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Kokouskutsu
Tilausajokuljettajat ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään 24.10.2020 klo 11.00.
Esillä ovat sääntöjen §11 määräämät asiat, sääntömuutokset
ja koronan takia siirretyn kevätkokouksen §10 määräämät asiat
Paikka: Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää
Aika: Lauantaina 24.10.2020 kello 11:00
Kokouksessa esillä vuoden 2019 toimintakertomus, tilit, vastuuvapaudet ja
vuoden 2021 henkilövalinnat, toimintasuunnitelma, talousarvio ja sääntömuutosesitys.
Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa osallistujille lounaan,
johon pyydämme ilmoittautumiset 14.10.2020 mennessä
www.tilausajokuljettajat.fi, sihteeri@tilausajokuljettajat.fi tai 045 - 676 5865.
Ilmoita samalla mahdolliset eritysruokavaliot.
Majoitusta tarvitsevat osallistujat varaavat huoneen suoraan hotellista
9.10.2020 mennessä varauskoodilla 241020TIL(ryhmäkoodi) www.hotelsveitsi.fi

Tervetuloa tekemään hyviä henkilövalintoja ja linjauksia tuleville vuosille!

Yhdistyksen sääntöjen keskeisimmät
muutokset ja uudistukset
Sääntömuutoksien
hyväksyminen

Hallitus tulee esittämään syyskokoukselle sinällään mittavaa
sääntöjen uudistamista, jossa mukana on tekstiviilauksia
ja muutama muutos. Kyse on
enemmän kieliasun selkeyttämisestä ja modernisoinnista.

Nykyisellään
sääntömuutokset
vaativat kahden varsinaisen
kokouksen hyväksynnän. Ehdotuksessa riittäisi yhden varsinaisen kokouksen hyväksyntä.

Uusia jäsenlajeja

Etäkokousmahdollisuus

Jäsenlajeja tulisi lisää: Kunniapuheenjohtaja, opiskelijajäsen
ja kannatusjäsen (ent. kannattajajäsen). Näille jäsenlajeille on
tottakai omat kriteerinsä.
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Opimme keväällä, että varsinaista kokousta ei voi järjestää
etäyhteyksinä. Nyt tämä lisättäisiin vaihtoehdoksi. Suljettua
lippuäänestystä ei internet ole
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vielä ratkaissut, mutta eiköhän
sekin lähitulevaisuudessa olisi
mahdollista.

Jäsenen erottaminen

Tarkennuksia hallituksen työkalupakkiin, jos yhdistys haluaa sanoutua irti jonkun jäsenen
syyllistyessä vakavaan rikokseen. Näitä vakavia rikoksia
voisivat olla esimerkiksi kuuluminen rikolliseen järjestöön,
väkivaltainen tai muu mittavaa
vahinkoa aiheuttava toiminta.

Sääntöjen muutos vaatii siis
vielä kahden varsinaisen kokouksen hyväksynnän, joten uudet
säännöt olisi käytössä vasta ensi
vuonna ja kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt.
Säännöt ovat seitsemän liuskan
pituinen pruju, joten se lähetetään luettavaksi kaikille virallisen kokouskutsun yhteydessä.
Kimmo Wirén

Pääkirjoitus

Asiantuntijat apuun
Korona on vakava juttu. Terveyden lisäksi virus tuottaa tuhoaan
taloudessa, vaikkei olisi lähimaillakaan. Suojautuminen, varautuminen ja rajoittaminen ovat
aseita taistelussa virusta vastaan.

”

Hedelmällisintä
on, jos
kehitystyötä
pystytään
tekemään
yhdessä
kollegojen,
työnantajan ja
sidosryhmien
kanssa

Nämä aseet toimivat valikoimatta kuin vanhanaikaiset kobolttikanuunat syöpäsoluja listiessään: syöpä sai kyytiä, mutta
samalla tuhoutui valtavasti terveitäkin soluja. Vertauskuvallisessa mielessä nyt käy taloudessa samalla tavalla. Virustaistossa
ympäriltä lakoaa mittavasti terveitä rakenteita.
Tämän olemme me bussialalla
työtä tekevät sekä sidosryhmämme saaneet karvaasti kokea. Hieno toimialamme on saanut syvät
haavat, jotka eivät ihan pian
parannu. Valitettavasti ne voivat
vielä jopa syvetäkin.
Koko
linja-autotoimialalla
mietitään kuumeisesti keinoja,
miten tästä selvitään yli. Jotkut
ovat rohkeasti lähteneet mukaan bisnekseen, joka aiemmin
on ollut vieras. Tästä hyvä esimerkki on perinteisten chartertalojen suuntautuminen pikavuoroihin.
Samoin omia matkoja tuottavat
bussiyritykset ovat alkaneet kehittää tuotteitaan korona-aikaan
sopiviksi. Ulkomaiden sijaan on
etsitty kohteita Suomesta, joka
onkin loputon lähde.
Tilausajoja ja matkoja on alettu
miettiä uusiksi myös terveyden
ja hygienian kannalta. Luonnollisesti siivouksen ja siisteyden
taso ovat nousseet pandemiaa
edeltävästä ajasta. Tästä kehityksestä on yleensä muistettu
kertoa myös asiakkaille, etenkin
somen kautta.
Riittävän etäisyyden pitäminen
täyteen myydyssä bussissa on
haastava tehtävä. Yleisön reaktioita on saatu lukea medioista.
Bussiyrityksiä ja myös kuljettajia on syytetty vastuuttomasta
toiminnasta, kun on jouduttu lii-

an lähelle vieraita ihmisiä. Huoli
on mielestäni ymmärrettävä.
Toisaalta monet matkoja tuottavat yritykset ovat nostaneet
markkinoinnissaan esiin turvavälit, jotka saadaan aikaan
myymällä iso bussi vain puolitäydeksi.
Bussin sisustuksen, istuinten
sijoitusten ja lisävarusteiden
kehittäminen ovat varmasti
mietinnässä. Bussien myyjät ja
valmistajat tutkivat tapoja, joilla
matkustaminen olisi turvallista
myös pandemian aikana.
Toisaalta välillä tuntuu siltä, että
media tekee kaikkensa estääkseen bussialan elpymisen. Syksyllä esiin nousi muun muassa
linja-autojen ilmastointi, jonka
epäiltiin toimivan viruslinkona.
Alamme toimijoiden pitäisi
ottaa tämäkin väite vakavasti,
tutkia asia ja tulla julkisuuteen
faktojen kanssa. Väärä informaatio aiheuttaa jalostuessaan
arvaamatonta vahinkoa.

Kestipä pandemia miten pitkään
tahansa, meillä on edessämme
valtava yhteinen savotta alan
jälleenrakennustyössä. Epäilen,
että talkoitakin joudutaan tekemään.

palaa entiselleen. Kannattaa
miettiä oman työn sisältöä ja
haasteita. Hedelmällisintä on,
jos kehitystyötä pystytään tekemään yhdessä kollegojen, työnantajan ja sidosryhmien kanssa.

Linja-autoalaa ovat jo koetelleet
massiiviset lomautukset. Sitä
uhkaa vakava, pitkäkestoinen
työttömyys sekä lukuisten yritysten toiminnan alasajo. Suurin
kärsijä tulee todennäköisesti olemaan oma erikoisalamme.

Normaaliaikojen tapaan kaiken
lähtökohtana pitäisi olla asiakas,
jolta se toimeentulo todellisuudessa saadaan. Miten saamme
hänen luottamuksensa palautettua ja tulemaan taas kyytiin?

Uskon positiivisuuteen ja kovaan työhön. Niillä voi olla valtaisa voima. Mutta nyt olemme
sellaisen ongelmavuoren juurella, että pelkällä myönteisellä
fiiliksellä sen yli kavuta.

Turvallista ja idearikasta syksyä
Pekka Paloranta

Bussialan toimijat ovat luonnollisesti parhaita asiantuntijoita,
kun toimintaa kehitetään. Tai
pelastetaan.
Mielestäni jokaisen meistä on
nyt uskallettava astua ulos vanhoista ajattelumalleista ja rooleista, koska maailma tuskin
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Timon kulma

Tilausliikennettä
vain pieninä annoksina
Poikkeuksellinen kesä on pitänyt
kaluston varikoilla ja kuljettajat
lomilla. Kuka on voinut pitää sapattivapaata, kelle asia on ollut
suuri taloudellinen ja henkinen
katastrofi. Tähän väliin mahtuu
paljon eri variaatioita.

Yritimme junailla keväällä koulutuskokonaisuutta, jossa olisi
pystynyt hoitamaan koko paketin kerralla kuntoon. Oliko ajoitus väärä, mutta ei oikein ottanut tulta tämä hanke. Yritämme
ehkä sitten paremmalla ajalla
uudelleen.

Minulle tilanne on merkinnyt
rahtihommia, linjaliikennettä ja
kiireettömämpää kesää kuin tavallisesti. Yöt olen saanut viettää kotona ja vapaa-aikaa on
ollut mukavasti eli ylityöt ovat
jääneet pois. Olen ajanut muutaman pienen tilausajon ja jopa
kerran kaksipäiväisen keikan. Se
oli juhlaa, ei voi muuta sanoa.

Kotona riittää puuhaa ja kun
tulopuoli ontuu, voi tehdä itse
pikkuremppoja. Tätä on moni
toteuttanutkin ja eräs ystäväni
sanoi, että nyt alkaa tekeminen
loppua, kun kaikki nurkat on
käyty läpi. Omakotiasuja pystyy
hyödyntämään lomautuksen hyvinkin, mikäli työkalut pysyvät
hyppysissä.

Yrityksessämme on linjaliikenne työllistänyt kuitenkin pikkuhiljaa enemmän, joten pyörät
pyörivät jo jotenkuten. Tosin on
vielä valtavan pitkä matka vanhaan normaaliin. Pelkäänpä, että
siihen menee liian kauan.

Työttömyysturvasta puhutaan
aina. Milloin se ”liian hyvä”
milloin riittämätön ja kuka käyttää etuuksia väärin ja kuka ei.
Olen maksanut koko työurani
työttömyyskassan jäsenmaksua.
Koen sen samana kuin minkä
tahansa asian vakuuttamisen.
Eihän kukaan tee kotiinsakaan
vakuutuksia tuhopolttoaikeissa,
vaan siksi että JOS. Tämä työttömyysturva on meillä hieno
asia ja se mahdollistaa kohtuullisen elämän työttömyyden tai
lomautuksen sattuessa. Pankit
ovat tulleet tiettävästi hyvin vastaan lainojen lyhennysvapaiden
muodossa.

Jotta en antaisi yltiöpositiivista
kuvaa, kyllä huoli huomisesta
on painanut harteilla. Tilausbusseja tulee äärimmäisen harvoin
vastaan. Niihin jokaiseen kiinnittää huomiota. Linjakilvissä

”

Jos tämä
kurimus täytyy
jossain kokea,
niin Suomessa se
lienee aikalailla
helpommasta
päästä
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on miltei aina jonkin urheiluseuran logo tai rautatieliikenteeseen
liittyviä tunnuksia.
Helsingissä liikenteen loppuminen on tehnyt muutoksia pysäköintijärjestelyihin. Moni bussiparkki on poistunut käytöstä ja
esim. Autotalon vinoparkki on
toiminut katutöiden varastona.
Täytyy vain toivoa, että bussiliikenne huomioidaan kun liikenne alkaa vilkastua. Varsinaisten
matkailutuotteiden puuttuessa
koulut, seurakunnat, urheiluseurat ja yritykset ovat niitä tahoja,
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joiden yhteydenottoa odotellaan
kaikissa yrityksissä.
Vertaistukea on ollut paljon eli
puhelimessa on vietetty paljon aikaa ja somen foorumeilla
käsitellään poikkeustilan aiheuttamia ongelmia päivittäin.
Yhdessä me kestämme tämän
parhaiten. Mitäpä muuta voisi
tehdä, kun tuota aikaa on? Ammattipätevyyskoulutukset voisi
hoitaa kuntoon hyvinkin sujuvasti. Verkkokoulutukset toimivat hienosti ja kustannustehokkaasti.

