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Päätoimittaja
Seitsemän kertaa 4 = 28 + 1 = 29 lehteä
Matka on monitahoinen juttu.
Millä kulkuvälineellä sitä tehdään, määrää pääosin sen tunnelman, jota myöhemmin saatetaan muistella ja siitä muille
kertoa. Matkaa voidaan tehdä
yksin, kaverin kanssa, pienessä
ryhmässä läheisten kanssa, tai
sitten suuremmassa kokoonpanossa. Matkalla on alku. Se voi
olla pieni idea tai suurempi oivallus, jota aloitetaan muokata
kohti käytännön toteutusta.
Matkalla on aikansa ja mittansa. Se on minuutteja, tunteja,
päiviä, viikkoja, vuosia ja jopa
vuosikymmeniä, metrejä, kilometrejä, maileja, eteenpäin,
taaksepäin, ylös, alas, sivulle.
Matka voi olla helppo, vaikea,
vielä vaikeampi tai ihan tavallinen siirtymä. Matkalla on
myös päättymispaikkansa aina
jossain muodossa.

Matka Charter Club-lehden
mukana on ollut sangen mielenkiintoinen. Pienten juttujen kautta avustajasta päätoimittajaksi on antanut hienon
näkökulman bussimatkailuun
Suomessa ja ulkomailla. Kotimaassamme on valtavasti
tutustumisen arvoisia kohteita, joihin pääsee busseilla.
Ostospaikkoja, kyläkauppoja,
museoita avartamaan tämän
päivän ymmärtämistä, hienoja
maisemia ja paikkoja, matkanjohtajia ja -oppaita, joilla on
ehtymättömät tarinavarastot,
mukavaa matkaseuraa. Ulkomailla bussi on verraton matkakoti. Sillä voidaan pysähtyä
tarvittaessa kiinnostavaa kohdetta ihailemaan.

Tyhjästä nyhjästy
Lehden tekeminen alkaa aina
tyhjistä sivuista. Ideoita ja
juttuja voi mielessä kehittellä,
mutta tarinaksi tekeminen onkin sitten oma juttunsa. Aikataulu ja vastuu lehden ilmestymisestä alkaa painaa. Ideat
täytyy panna käytäntöön, kuvat ottaa sekä haastattelut tehdä. Kun lehti on saatu alkuun,
juttuja ja ideoita alkaa tulla
lisää, ja prosessi on käynnistynyt. Lehden tekeminen voi
olla hauskaakin. Seitsemän
vuoden rupeama on meidän
osaltamme päättymässä ja lehden tekemistä jatkaa uusi tiimi
Pekka Paloranta ja Mikko Paloranta.

lukijakunnan myös alamme
ulkopuolelta, joten äänemme
pääsee esiin voimakkaana näkemysten antajana myös tulevaisuudessa.
Me kiitämme tästä matkasta
ja mahdollisuudesta tuoda
näkökulmaamme jäsenistön
luettavaksi. Kiitämme myös
kaikkia
kirjoittajiamme
yhteistyöstä.
Toivotamme
tuleville tekijöille Jatkuvaa
Menestystä.
Isko Uusimäki ja Riitta Salmu

Jäsenjulkaisumme on saavuttanut yllättävän laajan
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KEVÄTKOKOUSKUTSU
Tilausajokuljettajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 6. huhtikuuta 2019 klo 14.00 Anttolanhovissa, Saimaan rannalla Mikkelissä.
Tapahtumapaikan osoite on Anttolanhovi, Hovintie 224, 52100 Anttola.
Esillä sääntöjen § 10 määräämät asiat.
Kokoustapahtuman ohjelma
6.4.2019 la
klo 12:30 – 13:00

saapuminen, majoittuminen, tervetuloinfo

klo 13:00 – 14:00

Buffetlounas rantaravintolassa

klo 14:00		

Tilausajokuljettajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

klo 17:00 – 19:00

Kuntosali, sauna- ja allasosasto ovat käytettävissämme

klo 19:00		

Illallinen rantaravintolassa

klo 21:30		

halukkaille kuljetus Anttolanhovi – Mikkeli (yöelämään)

klo 01:00		

paluukuljetus Mikkelistä - Anttolanhoviin

7.4.2019 su
klo 07:00 – 10:00

aamiainen

klo 12:00		

huoneiden luovutus ja kotimatkalle
Ilmoittautuminen & hinta

Ilmoittautumiset tarjoilun & majoituksen vuoksi 17.3. mennessä!
Tapahtuman hinta on 110,00 €/osallistuja.
Huom.
Mikäli osallistut vain kokoukseen, niin tällöin ilmoittautumisen takaraja on
30.3.2019 klo 16:00. Pelkkään kokoukseen osallistuminen on maksutonta.
llmoittautuminen ensisijaisesti lomakkeella;
http://tapahtumat.tilausajokuljettajat.fi.pwire.fi/tapahtumat/
tilausajokuljettajat-ry-2019-kevatkokous/
Voit toki halutessasi ilmoittautua myös sihteerille:
sihteeri Katja Pyyny puh 045 – 676 5865
sähköposti: sihteeri@tilausajokuljettajat.fi
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kossa enemmän käsiä ja pystymme rakentamaan lehdestä
entistä mielenkiintoisemman
lukuelämyksen.
Uusi päätoimittajamme on
alan tuntema konkari Pekka
Paloranta ja toivotammekin
Pekan lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Odotuksemme ovat korkealla!
Uudelle päätoimittajalle saa
jatkossakin lähettää lukijavinkkejä milloinkin kiinnostavasta aiheesta.

Puheenjohtaja

Iskolle ja taittaja-Riitalle sydämelliset kiitokset suuresta
työpanoksestanne
vuosien
mittaan ja myös tämänkin käsissämme olevan lehden osalta!

Vuoden vaihtuessa uusi hallitus toimihenkilöineen pääsi mukaan toimintaan. Pääosin vanhat tutut toimihenkilöt vastaavat jatkossakin
osa-alueittain yhdistyksen
asioista, mutta myös suuri
muutos tapahtuu lehtemme
toimituksessa.

Päätoimittajamme Isko Uusimäki kertoi yhden elämän
stepin olevan jossain määrin
hyödynnetty ja olisi aika siirtyä tekemään personoituja
juttuja syvällisemmin. Tämän
seurauksena hallitus päätti
kunnioittaa
päätoimittajan
ajatuksia ja käynnisti rekrytoinnin uuden päätoimittajan

etsimiseksi. Yhteydenottoja
saimme runsaasti ja varteenotettavien kanssa kävimme
syvällisemmin keskustelua.

Helsinki-Vantaan
liikennesolmuja

Tämänhetkinen toimintaohje matkailuliikenteen busseille:

- Noudata parkkipaikkojen aikarajoituksia, älä
vie paikaa kaverilta. Hoida pitkäaikaispysäköinti
muualla.

löytyä myös osoitteesta
www.finavia.fi

- Lataa puhelimeesi Helsinki Airport- sovellus,
sieltä näet tarkat lentojen
aikataulut.

Toimimme siis liikennesääntöjen ja ohjeistusten
mukaisesti. Lentoasemalla on ahdasta ja liikenteen sujuminen on meidän jokaisen vastuulla.

Lehtoasemalla on alkanut todella mittavat rakennustyöt. Puhutaan
miljardin euron projektista eli työmaata tulee
riittämään pitkäksi aikaa. Liikennejärjestelyt
muuttuvat jatkuvasti.
Viimeisin suuri muutos
oli T2:n ylätasanteen
sulkeminen linja-autoilta. Samalla purkulaituri hävisi murskaimen kitaan.

- Asiakkaat viedään ja
noudetaan tilausbusseille tarkoitetulta alueelta
T2:n päästä. - Ajoreitti:
Teletie – Lentäjäntie.
- Älä aja T2:n ylätasanteelle, ajo kielletty linjaautoilta.
- Älä aja linjaliikenteen
sekaan T2:n edessä.

Jutun kirjoittamisen aikana,
avasimme saadut tarjoukset ja
niitä käsiteltiin hallituksessa.
Kokonaiskuvassa meillä tulee
olemaan lehden teossa jat-

- Seuraa tiedottamistamme Facebookissa ja
osoitteessa www.tilausajokuljettajat.fi

Mielenkiintoista kevättä kohden!
Tomi

- Kevään aikana tulee
lisää muutoksia….

Timo Rinnekari

- Tietoa saattaa /kuuluisi
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Joel Juusola

SUOMALAISEN
NEUVOSTOMATKAILUN MUISTOT TALTEEN
Itsenäisen Suomen ja sen kansalaisten 1900-luvun historiaa on miltei mahdotonta kirjoittaa ottamatta huomioon Neuvostoliiton vaikutusta aina valtiotasolta ihmisten arkielämään. Jo peruskoulussa jokaiseen suomalaiseen iskostettiin Suomen ja Neuvostoliiton
yhteinen poliittinen historia, mutta kokonsa ja läheisyytensä vuoksi itänaapuri vaikutti
arkisempiinkin asioihin. Kun paranevan talouden myötä suomalaisten vapaa-aika ja
pääoma lisääntyivät, lähtivät ihmiset kotiseuduiltaan katselemaan, miltä muu maailma
näytti. Espanjan lämpö tuli suomalaisille tutuiksi 1960-luvulla, mutta monelle ensimmäinen ulkomaanmatka saattoi myös suuntautua etelän sijasta itään.
Suomalaisten
matkailusta
Neuvostoliittoon on olemassa
paljon muistitietoa ja kokemusta, mutta niiden tallentaminen on ollut hajanaista.
Suomalaisessa historiantutkimuksessa ei ole tähän mennessä tehty laajaa arkistointityötä aiheen parissa, eikä
muistitieto ole siten päässyt
jalostumaan tieteelliseksi tutkimukseksi. Turun yliopiston
yleisen historian oppiaine on
viime vuosina korjannut tilannetta tallentamalla suomalaisten kokemuksia matkailusta
Neuvostoliittoon. Yliopistollisena oppiaineena sen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa historiallisista ilmiöistä, ja
historiatieteellisen tutkimuksen ensimmäinen edellytys on
menneestä kertovat lähteet.
Muistitiedon tallentaminen
mahdollistaa osaltaan matkailuhistorian tutkimuksen.
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Yleisen historian oppiaineessa
on tutkittu matkailun ja turismin historiaa 1990-luvulta
lähtien. Yhtä pitkään on myös
kerätty
matkailuhistoriaan
liittyvää aineistokokoelmaa.
Alana matkailuhistoria on hyvin kansainvälinen. Se limittyy
omaksi laajempaa, maailman
eri osien ja kansojen välisen
vuorovaikutuksen historiaa.
Neuvostomatkailuun liittyvän muistitiedon keruu on
kohdennettu matkailun parissa toimineisiin yrittäjiin,
vaikuttajiin ja työntekijöihin,
joilla on yksittäistä matkustajaa kokonaisvaltaisempi ja
laajempi näkemys idänmatkailun ilmiöistä sekä trendeistä. Muistitiedon keruutyötä
ovat tehneet yleisen historian
pääaineopiskelijoista palkatut harjoittelijat. Heidän on
ollut opetus- ja tutkimushenkilökuntaa helpompi keskit-

tyä yhden selkeän projektin
toteuttamiseen, ja samalla
heille on kertynyt hyödyllisiä
työelämätaitoja ja kokemusta
akateemisesta
työympäristöstä. Muistitietoa on kerätty
pääasiallisesti matkailualan
toimijoita haastattelemalla.
Digitaalisessa muodossa olevat haastattelut on tallennettu
oppiaineen matkailuhistorian
kokoelmaan.

VODKATURISMIN
LEIMA
Yksi muistitiedon keruun tavoitteista on ollut laajentaa
historiallista ymmärrystä suomalaisten idänmatkailun luonteesta. Vallitseva käsitys on ollut melko alkoholivoittoinen:
Neuvostoliitosta ja itäblokista
lähdettiin hakemaan halpaa
alkoholia, ja matkojen muut
motiivit tai tapahtumat ovat

jääneet taka-alalle. Jo pelkän
vodkaturismin käsitteen olemassaolo kertoo käsityksen
vinoumasta, sillä on todennäköistä, että huomattavalle
osalle pelkkä vodka ei ollut
ainoa motiivi lähteä matkaan.

