitasi!
Yhteystiedot ovat Googlessa
kaikkien saatavissa, joten soita taukopaikalle hyvissä ajoin.
Turvaat aikataulun toteutumisen, sujuvan palvelun ja tyytyväiset asiakkaat.

Emme siis tuota yllätysvieraiden aiheuttamaa paniikkia.
Tätä toivovat myös taukopaikat, jotka ovat ottaneet meihin
yhteyttä.
Timo Rinnekari

Syyskokouskutsu
Tilausajokuljettajat ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään 16.10.2021 Klo 14.00
Esillä ovat sääntöjen §11 määräämät asiat
Paikka: Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna
Aika: Lauantaina 16.10.2021, kello 14:00
Kokouksessa esillä henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Koronaepidemian johdosta noudatamme AVI:n ja THL:n
määräyksiä ja suosituksia kokoontumisista.
Majoitusta tarvitsevat osallistujat varaavat huoneen suoraan hotellista
4.10.2021 mennessä varauskoodilla TILAUSAJO,
joka tulee varatessa syöttää Ryhmäkoodi-kenttään.
Varaaminen tapahtuu suoraan nettisivujen kautta
www.spahotelcasino.fi (tarjoushinnat ovat voimassa pe-su)
Kokouspäivän ohjelma
Lauantai 16.10.2021
09:30 Lähtö Suomen Metsämuseoon Punkaharjulle
10:00 Museovierailu
11:30 Lähtö opastetulle kaupunkikierrokselle
13:00 Lounas Spahotel Casino, yhdistys tarjoaa
14:00 Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaiaamulla lähdemme tutustumaan Suomen Metsämuseo Lustoon,
Lustontie 1, 58450 Punkaharju.
Lähtö yhteiskuljetuksella hotellilta klo 9.30.
Museovierailun jälkeen opastettu kaupunkikierros.
Kokousta ennen yhdistys tarjoaa osallistujille lounaan,
johon pyydämme ilmoittautumiset 4.10.2021 mennessä
tapahtumakalenterin kautta www.tilausajokuljettajat.fi,
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi tai 045 676 5865.
Ilmoita samalla mahdolliset erityisruokavaliot.
1 hh
2 hh

Perjantai
85 € / vrk
95 € / vrk

Lauantai
85 € / vrk
95 € / vrk

Huonehintoihin sisältyy aamiainen sekä kylpylä.
Huonehinnat eivät sisällä Prime Guest kanta-asiakasetuja.
Tarjoushinta ei ole voimassa tämän päivämäärän jälkeen,
vaan varaukset tehdään päivän parhaalla hinnalla.

Tervetuloa tekemään hyviä henkilövalintoja ja yhteisiä linjauksia tuleville vuosille!
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