Nyt käytetyt lomautukset eivät
kuluta 400:n päivän turvaakaan.
Jos tämä kurimus täytyy jossain
kokea, niin Suomessa se lienee
aikalailla helpommasta päästä.
Jälkeenpäin kyllä veroruuvi kiristyy, se lienee varmaa. Murehditaan ja kirotaan sitä sitten kun
sen aika on.
Kuunnellaan jokainen kaverin
murheita ja pidetään huolta toisistamme, eiköhän tämä tästä…
Timo Rinnekari

Puheenjohtajan palsta

Talouden hoitaminen
on aina vaikeaa
Kriisikevään jälkeen kesän iloisia hetkiä olivat käynti Lavian bussimuseossa ja Mobilian
Linja-autopäivä. Oli verrattain
mukava tavata jäsenistöämme ja
jutella moninaisista asioista. Itse
toivoisin, että vastaavia päiväretkiä tehtäisiin vastaisuudessakin
ja hieman useammin. Alueosastoissa voitaisiin pohtia mielenkiintoisia vierailukohteita.

yleensä pelaa joukkoliikenteen
bussiin.
Mitä nyt tehtiin? Dieselin veronkorotus olisi voitu sulkea pois
tai kompensoida muilla tavoin
joukkoliikenteen osalta, mutta
näin ei jostain syystä nyt tehty.
Aina kannattaa kysyä, että miksi ei. Liikenneministeri Timo
Harakka (sd.) sanoi vielä toukokuussa (YLE 26.5.2020), että
”Tuntuva korvaus liikennöitsijöille olisi paikallaan”. Saatiinkin veronkorotus. Ministeri Harakka oli enemmän huolissaan
viranomaisvetoisista liikenteen
järjestämistahoista eli kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikenteistä vastaavista kunnallisista
organisaatioista, ei suinkaan
yrittäjäriskillä olevista bussifirmoista.

Olemme hallituksessa hioneet
yhdistyksen sääntömuutospakettia keväästä lähtien. Esittelen uudistuksia toisaalla tässä lehdessä
ja lehden sivuja säästääksemme
virallisessa kokouskutsussa on
se täydellinen paketti.
Yhdistyksen taloudenhoito on
ainaista tasapainoilua. Pitkäkestoinen taloudellinen ongelma
on tämän lehden postituskulut.
Jäsenmaksustamme Posti napsaisee vuosittain yli vitosen.
Postimaksujen halpuutusta ei
ole näkyvissä ellei alalle saada
valtakunnallisesti toimivaa ja
varmaa vaihtoehtoa.

”

Maskipakkoa
linja-autoissa ei
vielä ole, mutta
märkää rättiä
bussifirmojen
kasvoille annettiin
heti elokuun alussa

Yhtenä mahdollisuutena voisi olla
digilehti paperisen lehden vaihtoehtona. Itse suhtaudun siihen hieman varauksella, mutta mielelläni
kuulisin jäsenistön mielipiteitä.
Varsinaisen jäsenen vuosimaksun
korotusta en pidä hyvänä vaihtoehtona, mutta muiden jäsenlajien
maksua voitaisi tarkistaa. Syyskokous sen sitten päättää.

Tämä vuosi on ollut joukkoliikenteelle kurimuksen aikaa.
Korona pidätti vapaa-ajan matkustajat pysymään kotona, työmatkalaiset etätöissä ja koululaiset etäopetuksessa. Joukkoja ei
joukkoliikenteessä enää nähty.
Bussiliikenteessä tehtiin hätäjarrutuksia, joka tarkoitti tappioiden minimoimista.

Käydäänkö
matkustajan
kukkarolla?

Polttoaineiden vero-osuuden
korotus oli tiedossa jo kun hallitusneuvotteluja käytiin. Se ei
tullut kenellekään yllätyksenä,
mutta päätöksen toteutus sellaisenaan yllätti yllätyskevään
jälkeen kuitenkin. Normaalioloissa bensapumpun markkinahinta normaaliautoilijalle

Elokuun alussa voimaan tullut
polttoaineen veronkorotus ei ole
tolkun politiikkaa ammattiliikennettä, eritoten joukkoliikennettä ajatellen.

Kustannusten kasvu yleensä
siirretään kuluttajien maksettavaksi, mutta kestävää kehitystä
joukkoliikenteessä se ei ole.
Ympäristöpolitiikan
kannalta
tässä ei ole mitään järkeä. Joukkoliikenteelle pitäisi antaa ainakin verotuksellisia helpotuksia eikä suinkaan kiristää niitä.
Maskipakkoa linja-autoissa ei
vielä ole, mutta märkää rättiä
bussifirmojen kasvoille annettiin
heti elokuun alussa.
Kimmo Wirén
Puheenjohtaja

Liity sinäkin jäseneksi!

Loppuvuonna jäseneksi vain 20 € liittymismaksulla!
Tämän vuoden loppuun mennessä pääset
mainion yhdistyksemme jäseneksi vain liittymismaksulla (20€). Tuo hinta sisältää kyltin,

lahjatavaroita ja lehtiä. Ensimmäisen jäsenmaksun aika on alkuvuonna 2021.
Lämpimästi tervetuloa.

Täytä hakulomake netissä: www.tilausajokuljettajat.fi
Charter Club 3/20

7

Yhdistys toimii

Kesäretki Lavian linja-automuseoon

Juhlamatkalla ollut ”Faija” sai synttärionnittelut Pirkanhovissa, onnittelijana kauppiaspariskunnan rouva Tarja Salo.
Tilausajokuljettajat -yhdistys
järjesti jäsenilleen kesäretken Laviaan, Suomen ainoaan
linja-automuseoon. Matkaan
lähdettiin sekä Helsingistä
että Turusta, iso nykyaikainen
linja-auto kummastakin. Helsingin lähdön erikoisuus oli
mukaan saatu 16. heinäkuuta 90 vuoden iän saavuttava,
yhdistyksen perustajajäseniin
kuuluva, Seppo ”Faija” Juvonen. Matka oli siltä osin nimetty hänen juhlamatkaksi.

Koronakesän ja
juhlan matka
Kaikkiaan matkalle oli ilmoittautunut noin viisikymmentä lähtijää, joten kummassakin autossa
oli koronakesän edellyttämää
väljyyttä. Helsingistä lähteneen
auton tuulilasilla oli Faijan juhlamatkasta kertova kyltti. Helsingin lähtö tapahtui tavanomaiselta
Kiasman tilausajopysäkiltä, jo-
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hon Kuisminin Jorma oli käynyt
hakemassa Faijan kotoaan. Matkalta tuli ryhmään täydennystä
Nurmijärveltä, Riihimäeltä, Hämeenlinnasta, Lempäälän Pirkanhovista ja Tampereelta. Turun
auto lähti linja-autoaseman tilausajolaiturista ja tuli Huittisten
kautta.
Pirkanhovissa pysähdyttäessä
oli matkan ensimmäinen juhlahetki, kun Pirkanhovin kauppiaat Tarja ja Tomi Salo halusivat
onnitella tulevaa päivänsankaria
lahjalla. Kauppiaspariskunnan
rouva kävi luovuttamassa tuon
lahjan Faijalle autossa, mutta
koronan takia valitettavasti ilman halauksia. Lahdesjärven
ABC:ltä saimme mukaan tamperelaisia vajaan määrän ilmoittautuneisiin nähden, mutta sellaista
sattuu. Turunkin autosta jäi joku
ilmoittautunut
puuttumaan.
Kaikki museomatkalle halunneet pääsivät mukaan.
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Museon esittelyä
Museolla meitä oli vastassa museomestari Timo Lehtonen apulaisineen. Museota ylläpidetään
ihan yksityisin ja harrastajavoimin. Linja-autojen museointitoiminnasta kiinnostuneet
yhdistykset SLHS ja KLHS ovat
mukana toiminnassa. Kalusto on
joko yksityisten tai näiden yhdistysten omistamaa. Materiaalia museo on saanut joko hankkimalla tai lahjoituksina. Museo
vastaanottaa aiheeseen liittyviä
museoitavia lahjoituksia.
Museon rakennukset ovat alkujaan kuuluneet paikalla olleelle
kaupalle, joka kuitenkin lopetti.
Vuonna 1935 liikennöitsijä Väinö Keto-Seppälä osti tilat perustaakseen niihin linja-autojen varikon tärkeään linja-autoreittien
risteyskohtaan. Sotien jälkeen
Keto-Seppälä päätti perustaa
Lavialle itselleen oman koriteh-

taan, Lavian Autokori Oy:n, ja
vuonna 1948 valmistuivat ensimmäiset nyt museona toimivat
rakennukset. Tehdas teki muitakin kuin linja-autojen korituksia.
Alueelle rakennettiin myös oma
pilketehdas, sodan aikaista polttoainepulaa korvaamaan.
Omassa tehtaassa tehtiin hankituista tarveaineista kaikki,
mitä linja-autoon alustan päälle tarvittiin. Tehtiin puukehäinen kori, lasitukset, verhoilut,
penkit ja tarvittavien apulaitteiden asennukset. Myös maalaamo oli oma, joten autot tulivat ajovalmiiksi pihapiirissä.
V Keto-Seppälän autot muistuttivat ulkonäöltään hyvin pitkälle
Kutterin koreja, sivulasit olivat
samoilla mitoilla ja muodoilla,
tuulilasin ero oli pystypienassa,
joka jakoi lasin kahteen osaan.
Kutterissa tuulilasi oli jo yksiosainen. Viimeinen tällainen
Keto-Seppälän auto valmistui

vuonna 1982 tehtaan matalasta korihallista. Hallin oviaukko
määräsi autojen korkeuden loppuun saakka.

seoautoja. Tuolla Lahti-korisella
tehtiin myös ajokierroksia, mutta vain pari kolme vierailijaa
ehti päästä ajamaan.

Omistajavaihdosten
myllerrys

Ajoautoksi oli valikoitunut tuo
Scania siksi, että matkan päivänsankari Faija on niin maan
perusteellisesti Scania-fani. Tilanne vaan kääntyi niin, että hän
ei itse kyytiin päässyt.

V. Keto-Seppälän linja-autoliikenne myytiin Aarne Hautamäelle, jolla tämä toimipiste palveli
korjauspajana. Vuonna 2002
Hautamäki siirtyi Connexin
omistukseen ja Lavian kiinteistöt siinä mukana. Yhtiön nimi
muuttui Veoliaksi, jolla ei ollut
enää mielenkiintoa Laviaan.
Veolia myi osan toiminnastaan
ja varikon Koiviston Autolle sekä sitä kautta Satakunnan
Liikenteen alaisuuteen. Lopulta
vuonna 2012 linja-autoyritykset
päättivät, että Lavian varikkoa ei
tarvitse enää kukaan.Linja-autoliikenne alueella kun oli loppunut.Varikko laitettiin myyntiin.
Onneksi siinä vaiheessa löytyi niin suurta innostusta linjaautoihin ja varsinkin vanhaan
historiaan, että Timo Lehtonen
perheineen päätyi ostamaan
kiinteistöt.
Yhdistyksillä ei moiseen ollut
mahdollisuuksia ja järjestelyt tulivat näin toteuttaen muutoinkin
helpommiksi tulevan ajatellun
museon toiminnan aloittamiselle.

Linja-autojen lisäksi museolla
on paljon muutakin katsottavaa,
esineitä ja varusteita. Tehtaan
laitteet sinänsä ovat kiinnostavat.
Myös erilaisia moottoreita irrallisina on useampia. Käyttämätön
häkäpönttö on alkuperäisessä
paketissaan. Pienimpiä kävijöitä kiinnostaa varmaan laaja
pienoismallien kokoelma. Myös
kuljettajien ajoasuja löytyy.
Myynnissä museon kaupassa
on paljon erilaista rekvisiittaa
ja kirjallisuutta. Myyntipöydältä on helppo löytää muisto museokäynnistä itselleen, vaikkei
muuta kuin käytöstä poistettu
linja-autopysäkin pysäkkimerkki, kaupunki- tai maaseutuliikenteeseen.