Yksipuolisuuden ongelmaa
on lähdetty ratkaisemaan
räätälöimällä haastattelukysymykset niin, että vaihtoehtoiset narratiivit idänmatkailun
luonteesta pääsevät varmasti esiin. Haastateltavat ovat
saaneet kertoa varsin omaehtoisesti suomalaisten matkailusta, mutta kysymykset
ovat toimineet haastattelua
ohjaavana runkona, jolla on
pyritty varmistamaan riittävä
moniulotteisuus vastauksissa:
toisin sanottuna keskustelua
on tietoisesti pyritty ohjaamaan pois pelkän alkoholijoh-

toisten matkojen kuvauksista.
Ilahduttavaa oli huomata, että
vaikka moni haastateltavista
tunnisti vodkaturismin ilmiönä, kertoivat he silti ilman
erillistä kannustamista myös
muista motiiveista matkustamiselle. Tästä voidaan päätellä
muistitiedon keruun olevan
oikeilla jäljillä, sillä vodkavinouma näyttää korjautuvan
itsestään, kun sille on suotu
haastatteluiden kautta mahdollisuus korjautua. Monille
motiivi on ollut yleisesti vieraan maan kokemisen halu,
Suomen vanhojen alueiden ja
entisten kotiseutujen näkeminen, Mustanmeren rantakohteet ja halvempi hintataso verrattuna länsimaihin. Yrittäjien
ja toimihenkilöiden haastatteluissa korostui luonnollisesti
yrityshistoria ja kaupallisen
toimintaympäristön muutokset. Kuljettajien ja matkanjohtajien haastatteluissa esiin
nousi matkoilta erilaiset sattumukset ja anekdootit, joihin ei
usein edes liittynyt alkoholi.

Neuvostomatkailun parissa
toimineille yrittäjille ja työntekijöille edeltävä kuvaus haastatteluiden sisällöstä voi tuntua itsestäänselvyydeltä. Ylipäätään haastatteluiden sisältö
on ollut eri haastateltavilla
melko johdonmukainen, mikä
kertoo vahvasta yhteisymmärryksestä matkailun historiasta.
Muistitiedon keruuhankkeen

odotuksena ei olekaan ollut
minkään salatun historiallisen
totuuden paljastaminen, vaan
nyt olemassa olevan muistitiedon säilyvyyden varmistaminen. Neuvostomatkailun
alkamisesta on jo melkein
seitsemän vuosikymmentä, ja
aivan varhaisen muistitiedon
keräämisen viimeiset mahdollisuudet alkavat olla käsillä.

MUISTITIEDOSTA
TUTKIMUKSEKSI

Haastatteluiden toteutuksessa
pyrittiin lähtökohtaisesti järjestämään tapaaminen haastattelijan ja haastateltavan kesken. Tapaamisessa mukana oli
nauhuri, jolla haastattelu tallennettiin digitaaliseen muotoon. Digitaalisuuden etu on
sen saavutettavuus ja välitettävyys sekä muuttumattomuus:
digitaaliseen arkistomateriaaliin pääsee käsiksi etäyhteydellä, mikä eliminoi fyysisen
arkistovierailun tarpeen ja
hyvin toteutettu digitointi
kestää aikaa korruptoitumatta. Kaikkea arkistomateriaalia
ei voi tai kannata digitoida,
mutta sellaisen materiaalin
kuin äänitteiden tapauksessa
se on ehdoton etu analogiseen
verrattuna. Aina kasvotusten
tapahtuva haastattelu ei ollut
mahdollinen, joten tarvittaes-

sa turvauduttiin puhelinhaastattelun äänittämiseen.
Puhelinhaastattelu
tuottaa
samanlaisen äänitteen, mutta
linjojen häiriöt valitettavasti
huonontavat toisinaan laatua.

Hyvä historiatieteellinen tutkimus elää alkuperäislähteistä.
Tätä varten oppiaineella on
tiloissaan Sirkkalan kasarmilla
matkailuhistorian kokoelma,
johon tallenteet sijoitettiin.
Kokoelmaan kuuluu lisäksi
paljon muuta materiaalia, kuten tutkimuskirjallisuutta, valokuvia, esitteitä ja mainoksia,
karttoja sekä muuta matkailuaineistoa. Kokoelma on koottu pääosin lahjoituksin ja sitä
kartutetaan jatkuvasti.

Tulevaisuudessa haastattelut
jatkuvat uuden harjoittelijan
voimin, sillä valmistumiskierto yliopistosta ylläpitää vaihtuvuutta. Myönteisenä voidaan
pitää myös matkailualan parista osoitettua kiinnostusta, sillä
monet haastateltavista ilmoittautuivat itse mukaan projektiin. Usein he myös hyödynsivät omaa kontaktiverkostoaan
lisähaastateltavien etsimisessä,
mistä on ollut harjoittelijoille
suuri apu. Tämä ennustaa, että
arvokas muistitieto saadaan
talteen ja Suomen matkailuhistoria kirjoitettua sellaiseen
muotoon kuin se ansaitsee.

Haastateltavat kyselivät usein,
milloin neuvostomatkailua
koskeva tutkimus ilmestyy.
Koska kyseessä on tähän asti
ollut enemmän aineistonkeruu- kuin tutkimusprojekti, on
vielä liian aikaista ottaa kantaa
mahdollisesti
ilmestyvään
matkailuhistorian tutkimukseen. Kokoelma on kuitenkin
tutkijoiden,
opiskelijoiden
sekä muiden matkailusta kiinnostuneiden
käytettävissä.
Oppiaineen harjoittelijoiden
tehtävänä on ollut haastatteluiden lisäksi kokoelman ylläpitotehtävät eli aineistojen
kirjaaminen ja järjestely.
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Minibussi

Mercedes-Bens 519 CDI 22+1+1 paikkaa

Jälleenmyyjä Suomessa puh:
- automaattivaihteisto - neljä lämmityspatteria
+ 358 400 891 188
- kattotuuletin - myös pyörätuolipaikat mahdollisia
Valmistaja Puolassa puh:
Polster - sertifioitu Mercedes-Benz ja
+48 602 694 353, e-mail: biuro@polster.pl
Iveco korirakentaja
Polster Sp. Z O.O.Sp.k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Pita, Puola
-

Hotellirakentamista
Helsingissä.
Tilausajokuljettajan
työnkuvaan kuuluu se, että hän
pääsee havainnoimaan ympäristömme muutoksia reaaliaikaisesti. Kaupungeissa
erilaiset rakennustyöt saattavat muuttaa tuttuja alueita
paljon. Katutyöt tuovat omat
haasteensa, esimerkkinä nyt
maaliskuun alussa alkava Hämeentien remontti Kurvista
Hakaniemeen sulkee katuosuuden pitkäksi aikaa.
Hotellit ovat tärkeä osa matkustamista ja niitä onkin tullut
merkittävästi kantakaupunkiin. Uusien majoituspaikkojen osoitteet saattavat joskus
hämätä, koska mielikuva niistä antaa aivan toisenlaisen palautteen. Tässä muutama esimerkki. Helsingin Tullinpuomin Shell, joka lienee vanhin
alkuperäisellä paikallaan oleva
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huoltoasema pääkaupungissa,
on naapurina v. 1962 rakennetulle Vakuutusyhtiö Auralle
alunperin tehdylle 11-kerroksiselle Aura-talolle. Erkko
Virtasen sunnittelema torni
on ollut sittemmin yliopiston
käytössä ja korjattiin v. 2016
Hotelli Cumulus Meilahti-nimiseksi. Nimeksi tuli nopeasti
Scandic Meilahti. Hotelli tekee yhteistyötä HUSin kanssa
siten, että kolmannessa kerroksessa on 18 huonetta varattu potilaiden käyttöön yksilölliseen majoitukseen ilman
hoitoja. Bussilla voi asiakkaita

noutaa tai jättää talon molemmille puolille. Parkkialue isoille autoille on Paavo Nurmen
patsaan viereisellä Mäntymäen kentällä. Raitiovaunut 10 ja
4 pysähtyvät lähellä molempia
paikkoja.
Scandic koostuu yli 280 hotellin
ketjusta Pohjoismaissa. www.
scandichotels.fi
Helsingin kantakaupungissa
on Pieni Roobertinkatu 1-3
Hotelli Lilla Roberts, joka
sijaitsee aivan Kasarmintorin torin vieressä. Hotelli on

rakennettu alun perin sähkölaitoskäyttöön tarkoitettuun
kiinteistöön, joka sittemmin
toimi poliisiasemana. Virkakoneiston siirryttyä Pasilaan
alkoi hotellin rakennustyöt.
”Pikkuroballe” onnistuu ajaminen myös isolla bussilla,
mutta turhaa tilaa ei ole. Eräs
keino on purkaa tai ottaa
kyytiläiset Kasarmintorilla n
150m päässä Pääesikunnan
edessä.
www.lillaroberts.com

Mietintää ammattikuljettajien
ammattitaidosta ja arvostuksesta
Kun ammattikuljettajien direktiivikoulutukset alkoivat,
mielipiteet niiden tarpeellisuudesta vaihtelivat puolesta
ja vastaan. Kun itse kävin ensimmäisiä koulutuksia, olivat
palautteet lähinnä ”rahastusta
koko homma” tasolla.
Olen nyt saanut seurata myös
taksialan murrosta, jonka tuloksena siellä ammatillinen
koulutus vähenee. Tosin olen
huomannut suurten taksiyritysten ( Taksi-Helsinki ) antavan kuitenkin aloitteleville
kuljettajille laadukasta koulutusta edelleenkin, niin kuten
oli tapana aikaisemminkin.
Miltä tuntuisi nyt, jos D (suuret bussit17p >) ja D1( pikkubussit 16p) kuljettajaksi voisi
ryhtyä, kunhan vain hyväksytyksi ovat tulleet kirjallinen- ja
ajokoe!

Varapuheenjohtajan
ajatuksia

Taustalla
tapahtuu –
Muutoksia
toimintatavoissa
SENSE jäsenrekisteri
Yhdistyksemme kasvaessa ja
kehittyessä olemme saaneet
taustajärjestelmiä päivitettyä
vastaamaan enemmän nykypäivän tarpeita.
Olemme mm. tehneet suuren
panostuksen uuteen jäsenrekisteriin SENSE:en ja se alkaakin pikkuhiljaa muotoutua
valmiiksi. Erilaisia lisätoimintoja on matkan varrella rakennettu ja hienosäädetty.
Alueosastojen puheenjohtajat,

Mielestäni viiden vuoden
välein uusittava direktiivin
mukainen ammattiajokortti
on meille raskaankuljetuksen
ammattilaisille hyvä asia. Matkustajien turvallisuuteen liittyviä aiheita on koulutuksissa
monia, jotka minun mielestä
ovat ne kaikkein tärkeimmät
osa-alueet. Lisäksi koulutusten tasot ovat kohonneet merkittävästi.
Koulutukset nostavat myös
meidän arvostustamme, sekä
parantavat ammatillista tasoamme. Näin ei taida käydä
taksipuolella, joka ei ole hyvää
kehitystä.

Raimo Helén

sihteerit tai alueen erikseen nimeämät henkilöt saavat oikeudet rekisteriin oman alueensa
jäsenten osalta. Rekisteristä
saa mm. lähetettyä sähköpostit suoraan jäsenille tai vaikka
vain eläkeläisjäsenille.
Teettehän siis, vaikka alueenne vuosikokouksessa tai
hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätöksen, kuka tai
ketkä alueenne rekisteriä saa
käyttää.

tapahtumat”-tapahtumakalenterina. Kalenterissa mm. pystyt ilmoittautumaan suoraan
ilmoittautumista edellyttäviin
tapahtumiin. Toimihenkilöille ja alueosastojen aktiiveille
tämä mahdollistaa aiempaa
yksinkertaisemman
tavan
kerätä osallistujien tiedot ja
pystyypä järjestelmästä hoitamaan laskutuksenkin suoraan!
Tätä TAPU:n ilmoittautumista olemme testanneet yhdistyksen hallituksen kesken,
hallituksen kokouksiin ilmoittautumisissa. Varsinainen
tulikaste TAPU:lle oli lokakuussa 2018 ollut syyskokous
ja PersonTrafik- messumatka.
Molempien tapahtumien ilmoittautumiset ja messumatkan laskuttaminen hoidettiin
tämän uuden järjestelmän
avulla.
Kaikki alueosastojen 2019
vuosikokouskutsut kotisivujen ”Tuleviin tapahtumiin”
on tehty myöskin tällä järjestelmällä ja kaksi alueosastoa
myös jo hyödyntää tätä ilmoittautumisten vastaanottamisessa. Kallan alueosasto myös
kokeili alueista ensimmäisenä,
vuosikokoukseen liittyvän,
kylpyläretken laskuttamista
TAPU:n avulla.
Kun suunnittelette alueenne
seuraavaa retkeä, kokousta tai
muuta tapahtumaa, joka vaatii
ilmoittautumista tai laskuttamista, niin muistattehan olla
yhteydessä sihteeri Katja Pyynyyn tai nettivastaava Tommi
Suhoseen.

NETVISOR taloushallinto-ohjelmisto

TAPU tapahtuman- Sense jäsenrekisteriin integroitu Netvisor taloushallintahallinta
Rekisterin
valmistuttua
saimme käyttöömme myös
TAPU:n, eli rekisteriin integroidun tapahtumanhallintaohjelman. Tämä näkyy jäsenille kotisivujemme ”tulevat

ohjelmisto on myös otettu kovaan hyötykäyttöön. Käytämme Netvisoria jäsenlaskutuksen lisäksi TAPU:n laskutuksissa, lehden mainosmyynnin
laskutuksissa ja viimeisimpänä olemme ottaneet sen käyt-

töön kelohuvilamme vuokrauslaskuissa. Netvisor myös
vei meitä suuren harppauksen
eteenpäin, kun se mahdollisti
meille E-laskuttamisen ja yritysten verkkolaskutuksen.