Lähtö Kiasmalta voi tapahtua, Seppo ”Faija” Juvonen (oik),
Jorma Kuismin ja kuljettaja Matti Tauru ovat valmiina.
Museo oli käyntipäivänä auki
vain Tilausajokuljettajien ryhmää varten. Muutoin se on
yleisölle avoinna heinäkuussa
sunnuntaisin. Tilauksesta ryhmiä pääsee muinakin päivinä.
Kannattaa käydä, ken ei ole vie-

lä käynyt. Tässä meidänkin ryhmässä oli paljon ensikertalaisia.
Teksti ja kuvat:
Matti Kulmala

Aikaisemminkin jo oli ajateltu Suomeen Linja-automuseon
perustamista, mutta kaikissa
kolmessa yrityksessä se oli
kuitenkin aina johonkin kaatunut, mutta täällä museo saatiin
syntymään. Hyvä apu museon
synnylle oli, että Laviassa oli
tallella vielä viimeisten puukorien valmistukseen käytetyt
työkalut. Niille ei ollut käyttöä
muilla Suomen linja-autojen
koritehtailla, koska kaikki olivat
siirtyneet metalliaikaan.

Runsaasti nähtävää
Museolla on nähtävissä kattava
lajitelma eri ikäisiä ja -merkkisiä
linja-autoja. Vanhin on vuoden
1928 Chevrolet.
Linja-autot ovat eri tarkoituksiin tarkoitettuja, kaupunkiliikenteen sähköjohdinautosta eli
trolleysta hienoihin tilausajoautoihin. Delta 400-korinen ja
Lahti 10-korinen Scania BR 145
V8-moottorilla ovat hienoja mu-

Opastetulla kierroksella selostuksesta huolehti varmaan tyyliinsä Timo Lehtonen (oikealla). Kuvassa on työn alla oleva Nokka Sisun korin rakentaminen museon omana projektina, kokeillaan
ja erehdytään periaatteella, sillä vanha puukorin rakennustieto on jo mennyttä. Onhan viimeisen
täällä valmistuneen Suomen viimeisen puukorin valmistumisesta jo kohta 40 vuotta.

Charter Club 3/20
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Chevrolet vuodelta 1928 on vanhin museon linja-autoista.

Asko Hakola huolehtii museokaupasta, myy mielenkiintoisia matkamuistoja ja
vastaanottaa liittymisiä Suomen Linja-autohistorialliseen
Seuraan (SLHS).

Timo Lehtonen (virkapuvussa) kertoi ryhmällemme kiehtovia
tarinoita koritehtaan ja museon vaiheista.

Vanhempaa ja uutta tilausajokalustoa museon pihalla. Etummaisena Volvo 9900, sitten Delta
400/Scania BR145 ja taaimpana VanHool TD 925 Astromega -kaksikerrosauto.

Kiitos kaikille,
jotka muistivat minua
täyttäessäni
vaatimattomat 90 vuotta
16.7.2020!
Seppo ”Faija” Juvonen
Kuva: Matti Kulmala
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Uutisia

...ja vieläkin parempi
BUSSINKULJETTAJA.
Palveluksessasi Lahdessa toimiva arvostettu ammattilainen,
jolla on hyvät suhteet linja-autoalan yrityksiin.
Meillä voit suorittaa LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON,
johon johdattavat kokeneet ja sitoutuneet opettajat.
Meiltä valmistuneet kuljettajat työllistyvät tunnetusti hyvin!
Tarjoamme myös ammattipätevyyttä ylläpitävää
KULJETTAJIEN JATKOKOULUTUSTA.

KYSY LISÄÄ:
Opinto-ohjaaja Pia Niuta,
044 708 1147 pia.niuta@salpaus.fi
Löydä itsellesi sopiva koulutus:
www.salpaus.fi >
hakusana: logistiikka-ala

Sukulan värit heräsivät henkiin
Legendaarinen mäntsäläläinen pikavuoroyritys viettäisi
tänä vuonna 90-vuotisjuhliaan, jos olisi vielä olemassa. Sukula-nostalgia kuitenkin elää ja voi hyvin. Tästä
osoituksena Mäntsälän perinteikkään linja-autoaseman
edustalla vietettiin 9. syyskuuta poikkeuksellinen tilaisuus, jossa esiteltiin juuri viime silauksensa saanut
Sukulan väreihin maalattu Volvo/Wiima M68 Lux-museobussi sekä yrityksestä kertova historiateos, jonka on
kirjoittanut Hannu Laitinen.
Yleisöä tilaisuus kiinnosti tungokseen asti. Moni matkustaja ja kuljettaja tuli pitkänkin matkan takaa muistelemaan vanhoja hyviä aikoja. Paikalla olivat myös
Sukulan Linjalta toimitusjohtaja Timo Turunen, johtaja
Pentti Sukula ja Martti Kavekari sekä runsaasti yrityksen entisiä kuljettajia ja muuta henkilöstöä.
Kuvat: Hannu Laitinen

Mäntsäläläisen Timo Jätyrin omistama ja entisöimä Volvo/Wiima M68 Lux
vm. 1972 oli alun perin lappeenrantalaisen Autolinjat Oy:n käytössä, eikä
siis varsinaisesti ollut Sukulan bussi. Auton alkuperäinen alusta oli Volvo
B58, mutta entisöinnin yhteydessä on luotettavuuden vuoksi hyödynnetty
modernimman alustan eli Volvo B10M:n komponentteja.

Sukulan Linjasta kertovaa teosta voi tilata 29 euron
hintaan suoraan kirjoittajalta osoitteesta
hannu.laitinen@pp9.inet.fi. Kirjaa myy myös
valtakunnallinen tieliikenteen erikoismuseo Mobilia.

Charter Club 3/20
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Sotilaskuljettajien kertauskurssi 2020

Uudessa ajankohdassa
Sotilaskuljettajien kertauskurssi
järjestettiin nyt 14. kerran Kainuun Prikaatissa. Kurssin ajankohta päätettiin keväällä 2019
muuttaa kevään sijaan syksylle
2020. Onneksi näin tehtiin, sillä kevään 2020 kurssit peruttiin
koronaviruksen vuoksi. Kurssin
siirtäminen uuteen ajankohtaan
mahdollisti erilaisen taustan
kurssille, kun maastossa ei ollut
metriä lunta ja pakkasta.
Kesäkurssille osallistui 19 urhoollista Tilausajokuljettajien
jäsentä ympäri Suomea. Kurssin oli tarkoitus alkaa perjantaiaamuna klo 10:00, mutta pääryhmä saapui Etelä-Suomesta
lähes tunnin etuajassa Åbergin
Linja Oy:n bussilla. Matka
Espoosta oli sujunut ripeästi.
Aloitimme harjoituksen, kun
viimeiset saapuivat paikalle
varustautumisella
viikonloppua varten. Maastolounaan jälkeen kouluttajamme kapteeni
Jani Prauda jatkoi luontevasti
aloituspuhuttelulla,
varomääräyksillä ja B-ajolupakurssin
kertauksella. Kalvosulkeisten
jälkeen taistelijat lähtivät pareittain etsimään viikonloppuna
tarvittavia ajoneuvoja, perävaunuja, ja lavoja laitteiden päälle.
Ajoneuvojen etsiminen olikin
joillekin haasteellista toisen
ja kolmannen samaan aikaan
pidettävän harjoituksen vuoksi. Osa ajoneuvoista oli otettu
toisen harjoituksen käyttöön ja
päällekkäisiä varauksia sattui
meidänkin ryhmäläisten kohdalle, mutta ei hätä ollut tämän
näköinen. Kun autoa ei löytynyt,
syystä tai toisesta, tehtiin uusi

Maastoajoa panssariuralla. Kuva: Jesse Kohtala
ajomääräys toiselle ajoneuvolle
ja etsintä jatkui. Ajoneuvoille
tehtiin ajoonlähtötarkastukset,
tarkistettiin, että ajonevoissa oli
vaadittavat asiakirjat, täytettiin
vajaat nestesäiliöt, vaihdettiin
rikkinäisiä polttimoita ja tarkistettiin päälisin puolin, että kaikki
on kunnossa.
Harjoituksessa meillä oli käytössä monipuolisesti Puolustusvoimien kalustoa MB Sprinter,
Defender, Land Cruiser, useampi Scania, Rasi, Sisu E11 8x8,
Sisu E13 8x8, pari SM Sisua,

Daf sekä MB Atego. Ilta oli
vapaa saunomiseen ja muun vapaan viettoon majoitustiloissa.
Koronan aiheuttamien suojatoimien vuoksi harjoituksessa kaikki ruokailut tapahtuivat maastossa ja sotkuun meillä ei ollut
asiaa. Olimme varuskunnassa
ns. omassa kuplassa. Illalla oli
mahdollisuus kuitenkin rentoutua saunassa.
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Hoikankangasta
ja kuraa
Sunnuntai lähti ajoissa liikkeelle, jotta ehdimme varusteiden luovutukseen klo 11:30,
kuten meille oli määrätty.
Aamu lähti reippaasti liikkeel-

Moottorimarssi
Lauantaina aamusta harjoitus jatkui valmistautumisella

Aloituspuhuttelussa noudatettiin ohjeita koronalta suojautumiseksi. Kaikilla kasvonaamarit
päässä. Kuva: Kim Venesjärvi
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moottorimarssille.
Aamupäivän aikana kalustolla ajettiin
lyhyt lenkki kapeilla teillä kasarmin läheisyydessä. Lounaan
jälkeen annettiin marssikäsky.
Moottorimarssi suuntautui Oulujärvelle
Manamansaloon,
Oulujärven ylityksen lossilla,
mahdollisuuden käydä kahvilla
Säräisniemellä Happy Beachillä Oulunjärven rannalla sekä
kaupassa Paltamossa. Moottorimarssi suoritettiin kahdessa
ryhmässä. Ryhmien välin ollessa 10 minuuttia. Ensimmäiseen
ryhmään kuului neljä ajoneuvoa
ja toiseen viisi ajoneuvoa. Moottorimarssin pituus oli 250 km.
Matkan varrelle mahtui kauniita
kainuulaisia maisemia ja Oulunjärven rantamaisemia. Hieno
kokemus. Moottorimarssi venyi
pitkälle iltaa, mutta ei se haitannut menoa. Päivällinen odotti
lämpöastioissa
taistelijoiden
saapumista varuskuntaan. Illalla
jälleen sauna rentoutua ja huuhtoa päivän pölyt pois.

Jesse Kohtala valmiina moottorimarssille E13 8x8 ohjaimissa. Kuva: Kim Venesjärvi

Pioneerien harjoituskohteena käyttämä linja-auto. Ilmeisesti
Volvo B10M, Carrus 301.

Sisu E11 8x8 panssariuralla. Kuva: Timo Takkinen
le ajoneuvojen käsittelyradalla,
osan ollessa maastossa uria pitkin ajamassa. Ne, joilla ei ollut
voimassa olevaa Pv:n ajolupaa,
Prauda otti ajonäytteen vastaan
Pv:n ajokorttia varten. Aamupäivän harjoituksen lomassa
ajoneuvot tankattiin, pestiin
ja palautettiin paikoilleen.
Loppupuhuttelun ja lounaan
jälkeen pääsimme lähtemään
kotia kohti kaiken antaneena
ja uusia kokemuksia rikkaampana.

Kiitos:
• MPK Pohjanmaan maanpuolustuspiiri
• Puolustusvoimat,
PohjoisPohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto
• Kainuun Prikaati /
Kapteeni Jani Prauda
• Åbergin Linja Oy /
Simo Kivivuori
• Kurssin osallistujat

Säiliösisu ja lavetinvetäjä ”Mummo” sekä ikuinen Sisumies Mäkinen. Kuva: Joonas Nieminen

Teksti: Kim Venesjärvi
Kuvat: kurssille osallistuneet

Pioneerien harjoituksissa käyttämä panssarivaunu. Kuva:
Kim Venesjärvi

Miten sanonta menikään? Sateenkaaren päässä on kultaa. Ryhmämme Keski-Suomessa matkalla kotiin. Kuva: Kim Venesjärvi

Charter Club 3/20
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Perinteinen miniparaati kulki komeasti Kangasalan kansallismaisemissa.

Onnikat ajoivat väen Mobiliaan
Perinteinen
Linja-autopäivä
Kangasalan Mobiliassa sai 1.
elokuuta liikkeelle niin alan harrastajat kuin ammattilaisetkin.
Myös Tilausajokuljettajat oli
mukana omalla osastollaan.
Koronarajoitusten
vihdoin
höllennyttyä päästiin vihdoin

kokoontumaan ja vaihtamaan
kuulumisia. Tuttujen kanssa turisemisen kruunasi päivän onnikka-anti, joka oli edelliskertaa
runsaampi.
Esillä oli yhteensä parikymmentä sekä wanhoja että vielä
äskettäin uudehkoja linjureita.

Entiseen tapaan yleisö sai maistaa nostalgisen kyydin herkkua,
kun nestoribussit huristivat lähiseudulla miniparaatissa.
Tilausajokuljettajat ry:n
oli viritetty paikallisen
nöitsijän Ari Mattilan
bussin ympärille. Meitä

osasto
liikentilausmoik-

kaamassa kävi kymmenittäin
kuljettajia, nykyisiä ja tulevia
jäseniä. Yhdessä valettiin uskoa
siihen, että kyllä tilausajot tästä
vielä virkistyvät.
Teksti ja kuvat
Pekka Paloranta

Yhdistystämme osastolla edustivat Heidi Saarinen ja Kimmo Wirén (oik.),
joiden juttukaverina on tässä linja-autonkuljettaja Jaakko Rantavuori.
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Laitetaan lasit kuntoon
ennen talvea
– ja nopeasti!

Linja-autopäivän moninainen anti kiinnosti kaiken ikäisiä.
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Kysy myös LAADUKKAITA VOLVOJAMME!

Nyt TAKUU 1 kk / 10 000 km!
Somerotie 11, Kangasala
(Tampereen rajalla)

Neoplan on monelle kuljettajalle tuttu tilausajoauto, mutta
malli Transliner harvinaisempi kokemus.
www.finneoplan.com

Ville Ketola 050 336 2634
ville.ketola@finneoplan.fi
Hannu Henriksson 0400 828 364
hannu.henriksson@finneoplan.fi

J.E.Simolan ”lerppahuuli”-Mersu vuodelta 1966
on kuin karamelli.
Nuoruutta ja nostalgiaa yhteiskuvassa. Vekka Liikenteen Salvador Caetano/Volvo B58 -museobussia luotsasi tyylikäs työpari,
rahastajana Aino Aaltonen ja kuljettajana Janne Salonen.

Someron Linjan entinen Lahti 10/Scania BR145 vauhdissa. Ja
veekasin soitto hivelee korvia...

Yksi näyttelyn helmistä oli vuoden 1962 Helko-korinen Sisu,
joka palveli ammattiuransa Vankeinhoitolaitosta
ja hoiti Konnunsuon vankilan kuljetuksia.
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Bussimatkailu

Bussimatkailua Suomessa
Matkailu busseilla avartaa ja antaa uutta energiaa , mutta kuinka reissua suunnittelisi?

Hyvät laivayhteydet antavat mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen. Kuva: Patrick Wiik.
Suomeen on kehitetty ”Visit”termi, jonka kautta on mahdollista etsiä hyvin monen paikkakunnan tietoja ja kohteita pohjaksi
tarkemmille selvittelyille.

Seinäjoella. Hän kertoi asioita
kehitettävän olemassa olevilla
resurseilla tällä hetkellä pääosin
teemaan kotimaiset perhematkailijat.

Se on merkittävä edistysaskel
matkailulle, koska tietoja ja
yleistä informaatiota on helposti
saatavilla myös hakijalle itselleen tuntemattomista paikoista.

Työn alla on myös kohdekattavuuden lisääminen, jota hidastaa
olemassa oleva taloudellisten
voimavarojen niukkuus. EteläPohjanmaalla on paljon pieniä
toimijoita, joilla vuosittainen
sesonkiaika saattaa olla kohtalaisen lyhyt ja nyt vieläkin lyhyempi, joten haasteita riittää.

Kohdekohtaiset päivitykset voidaan joustavasti tehdä, esimerkkinä aukioloajat, palvelujen laatu, laajuus ja muutokset tuleviin
toimintoihin. Ja vielä niin, että
joku ne oikeasti tekee!
Visit Lakeus on Etelä-Pohjanmaan matkailumarkkinointia tekevä toimisto Seinäjoella. Miettiessäni bussimatkailua alueella,
avasin sivustot ja totesin niiden
tarjoavan monipuolista apua rengasmatkan toteuttamiseen yhden
tai useamman päivän keikalle
”noirutulle Pohojammaalle!”
Kuinka ”lakeuren markinoonti” sitten toimii, sitä kysäisin
toimitusjohtaja Tuula Lahdelta
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Toisaalta visitlakeus.fi on näillekin sisältötuottajille kustannuksiinsa nähden hyvä kanava tuoda
keskitetysti matkailupalveluita
esille, koska tuleville asiakkaille
saavutettavuus on huomattavasti
parempi, kuin pelkästään kohteiden omilla sivuilla esiintyminen. Tällä tarkoitan sitä, että
netin erääksi pullonkaulaksi on
muodostunut tietotulva, jonka
perkaamiseen kaikilla ei ole
kiinnostusta.
Yhteistyö muiden alueiden
kanssa ei vielä ole kovin voi-
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makasta. Syitä on monia, mutta
eräänä jarruna voi olla myöskin
jonkinlainen kielimuuri rannikon suuntaan. Resurssit lienevät kuitenkin rajallisia joka
puolella, ja se heijastuu myös
kansainvälisen markkinoinnin
ratkaisuihin. Kukin toteuttaa
pääpainotteisesti sitä, johon
katsoo panoksia kannattavan
on laittaa. Hyvä laivayhteys
Vaasa - Uumaja lisännee myös
laajempaa näköalaa yhdessä
toimimiseen.

Reittisuunnittelussa voi hyödyntää myös alueellisten tapahtumien lisäämistä matkaan. Alueelliset matkailuosaajat ja oppaat
voivat ehdottaa kohteita, joissa
sisältönä on jotain omaleimaista
asiaa maakunnasta.

Matkailun arvostus on vähitellen
alkanut lisääntyä myös päättäjien keskuudessa Etelä-Pohjanmaalla, kun uudet tuulet ovat alkaneet puhaltaa ja muulta saadut
havainnot ovat vahvistaneet käsitystä reissaajien taloudellisista
merkityksistä myös työllistämisen puolella.

Niin, miten se bussiretkisuunnittelumme onnistui? Vastaus on,
että hyvin!

Perinteiset suuret tapahtumat
siirtyivät tällä kaudella vuodella
eteenpäin koko maakunnassa, ja
kun korvaavia toimenpiteitä ei
ollut tarjolla juuri nimeksikään,
jäi aikaa myös uusien ideoiden
pohdiskeluille.

Ruokaa, asusteita, teollisuustuotantoa, kulttuuria, urheilua,
ulkoilua luontopoluilla, vaihtoehtoja on paljon. Esimerkkinä
voisi olla Alvar ja Aino Aallon
tuotannot Suomessa.

Yhteystiedot ja
www.visitlakeus.fi
Isko Uusimäki

materiaalit:

Kuljetusyrittäjä!
Etsitkö uusia

linja-autonkuljettajia
Järjestämme
•
•

linja-autonkuljettajan perus- ja
ammattitutkintokoulutuksia
ammattipätevyyden jatkokoulutuksia alalla
toimiville kuljettajille. Tiedustele meiltä lisää
tai pyydä ryhmäkohtainen tarjous!

Lisätietoja
www.tts.fi/henkiloliikenne
Kysy meiltä lisää
•
•
•

niko.virtanen@tts.fi, 044 481 1577
margit.antinoja@tts.fi, 041 730 0322
bussikoulutukset@tts.fi

Luxusvarusteet ja 9 pyörätuolipaikkaa
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Elämme aikaa, jona tuliterien
tilausbussien hankinnat ovat
muuttumassa todellisiksi harvinaisuuksiksi. Siksi on iloiten
onniteltava niitä yrityksiä, jotka vielä pystyvät investoimaan.
Yksi koko vuoden komeimmista hankinnoista on ähtäriläisen
Charter Class Petri Pekkalan uusi
Scania Interlink HD.
Autossa on loistelias varustus,
joka riittää vaativiinkin tilausajoihin. Mukavia matkustajapaikkoja pitkässä teliautossa on
57. Jokaiselle matkustajalle on

28.8.2020 11.51.59

penkkipaikalla omat 230 V- ja
USB-pistokkeensa.
Audiovisuaalisista
palveluista
huolehtivat Tandem Radio -järjestelmä (radio/CD/DVD/USB/
AUX/Bluetooth), langaton mikrofoni, Apple TV sekä kolme isoa
näyttöä sekä luonnollisesti WiFi.
Liikuntaesteisten matkailua ajatellen Pekkalan uutuus on merkittävä parannus palveluihin, sillä
isot ja hyvin varustellut uudet invabussit ovat todella harvinaisia
maassamme. Pyörätuoleja tähän

autoon saadaan peräti yhdeksän,
jolloin tavallisia matkustajapaikkoja on käytössä 23.
Pyörätuolinostin on sijoitettu auton keskelle siten, että suurista
tavaratiloista ei juurikaan ole jou-

duttu tinkimään. Normaali toinen
kulkuovi on sijoitettu taakse,
mikä entisestään lisää tavaratilojen kapasiteettia.
Teksti: Pekka Paloranta
Kuvat: Eetu Pekkala

Charter Club 3/20
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KULJETTAJA,
OULUN TEBOIL
KAAKKURINHOVI
HUOLEHTII SINUST
JA ASIAKKAISTAS
MAISTUVAT LOUNAAT, À LA
CARTE, ROLLS JA SIBYLLA

Ensin täyttyy tankki, sitten vatsa!
Teboil Kaakkurinhovista löytyy
vaihtoehtoja jokaiselle.

18
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TEBOIL KAAKKURINHOVI • Kaakkurinkulma 1, 90410 Oulu • 010 2027 200

TUORETTA K
MEILLÄ TEHD

Kahvi on meillä ain
kylkeen sopii mainiosti
Nappaa vaikka tien

AV O I N N A

TA
SI

J

O

KAHVIA JA
DYT MUNKIT

KA

PÄ I V

Ä

LOISTAVA SIJAINTI
NELOSTIEN VARRELLA

Meillä
tehty

na tuoretta, ja sen
i meillä tehty munkki.
n päälle mukaan!

Teboil Kaakkurinhovi on mitä parhain
pysähdyspaikka, sillä se sijaitsee näkyvällä
paikalla Valtatie 4:n varrella!
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TURBOLINSSI
Sanoilla ja termeillä hallitaan mieliä. Johan George
Orwell tästä kertoi kirjassaan
“1984”.
Suomalaisia tuuditetaan turvallisempaan elämään lisäämällä johonkin tuotteeseen
etuliitteeksi “turva”. Suomalaiselle on helpompi myydä
mikä tahansa kapistus tai tarvike em. liitteen turvin. Esimerkkejä tästä päivästä:

Ollaanko turvat?
Turvaväli. Liikenteessä ja
koronan aikana on hyvä pitää
tolkullista etäisyyttä muihin,
mutta turvaväli tekee suomalaisesta immuunin kaikelle
pahalle.