Tulevaisuuden suunnitelmia
Seuraava suuri kartoituksen
kohde on kotisivujemme uusiminen. Olemme jo saaneetkin tarjouksia tähän liittyen ja
selvitystyö on käynnissä.
Tavoitteena on saada luotua
järjestelmä, jossa kaikki osaalueet keskustelevat keskenään
= Esim. Jäsenrekisterissä määritelty rooli määrittää, mille
tasoille/sivuille kotisivuilla tai
vaikka kelohuvilamme varauskalenterissa pääset.

varapuheenjohtaja
Tommi Suhonen

Liity nyt
tilausajokuljettajien
jäseneksi

Tilausajokuljettajien jäsenenä pääset osalliseksi järjestön
toiminnasta ja varsinaisena
jäsenenä myös vaikuttamaan
asioihin. Charter Club - lehti tulee neljä kertaa vuodessa. Reissuja, tapahtumia ja jäsenetuja,
joukkovoimaa, yhteisöllisyyttä,
asiallista hauskanpitoa.........
Varsinainen jäsen 40 €,
Henkilökannattaja jäsen 20 €
(molempiin tarvitset yhden suosittelijan jäsenistöstämme)
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Teksti ja kuvat; Ulla Kontola

Linja-autonkuljettajan
elämää Tampereella
ratikkatyömaan keskellä
Lupauduin kirjoittamaan tämän jutun ystäväni ja kollegani Ari-Pekka Mikkosen delegoimana. Aihe oli aika lailla
valmiiksi pureskeltu; elämmehän täällä Tampereella jännittäviä aikoja ratikkatyömaan
keskellä.
Kadut ovat joutuneet kohtuuttoman kovalle kulutukselle
linja-autoliikenteen siirtyessä
kaduille, joita ei alun perin ole
suunniteltu liikennöitäviksi
raskaalla kalustolla. Katujen
painaumia on paikkailtu soralla tai liian pehmeillä väliaikaisilla asfalteilla, jotka eivät
ole kestäneet linja-auto liikennettä. On ymmärrettävää,
ettei kaikkia Tampereen katuja ole suunniteltu kestämään
sitä kuormitusta, jolle ne ovat
joutuneet
ratikkatyömaan
alettua.
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Jokaisen liikennöitsijän kalusto on kärsinyt vaurioita. On
tapahtunut rikkoontumisia
johtuen huonokuntoisista kaduista, koloista ja tärinästä.
Kadut ovat olleet todella kapeita ja aidattuja monin paikoin. Suunnittelijat eivät ole
osanneet ottaa huomioon esimerkiksi peräylitystä tiukoissa
käännöksissä tai ohittamista
ajantasauspysäkeillä. Pysäkkien jatkuvat siirtämiset puolestaan ovat aiheuttaneet paljon
epätietoisuutta niin asiakkaissa kuin kuljettajissakin. Milloin olivat asiakkaat väärillä
pysäkeillä toisinaan taas linjaautot. Taktikoinnilla pystyttiin tarvittaessa noukkimaan
kyytiin myös väärillä pysäkeillä odottaneita, joka mahdollisti samalla pysäkkimuutoksista
tiedottamisen. Tätä ei pitäisi
yleistää, koska kaikki kuljet-

tajista eivät toimineet samoin.
Onneksi kuljettajat ovat pääosin sydämellisiä ihmisiä, eikä
monella ole sydäntä jättää ainakaan vanhempia ihmisiä,
tai muuten huonosti liikkuvia
pysäkeille, joiden muutoksista
olisi voinut tiedottaa paremmin.
Kuljettajien hermojen kestävyyttä on ollut mielenkiintoista seurata. Aikataulut pettävät,
tieosuuksilla saattaa olla ylimääräisiä pysähdyksiä, asiakkaat purkavat pahan tuulensa
kuljettajiin, on kiertoteitä (joita ei tietenkään ole huomioitu
aikatauluissa samoin kuin ei
esimerkiksi 30 km/h nopeusrajoituksiakaan). Olemme
asiakaspalvelutyössä, joten
pitkäpinnaisuutta on tarvittu enemmän kuin aiemmin.
Valitettavaa on ollut kuulla

keskusteluja, joissa asiakkaita
tylytetään tai käyttäydytään
epäammattimaisesti. Toivottavasti kaikki ei näy asiakkaille,
heitä vartenhan me tätä työtä
teemme.
Ajokaistoja on ollut käytössä
yksi suuntaansa, joten voimme vain kuvitella tilanteen,
kun kuusi linja-autoa jonottaa yhdelle pysäkille ja seassa
poukkoilee
yksityisautoilijoita. Kielletty ajosuunta on
myös koitunut usein henkilöautojen kuljettajien haasteiksi, kun vastaantuleva auto on
linja-auto. Hämeenkadulla on
nähty mielenkiintoisia peruutuksia, käännösyrityksiä sekä
ohitustilanteita, jossa henkilöauto yrittää päästä linja-auton
ohi mm. kiellettyyn ajosuuntaan.

Kaupunki on osoittanut Tampereen Vanhan kirkon parkkipaikasta osan kaupunkiliikenteen aikataulujen tasauspaikaksi sekä linja-autoparkiksi.
Useat tilausajot, jotka keskeltä
kaupunkia lähtevät, ovat merkitty myös Vanhalta kirkolta
lähteviksi. Oman haasteensa luovat myös tapahtumat,
jotka sijoitetaan perinteisesti
Keskustorille. Näinä aikoina
tila otetaan linja-autoparkista,
mistäpä muualtakaan. Sinne
yritetään mahtua kaupunkiliikenteen autot, tilausajolinja-autot ja tietenkin sinne
kuulumattomat henkilöautot
samaan paikkaan, joten tila
on ollut toisinaan käyttöasteeltaan vähintäänkin täyteen
buukattu.
Itse olen mieltynyt tilausajoissa ajamaan ratikkatyömaan

läpi. Näin olen pystynyt tarjoamaan asiakkaille aitiopaikkanäkymän, mitä kaupungissa
tapahtuu. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä reittivalintaani. Monikaan heistä ei kulje
säännöllisesti
linja-autolla
eikä sellaisia reittejä, joista
näkisivät työmaan noin läheltä. Reittivalintani on mahdollistanut kepeän leikinlaskun
Tampereen kaupungin omasta
”pomppulinnasta” tai ”temppuradasta”.
Tampereella on vähennetty
huomattavasti linja-autojen
parkkipaikkoja, joihin auton
voisi jättää tauon ajaksi puhumattakaan ulkopaikkakuntalaisten pitkäaikaispysäköinti
mahdollisuuksista.
Matkahuolto on vähentänyt linjaautoasemalla olevia pysäköintipaikkoja. Paikat ovat tar-

koitettuja rahtitöitä tekeville.
Tampereen Vanhalla kirkolla
on tungosta, joten pysäköinti
mahdollisuudet ovat rajalliset.
Pienen matkan päässä Teivon
ABC:lla löytyy hyvin tilaa,
samoin Vaasantien toisella
puolella Teivon raviradan
parkkipaikalla. Hakametsän
jäähallin parkkipaikalla on tilaa paitsi peli-iltoina. Viinikan

ABC:ltä sekä Lahdesjärven
ABC:ltä löytyy myös hyvin
parkkipaikkoja. Keskustassa
parkkipaikat ovat kiven alla.
Kun näistä haasteista on selvitty ilman suurempia kolhuja
voimme vain todeta, että haastavampiin tilanteisiin tuskin
ihan äkkiä joudutaan. Taito ja
itseluottamus ammattilaisena
on vain kasvanut. Kiitos Raitiotie Allianssi.
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Tilausajokuljettajat ry valitsi

Neste K Linnatuuli on
Vuoden Taukopaikka 2018
Tilausajokuljettajat ry
on valinnut vuoden
2018 taukopaikaksi
Neste K Linnatuulen.
Linnatuuli sijaitsee
Janakkalan Tervakoskella Helsinki-Tamperemoottoritien puolessa
välissä. Arkkitehtuuri
tekee siitä ainutlaatuisen, sillä asema on
rakennettu moottoritien päälle. Se avattiin
samaan aikaan uuden
moottoritien kanssa
syksyllä 1992. Siitä
lähtien se on palvellut
asiakkaita ja ollut bussiryhmien suosiossa.
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Monipuolista
palvelua hienoissa
puitteissa 24/7
Linnatuuli sijaitsee erittäin
vilkkaalla tieosuudella, virallisella levähdysalueella. Pihaan ajetaan suoraan moottoritien rampilta. Busseille on
paikkoja aivan sisäänkäynnin
vieressä ja parkkiruutuja löytyy pidempää taukoa varten.
Asemalta löytyy Nesteen
polttoaineet, niin raskaalle
kalustolle sekä sähköautoillekin omat latauspisteet. Talon
molemmista päistä löytyvät
samat pysäköintijärjestelyt.
Ravintolamaailmassa
on
Hesburger, Subway, kahvilaravintolapalvelu anniskeluoikeuksineen ja buffet-lounai-

neen. Á la carte-listalta löytyy herkkuja joka makuun.
K-kaupassa on normaalit valikoimat ja maksuvalmiudessa auttaa Otto-automaatti.
WC-tiloja löytyy molemmilta puolilta. Kuljettajat arvostavat hyvää taukotilaa, jossa
on valmiina pientä purtavaa
ja omat wc-tilat. Suuri liikenneasema on myös merkittävä
työllistäjä. Talossa työskentelee noin 60 palvelun ammattilaista.

Eurostradasta
kauppiaan vetämään Neste K:hon
Talon historia ulottuu vuoteen 1992, jolloin uusi uljas
liikenneasema avattiin. Silloin saloissa liehuivat Eu-

rostradan liput ja toimintaa
pyöritti Rautakirja. Polttoainekaupasta on aina vastannut Neste. Sittemmin liiketoiminta siirtyi Keskolle,
Pikoilin hoitoon. Viime vuosikymmenen lopulla Pikoilin
pyörittämät asemat muuttuivat yrittäjävetoisiksi.
Linnatuulen kauppias Seppo
Lauer työskenteli 17 vuotta
Nesteen palveluksessa eri
johtotehtävissä. Eräs haastavimmista pesteistä oli 1998
– 2001, jolloin hän oli Pietarissa johtamassa huoltoasemaliiketoimintaa. Keskon
strategia toi uusia mahdollisuuksia, jolloin Seppo tarttui
tilaisuuteen ja aloitti Linnatuulen kauppiaana vuonna
2009. Liikepaikka oli hänelle

Vuoden Taukopaikka-äänestykseen osallistuneiden
kesken arvottiin tuotepalkinto.
Onnetar nosti Jouni Haatajan nimen ja kuljettajan
pikkusalkku lähti Kajaaniin. Kiitos kaikille osallistuneille ja
Onneksi Olkoon voittajalle!
Palkitsemistilaisuudessa päätoimittaja Isko Uusimäki (vas), ravintolatyöntekijä Elise Jarho,
puheenjohtaja Tomi Vasiljev, kauppias Seppo Lauer ja Timo Rinnekari.
kovastikin tuttu. Asema on
ollut aina kulkureitin varrella. Hän toimi nuorena miehenä Neste Oilin aluepäällikkönä ja oli suunnittelemassa
aseman 1- vuotissynttäreitä
vuonna 1993. Voidaan todellakin olla varmoja, että kauppias tiesi mihin ryhtyy…
Historian aikana on tehty
useita pienempiä päivityksiä, mutta viimeisin vuonna
2017 valmistunut konseptiuudistus oli perusteellisempi
saneeraus, joka toi nykyisen
ilmeen. Sijainti ja palvelujen
monipuolisuus ovat olleet
bussiryhmien mieleen. – Bussiryhmät ovat merkittävä asiakasryhmä ja yhteistyö ryhmien sekä kuljettajien kanssa on
toiminut erinomaisesti, kiittelee Seppo Lauer.
Teksti; Timo Rinnekari

Aiemmin valittuja Vuoden
Taukopaikkoja:
1992 Esso Hirvaskangas,
Äänekoski
1993 Lasihovi, Hattula
1994 Kesoil Motorest Autokeidas,
Forssa
1995 Shell, Mäntsälä
1996 Pukaron Paroni, Lapinjärvi
2001 Teboil, Simpele
2002 Shell Kontiomäki, Paltamo
2003 Kahvila Ravintola Ykköspesä,
Suomusjärvi
2004 ABC Kuortti, Pertunmaa
2005 Teboil Pirkanhovi, Lempäälä
2006 ABC Tupos, Liminka
2007 Patalahden Esso, Jämsä
2008 Teboil Tähtihovi, Heinola
2009 Matin ja Liisan Asema, Lapinlahti
2010 Teboil Severi Suhonen, Varkaus
2011 Autokeidas, Forssa
2012 Tei-Tupa, Ikaalinen
2013 Matkakeidas, Vierumäki
2014 Teboil Kivihovi, Suomusjärvi Salo
2015 Punaisen Piipun Kievari, Juva
2016 Matkakeidas, Vierumäki
2017 Härkäpakari, Huittinen
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UUSI YRITYSJÄSEN