Muistatteko vielä ajan, kun
kesoilien ja finnoilien pihoissa autojen tuulilaseihin
naarmutettiin turvaurat. On
suoranainen ihme, ettei siitä tullut maailman laajuista

standardia - ainakaan vielä ei
ole. Polkupyöriin tehtiin muinoin turvamerkintöjä ja kas..
fillarivarkaudet pysähtyivät
siihen paikkaan.
Mutta jos ajatellaankin, että
mistä tuo suomalaisten (mainostajien) niin rakastama sana
puuttuu. Jos suuntavilkut nimettäisiin sivuttaissiirtymisen
turvavaloiksi, niin käytettäisiinköhän niitä ahkerammin?

Lasten turvaistuin. Se on siis
turvallisempi kuin lasten istuin? Turvavyöt ovat turvallisempia kuin istuinvyöt?

No, turvallista matkaa meille
itse kullekin, millaisin hevosvoimin sitten ikinä liikummekin.

Turvallisuussuunnitelma.
Pelkkä
varautumissuunnitelma ei tuo tarpeeksi turvaa
ilmeisestikään.

Turbolinssi on Kinmon kunmallinen palsta, jossa silmäillään liikennealaa mielenkiintoisten lasien läpi.

Näetkö punaista?

Älykkäät peltipoliisit yleistyvät

Uusi tieliikennelaki edellyttää polkupyöriin taaksepäin
näkyvää punaista valoa.
Hyvä niin. Jännää, ettei pikkuautoille samaa velvoitetta
enää ole. Päivävaloilla ajaminen on niin paljon kuulimpaa,
jotta takavalot saavat olla
sammuksissa.
Miksiköhän
tätä ei Poliisi valvo lainkaan,
paitsi “normaalin liikennevalvonnan yhteydessä”. Joopa joo ja niinpä niin.

Uudet tievalvontakamerat tietävät ylinopeuden lisäksi keskinopeutesi, verenpaineesi ja
moottoriöljyn määrän. Paljastasikohan ne myös alinopeutta
köröttelevät riskikuljettajat?
Liikennevirhemaksu tai jopa
sakko napsahtaisi automaattisesti auton omistajan tai kuljettajan kotiosoitteeseen? Uudet
älykkäämmät kamerat vapauttaisivat Poliisin resursseja sitä
“normaalia liikennevalvontaa”
tekemään. Luulen.

Älä jää yksin. Hae vertaistukea!
• SKAL ry ja Rahtarit ry tarjoavat vertaistukea
kuljetusalallakohdattuihin kriiseihin, kuten
liikenneonnettomuuksiin tai työhön (esim.
työtapaturmat, taloushuolet tai henkilöongelmat) liittyen.

20

Charter Club 3/20

• Soittajan ei tarvitse olla jäsen kummassakaan järjestössä!
• Vertaistukipuhelimeen voi soittaa kuljettajan lisäksi
esimerkiksi tämän omainen tai työkaveri.
• Palvelu on soittajalle lisämaksuton (0 € + pvm / mpm).
• Autoliiton puhelinkeskus ohjaa puhelut ”saattaen” perille,
kunnes vertaistukihenkilö vastaa ja soittaja yhdistetään
hänelle. Keskus päivystää viikon jokaisena päivänä
vuorokauden ympäri.
• Vertaistukiverkosto kattaa koko Suomen ja koostuu noin 25
vapaaehtoisesta raskaan liikenteen ammattilaisesta.
• Vertaistukihenkilöt ovat allekirjoittaneet
vaitiolositoumuksen. Puhelut ovat luottamuksellisia.
• Enemmistö vertaistukihenkilöistä on saanut henkisen
tuenkoulutusta, joillakin on useita kursseja taustalla.
• Osalla on myös omakohtaista kokemusta vakavasta
liikenneonnettomuudesta tai vastaavasta kriisitilanteesta.
Älä jää ongelmasi kanssa yksin vaan soita vertaistukeen.

Tekniikka tutuksi
Huoltoa ja korjausta, osa 3

Rengasasiaa
Renkaat ovat suuri kuluerä bussissa. Ne kuluvat käytössä ja
myös paikallaan ollessa.
Rengas ja vanne muodostavat
yhdessä pyörän . Pyörän tulee
olla ajoneuvoon sopiva käyttötarkoituksen mukaan. Valinta
on monen tekijän yhteissumma
ja usein ensimmäinen kriteeri
on hinta. Busseissa käytetään
yleensä uusia kumeja etupyörissä ja takana voi olla myös uudelleen pinnoitettuja renkaita. Telirakenteissa on vetävällä akselilla
karkeampikuvioisia ja vapaastipyörivät ovat usein siloisempia
pinnaltaan. Tässä yhteydessä
voidaan tietysti miettiä, pitäisikö
myös takimmaisten akselin olla
vastaavanlainen kuin etummainen, koska renkaan pinta vaikuttaa jarrutustehoon.
Isoissa autoissa voidaan talvella käyttää nastarenkaita. Usein
niitä näkee lähinnä etupyörissä,
koska piikkien teho jää heikonlaiseksi takapyörissä. Liukuesteinä käytetään yleensä ketjuja,
jolloin ajonopeus on rajattu,
hiekansirottimia on myös rakennettu kuljettajan päivää pelastamaan. Hiekkasäkki ja lapio
lienevät tavanomaisin ratkaisu.
Renkaiden
päivittäishuollossa auto kierretään ja katsotaan
näkyykö mitään poikkeavaa.
Rengasvasaralla voidaan lisäksi
kumauttaa , jolloin äänen perusteella voidaan tehdä havaintoja.
Pyörien kiinnitystäkin on hyvä
seurata, varsinkin pyöränvaihtojen yhteydessä saattaa jälkikiristys unohtua.
Renkaan oikea paine ja pyörän kulmat on hyvä tarkastaa
aika ajoin. Akseleiden ripustus
ja tukitangot ovat myös listalla
mukana. Ammattimekaanikko
bussin merkkiliikkeessä tietää
erityisesti seurattavat paikat
ajoneuvon rakenteissa. Uusissa autoissa voi tulla myös esiin
rengasmerkki ja pinnan kuviointi oikeiden säätöjen saamisen
ehtoina. Esimerkiksi pinnattu

rengas saattaa aiheuttaa pientä
poikkeamaa arvoihin.

tuoda ajatuksia suuremmastakin
ongelmasta.

Pitkään parkissa olleissa busseissa voi rengas muotoutua
alustan epätasaisuuksiin ja ajoon
lähdettäessä epämäräinen, mutta säännöllinen pompotus voi

Ajoissa tehdyt huoltotoimenpiteet vähentävät matkan aikana tulevia ylläreitä. Suuren, tai miksi
ei pienemmänkin, renkaan puhkeaminen on aina vaaratilanne.

Kovalla paineella poistuva ilma
voi vaurioittaa auton rakenteita
ja ympäristöä . Räjähdyspaine on
hengenvaarallinen ihmisille hallitsemattomuutensa vuoksi.
Hyvää matkaa oikeilla paineilla!
Isko Uusimäki

Huittisten Portti

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

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

Avoinna klo 9–23
Jatkuvasti
hyviä tarjouksia!
Tervetuloa!

ma–la 7–22, su 9–22
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Yhteistyökumppanimme
Esittelyssä BusPartner Oy Ab, Maalahti:

Korona-stopin jälkeen
kauppa kävi vilkkaasti
Daniel Björkstrandin yritys BusPartner on kuuden vuoden ajan
tehnyt bussikauppaa. Firman kotipaikka on pienessä Maalahden
kunnassa Pohjanmaalla, mutta
asiakkaat löytyvät kaikkialta
Suomesta.

ristibussikauppa on jäissä. Midikokoluokassa suosituimpia ovat
Ivecon 7-tonniset Dailyt, jotka
ovat noin 30-paikkaisia. Pikkubussit puolestaan ovat lähes
poikkeuksetta Mersun Sprintereitä.

BusPartner myy ja välittää kaikenkokoisia linja-autoja, noin
70 prosenttia on isoja busseja, 15 % midiluokkaa ja 15 %
pikkubusseja. Vuosittainen on
myyty noin 70 linja-autoa, joista
45-55 Suomeen tuotuja busseja.

”Pelkään, että
kaikki eivät selviä”
– Vuoden viimeinen neljännes
tulee uskoakseni olemaan rauhallinen. Eihän kukaan tällä
hetkellä investoi ”muuten vaan”
uudempaan kalustoon.

– Lähes kaikki bussit tuodaan
Ruotsista tai Norjasta, vain muutama yksilö per vuosi tulee Keski-Euroopasta. Olen myös uusien
Iveco Rapido bussien maahantuoja, Björkstrand mainitsee.
BusPartnerilla ei normaalisti ole
varastossa kuin 0-2 bussia, kaupat syntyvät siis pääosin toimeksiantojen perusteella.
– Asiakas ottaa yhteyttä ja kertoo, millaisen bussin tarvitsee.
Minä etsin sitten verkostostani
sopivia vaihtoehtoja. Laaja verkosto ja luotettavat toimittajat,
yhdessä kielitaidon kanssa, ovat
liiketoimintani peruspilareita.
Osa kaupoista toteutetaan niin,
että asiakas ostaa bussin suoraan
ulkomaiselta myyjältä, jolloin
BusPartner siis toimii vain välittäjänä.
– Muutama kauppa per vuosi
toteutuu myös niin, että asiakas
on itse löytänyt mieluisan bussin
netistä, ja pyytää minua järjestämään bussin Suomeen ja kilpiin.
Esim. logistiikan järjestäminen
tai Norjan tuonnin tullaus voivat
olla asiakkaalle hankalia asioita
mutta minulle arkea.
Vaihtoautoja BusPartner ei
yleensä ota vastaan, koska ne
ovat myyjälle ongelma.
– Suomessa on vielä käytössä
paljon Euro2-3 -busseja, mutta
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Björkstrand pitää jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiinsa eri puolilla
Suomea. Tunnelmat ovat kaikkialla samanlaiset:

Daniel Björkstrand on laajalti tuttu bussialalla. Linja-autonkuljettajaksi hän on valmistunut 1994 ja kauppatieteiden maisteriksi 1997. Työura bussialalla alkoi 1997 Pohjolan Liikenteen
palveluksessa laatukoordinaattorina ja kuljetuspäällikkönä
Björkstrand toimi 1998-2001. Tunnetun närpiöläisen perheyhtiö Westerlines Ab Oy:n toimitusjohtaja hän oli 2002-07. Connexin eli Veolia Transportin ostettua Westerlinesin Björkstrandista
tuli Veolian Länsi-Suomen aluejohtaja. Vuoden 2011 lopussa
Björkstrandista tuli toisen tunnetun pohjalaisyrityksen eli Oravaisten Liikenteen toimitusjohtaja sekä osakas. Luovuttuaan
näistä tehtävistä 2014 Björkstrand perusti BusPartner Ab Oy:n.
Kuva: BusPartner.
niitä ei enää saa kaupaksi minnekään. Päästöluokitusvaatimukset
ovat parin viime vuoden aikana
tiukentuneet Suomessa selvästi.
Isoissa busseissa Euro5 rupeaa jo
olemaan minimivaatimus käytetyille. Euro 6-luokan pikkubusseja myin kesällä monta.

Turistibussien
kauppa jäissä
Kuluva vuosi alkoi BusPartnerilla hyvin.
– Hiihtolomaan asti oli erittäin
lupaavaa. Korona vaikutti rajusti
myyntiin keväällä, joten maalistoukokuun myynti oli aikalailla
nollassa, Björkstrand kertoo.
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– Kesä oli sitten sitäkin vilkkaampi, kun onnistuin löytämään sopivia työkaluja kilpailutuksia voittaneille yhtiöille.
Kesä-elokuun myynti toteutuikin vastaavana kuin viime vuonna, ja myös syyskuulle toimituksia oli tiedossa.
Tänä vuonna BusPartnerilta on
haluttu lähes pelkästään linjaliikenne- ja koulubusseja. Volvo
on edelleen selkeästi kysytyin
iso bussi käytettynä.
– Aiemmin olen tuonut suurin
piirtein saman verran 9700- ja
8700-korisia, mutta tänä vuonna
pääosin mallia 8700, koska tu-

– Huoli liiketoiminnan kannattavuudesta on kaikkialla yhtä vakava. Jos Korona ei pian hellitä,
pelkään pahoin etteivät kaikki
selviä.
Kauppias jakaa vahvasti asiakkaidensa huolen. Jos heillä
menee huonosti, bussikaupatkin
jäävät tekemättä.
Tulevan talven Björkstrand ennakoi olevan todella rauhallinen.
– Turistibussikauppa ei välttämättä vauhditu edes ensi vuonna. Mutta jos korona rauhoittuu, niin varmasti keväällä taas
joitain busseja myydään ennen
tilausajosesonkia. Eiköhän ensi
vuodesta saada ihan kohtalainen, kun kerran kuluva vuosikin
on mennyt kokonaisuudessaan
mukavasti. Suomen bussikalusto kun kaipaa edelleen nuorennusta!
Pekka Paloranta

MONIPUOLINEN RAUHAL

Tilausliikenne Lampiselle
viiden tähden Scania
Yksi BusPartnerin myymistä
syksyn erikoisuuksista on jämsänkoskelaisen Tilausliikenne
Lampinen Oy:n 11-metrinen
Scania Interlink. Muutaman
vuoden Saksassa Gigabus-yhtiön käytössä ollut bussi on ylel-

lisesti varusteltu ja ulospäinkin
varsin näyttävä.
Auto on luokiteltu tiukan saksalaisen RAL-normin mukaisesti ja saanut täydet viisi tähteä.
Matkustajia hemmotellaan lisä-

varusteiden arsenaalilla sekä ennen kaikkea kunnon jalkatiloilla.
Viiden tähden bussissa pitää olla
tilaa peräti 85 senttiä mitattuna
istuimen selkänojan sisäpinnasta edellä olevan istuimen selkänojan ulkopintaan. Jos asiak-

kaita ei haluta hemmotella liian
hyvillä jalkatiloilla, moni tyytyy
kolmen tähden mittoihin eli istuinväliksi riittää 68 senttiä.
Kuvat: Henrik Lampinen
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Yhteistyökumppanimme
Esittelyssä H. Ukkonen Oy, Teuva:

Busseja joka lähtöön ja VIPpejä vaativille
Pienellä eteläpohjalaisella Teuvalla on yllättävän suuri vaikutus
koko maan bussibisneksiin. Kunnassa toimii nimittäin monien
alan ihmisten tuntema H. Ukkonen Oy, joka tekee mittavaa bussikauppaa ja rakentaa loisteliaita
erikoisbusseja.

en kauppaan. Ukkonen kertoo
myyvänsä vuosittain noin 70 isoa
bussia.
– Kyllä korona-ajan vaikutukset
alkaa pikku hiljaa huomata. Linja-autoalallehan se iski ensimmäisenä, ja vaikutukset pysyvät
pitkään, Ukkonen ennakoi.

Yrittäjä Hannu Ukkosen nimi tuo
useimmilla mieleen linja-autot,
jotka yhden työuran jälkeen on
rakennettu hienoiksi VIP-busseiksi orkesterien käyttöön tai
matkailuautoiksi.
– Charles Plogman, Elonkerjuu,
Neljän Suora, Yö, Yölintu...
Ukkonen luettelee tuttuja bändejä ja solisteja, jotka käyttävät
hänen yrityksensä rakentamia
busseja. Lista on pitkä, ja mestaria hiukan huolettaa, että joku jää
mainitsematta.
– Erikoista tässä on se, että meidät tunnetaan VIP-busseista, jotka ovat kuitenkin olleet pitkään
vähemmistössä. Erikoisbusseja
olemme tehneet kaikkiaan parikymmentä, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana ei ole ehditty
valmistamaan yhtään, Ukkonen
muistuttaa.

Bussijuuret
Linja-autoalan tartunnan Ukkonen
sai jo lapsuudessa. Hänen isänsä
Lauri Ukkonen oli pitkään kuljettajana porilaisella V. Keto-Seppälä Oy:llä, joka sittemmin siirtyi Linjaliikenne A.J.Hautamäki
Oy:n omistukseen.
- Olin kouluaikana sekä kesäisin
välillä rahastajana Pori-Seinäjoki

– Meillä on onneksi huonoinakin
aikoina ollut kohtuullisesti työtä
ja asiakkaita, jotka haluavat valmiin paketin.

Pohjalaista perheyrittäjyyttä: Heidi ja Toni ovat usein mukana
seuraamassa Hannu-isän töitä. Kuva: Pekka Paloranta.
-pikavuorossa, Ukkonen muistelee.
Nostalgiaa liittyy myös yrityksen
hallitiloihin, jotka ovat KetoSeppälän entiset tallit.
Kuljetuspuolen
ammatillisen
koulutuksen jälkeen Ukkonen
ajoi kesän sora-autoa. Sitten
hän kävi puutavara-auton kuljettajakurssin ja varsinainen ura
autoalalle urkeni teuvalaisen
kuljetusyrittäjän palveluksessa.
Tukkirekan ajossa vierähti kuutisen vuotta.
- Tykkäsin siitä hommasta ja sen
haasteellisuudesta. Jos vielä täytyisi palkkatöihin ja ajohommiin
palata, niin ehkä lähtisin tukinajoon, Ukkonen tuumii.
Palkkatyöt eivät silti taida olla
mietinnässä, kun katsoo Ukkosen
yrityksen kehityskaarta. Yrittäjyyttä miehelle on tullut juuri 15
vuotta täyteen. Ukkonen aloitti

Scanian ja Volvon uudehkoja malleja kysytään Ukkoselta eniten.
Pihalta löytyy myös ostajilta tulleita iäkkäämpiä vaihdokkeja.
Myynnissä on puolensataa bussia. Kuva: Pekka Paloranta.
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toiminimellä, joka toi maahan
henkilöautoja Saksasta. Seuraavana vuonna yritys muuttui
osakeyhtiöksi, ja henkilöautoista
luovuttiin.
Samoihin aikoihin Ukkonen osti
A.J. Hautamäeltä ensimmäiset
käytetyt bussit, jotka rakennettiin
asuntoautoiksi. Toinen oli Kutter
9 Continental/Scania K112, josta
Ukkonen teki itselleen matkailuauton.
Alkuvaiheessa bussien tuunauksia matkailu- ja bändiautoiksi oli
tosi paljon, eikä niiden kysyntä ja
rakentaminen ole vieläkään loppunut. Yrittäjän kannalta tällaiset
VIP-bussit ovat varsin työläitä:
työtunteja palaa 500-600, kun
normaalin kaukoliikennebussin
vastaava määrä on reilut 100.

Piha täynnä myytävää
Painopiste onkin siirtynyt ulkoa tuotujen käytettyjen bussi-

Ja myytävä ei ihan heti lopu: toimipaikan piha-alueella on reilut
puolensataa ostajaansa odottavaa
onnikkaa.
– Myymme lähinnä turisti- ja
pikavuoroautoja sekä koulukuljetuksiin soveltuvaa kalustoa.
Paikkureita emme yleensä myy.
Busseja on sekä Ruotsissa että
Norjassa tarjolla runsaasti. Yrittäjän aika ei tietenkään riitä jokaiseen ostoon perehtymiseen,
vaan kauppoja tehdään useimmiten näkemättä kohdetta.
Auto pyritään Ukkosen mukaan
toimittamaan asiakkaalle tämän
toivomusten mukaisena. Osa ostajista haluaa hankintaansa perusteellisen kunnostuksen ja jopa
käyttötarkoituksen muutoksen;
osa taas tyytyy pienempään fiksaukseen.
– Yleensä autosta irrotetaan pintapellit ja usein myös sivuluukut
irrotetaan sekä liimataan uudelleen ennen maalausta. Auto
maalataan asiakkaan väreihin, ja
sisustuksen osalta tehdään toivotut muutokset.

Myyntiauton pellit käydään läpi ja tarvittaessa esimerkiksi luukut irroitetaan ja liimataan uudelleen. Kuvat: H. Ukkonen Oy.

Ukkosen firmassa on yrittäjän lisäksi töissä kaksi muuta ammattilaista.
– Luukkuremontit ja pintapellien
vaihdot, sisustukset ja sähkötyöt
sekä ilmastointi- ja
lämmitysjärjestelmäkorjaukset
pystymme tekemään itse. Muihin
töihin käytämme
alihankkijaverkostoa tarpeen mukaan, kertoo Hannu Ukkonen.
Korikorjausten, sähkö- ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien
ongelmien sekä
lasivahinkojen korjausten kysyntä on Ukkosen mukaan lisääntynyt.
– Olemme pyrkineet vastaamaan
kysyntään, mutta nykyiset toimitilat ja henkilöstömäärä asettavat
siihen omat haasteensa. Miettimisen arvoista on, jatketaanko
toimintaa näin vai
laajennammeko, jotta voimme
tarjota samoja palveluja myös ulkopuolisille.

Entinen linja-auto on muuntunut loisteliaaksi VIP-bussiksi, jossa voi kokoustaa tai olla
rennosti viihteellä. Kuvat: H.
Ukkonen Oy.

Pekka Paloranta
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Matin matkapäiväkirja

Toisenlainen tilausajokesä

Kanavanrannan museoalue oli sopiva ns. korvaava museokohde.

Koulutkin sulkeutuivat ja niidenkin oppilaskuljetuksia lope-

tettiin sen seurauksena. Mitään
tilausajoluonteista ei kuitenkaan
ollut. Ajettiin vain normaaleja
koulukuljetuksia, jotka palautuivat pariksi viikoksi, kun koulut
avattiin toukokuun loppupuoliskoksi. Siinä rypistyksessä
saattoivat jotkut tilausajokuljettajatkin saada jotain ajettavaa,
tämän jutunkin kuljettaja otettiin
yhdeksi päiväksi tuuraamaan.
Maaseudun linjaliikennekin alkoi supistua ja vuoroja vähennettiin.

Risteily Lappeenrannasta Saimaan kanavalle tehtiin Camilla
laivalla.

Varsinkin isojen kaupunkien
paikallisliikenne kuitenkin jäi
pyörimään. Jossain sitäkin tosin
vähennettiin, mutta pääkaupunkiseutu pyöri lähes täysillä. Sieltä tosin jonkin verran kuljettajia
jäi pois kulkemisvaikeuksien
vuoksi. Uusimaahan oli hetken
aikaa mottiin suljettua aluetta.
Pääkaupunkiseudun kuljettajapula antoi paikkoja tilausajoista
vapautuneille kuljettajille paikallisliikenteen palvelukseen.
Siinä oli heille pelastus. Sen
sijaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella ei tilausajoista vapautuneille kuljettajille ainakaan
linja-auton ajoa ollut juurikaan
tarjolla. Onnellinen hän, jolla oli

Nykymaailma on helposti haavoittuvainen, ja nyt sen sai
tuntea myös tilausajorintama.
Surkea oli se maaliskuun aamu,
kun tiedotusvälineet julistivat
Koronan saapuneen Suomeen.
Se ei ollut uusi turistiryhmä,
vaan ulkomaiset ryhmät ”hukannut” pandemia. Samoin tyrehtyi
kotimaan matkailu eli koko matkailuala syöksyi kurimukseen,
linja-autojen tilausajot siinä
muiden mukana. Juttumme kuljettajan piti lähteä maaliskuun
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kahdennentoista päivän aamuna
kello kahdeksan koululta ryhmän kanssa Helsinkiin, mutta
kello seitsemän puhelin soi ja
isäntä ilmoitti, että ei tarvitse
mennä, matka on peruttu. Eikä
tarvinnut vähään aikaan lähteä
muuallekaan.

Viimeiset kouluajot
ja jotain korvaavaa
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mahdollisuus siirtyä johonkin
muuhun korvaavaan tehtävään,
josta sai palkkaa. Lomautus oli
monen kohtalo. Alan yrittäjillä
ei paljon vaihtoehtoja ollut, piti
vaan jäädä odottamaan parempaa tulevaisuutta.