Neste K Ankkurituuli Loviisassa
Aikaisemmin Cafe Liljaa
pyörittänyt pariskunta Minna ja Stefan Möller ovat siirtyneet uusiin haasteisiin. He
avasivat uudistetun Neste K
Ankkurituulen. Monille tuttu
asema on pessyt kasvonsa
konseptiuudistuksen ja yrittäjävaihdoksen myötä. Talo
palvelee buffet-aamiaisesta
alkaen siirtyen lounaaseen
ja tietenkin Á la carte-annoksiin. Ankkurituulessa on
myös kotipizzat.
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NESTE K ANKKURITUULI

Liikennejärjestelyt ovat tutut
eli E18- moottoritieltä noustaan rampilta ja kurvataan
suoraan pihaan, bussipaikka on isojen autojen puolella aivan oven edessä.
Stefanin toive olisi, että soittelisit etukäteen tulostasi.
Myöskin poikkeamat menuihin ja aikatauluihin onnistuvat, kunhan otat yhteyttä
Ilman ryhmää poiketessa
saat jäsenkortilla -10 % alen

Länsikaari 3 / Västrabågen 3
07900 Loviisa
+358 (0) 19 5609007
mob +358 (0) 400 717 467
Stefan ja Minna Möller
kahvila- ja ravintolatuotteista (viivakoodittomat)
Teksti Timo Rinnekari

stefan.moller@nestek.fi
info.ankkurituuli@nestek.fi
				
www.ankkurituuli.fi
Avoinna: ma-pe 6:00–23:00,
la 7:00-23:00, su 8:00–23:00

Saariston parhaat
matkailukohteet ryhmällesi!
T
!
ITU
SA
LK EET IS
PA OTT KET
TU A PA
SS
MA
SA

Aikuisten saaristoseikkailu ryhmille

Suomen parhaaksi valittu kesämatkailutuote
höyrylaiva s/s Ukkopekka, saariston kärkituote
Loistokarin saari sekä Suomen parhaaksi matkailuyritykseksi valittu Herrankukkaron kalatorpparitila ovat
yhdistäneet palkitut tuotteensa yhdeksi kokonaisuudeksi.
Aikuisten Saaristoseikkailu on toisenlainen ratkaisu ryhmien virkistykseen.

SAARISTON KOLME
KÄRKITUOTETTA

S/S UKKOPEKKA

LOISTOKARI

VALITSE OMASI,
TARJOLLA RAJOITETTU MÄÄRÄ!
Aikuisten saaristoseikkailu ryhmille

Ukkopekka - Loistokari - Herrankukkaro, paluu linja-autolla tai toisinpäin. Hinta: alk. 39 €/hlö
Toteutetaan: 18.5, 22.5, 25.5, 5.6, 17.8, 21.8 & 24.8.

Höyrylaivaristeilyt Turusta Naantaliin ja takaisin

Hinta: alk. 24 €/hlö
Toteutetaan: 8.6. - 16.8.2019
Voidaan liittää mukaan myös linja-autoretki Herrankukkaroon.

Päiväretki Herrankukkaroon linja-autolla

Toteutetaan vuoden ympäri. Hinta: alk. 35 €/hlö
Kaikkiin retkiin mahdollisuus saaristolaisruokailuun ja
Herrankukkarossa nuotiotarinoita, savusaunomista ja
yöpymismahdollisuus.
HERRANKUKKARO

2019
Luonto matkailussa
-kilpailussa tuplavoitto!
Yrityssarja
Yleisöäänestys

VARAUKSET JA LISÄTIETOA
www.ukkopekka.fi | www.herrankukkaro.fi
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Onnepyörä ja kahvijono

MATKAMESSUT 2019
Jo kolmatta vuotta peräkkäin
sain mahdollisuuden työskennellä ExpressBussin messuosastolla Matkamessuilla,
Helsingissä. Olin mukana lasu 19.-20.1.2019. Viikonloppu on ollut tunnetusti erittäin
vilkasta aikaa Matkamessuilla,
eikä tämäkään vuosi tehnyt
poikkeusta. Joka vuosi ajatus
siitä, että messuilla ehtisi itsekin kiertelemään muilla osastoilla on osoittautunut yhtä
mahdottomaksi kuin hellekeli
juhannuksena. ExpressBussin
osaston ehdoton vetonaula
on kollegani Mats Karlsson. Ja
ehkä osaksi myös hänen pyörittämänsä onnenpyörä. Jono
oli katkeamaton, aamusta iltaan. Palkinnoiksi oli tarjolla
matkalippuja ExpressBussin
vuoroille, juuri paahdettua
Pirkanmaan Paahtimon suodatinjauhatusta ja makeisia
perheen pienimmille. Jopa ne
ihmiset, jotka eivät koskaan
missään voita, pystyivät täällä helposti saamaan onnen
puolelleen. Palkintoja jaettiin
messujen aikana satoja.
Tuttuun tyyliin osastolla oli
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Pirkanmaan Paahtimon barista loihtimassa tuoretta kahvia
messuvierailla, vieläpä aivan
veloituksetta. Lisäksi Kultasuklaa maistatti kahvin seuraksi suussa sulavaa suklaata.
Omana suosikkina Rocky
road, jota ”laaduntarkkailun”
nimissä maistelin messujen aikana itsekin mukavia määriä,
suosittelen!
Messujen aikaan koettiin Suomessa suht reipas lumimyräkkä, joka otti joukkoliikenteen
toimivuudesta mittaa. Messuvieraiden kanssa saimme
hyviä keskusteluja, siitä miten
kukaan ei lehdissä huomannut
kirjoittaa, miten bussiliikenne
kaikista haasteista huolimatta
toimi lähes normaalisti. Junien ja lentoliikenteen ongelmat pääsevät huomattavasti
helpommin otsikoihin, kuin
kaikesta huolimatta toimivat
järjestelmät.
Olimme paikalla melko suurella ryhmällä edustamassa
”EB:tä”, joka tänä päivänä
koostuu kolmesta bussiyrityksestä, Paunu, Pekola ja

Länsilinjat. Vastailimme mielellämme messuvieraiden kysymyksiin, joita löytyi laidasta
laitaan. Ehkä eniten mietitytti
sallittujen
matkalaukkujen
määrä tai paino. Oikea vastaushan on kaksi isoa matkalaukkua ja käsimatkatavarat
kulkevat veloituksetta matkustajan mukana. Painorajaa
ei varsinaisesti ole, mutta uskon laukun kuin laukun jäävän joka tapauksessa alle 30
kilon. Lemmikkieläimistä ja
yksin matkustavista lapsista
kysyttiin paljon ja osalle tuli
yllätyksenä suopea suhtautumisemme lemmikkeihin. Lapsienkin matkan me kuljettajat
turvaamme aina määräasemalle asti, niin että varmistamme
aina jonkun tutun olevan heitä
vastassa.
Messuilla lanseerattiin myös
uusia yhteysvälejä EB:n reittikartalle. Paunu aloittaa Helsinki-Turku välisen liikenteen
1-tiellä ja Länsilinjat vastaavasti aloitti vuoden alusta liikennöimään Tampere-Huittinen
väliä. Lisäksi saimme lukuisia
ideoita ja toiveita uusista rei-

teistä.
Messuilla oli paikalla myös
Paunun uusinta kalustoa edustava Volvo 9700, vuosimallia
2018. Paunun tapa penkittää
auton etuosa 1+2 jaolla sai
lähes jokaisen autoon tutustuvan ihmisen kysymään, miten
paljon enemmän varsin suosittu ”ykkösluokka” maksaa.
Tähän oikea vastaus helppo,
ei yhtään enempää. Hinta on
sama, paikka kuin paikka. Autoon tutustuville lapsille (ja
nuoreksi itsensä tunteville) jaoimme vielä käteen napsautettavia ExpressBus -heijastimia.
Oli upea kokemus olla mukana tekemässä normaaliin
kuljettajatyöhön verrattuna
aivan jotain muuta. Emmekä myyneet messuilla mitään
muuta kuin mielikuvia, joten
senkin suhteen ihmisten oli
helppo astua sisään osastollemme. Hymyilevien ihmisten
poistuessa osastolta oli mukava itsekin päivän päätteeksi
lähteä lepuuttamaan jalkoja ja
valmistautumaan uuteen päivään. Ari-Pekka Mikkonen

kuvassa Mats Karlsson
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Bussiosastolla oli hieman avaraa

Tallinnan legendat

Ari Kaivos ja Tommi Arvonen, Paunu Oy

Matka-ajatuksia maailmalle, viimeisimmän tiedon
hankintaa messuilta!
Tämän vuotiset matkamessut
keräsivät taas paljon kävijöitä,
68000 rekisteröityä osallistujaa saivat suuren annoksen
informaatiota mahdollisille
tuleville reissuille. Ammattilaispäivien
kiinnostavuus
lisääntyy vuosi vuodelta ja
ovat tuoneet ilmiön, jota ei
aikaisempina vuosina ole näkynyt kovinkaan selvästi, osaaikainen osallistuminen. Se
tarkoittaa, että osasto(t) varataan vain yhdeksi tai kahdeksi
päiväksi suhteiden luomisen ja
ylläpitämisen tarpeisiin. Bussitorilla asian saattoi havaita
käsin kosketeltavasti. Puolet
osallistujista oli lähtenyt ja
jättänyt paikkansa vapaaksi
perjantaista sunnuntaihin..
Onneksi sentään yksi täysikokoinen kansankuljetin oli
käytettävissä tutustumiseen
ja tavanomaisia informaation
jako-osastoja bussiyhtiöillä oli
sentään tarjolla täysiaikaisesti.
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Ennen varsinaista messutapahtumaa oleva ensimmäinen
ammattilaispäivä, keskiviikko,
b to b ( bisnes to bisnes), on
kehitetty siksi, että yritykset
ovat voineet nopealla aikataululla keskitetysti saada tarjontansa esille maailman matkailunostajille ja tukkureille.
Miljoona yksittäistä matkaa
ostava organisaatio on kiinnostunut luotettavista kumppaneista ja heidän todellisista
mahdollisuuksistaan vastata
huutoihinsa.
Matkamessut ovat edellisvuosien tapaan merkittävä alan
ihmisten
tapaamispaikka.
Kuulumisia voidaan vaihtaa
edes kerran vuodessa kasvotusten ja saada päivityksiä
livenä riippumatta siitä, mistäpäin maailmaa henkilöt ovat.
Kontaktihenkilöt vaihtuvat ja
uusia kasvoja tulee osastoille.
Vanhoja tuttuja voikin tulla

vastaan ”siviilit” päällä ja tarinat jatkuvat vapaamuotoisimmissa merkeissä positiivisissa
merkeissä.
Matkailukohteisiin pääsemisessä merkittävää osaa esittävät edelleen turistibussit.
Lentäen, laivalla tai junalla
matkatessa ollaan aina tiettyyn reittiin sidoksissa. Jossain
kohdassa siirtymiseen tarvitaan aina autobussia ja sen
henkilöstöä lyhyemmälle tai
pidemmälle matkalle. Useissa
paikoissa on asia noteerattu
ja tehty kulkeminen helpoksi.
Kuitenkin hieman suuremmissa kaupungeissa matkailulogistiikka on unohdettu tai
haluttu hankaloittaa yllättävillä liikenneratkaisuilla. Sama
koskee myös lentoasemia, laivasatamia ja juna-asemia. Tilausajobusseista ei löydy edes
mainintaa esimerkiksi niiden
nettisivuilla. Syitä lienee mo-

nia, mutta kuuluttaisin isolla
äänellä ammattitaidon perään
niin virastojen kuin matkailualan järjestöjen suuntaan,
unohtamatta liikennealan isojen toimijoiden osallistumisen
aktiivisuutta. Me olemme kuitenkin Suomessa maailman
kartalla pienen pieni toimija,
mutta merkittävä omilla osaamisalueillamme.
Matkamessujen sisältötarjonta oli sangen monipuolinen.
Makujen moninaisuus oli koettavissa erilaisten maistiais-ja
kokoannosten kautta. Tarjonnan määrä tuntui lisääntyneen
myös kotimaan osastojen
määrän kautta. Chater-lehden
vakiotervehdyspaikoissa Turun Neva Toursin ja Herrankukkaron osastoilla oli positiviinen lataus messuille osallistumisen suhteen.
Teksti ja kuvat Isko Uusimäki

Herrankukkaro, Rymättylä

Timo Tuomisto

Raimo Kaisanlahti, Turun Neva Tours Oy

Mara Toivonen ja Antti Perälä

Tomi Vasilej, Pasi Kylmälä ja Seppo Pulkkinen

Italialaiset toivat taas
erinomaista Parmigianoa ja
pizzaa.