Suunnitelmia
Matkatoimistoilla, liikenneyhtiöillä, yhdistyksillä, liikelaitoksilla ja pienemmilläkin järjestäjillä oli tietysti kevääseen ja
alkukesään kaikenlaisia suunnitelmia. Kaikkien päälle vedettiin
henkselit punakynällä eli peruttiin. Hirveä katastrofi se oli,
ikään kuin maailma loppuisi tähän. Juttumme kuljettajakin oli
suunnitellut ajavansa kesän taas
samaan tyyliin kuin edellisenäkin kesänä samojen yritysten
palveluksessa. Vaan ei tarvinnut,
ajopuvut pysyivät vaatepuussa
roikkumassa.
Yksi suunnitelluista matkoista
olisi suuntautunut Alahärmän
Power Parkiin heti koulujen loputtua lauantaina 6. kesäkuuta.
Matka peruttiin tietysti hyvissä ajoin, kun oli selvinnyt, että
huvipuistokin on kiinni. Vaan

neväisenä voi pitää ensimmäisen illan yhteistä illallista, joka
nyt nautittiin ravintolalaiva
Prinsessa Armadan alakerrassa. Eihän se mitään Sadkon tai
Nevskin iltaa vastannut. Toinen
yhtäläisyys Leningradin matkoihin oli museokäynti, nyt käytiin
kanavan varren museolla. Eihän
se Eremitaasia vastannut. Kolmas yhtäläisyys oli laivamatka.
Laivamatkaa ei tehty kantosiipialuksella Pietarhoviin vaan
Camillalla Saimaan kanavalle
läpi Mälkiän sulun. No, olihan
siinä jotain yhtäläisyyksiä ja tietysti se vapaa iltaelämä. Ja kuten
ennenkin, paluumatka meni rauhallisesti.

Olosuhteiden uhri
Yhteinen iltaruoka ravintolalaiva Prinsessa Armaadan alakerrassa oli nostalgiaa.
kuinkas kävikään. Jostakin olivat huvipuistot onnistuneet saamaan lupia avaamiseen jo kesäkuun alussa ja Power Park oli
auki ensimmäistä päivää juuri 6.
kesäkuuta. Tuo matka olisi siis
voinut toteutua, jos sitä ei olisi
maaliskuussa peruttu. Tosin eihän sinne sitten enää porukkaa
saanut kasaan, kun tieto avautumisesta tuli. Liian lyhyt oli aika
ja lähtijät epäröiviä.

Satunnaisia
ajoja siunaantuu
Kesäkuussa korona alkoi hellittää ja heräsi pientä toivetta siitä,
että jotain ajettavaa siunaantuisi.
Kokoontumisten sallittua ryhmäkokoa suurenettiin, mutta mitään
isojen tapahtumien sallimista ei
ollut vielä näköpiirissä. Joitakin
urheilutilaisuuksia vapautui ja
esimerkiksi ulkokenttien palloilusarjoja päästiin alkamaan,
poikkeusjärjestelyin. Heinäkuussa kuljettajammekin kuljetti pari
kertaa paikkakunnan pesäpallojoukkuetta vieraspeleihin Pomarkkuun ja Järvenpäähän.
Eipä hänen tuolla tien päällä
paljon tarvinnut kättä heilutella
kollegaa tervehtiäkseen. Pomarkun matkalla ainoa tavattu
tilausajo oli yhtä aikaa tauolla
Huittisten ABC:llä ja Järvenpään ajossa heti alkumatkasta
tuli yksi tilausajo vastaan ja sekin saman talon auto. Ei muita
näkynyt teillä tyhjillä. Ilman
näitä peliporukoiden liikkumista
olisi ollut aika hiljaista. Toki jot-

kut yhdistykset jo uskaltautuivat
pieniä ryhmiä liikuttamaan ja
tällaisia ns. omia ryhmiä liikkui.
Heinäkuussa helpotti kun pääsi
jo matkustamaan Viroon, Ruotsi
ja Venäjä pysyivät suljettuina.

jotain muuta sisältöä. Matkan vetäjä päättikin, että nyt siirrytään
muistelemaan vanhaa. Nimetään
matka ”Vodka Turist Lappeenrantaan” -matkaksi, muinaisia
Leningradin matkoja mukaillen.

Viikonvaihde
Lappeenrannassa

Näin siirryttiin muistoissa nuoremmilta kokemattomaksi jääneelle 1980-luvulle ja demonstroimaan Leningradin-matkoja
Suomen puolella pysyen. Ainoaksi yhtäläisyydeksi menneisyyteen taisi kuitenkin jäädä tuo
janon torjuntaan käytetty juoma. Toki kuljettaja oli kaivanut
kaapistaan esiin vanhan tuolla
1980-luvulla käyttämänsä ”Matka-Matti”-tuulilasikyltin.

Tuollaisen ns. oman ryhmän
kuljettajaksi juttumme kuljettajakin komennettiin heinäkuun
lopulla. Kyseessä oli kyseisen
seurueen jokakesäinen jo perinteinen
Lappeenrannan-matka.
Kyseisen matkan kohteisiin perinteisesti kuului myös kesäteatterissa käynti, mutta nyt siihen
ei ollut mahdollisuutta. Teatteri
ei toiminut tänä kesänä koronan
takia. Siksi piti matkalle keksiä

Matkan ohjelmassa noihin
1980-luvun matkoihin yhte-

Matkalla sattui myös huvittava
tapahtuma, jonka kesän erikoisuus varmaan aiheutti. Ryhmä
poikkesi eräälle liikenneasemalle tauolle, kuten tapoihin kuuluu. Siinä kassajonossa jokainen
vuorollaan maksoi ostoksensa,
niin myös kuljettaja. Kassalla
vuoroaan tehnyt kesäapulainen
ei reagoinut millään tavalla kuljettajan tummaan nahkaliivipukuun ja rinnassa olevaan nimikylttiin. Kuljettaja ei tuohon sen
enempää jäänyt ihmettelemään,
maksoi vain kiltisti kahvinsa ja
leipänsä, kun ei nähnyt tarpeelliseksi ruveta selittämään, kuka
hän on. Oli tilausajokuljettaja
sen verran uusi ja outo ilmestys
tälle kesätyöntekijälle, että ei
osannut tunnistaa.
Teksti ja kuvat:
Matti Kulmala

Matkat päättyvät yleensä siihen, kun kuljettaja jakaa matkalaisten matkalaukut tavaratiloista.
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Historian havinaa

Sata vuotta
kaksikerrosbusseja
Elokuussa tuli täyteen juhlavat
100 vuotta siitä, kun Suomessa
eli Tampereella alkoi ensi kertaa
liikennöinti kaksikerroksisilla
linja-autoilla. Kyseessä oli samalla ensimmäinen vakava yritys hoitaa Tampereen kaupunkiliikennettä linja-autolla.

omaiset kokivat Leanderin äänekkäät jyrisijät uhkaksi hankkeelleen.
Vielä syyskuussa Leander suunnitteli liikenteiden laajennusta
ja uusien autojen hankintaa.
Marraskuussa sisu sammui ja
liikenne lopetettiin kokonaan.
Leanderin mielestä syyllisiä lopetukseen olivat virkakunta ja
ratikkaväki, joka sabotoi hänen
yrityksensä.

Liikemies Kaarlo Leanderin
aloitteesta Tampereelle perustettiin jo vuonna 1919 autoyhtiö,
jonka rahoittajina olivat tehtailija J. Salminen Finlaysonilta sekä
tehtailija Emil Aaltonen. Hanke
kuitenkin kariutui, ja Leander
ryhtyi yksin toteuttamaan autosuunnitelmia.
Suomessa oli voimassa autojen
tuontikielto, joten Leander joutui kikkailemaan linja-autojen
hankinnassa. Helsingissä toiminut saksalainen liike toimitti
Leanderille Berliinistä kaksi
Horch-merkkistä käytettyä kaksikerroksista omnibussia, jotka
luokiteltiin romutavaraksi.
Alakertaan mahtui 25 matkustajaa ja avoimeen yläkertaan
parikymmentä. Yläkerrassa matkustamisessa oli sen ajan kaupungissa riskinsä, joista varoitettiin painetuissa bussilipuissa:
"Vaunuissa katolla seisominen

Leanderin kaksikerroksiset tarjosivat todellisia elämysmatkoja.
Kaikella 50 hevosen voimallaan raskaat Horchit möyrisivät ja möyhensivät täyskumirenkaillaan Tampereen katuja. Iskunvaimentimet
eivät kuuluneet varusteisiin ja jousituksen oli lähinnä viitteellinen.
Kuva: V. Kanninen, Tampereen museoiden kuva-arkisto.
ankarasti kielletty". Kiellon
syynä olivat matalalla roikkuvat
lennätinjohdot.
Säännöllisen liikenteen Leanderin jylhät vaunut aloittivat
syyskuussa. Vuorot lähtivät ennen työpäivän alkua Rajaportilta
Järvensivulle ja vastaavasti Jär-

vensivulta Rajaportille. Iltapäivällä lähdettiin työpäivän päätyttyä keskustasta Rajaportille
ja Järvensivulle. Taksa oli kaksi
markkaa.
Erikoisuudet tunnetusti kiinnostavat kokeilemaan tahtovia laajoja kansanjoukkoja, joten alku
oli lupaava. Ensimmäisten päivien menestys oli erinomainen:
"Korkein matkustajamäärä, joka
yhdellä kertaa vaunussa oli, laskettiin 100 kappaleeksi rotevia
Lokomon seppiä" (Linja-auto
-lehti 1929).
Vaikeudet alkoivat pian startin jälkeen. Syksyn myötä kadut muuttuivat liejuvelliksi, ja
raskaiden autojen liikennöinti
muuttui mahdottomaksi huonokuntoisilla kaduilla. Autotkin
hajosivat vähän väliä. Leanderin
ihmeistä tulikin Nysse-kulttuurin käänteisiä uranuurtajia eli
asiakkaat luultavasti totesivat
"jossetulee".

Sopivasti 100-vuotis-merkkipäivän aikaan otettiin käyttöön
maamme uusin kaksikerrosbussi. VDL Futura DD on Busmo Oy:n
uusin hankinta. Auton luovutti toimitusjohtaja Jyrki Moskarille
(vas.) VDL Bus & Coach Finlandin myyntipäällikkö Timo Vainio.
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Asiakkaiden epäluottamuksen
lisäksi nokkiin tuli korkealtakin
taholta. Jo tuolloin Tampereella
haaveiltiin raitiotieliikenteestä,
ja kaupungin johto sekä viran-

Sitkeä yrittäjä ei kuitenkaan
luovuttanut, vaan tutki mahdollisuuksia aloittaa liikenne Helsingissä. Toinen autoista kammettiin junaan ja määränpäänä
oli Helsinki. Perillä lastia ei ehditty edes purkaa, kun Leanderille kerrottiin karu totuus: sähköraitiotie riittää tyydyttämään
stadilaisten tarpeet.
Tampereen kokeilun jälkeen
suomalaiset hylkäsivät kaksikerrosbussit pitkäksi ajaksi. Tohtori Matti Viitaniemen toteamus
Suomen
linja-autoliikenteen
historiassa (1978) on varsin kuvaava:
"Myöhemmin tämäntyyppisillä
autoilla liikennettä ei ole Suomessa yritetty harjoittaa, joten
Leanderin kokeilu oli ainutlaatuinen ja ennakkoluuloton."
Pekka Paloranta
Lähteet:
• Matti Viitaniemi - Aarne
Mäkelä: Suomen linja-autoliikenteen historia.
• Jarmo Peltola: Kaarlo Leander
ja kaksikerroksiset bussit
(Koskesta voimaa -sivusto)

Uutiset
Kiitokorin uutuudet ihastuttavat Göteborgissa:

Kirjastoauto sähköistyi
ja virittää mielikuvituksen

Göteborgin uusien kirjastoautojen pohjana on tehdasvalmis Volvo 7900 Electric-kaupunkibussi. Ulospäin näkyvin muutos on etuoven puuttuminen. Sen Kiitokori on korvannut Volvon ikkunakomponentilla, jota käytetään vasemmanpuoleisen liikenteen alueella.
Päästöt ovat nollassa, mutta
fantasian taso hipoo korkeuksia Göteborgin kahdessa uudessa kirjastoautossa. Elokuun
puolivälissä käyttöön otettujen
autojen perustana on Volvon
sähköbussi, johon erikoiskorivalmistaja Kiitokori Oy on
toteuttanut täysin uudenlaiset,
mielikuvitusta kutkuttavat sisätilojen ratkaisut.
Värikkäiksi ja hauskoiksi teipatut autot ovat ensimmäiset
laatuaan koko Ruotsissa. Göteborgilaisia on ilahduttanut
päästöttömyys, jonka ansiosta
niillä pystyy palvelemaan myös
keskustan asukkaita. Vanhoilla diesel-kirjastoautoilla ei ole
ollut pääsyä näille alueille ympäristövyöhykkeitä koskevien

rajoitusten takia. Asiakkaat ovat
kiittäneet myös matalaa lattiaa,
joka helpottaa kaikkien asiakasryhmien liikkumista.
"Vastaanotto Ruotsissa on ollut
erittäin positiivinen. Käyttäjät ovat ottaneet innostuneesti
vastaan autot, jotka raikkaasti
rikkovat perinteisiä käsityksiä
kirjastoautoista", iloitsee Kiitokorin paikallisjohtaja Peter
Sandin.