Armfeltien aikaan - Kulkuriteatteri.fi

Charter Club 19

MATKAILUVAUNUT 2019

20 Charter Club

70 vuotta
suomessa

ihan yhtä helposti hallittava
kuin nykyautoissa. Se oli täysin mekaaninen vaijereilla, ja
kahvasta piti pumpata vaijereita kireälle jarrujen pitämiseksi. Enpä tuota pumppaillut
alkuun riittävästi, meinasi
auto liikkua vielä paikaltani
nousemisen jälkeen. Heinolassa porukka kävi pienellä
laivaristeilyllä ja sinä aikana
minulla oli mahdollista tutustua autoon tarkemmin Veikon
opastuksella. Kysymällä kun
on mahdollisuus oppia.

Tankkaus Kivennavan tankkausasemalla Neuvostoliitossa 1977, kuljettaja siinä tolpan oikealla puolella käsineet kädessä. Tuonne takana olevaan rakennukseen käytiin ensin maksamassa riittävä määrä kuponkeja ja sitten pumpusta tuli se määrä, mahtui se tankkiin tai ei. Tarvitsi siis aika tarkkaan
tietää, paljonko suhteellisen pieneen tankkiin mahtui.

”isä”Matin tie Tilausajokuljettajat
yhdistyksen syntyyn.

Tilausajokuljettajana toimiseni vuosina 1974 – 1989 eli ne 16 vuotta ennen Tilausajokuljettajat yhdistystä. Tässä alkuun, jatkuu seuraavissa lehden numeroissa.

Kaikilla tarinoilla on alkunsa ja joskus myös loppunsa. Tähän minulla on
ajatuksena kirjoitella siitä,
mitä tilausajokuljettajan
urallani olen kokenut ennen Tilausajokuljettajat
yhdistyksen
syntymistä
tammikuussa 1990. Tuota
aikaa kertyi kuusitoista
vuotta. Ensimmäinen tilausajoni oli kesältä 1974.
Alussa meno oli rauhallisempaa, mutta kiihtyi siitä
vuosien myötä.

Ajo-oikeus
Ennen yhtäkään ajoa tarvittiin
tietysti oikeus linja-auton ajamiseen. Vuonna 1974 oli vielä
mahdollista saada linja-autokortti ilman kurssien käyntiä,
siis pelkällä ajokokemuksella.
Pohjana täytyi olla kuormaautokortti. Tuon kortin lisäksi tarvittiin ajokokemusta 12
kuukautta. Kesällä 1974 mi-
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nulla täyttyi tuo kokemusvaatimus ja ei muuta kuin korttia
suorittamaan, kun siihen kerran mahdollisuus oli. Kaverit
tosin kyselivät, että mitä meinaat linja-autokortilla tehdä?
Vastasin, jos sattuisi jossain
tarvitsemaan. Kirjallinen koe
oli rasti ruutuun veikkaamista ja hyvin meni eka kerralla.
Ajoon tarvittiin linja-auto ja
sellainen löytyi Aaltosen Raimon tallista, joka silloin sijaitsi Autokeitaan pihalla. Näin
minusta tuli kerralla ilman mitään opetusta täysin oppinut
linja-autonkuljettaja täysillä
oikeuksilla.

Ensimmäinen
keikka
Tuon ekan ajon muistan tietysti ajan kultaamana. Varmaan minua jännitti kovasti,
mutta apuna oli Uosukaisen
Veikko. Lähdimme katsos Veikon kanssa kahdella Sundelin

Ensimmäinen
leikekirja ja kolari
Nuorena linja-autonajon ja
tilausajojen harrastajana en
aloittanut ajojeni kirjaamista
heti alusta. Ensimmäisen leikekirjani kokoamisen aloitin
vasta 24.6.1981. Siksi joudunkin näitä ensimmäisiä tekemisiäni kirjaamaan paljon muistinvaraisesti. Annankin teille
nuorille ja aloitteleville tilaus-

Tällaisella autolla ja porukalla käytiin Moskovassa 1977. Yliopettaja
siinä ovella valvoo, että kaikki tyhjät pullot tulevat pois autosta.
Täydennystä oli tehty matkan aikana.

autolla Forssasta Heinolaan
ikäihmisiä kyytimään. Yksinhän minä siinä jälkimmäisessä
autossa touhusin, vaan eipä siinä paljon ehtinyt naamoja katselemaan, kun täytyi keskittyä
ajamiseen. Varmaan tuo jännitys aiheutti sen, että yksi tauko
piti matkalla pitää, ettei tullut
vahinkoa. Hankalakin tilanne
pysähdyksessä sattui, ajamani
Scanian käsijarru kun ei ollut

ajokuljettajille vinkin,kerätkää
muistiin tietoja ajamistanne
tilausajoista. Nykyiset tallennusvälineet ovat helppoja.
Niistä voi sitten koostaa vaikka
oikein paperisen leikekirjan,
mutta digitekniikkakin sallitaan. Tuolta vuodelta 1974 en
paljon muuta saa muistikuviini. Vuosi 1975 antoi sitten jo
vähän enemmän väriä. Tuon
talven 74/75 aikana ajelin

Kuljettaja ja auto tauolla Jokiläänin Kansalaisopiston matkan kahvinkeittopaikalla kesäkuussa
1979.

opiskelun ohessa viikonvaihteisin tanssikeikkoja. Yhtiö
oli Forssan Liikenne ja isäntä
Aimo Korvenoja, Aaron isä.
Alkuillasta vietiin porukat
tanssipaikalle ja sitten tanssien jälkeen takaisin. Kyllä siellä
autossa oli tunnelmaa molempiin suuntiin mentäessä. Ensimmäisen ja melkein viimeisenkin linja-auton lainaamisen tein kuskatakseni opiston
autolinjaa saunailtaan. Silloin
ajoin myös ensimmäisen kolarini, pienen, linja-autolla. Siitä
sain opetuksen, jonka tässä
haluan jakaa meille kaikille.
Ei kannata lainata bussia tai
lähteä kuljettajaksi porukalle
johonkin lainattuun bussiin.
Siinä kun vahinko sattuu, niin
siitä ei jää muuta kuin paha
mieli ja maksettavaa. Kyllä oikeana palkattuna kuljettajana
on aina turvallisempaa ja talon
tukea selän takana.
Olin saanut opintoni päätökseen keväällä 1975 ja armeijan harmaus kutsui. Köyhänä
perheellisenä oli pakko yrittää
hankkia rahaa jostakin armeijan päivärahojen jatkeeksi.
Siihen apuun löytyi viikonvaihteen yölinjat Forssasta
Helsinkiin.
Komppanian
päällikkö oli höveli ja antoi
anomuksesta vähän normaalia

pidempiä viikonloppuvapaita ja siitäkös toiset kateellisia. Keväällä 1976 vapauduin
harmaista ja olin vapaa. Aaltosen Raimo, Jokioisten oma
liikennöitsijä, tarvitsi apua.
Kuljettajille täytyi saada kesälomat pyörimään ja tilausajojakin oli. Niiltä ajoilta muistuu
mieleen ainakin teatterimatkat Turkuun, Tampereelle ja
Helsinkiin. Päätyöni Forssan
Teknillisellä koululla alkoi
syksyllä 1976 ja tilausajoihin
ehti iltaisin ja viikonvaihteessa. Merkittävin syksyn 1976
tapahtuma oli ensimmäinen
matkani Neuvostoliiton Leningradiin. Tosin olin kivassa
porukassa Korvenojan Aaron
kyydissä. Silloin seurasin Aaron tekemisiä ja oivalsin, noin
minäkin haluan tehdä.

Ikimuistoinen
kevät ja kesä
1977
Alkuvuosi meni töissä ja joitakin teatterimatkojen ajoja
harrastaessa. Kunnes huhtikuun lopulla teimme suuren
seikkailun. Kävimme koulun
valmistuvan autoteknikkokurssin kanssa Moskovassa.
Tämän mahdollisti se, että Ve-

kan Markku oli porukassa ja
Matka-Vekka valmisti meille
matkan, jonka teimme Vekka
Liikenteen Delta 400 Scania V8 tilausajolinja-autolla.
Markku ja minä toimimme
vuoroon kuljettajina, vaihto

Työstäni minulla oli neljän
kuukauden palkaton kesäloma, joten jotain piti saada tilaan. Arvaatte varmaan mitä.
Matkoja kotimaassa ja naapurimaihin oli tiedossa. Tukholmassa käytiin ja Leningradissa
useammankin kerran. Heinäkuussa oli mielenkiintoinen
matka Neuvostoliittoon. Lähdettiin porukan kanssa Helsingistä Gerg Otsilla Tallinnaan, johon Metsämäen Tapio
oli edellisen viikon aikana
kiertänyt bussilla Leningradin ja Narva Joensuun kautta.
He tulivat pois kun me ensin
pääsimme Tallinnaan. Auton sain siis Tapiolta, joka oli
kuitannut sen sisään maahan.
Satamassa meitä piti olla odottamassa myös sikäläinen opas,
joka aina joka ryhmälle piti
olla, vaan ei löytynyt mistään.
Me siitä sitten ihmeissämme
lähdimme ajelemaan kohden
Narva Joensuuta ja Noorus lepokotia, jossa majoitus viideksi päiväksi. Ei löytynyt meidän
opasta sieltäkään. Paikassa oli

Näin hauskaa oli kesällä 1977 Nooruksessa, Narva Joensuussa,
vaikka opasta ei löytynytkään. Kuljettajalla on jokin epämääräinen
itämainen päähine päässä. Niitä Neuvostoliiton matkaajilla näki
usein.

aina puoliltapäivin. Matkalla
oli mielenkiintoisia kohteita, muun muassa avaruusteknologia museo, jossa Juri
Gagarin (nukke) oli pienessä
kapselissaan. Paluumatkalla yövyimme viimeisen yön
Novgårodissa. Siitä illasta pojat hankkivat paljon paikallista
opiskelijavieraanvaraisuutta
itselleen kokemuslistaansa. Ja
loput ruplat käytettiin paikalliseen ”shampanjaan”.

myös toinen suomalainen ryhmä ja heidän opas palveli myös
meitä. Lopputulos oli se, että
me tulimme ilman suurempia
kommelluksia oikeaan aikaan
Leningradin kautta Suomeen
bussillamme.

Loppukesän ja syksyn aikana matkoja riitti. Käytiin lasten matkalla Kolmårdenissa
Ruotsissa. Leningradiin mentiin taas lujaa linja-autolla,
vaikka kyydissä oli rautatie-
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Kuvassa on vuonna 1978 Leningradin Biskarovin hautausmaan parkkipaikalla paikallinen ruuhkabussi
ja punahuiveja kuljettanut Forssan Liikenteen Wiima Volvo. Kuvassa oikeassa reunassa oppaamme
Larissa ja toisena matkanjohtaja Pertti Oksman.

läisiä. Näillä matkoilla oli hotellina ay-hotelli MIR. Näiltä
matkoilta on jäänyt mieleen
Mikko Popovin ohje, miten
otetaan votkaa. Kerralla kaksisataa grammaa (kaksi desiä)
on liikaa, sata grammaa liian
vähän, mutta kaksi kertaa sataviisikymmentä grammaa on
hyvä. Marraskuun kylmissä
käytiin vielä eräänlaisella ”vallankumous” matkalla Lenskissä ja hotelli oli Moskova. Kyllä
tuokin hotelli ehti tutuksi tulla
ja edelleen se on meidän suomalaisten suosiossa. Tuo oli
kai jo järjestyksessä kahdeksas
matkani Leningradiin.

Sama meno
jatkuu 1978
Vuosi vaihtui, mutta metkut
olivat samat. Tuossa edellä
auto oli pääsääntöisesti Aaltosen Raimon. Myös Forssan Liikenteen autoilla ajelu
jatkui, esimerkiksi joitakin
kotimaan ja Tukholman matkoja. Kesällä ajettiin Forssan
liikenteen Volvo Wiimalla
Leningradin kautta Tallinnaan
gamping matkalle. Ryhmä oli
nuoria vantaalaisia, punaiset
huivit kaulassa. Seuraava matka olikin sitten Linjaliikenne
Koiviston eli Aatos Koiviston,
Nuutajärvi, autolla Toivion
Marttojen kanssa Leningra-
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diin hotelli Viborskajaan. Samaan aikaan siellä majoittui
toisen Matin ryhmä Heinävedeltä. Ihan mukava rauhallinen matka muuten, mutta
jätin vahingossa huoneen ikkunan auki yöllä, kuumaa kun
oli. Aamulla sain kauhukseni
todeta, että selkäni on syöty
aika täyteen punaisia paukamia. Nyt tuli votkalle käyttöä
ulkoisesti. Pyyhkeily puhtaalla votkalla rauhoitti poukamat
niin, etteivät ärtyneet pahemmiksi ja pääsin heti perään uudelle Lenskin matkalle.
Tuo seuraava matka oli sellainen, että vein yhden porukan Leningradiin Pulkovan
lentokentälle kun menivät
Odessaan. Sitten jäin odottamaan toista Odessasta tulevaa ryhmää, mutta sehän ei
tullutkaan samana päivänä,
vaikka piti. Täytyi jäädä yöksi Leningradiin odottamaan
heitä. Tulivat sitten päivän
myöhässä, viisumit vaan olivat
loppuneet, mutta sekin järjestyi. Tuo Neuvostoliitto oli kiva
maa, siellä ei toiminut mikään,
mutta kaikkia järjestyi. Noilla
linjaliikenne Koiviston autoilla ajoimme, minäkin, neuvostoturisteja Suomessa. He
tulivat yleensä junalla ja poimimme heidät kyytiin asemalta, Helsingistä tai Lahdesta.
Kiersimme heidän kanssaan
kymmenen päivän matkoja,

lyhyet päivät ja ajomatkat olivat kuljettajien mieleen. Kävimme niillä matkoilla kyllä
ihan miellyttävissä paikoissa,
esimerkiksi
Joutsenlampi
Joutsassa oli ohjelmassa.

tua maasta. Syksyn matkoista
leikekirjastani löytyy maininta viikonvaihteesta taas
ns.
vallankumousmatkasta
Orilammille ja kolme matkaa
Lenskiin, hotelleina MIR ja
Moskova.
Keskimmäisellä
matkalla oli matkassa myös
vaimoni ja muita tuttujani.
Hotelli oli Moskova, mutta
silti vaimoni päätyi varmasti
siihen toteamukseen, että oli
tasan hänen ensimmäinen
ja viimeinen matka moiseen
kaupunkiin. Joulukuussa ajettiin vielä joitakin pikkujouluajoja.

Jotain uuttakin
1979
Ryhmien kuljettaminen satamiin laivoille risteilemään tuli
myös työn kuvaan. Niitä kun

Useamman päivän matkoilla autossa oli mukana
kahvinkeittovälineet. Pysähdyttiin sopivaan kohtaan ja laitettiin
vesi lämpiämään kattilassa ja siihen sitten kahvit joukkoon. Saatte
uskoa, että mitkään tienvarsibaarin kahvit eivät ole parempaa.
Kuva kesältä 1979 Jokiläänin kansalaisopiston itä-Suomen
matkalta. Kuljettaja siinä keltaisessa puserossaan, on vähän Matin
ajoasu noilta ajoilta muuttunut.

Loppukesä ajeltiin itä-Suomessa, käytiin Heinävedellä
ja varusmiesten kanssa Ruotsissa, ilman aseita ja luvalla.
Varusmies kun ei varusmiesaikana muuten saanut pois-

pystyi viikonvaihteessa ajamaan häiritsemättä viikkotyötä. Myös raviporukoita ajettiin
Forssasta Turkuun ja samat
voittaneina tai hävinneinä takaisin. Mutta maaliskuussa oli

kylmää. Georg Ots laiva ajoi
turistit Helsingistä Tallinnaan
ja takaisin. Kolmen päivän
Tallinnan matkat olivat ihan
suosittuja. Kävi niin, että meri
jäätyi niin pahasti, että Ots ei
pystynyt liikennöimään. Silloin otettiin ryhmä bussiin ja
ajettiin Leningradin kautta
Tallinnaan. Siinä hiukan aikataulut muuttui. Jäi Tallinnassa
olo yhteen päivään ja kahteen
yöhön. Matkaan piti lähteä
paljon suunniteltua aikaisemmin ja paluu kotiin vastaavasti paljon myöhemmin. Kyllä
täytyy myöntää, että kylmää
oli. Meitä oli kaksi kuljettajaa
ja tietysti bussia täytyi käydä
vielä yöllä lämpimäksi käyttämässä, jotta lähtee aamulla
varmasti käymään. Otimme
autolle lähteissä Virun baarista viskilasit mukaan. Toinen laseista unohtui autoon
ja siinä oli vielä juomatonta.
Aamulla kun menimme jatkamaan lämpimänä pitämistä,
totesimme viskin jäätyneeksi.
Eikä siinä ollut jäitä baarista
lähdettäessä?
Tuo Tallinnan matkan auto
oli Raimo Aaltosen noin 1972
vuoden Wiima kori B57 hetku
eli etumoottori Volvo. Ei vessaa, ei kattokanavatuuletusta
tai ilmastointia, mutta lämmin
kuitenkin. Se viskilasi jäi siihen moottorikopan päälle. Samaisella autolla teimme Jokiläänin kansalaisopiston kesäretken itä-Suomeen kesäkuussa. Eikä silloinkaan kaivattu
vessaa tai ilmastointia. Eikä
siinä ollut kuin yksi ovikaan.
Tuolla matkalla viivyttiin neljä vuorokautta ja yövyttiin
Kesälahdessa, Nurmeksessa ja
Heinävedellä. Tuon kaltaiset
eläkeläisten ja kansalaisopistojen useamman päivän kotimaan matkat ovat aika vähissä
nykyään. Eikö ole lähtijöitä vai
onko liian kallista?
Huhti- ja toukokuussa olin
ajanut neljä lähtöä linjaliikenne Koiviston autolla. Ensin
käytiin nuorten ryhmän kanssa Jumiskolla, tuolla pohjois-

Suomessa. Sitten oli vuorossa
taas kolme kymmenen päivän
neuvostoturistien
matkoja
ympäri etelä-Suomea. Viimeisin niistä meni jo kesäkuun
puolelle. Kesäkuuhun mahtui
vielä yksi Neuvostoliiton kuuden päivän matka Aaltosen
Raimon autolla. Se suuntautui
Novgårodiin ja Repinoon. Repino on tuossa vanhassa Suomen Kuokkalassa eli Leningradin tällä puolella Suomen
lahden rannalla. Iso valkoinen
hotelli Repinskaja on myös ns.
ay-hotelli, kuten MIR Leningradissa. Repinskajassa majoitettiin paljon suomalaisia varsinkin kesäaikaan. Siitä voitiin
käydä päivän retkellä itse Leningradissa. Ei se hassumpi
paikka ollut, olihan sielläkin
ravintola. Tuon jälkeen vaihdettiin taas Koiviston autoon
ja tehtiin neljän päivän itäSuomen kierros sotaveteraanien kanssa.
Sitten taas auton vaihtaminen
Aaltoseen ja kahdeksaksi päiväksi asumaan edellä mainittuun Repinskajaan. Raimon
kymppi oli Scania 80 nokkakone hetku Lahti 10 korotetulla korilla. Ei siinäkään vessaa, ei kattokanava tuuletusta
eikä ilmastointia. Silti sillä
pärjättiin ihan hyvin kesähelteilläkin. Autojen sisustus oli
avarampi ja kevyempi kuin
nykyisissä ja ilma liikkui sisätiloissa aivan eri lailla kuin näissä ahtaissa nykyautoissa. Tuo
Repinskaja oli hyvällä paikalla, siitä ei ollut pitkä matka
Dyyneille, jossa oli enemmän
iltamenoa kuin hotellilla. Siitä
teimme useampana päivänä
matkan kaupunkiin. Hotellissa oli samaan aikaan muitakin
ryhmiä Suomesta, esimerkiksi
Arosen Altti Lyttylän Liikenteen autolla Porista. Tämä oli
yksi niistä matkoista, joista
kirjoitin päiväkirjan. Sitä on
edelleen itsekin kiva lukea ja
voisi kiinnostaa teitä lukijoitakin. Kyllä sen voisi julkaista, ei
siinä mitään pahaa ole. Yhden
asian kyllä joutuisitte arvaamaan, mitä tarkoittaa rauhalli-

nen tai rauhaton yö?
Heinä- ja elokuuhun mahtui
vielä kolme ajoa Koiviston
autolla. Ensin pikamatka Nurmekseen kolmessa päivässä.
Pikamatka siksi, että matkan
järjestäjä oli tehnyt aivan liian tiukan ohjelman kolmelle
päivälle. Olisi pitänyt ehdottomasti olla neljä päivää aikaa.
Sitten ajettiin taas kymmenen
päivää neuvostoturisteja. Ryhmä oli Frunzesta, Kirgisiasta.
Näissä ryhmissä oli välillä aika
runsasta eksotiikkaa. Kyllä
tavoissa toimia esimerkiksi
ruokapöydässä ja vessassakin
nähtiin monenlaisia kummajaisia. Vielä käytiin Urjalan
kunnanvaltuuston
kanssa
Joutsenon asuntomessuilla.
Syksyn mittaan ehdin käydä
vielä ainakin Valamossa kolmen päivän, siis kahden yön
matkalla. Samoin Ruotsissa
Kolmårdenissa kolmen päivän
matkalla. Lokakuussa oli vielä
yksi neljän päivän matka Leningradiin. Näillä kuuluisilla
Lenskin matkoilla kävi aina
joskus niin, että matkalaista
hieman matka painoi. Saattoi
käydä niinkin, ettei hän kotiin
palautettuna paljon muistanut
koko matkasta. Kotia lähestyttäessä hän saattoi kysyä,
joko me pian tullaan sinne
Leningradiin. Laskujeni mukaan tämä oli kahdeksastoista matkani Neuvostoliittoon.
Tälle 1979 vuodelle minulla
oli myös kuljettajan vuosiviisumi.
Tässä oli kuusi ensimmäistä vuottani osa-aikaisena tilausajokuljettajana. Seuraavissa numeroissa
jatkamme.
Pakko laittaa tähän lisäksi kar		
mea kokemus armeija-ajaltani.
Tämä siksi, että päätoimittaja
		
kyseli tuosta harmaissa olostani. Mikä varusmiespakolainen
		
olen ollut, kun vasta vanhoilla
päivilläni
		 olin palveluksessa.
Terveydellinen taustani näytti
silloin siltä, että en kestä muuta
kuin 240 vuorokautta palvelua
ja se toteutui. Tosin tuonakin
aikana ehdin kuitata 94 vuoro-

kautta myönnettyä lomaa, siksi että sain viikonvaihteissa ansaita elantoa perheelleni linjaautoa ajaen. Toki myöhemmin
todettiin, ettei autoinsinöörin
terveydessä mitään vikaa ole,
käsissä vain pieni muotovirhe.
Käteni ovat sellaiset kippurat,
joilla tartutaan vaihdekeppiin
ja ohjauspyörään.
Se karmea tapaus sattui eräänä
maanantaiaamuna tuvassamme. Olin palannut juuri pitkältä viikonloppuvapaalta perjantaista maanantaiaamuun.
Tämä oli siksi mahdollista,
että minut oli komennettu jo
alokasaikana kuljettajakurssin kirjuriksi. Siitä varmaan
sai alkunsa tämä opetusurani.
Siinä juuri alusasua vaihtaessani tupaan säntäsi iso joukko
nappikauloja. Ensimmäisenä
tuli eversti ja perässä kapteeni
sekä vääpeli. Oli meneillään
esikuntakomppanian
tarkastus. Kauhistelin juuri sitä
hirveää myttyä, joka oli perjantaina saamieni puhtaiden
kalsarien kuminauhassa.
Eversti erehtyi kysymään,
”Pojat, onko kysyttävää”? Heti
perään hän kuitenkin tiedusteli, miksi yksi mies pukeutuu
vasta nyt? Siihen hän sai vastauksen komppanian päälliköltä, siltä kapteenilta. Totta kai
minä käpälää ylös ja luvan saatuani kysymään, ”Herra eversti, saako tämän varusvarastolta
saamani solmun poistaa”? Ei
ole kukaan varmaan koskaan
nähnyt everstin poistuvan varusmiesten tuvasta yhtä nopeasti ja kapteeni ripeästi perässä
nyrkkiä puiden. Tuvan aamutoimet saivat jatkua rauhassa,
eikä siitä sen enempää kyselty,
mitäs meni antamaan luvan
kysyä. En todellakaan ole mikään sotasankari. Rynkyllänikin ammuin kai puolentusinaa
laukausta ja yhtään armeijakuvaa minulla ei ole, mutta korpraalin natsat silti sain.
”isä”Matti
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Auton akku,
mitä siitä pitäisi tietää?
Kovin syvällisesti akun elämään ei ole tarkoitus tässä paneutua, mutta joitakin asioita
on hyvä tietää. Linja-autoissa
käytössä olevien akkujen kesto ei ole ikuinen, vaan niitä
joudutaan uusimaan määrä
välein. Tämä uusintajakson
kesto riippuu monista asioista, mutta yleisin vaihtoväli
liikkuu siinä kahden vuoden
paikkeilla. Joskus voivat kestää pidempäänkin. Mitä sitten
voisi tehdä tuon vaihtovälin
pidentämiseksi vai voiko mitään?

Käynnistys akku
Akkuhan on autossa se virtavarasto, jonka avulla auto
käynnistetään.
Henkilöautoissa ja pikkubusseissa on
järjestelmän nimellisjännite
useimmiten 12 volttia, jolloin
selvitään yhdellä 12 voltin
akulla. Isojen linja-autojen 24
voltin järjestelmässä 12 voltin
nimellisjännitteen akkuja on
kaksi kappaletta sarjaan eli
peräkkäin kytkettynä, jolloin
saadaan 24 voltin nimellisjännite akuista. Puhummekin
tässä jatkossa akuista, koska
kohteemme on iso linja-auto.
Akkujen koko määräytyy sen
mukaan, kuinka suuri virran
voimakkuus käynnistykseen
tarvitaan. Autoa ei voi kuitenkaan käyttää niin, että
olisi vain yhdet irralliset akut,
joilla kaikki pihasta lähtevät
autot käynnistettäisiin vuorollaan. Autossa täytyy olla
ajon aikana akut paikallaan,
vaikka pääsääntöisesti ajon
aikainen käyttövirta tuleekin
latausgeneraattorista. Akut
toimivat latausvirran säädön
vertailukohteena, jotka aina
ajon aikana ladataan odottamaan seuraavaa käynnistystä.
Akkuja tarvitaan tietysti myös
silloin, kun käytetään virtaa
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johonkin kun moottori ei käy.
Tästä syystä on joissakin linjaautoissa toiset ns. koriakut,
pysähdyksen aikaista tarvetta
varten.

Akkujen rasitus
Jotta akut olisivat mahdollisimman pitkäikäiset, pitäisi
niiden päästä elämässään helpolla. Käynnistys kylmästä miinus 30 asteen lämpötilassa ei
ole akuille hyvä, vaikka käynnistys onnistuisikin. Akkujen
pitäisi saada olla lämpimät,
noin plus 20 - 25 astetta, kun
niitä rasitetaan voimakkaasti. Myöskin pitkäkestoinen
käynnistys rasittaa enemmän
kuin lyhyt käynnistysaika. Siksi onkin akkujenkin kannalta
tärkeää, että moottori on toiminnaltaan kunnossa. Myös
akkujen latausjärjestelmän pitää olla kunnossa. Puutteellinen lataus aiheuttaa sitä, että
akut ovat aina vajaatehoiset.
Toisaalta liian voimakas lataus
saa akut kuumenemaan ja siksi pilaantumaan nopeammin.
Autossa tulisi olla hyvä oikein
näyttävä jännitemittari, josta
näkisi akkujen lepojännitteen,
sen kuinka alas jännite tippuu
käynnistettäessä ja myös latauksen jännitteen. Mitä tasaisempana jännite pysyy, sitä
parempi akuille, suuret vaihtelut ovat pahasta. Tänäkin
talvena on varmaan joitakin
kertoja jouduttu toteamaan,
ei käynnisty. Uudet akut.

Akkujen lataus
Akkujen varaustila ei saisi koskaan laskea kovin alas, se voi
vaurioittaa akkua. Täyteen
varattu akku kestää pakkasta
yli 60 astetta, sen sijaan purkautunut akku jäätyy jo noin
miinus seitsemässä asteessa.
Kerran jäätynyt akku on aina
entinen akku, josta todennäköisesti myös kuori rikkoutuu. Silloin nesteen sulaessa
akusta purkautuu laimeaa
rikkihappoa. Täyteen varatussa akussa on syövyttävää rikkihappoa, jonka roiskumista

Yleinen akkujen paikka on vasen etukulma. Kuvassa kaksi 12
voltin akkua on kytketty akkujen välijohdolla sarjaan eli ns.
peräkkäin jolloin nimellisjännite on 24 volttia.

Lepojännite 24,4 V, latausjännite 27,7 V ja käynnistyksen
alentama jännite 21,7 V.

on aina varottava akkua käsiteltäessä. Toki ns. huoltovapaat akut ovat umpinaisia rakenteeltaan ja niistä ei mitään
ulos pääse. Auton laturi lataa
normaalisti akut käytön aikana, mutta käynnistyksen ja ns.
paikalla käytön jälkeen vaaditaan autolta aina riittävän
pitkä ajomatka tai oikeammin
aika, latauksen täyttymiseen.
Toki auton laturilla ei yleensä
akkua saa aivan täyteen ladattua. Kun akku halutaan ladata
aivan täyteen, tarvitaan ulkopuolinen akkulaturi. Tällaisessa latauksessa latausvirran
täytyy olla sopiva, esimerkiksi
tavanomainen 170 ampeeritunnin akun lataus 14-17 ampeerin virralla tarvitsee aikaa
20 tuntia ja enemmänkin. Jos
akku haluttaisiin ladata nopeasti, niin sitä ei saa täyteen
ja pikalaturilla suurella virralla tehty lataus ei ole akulle
edullista. Ennen voimakkaan
latauksen aloittamista on päävirta kytkettävä pois päältä.

Useissa autoissa on kiinteänä
asennuksena ns. ylläpitolaturi,
joka pitää akut virkeänä auton
seisonnan aikana.

Akku parit ja parit
akut
Kun akkuja on järjestelmässä
kaksi, pitää akkujen olla samaa tyyppiä, saman kokoiset
ja yhtä hyvät, ovat ne sitten
sarjaan tai rinnakkain kytketyt. Eriparia olevat akut eivät
lataudu molemmat täyteen.
Kaksien akkujen systeemin
pitäisi nykyään olla kaikissa
linja-autoissa. Tämä tarkoittaa
sitä, että autossa on eri akut
ns. korilaitteiden käyttöön ja
käynnistykseen. Joutokäynti
kun on kiellettyä, niin ei saada
tauon ajaksi virtaa latausgeneraattorista. Silloin käytetään
tietysti akkuvirtaa niihin käyttöihin mitä siinä tauolla tarvitaan. Silloin on hyvä, kun on
varalla toiset akut, joista otetaan virtaa vain käynnistyk-

seen. Näille käynnistysakuille
latautuminen käynnistyksen
jälkeen taataan sillä, että järjestelmä ohjataan lataamaan
nämä käynnistysakut ensin
uudelleen täyteen. Ei siis riitä,
että autoon laitetaan kahdet
akut rinnakkain, silloin ei varmistu käynnistykseen tarvittavan virran latautuminen.

Apuvirran
käyttäminen
Apuvirralla me tarkoitamme
sitä, että joudutaan kaapelien
avulla ottamaan virtaa käynnistykseen toisesta autosta tai
irtoakuista. Tähän voisi ensimmäiseksi ohjeeksi kertoa, jollei
asiaan ole saatu seikkaperäistä koulutusta, ota käyttöohjekirja lue siitä mitä sanotaan
apuvirran kytkemisestä. Linjaautoistakin löytyy pääsääntöisesti ns. Nato-pistoke. Katsopa lukeeko käyttöohjekirjassa,
että sitä ei saa käyttää apuvirran ottamiseen tai antamiseen käynnistystilanteessa.

No mitä varten se sitten on?
Joskus voi autettavan auton
akut olla niin ”jäässä”, että auttavan auton akkujen teho ei
riitä. Silloin pitäisi käynnistyksen ajaksi kytkeä nämä tyhjät
akut irti järjestelmästä ja vasta
sitten kun auto on saatu käymään niin kytkeä akut takaisin
järjestelmään oikeassa järjestyksessä.
Yleinen ohje, joudutaan sitten
akkujen tai kaapeleiden kanssa tekemään mitä vaan, on
ottaa rauhallisesti, harkiten
ja järkeä käyttäen. Jos omat
tiedot ja taidot eivät riitä eikä
käyttöohjekirjastakaan
ole
apua, niin on viisasta ottaa
puhelin avuksi ja soittaa sellaiselle, joka osaa neuvoa.

Teksti ja kuvat Matti Kulmala

LOMALLE PYHÄN HUIKEISIIN MAISEMIIN
Pyhän maisemat tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden.
Laskettelurinteet ovat maan parhaat, Lapin rauha ja
hiljaisuus löytyvät helpolla. Käy tsekkaamassa netissä
vapaita viikkoja ja soittoa mökki-isännälle.
Varaukset hoitaa Jukka Kähkönen 0400 695 316,
E-mail: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi
Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta
www.tilausajokuljettajat.fi
HINNASTO JÄSENILLE: Sesonkiviikot: 1, 8 – 18,
36 – 40, 52. 400 € /viikko, Muut ajat: 300€/viikko
Henkilökannattajille: 500/400 €/viikko. Kysy myös
mahdollisia irtovuorokausia 60 €/vrk, etusija
kokonaisilla viikoilla.
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UUSI YRITYSJÄSEN

Hämeenportti Someron keskustassa
Vuodesta 1960 Someron
katukuvaan kuulunut, paikallisten mielissä jopa legendaarinen, Hämeenportti
on liittynyt joukkoomme.
Historian aikana siellä on
saattanut viettää aikaansa mm. Unto Mononen ja
Rauli ”Badding” Somerjoki.
Badding on maininnut Hämeenportin laulussaan Bussi Somerolle. Hämeenportti
on ollut ns. menomesta läpi
vuosikymmenten.

Nykyään talo palvelee lounas- ja juhlaravintolana
sekä hotellina. Päivittäinen
arkilounas on toiminnan
tukijalka varsinkin talviaikaan. Kesäaikaan Someron
matkailu ja kesäasukkaat
tuovat kylälle elämää, josta pääsee nauttimaan Hämeenportin terassilla.

Palvelua ryhmille
Ravintolaan mahtuu hienosti vaikka 2 bussilastia
kerralla. Tilauksesta rää-

tälöidään ruokailut, juhlat
ja yms. tilaisuudet kunkin
ryhmä toiveiden mukaan.
Bussilla pääsee oven eteen.
Pysäköinti on talon takana.

Yhteystiedot:

Jäsenetu: Tilausajokuljettajat ry:n jäsenkortilla ale
-10% ravintola- ja hotellipalveluista. Ryhmän kanssa
ns. normaaliin tapaan.

31400 Somero

Teksti ja kuvat; Timo Rinnekari

Hotellirakentamista Helsingissä.
Kantakaupunkiin on viimeisimpänä suurena yksikkönä
avattu Lapland Hotels Bulevardi lähelle Aleksanterin
teatteria. Rakennuksessa oli
ennen toimistoja ja virastoja,
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sekä katutasossa suuri matkatoimisto. Talo purettiin rungoksi ja kaikki tehtiin uusiksi.
Lopputulos on todella hieno.
Hotelliin on helppoa tulla
isolla bussillakin, koska tilaa

lyhytaikaiseen matkustajatilanteeseen on lähes pääoven

Ravintola
Hämeenportti
Sepäntie 2
puh: 040 7432 756 /
ravintolapäällikkö
Timo Kuisma
info@hameenportti.fi
www.hameenportti.fi

edessä. Lähin aikarajoitettu
turistibussipaikka on Hietalahden torin laidassa. Lähestymissuunta samasta paikasta.
Huomioitavaa on raitiovaunu
6:n reitti hotellin ohi.
www.laplandhotels.com

Väliaikahavaintoja
sisustuskäsittelyistä
Kävimme viime vuonna
CC 1-18 tutustumassa
Suomen Turussa auton
pintahuoltomahdollisuuksiin Ville Komulaisen Laatufiksi yrityksessä. Jutun teossa
kävi ilmi, että parhaimpaan lopputulokseen
pääsee, kun ajoneuvo
käsitellään jo uutena
oikeaoppisesti sekä sisältä että päältä.

normaaleja keikkoja ja matkat
ovat suuntautuneet ympäri
Suomea. Autoa on huollettu tavanomaisesti ja istuimia
on ylläpitopyyhitty lähinnä
kostealla rätillä. Autoa ei oltu
fiksattu kuvien ottoa varten ja
oli mielenkiintoista yrittää etsiä silmin havaittavia kulumisen ja nuhjaantumisen jälkiä.
Tarkkaan katsomalla löytyi
sentään pientä venymistä kuljettajan penkistä.

Homma saikin jatkoa, kun
pääsimme tutustumaan Limousine Transfer yhtiön
16-paikkaisen, Altas-tehtaan
valmistaman Mercedeksen,
peruskäsittelyn tuloksia. Ville
Komulainen sai auton halliinsa suoraan tehtaan autonkuljetusyhdistelmän kyydistä
syksyllä -18. Verhoilu oli uusi
ja näin ollen paras pohja kestävän pinnoitukselle tekemiselle.

Yllättyneenä lopputuloksesta,
otimme yhteyttä Ville Komulaiseen ja kysyimme jatkokäsittelyjen tarpeesta. Hän
kertoi uusintaa kannattavan
harkita kerran vuodessa ja
kovassa käytössä pari kertaa
samassa ajassa.

Bussikauppa.fi
toimittamalla autolla oli ajettu noin
35000km, kun kävimme helmikuun -19 alussa kuvaamassa
penkit. Tilausajot ovat olleet

Päätoimittajakuvasta
4/18 lehdessä
Toimitukseen tuli yllättäen
muutamia soittoja päätoimittajasivun kuvasta.
Se on lahtelaisen monialataituri Rauli Nordbergin
käsialaa. Hän on nimikoinut
tyylisuuntansa Emoijityyriksi, emoijin ja karikatyyrin
yhdistelmänä.
Kuvan sisältö (lapio) perustuu 2004 Monte Carlo Historique -ajoon, johon osallistuimme kuvausryhmänä
Hymer 654 matkailuautolla,
sekä ( Greyhoundbussi) Route 66 projektiin USA:ssa.

Koska olemme tekemässä pitkittäisseurantaa fiksauksien
todellisista mahdollisuuksista
pitää auto jatkuvasti edustuskunnossa, sovimme Mersulle
uusintakäsittelyn tämän kevään aikana, johon lähdemme
mukaan
jatkotyöskentelyä
seuraamaan paikan päälle
Turkuun.

Pinnoitekäsittelyt vaativat todellista ammattitaitoa ja riittävästi aikaa. Lisäksi toimenpiteet tulisi voida tehdä uuteen
pintaan, johon ei vielä ole hierottu käytön mukana likahiukkasia. Toimitukseen tuli pari
palautetta epäonnistuneista
projekteista muualla, joissa
asian vaatimaa perusteelli-

suutta ei oltu lainkaan harrastettu ja lopputulos oli ollut sen
mukainen, ei premiumia.

Monte Carlo Historique-rallin 2004 yhteydessä teimme
TM:n koeajon matkailuautolla, jonka saimme Hampurista. Ajoimme sen sieltä
Tanskaan
Kööpenhaminaan Monten silloiseen Pohjoismaiden lähtöpaikkaan..
Koska meillä oli ylimääräistä
aikaa, huristelimme Tanskaa
ympäri ja yövyimme dyyniin
juuttuneena Pohjanmeren
rannassa. Kaivoimme auton ylös aikaan 3,5h/35m.
Puuhastelu jäi Nordbergille
erittäin hyvin mieleen, siis
siitä lapio.

Road 66:sta, johon Rauli
Nordberg ja Raimo Hast
olivat tehneet 16 tarinapohjaista musiikkikappaletta ja
olin itse lupautunut bussille
kuljettajaksi.

Emme kuitenkaan onnistuneet ohjelmasarjan myynnissä Suomeen, joten se jäi
odottamaan parempia aikoja.
Isko Uusimäki

Teksti ja kuvat Isko Uusimäki

Greyhoundbussi taas oli
suunnitelmissa
musiikkidokkariin legendaarisesta
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ABC Hyvinkää nousi tuhkasta uuteen kukoistukseensa
Tuli tuhosi ABC Hyvinkään syyskuussa
2017. Tähän pysähtyi
hyvässä vauhdissa
ollut toiminta, mutta
vain hetkeksi. Tasan
vuoden kuluttua kaikki oli kunnossa uuteen
starttiin, syyskuussa
2018 talo avasi ovensa entistä ehompana.
Tulipalo on onnettomuutena todella traaginen ja se pysäyttää totaalisesti. Näin kävi
tässäkin. Onneksi ei kuitenkaan tullut henkilövahinkoja.
Työntekijöille tämä merkitsi
kysymystä, että missä on työpaikkani??? Onneksi työnantajalla eli HOK Elannolla on
paljon toimipaikkoja, joihin
kaikki pääsivät jatkamaan arkeaan. Asiakkaatkin joutuivat
uuteen tilanteeseen. Monet
ryhmät olivat tottuneet poikkeamaan ja paikallisilta hävisi
kantapaikka hetkessä savuna
ilmaan. Rakennusvaiheen aikana ravintolajohtaja Mika
Jaakkola sai vastata asiakkaiden malttamattomiin kysymyksiin, että milloin paikka
avataan… Tämä tsemppasi ja
loi uskoa tulevaan.

Vuoden mittainen projekti toi
ABC-ravintolan takaisin entistä ehompana. Avajaisissa oli
huikea tunnelma. Kakkukahvijonoa oli yhdeksän tuntia
yhtä mittaa. Odotettu asema
rakennettiin käytännössä kokonaan uudelleen. Ainoastaan
pohjapiirustukset ja runkotolpat ovat alkuperäisiä. Sisustus
suunniteltiin varta vasten tälle
asemalle. Kalusteet ovat tämän päivän kuoseissa hillityn
tyylikkäitä. Linjasto palvelee
asiakkaita 2-puolisesti eli ryhmät ja vilkkaatkin lounashetket hoituvat sujuvasti.
Vuoden tauon jälkeen asema palvelee edelleen 24/7.
Puolet henkilökunnasta palasi tuttuun työpaikkaansa ja
toinen puoli jäi uusille urille.
Asiakaspaikkoja on 220 ja pihaan mahtuu busseja samaan
tapaan kuin ennenkin. - Buffet-ruokailut järjestyvät hyvin
joustavasti eli milloin vain,
kunhan vain sovitaan etukäteen, lupaa Mika Jaakkola
tyytyväisenä uudistuneeseen
ravintolaansa.
Teksti: Timo Rinnekari

Erilaisia pöytäryhmiä löytyy moneen makuun. Kuosit ovat hillityn tyylikkäitä.

2-puoliset linjastot palvelevat sujuvasti. Ehdoton juttu ryhmille.
Yhteystiedot: ABC Hyvinkää
Peltokuumolantie 2 05800 Hyvinkää
abc.hyvinkaa.ravintola@sok.fi Puhelin: 010 76 66722
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Tel. (+358) 050 517 7068
ILMOITUKSET:
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi
,/02,7860<<17,
Timo Rinnekari
3HNND3DORUDQWD9LHVWLQWl2PQLSOXV
Tel. (+358) 050 517 7068
SXK
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi
YLHVWLQWDRPQLSOXV#JPDLOFRP
JULKAISIJA Tilausajokuljettajat,
Koulutie 13 as 3, 25130 Muurla
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210 x 297 pmm 1400 €

(oikeaan yläkulmaan varataan 83 x 40 mm tyhjä tila postitusta varten)
< KG

LVW\

Koko sivu 1/1 4-väri
170 x 257 pmm 1000 €
Takasivu 1/1
4-väri
210 x 297 pmm 1400 €
(oikeaan yläkulmaan
varataan
x 40 mm tyhjä tila170
postitusta
varten)
Puolisivua
(vaaka)
1/2834-väri
x 126
pmm 650 €
Koko sivu 1/1
4-väri
170
257 pmm
pmm 1000
Puolisivua
(pysty)
1/2 4-väri
83 xx257
650 €
Puolisivua
(vaaka) 1/2
170 xx 64
126pmm
pmm 400
650 €€
Neljäsosa (vaaka)
1/4 4-väri
4-väri
170
Puolisivua
(pysty) 1/4
1/2 4-väri
4-väri
83
650 €€
Neljäsosa (pysty)
83 xx 257
126 pmm
pmm 400
Neljäsosa (vaaka)
1/4 1/8
4-väri
Kahdeksasosa
(vaaka)
4-väri
Neljäsosa
(pysty)
1/4
4-väri
Kahdeksasosa (pysty) 1/8 4-väri
Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri
Kahdeksasosa (pysty) 1/8 4-väri

PÄÄTOIMITTAJA

Isko Uusimäki 0400 268 728
isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
PÄÄTOIMITTAJA

Isko
Uusimäki 0400 268 728
TOIMITUSSIHTEERI
isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
AD/taitto

Riitta Salmu 0440 752 297
TOIMITUSSIHTEERI
aineisto@tilausajokuljettajat.fi
AD/taitto

Riitta
PAINOSalmu 0440 752 297
aineisto@tilausajokuljettajat.fi
Painola T Nieminen Oy
Jousitie 2. 20760 Piispanristi
PAINO
Puh. 02-274 9222

Painola T Nieminen Oy

Jousitie 2. 20760 Piispanristi
www.tilausajokuljettajat.fi
Puh. 02-274 9222
Painosmäärä 3 500 kpl
www.tilausajokuljettajat.fi
Painosmäärä 3 500 kpl

170 xx 28
64 pmm
pmm
170
83 x 126
pmm
62 pmm
170 x 28 pmm
83 x 62 pmm

400 €€
200
400 €
200
200 €
200 €
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JOHTAVA
AILUN
w w&KDUWHU&OXE
w . t i l a u sTURISTIBUSSIMATK
ajokuljettajat.fi


JULK AISU SUOMESSA

JOHTAVA
TURISTIBUSSIMATK AILUN

&KDUWHU&OXE

JULK AISU SUOMESSA

6820(1-2+7$9$%866,0$7.$,/8/(+7,
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MY MEEKO
Sähköinen potkulauta
Meeko on kuljettajan
kulkuavustin ja
hankittavissa edelleen
suoraan maahantuojalta
klubituotteena. Hinta 750850€ varustuksen mukaan.

+372 526 2323 Marek.Metsis@busland.ee www.busland.ee

0400 268 728 tai email isko.uusimaki2@gmail.com

Kun tauko
lähestyy, ilmoita
saapumisestasi
etukäteen.
Ryhmäsi
saa parhaan
mahdollisen
palvelun.
Sinua kiittävät
ravintolan
henkilökunta ja
matkustajat.

• VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
• VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
• MEILLE
HELPPO
TULLA
• MEILLE
ONON
HELPPO
TULLA
TERVETULOA!
TERVETULOA!
Kotoista ruokaa joka päivä.
Yli 200 asiakaspaikkaa.
Hyvät paikoitustilat.

KIITOS !
Avoinna
klo 10–23

PELLAVA
PEFLETIT

LAUKKU-CENTER

Hyvää palvelua

VT 1

2

20 vuotta!
VT 2

Tilaa Clubituotteita

su-pe 10–18, la 10–16
tai sop.muk.
puh. 0440 565 021
INVA WC, POSTILAATIKKO,
LASTENHOITOHUONE,
INFOPISTE myös sisätiloissa

LIIKENNEASEMA
HÄRKÄPAKARI
HUITTISISSA
valtateiden 2 ja 12
risteyksen tuntumassa
Risto Rytin katu 2
puhelin 02 565 000
ma-pe 5.30–23
la
6.30–23
su
7.30–23
info@harkapakari.fi
info@harkapakari.fi
harkapakari.fi

Pakkausessa on kaksi peflettiä
ja se toimitetaan suoraan kotiin.
Hinta on toimituskuluineen 30,-

ma–la 7–22, su 9–22

clubituote@tilausajokuljettajat.fi
tai www.tilausajokuljettajat.fi/
tuotteet tai puh. 044 - 505 6673
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TILAUSAJOKULJETTAJAT ry
HELSINKI, FIN
varsinainen jäsen ( ) 40 €/v

LIITTYMISLOMAKE

henkilökannatusjäsen ( ) 20 €/v

Nimi:
Lempinimi

"

"

(tuulilasikylttiin tuleva nimi)

Osoite:
Postinumero:

Paikka:

Matkapuhelin:
Sähköpostiosoite:
Syntymäaika:

_____ . _____ 19_____

(pp.kk.vvvv,
ei sotun loppua)
(ei
tunnusta)

Työantaja:
Toimipaikan puh.numero:
Toimipaikan osoite:
Uutena jäsenenä sitoudun noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimimaan sen parhaaksi
.

.

201___

uuden jäsenen allekirjoitus ja nimen selvennys
Suosittelija (vanha jäsen)

N:o

suosittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alueen käsittely:
alue täyttää
HYVÄKSYTTY
MUU MENETTELY
HYLÄTTY, perustelu

.

201___

alueosaston pj:n allekirjoitus ja nimen selvennys
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyväksytty jäseneksi

sihteeri täyttää

Hallituksen kokouksessa _____._____ 201__
kokouksen puheenjohtajan allekirjoitus
Varsinaisen jäsenen liittymismaksu 20 € ja jäsenmaksu 40 €
Kannattajajäsenen liittymismaksu 0 € ja jäsenmaksu 20 €
Vanhan jäsenen suosituksen jälkeen lomake toimitetaan oman alueen puheenjohtajalle!
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Paremman pysähdyksen taktiikka.

Vuoden taukopaikka

Neste K Linnatuuli

Tilausajokuljettajat ry on valinnut Neste K Linnatuulen

VUODEN 2018 TAUKOPAIKAKSI
Lämmin kiitos arvokkaasta huomionosoituksesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Jatkamme samaan malliin ja toivotamme tervetulleeksi jatkossakin
viettämään mukavia taukohetkiä Linnatuuleen!

Tervetuloa Linnatuuleen - olemme avoinna 24 h!
Linnatuuli on uniikki taukopaikka, joka on rakennettu moottoritien päälle.
Ainutlaatuinen rakennus on nähtävyys jo itsessään. Linnatuuli sijaitsee
Janakkalan Tervakoskella Helsinki-Tampere -moottoritien puolessa välissä.

Neste K Linnatuuli
Helsingintie
1426, 12400
Janakkala
36 Charter
Club
Puh. (03) 630 4230

www.linnatuuli.ﬁ

Avoinna

24 h