Satumetsään
ja sukelluksiin
Göteborgin kirjasto halusi suunnata uudet autonsa erityisesti
lapsille ja nuorille. Kirjastoväen
toimeksianto oli selkeä: jotain
uutta pitää keksiä, jotta nuorem-

pia käyttäjiä saadaan houkuteltua sisään ja lukuharrastuksen
pariin.
"Suunnittelun osalta meille annettiin vapaat kädet. Olemme
ennenkin tehneet hedelmällistä yhteistyötä lähellä toimivan
Lahden
Muotoiluinstituutin
kanssa. Kirjastoautojen sisätilojen suunnittelijaksi valikoitui
ajoneuvomuotoilijaksi opiskeleva Atte Nurminen", Sandin
kertoo.
Suunnittelija Atte Nurminen kehitti kumpaankin autoon oman
teemansa. Toinen vie taianomaiseen satumetsään ja toinen
merellisen Göteborgin hengessä
sukellusveneen kyytiin. Kumpikin auto on toteutettu teemansa

mukaiseksi sisätilojen muotoiluja sekä värivalintoja myöten.
Autoissa on varusteena RGBvalojärjestelmä, jonka valoilla
voidaan muokata sisätilojen ilmettä.
Hyllyjen osalta perinteistä kirjastoautoa edustaa matalalattiainen etuosa, jossa kirjahyllyt
ovat tuttuun tapaan seinillä.
Takaosista löytyvät sisustuksen
erikoisimmat ratkaisut.
Rauhoittavan vihreässä satumetsässä on puita, joiden rungoista
voi poimia luettavaa. Sukellusveneessä taas putkimainen muotoilu ja punainen väritys kutsuu
syvyyksien seikkailuun, jossa
jännityskin on läsnä. Teemat
toistuvat myös yksityiskohdissa.
Esimerkiksi sukellusvene-teeman autosta löytyy syvyysmittareita ja pyöreä kurkistusikkuna.
"Göteborgin autot ovat herättäneet valtavasti kiinnostusta
vientimaissamme sekä Suomessa. Luonnollisesti sähkö käyttövoimana kiinnostaa laajalti, ja
vähintään yhtä paljon huomiota ovat herättäneet uudenlaiset
sisustusratkaisut. Olemme 55
vuoden aikana valmistaneet
noin 700 kirjastoautoa. Tästä
alkaa kirjastoautojen uusi aika",
ennustaa Peter Sandin.

Autoissa on varusteena RGB-värivalot, joilla voi
loihtia lisää tunnelmaa.

Paikallisjohtaja Peter Sandin on 190-senttinen mies. Silti hänen päänsä ei osu kattoon
kirjastoauton takaosassa.

Teksti: Pekka Paloranta
Kuvat: Volvo Buses ja
Pekka Paloranta
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Uutiset
Suurin osa Linja-autoliiton jäsenistä edelleen vaikeuksissa
Linja-autoliiton (LAL) elokuinen jäsenkysely paljastaa
linja-autoalan korona-ahdingon.
LAL:n tiedotteen mukaan valtaosalla yrityksistä on edelleen
vaikeuksia ja tulevaisuus uhattuna.
Koronatilanne on koetellut
ja koettelee vielä jatkossakin
linja-autoalan yrityksiä ja työntekijöitä, selviää jäsenkyselys-

tä. Vastanneista 85 prosenttia
ilmoitti yrityksen liikevaihdon
vähentyneen yli 30 prosenttia eli
ylittäneen hallituksen yrityksille
esittämän kustannustuen rajan.
Kaksi kolmasosaa yrityksistä
ilmoitti liikevaihdon vähentyneen yli 50 prosenttia. Lisäksi
kahdella kolmasosalla liiton jäsenyrityksistä oli edelleen henkilöstöä lomautettuna ja lähes

90 prosenttia on poistanut linjaautojaan liikennekäytöstä.
Markkinaehtoista liikennettä on
pikkuhiljaa käynnistetty uudelleen. Noin puolet vastanneista
ilmoitti liikennöivänsä 50 prosenttia normaaliajan tarjonnasta. Keväällä markkinaehtoinen
liikenne oli supistettu lähes kokonaan.

Tilausliikenne ja linja-automatkailu ovat kyselyn mukaan olleet käytännössä pysähdyksissä
kevään ja kesän aikana. Kotimaan vilkkaasta matkailukesästä huolimatta yli 60 prosenttia
vastanneista yrityksistä ilmoitti
tilausliikenteen ja linja-automatkailun volyymin olevan alle 10
prosentin tasolla normaalitilanteeseen nähden.

Vekka Groupille kuusi Scania-kaasubussia

Hämeenlinnan kaupunkiliikenne sai merkittävän puhdistusruiskeen elokuussa, kun Vekka

Group otti liikenteeseen kuusi
tuliterää Scania Citywide LE
-kaasubussia. Uudet bussit aja-

vat kaupunkiliikenteen linjoja 1,
3 ja 11. Kaasubussien rooli päästöjen vähentämisessä on varsin

merkittävä, sillä ne muodostavat
kolmanneksen koko kaupunkiliikenteen bussikalustosta.

Scania irtisanoo yli puolet Lahden-bussitehtaaltaan
Scania aikoo karsia yli puolet
henkilöstöstään Lahden-bussitehtaaltaan, joka sijaitsee Jokimaan kaupunginosassa.
Yhtiö on ilmoittanut yt-neuvotteluista, joiden tavoitteena on
185 työpaikan vähentäminen

SOE Buspoduction Oy:ssä. Lisäksi aiotaan lomauttaa noin 130
henkeä.
Henkilöstövähennyksiä perustellaan koronaviruksen aiheuttamalla bussien kysynnän laskulla, joka puolestaan johtuu

maailmanlaajuisesti bussimatkustuksen vähenemisestä.
Emoyhtiö Scania on kärsinyt
rajuista tappioista pandemian aikana. Ruotsalaismedian mukaan
Scania teki 458 miljoonan kruunun eli noin 49,2 miljoonan euron tappion vuoden toisella nel-

jänneksellä. Yhtiön on kerrottu
kaavailevaan peräti 5000 työpaikan vähentämistä globaalisti.
Lähteet: Etelä-Suomen Sanomat
ja Helsingin Sanomat 11.9.2020.

NanoBus hintakisaan Helsinki-Turku -välille
Uutta väriä pikavuorojen hintakilpailuun on tuonut elokuussa aloittanut halpabussiyritys NanoBus,
joka tarjoaa Helsinki-Turku -matkoja kysynnän mukaan elävällä
eli dynaamisella hinnoittelulla.

Haastatteluissa veljekset ovat
kertoneet haluavansa laajentaa
toimintaa myös muihin kaupunkeihin, esimerkiksi Lahteen ja
Kotkaan.
Helsinki-Turku -välin liikennöinnin NanoBus aloitti 13.
elokuuta kattavalla vuorotarjonnalla. Arkipäivinä välillä ajettiin
kolme edestakaista vuoroa ja
viikonloppuisin kaksi.

Peruslippu maksaa 2,99 euroa,
ja lehtitietojen mukaan lippujen
hinnat liikkuvat neljän euron
tuntumassa.
NanoBusin taustalla on espoolainen Taksiväylä Oy, joka on
21-vuotiaiden kaksoisveljesten
Henri ja Eero Aution firma. Veljeksillä on vuoden verran kokemusta taksiliikenteestä, josta
luovuttiin kireäksi käyneen kilpailun takia.
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NanoBus liikennöi Helsinki-Turku -reittiä tällä
Puolasta tuodulla Setralla. Kuva: Henri Autio.
Autiot eivät itse aja NanoBusin
vuoroja, vaan keskittyvät kesken oleviin opintoihinsa. Henri
Autio opiskelee Turun kauppa-
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korkeakoulussa ja Eero Autio
Aalto-yliopistossa energia- ja
ympäristötekniikkaa.

NanoBus supisti tarjontaansa
merkittävästi 7. syyskuuta alkaen
ja jätti alkuviikon liikennöinnin
kokonaan pois. Nyt ajetaan yksi
vuoropari torstaisin ja kaksi vuoroparia perjantaista sunnuntaihin.

Arto Immonen 1942-2020

Legendaarinen bussimyyjä
Bussialalla yli 40 vuotta vaikuttanut Arto Immonen menehtyi
sairauteen 78-vuotiaana 31.7.
Lahdessa.
Säämingissä syntynyt Immonen
aloitti autouransa kuorma-autopuolella ja ajoi muun muassa
säilöautoa. Värikkäät vuodet ja
niistä kummunneet kertomukset
saivat luultavasti alkunsa jo nuoruudessa. Vauhtia ja meininkiä
piti olla. Niitä Immonen haki esimerkiksi tanssilavoilta, purjehduksesta ja laskuvarjohypyistä.

Pohjolan Turistiautolle oli sulka hattuun.
– Arton kanssa oli helppo kiertää Suomea. Hän tunsi asiakkaat
ja osasi arvioida vaihtoautot. Ei
ollut sellaista paikkaa, missä hän
ei olisi ennen ollut käynyt, Mäenpää sanoo.

Historian havinaa parinkymmenen vuoden takaa. Vehon bussimyyjät Arto Immonen (vas.), Harri Heino sekä Jarmo Tammisto
sekä Starbus Ay:n Ari Salonen. Kuva: Juha Mäenpää.

Bussialan ensimmäinen työpaikka oli lahtelaisessa Ruotin linjaautoyrityksessä, jossa Immonen
työskenteli pääasiassa asentajana, mutta ajoi myös tilausajoja.
ReissuRuotin palveluksessa Immonen oli 1970-luvun lopusta
1980-luvun puoliväliin. Kolmannen polven bussiyrittäjä Jukka
Ruoti muistaa Immosen hyvin:

Tämän todistaa Ruotin muistama tapaus 1980-luvun lopun
tietämiltä.

– Olin nuorena poikana usein
”Artsin” apulaisena korjaamolla. Hyvin hän työnsä teki, mutta
omalla tahdillaan ja tyylillään.
Luulen, että isäni Matti Ruotin ja
Artsin välillä vallitsi molemminpuolinen luottamus: pääasia oli,
että hommat tulivat tehdyiksi.

ReissuRuotilta Immosen ura
jatkui pääkaupunkiseudulla Friherrsin Autossa, joka oli tuolloin
toisen värikkään persoonan, Kalervo Kauhasen omistuksessa.

Jukka Ruoti luonnehtii Immosta
oman tiensä kulkijaksi.Tarinoita riitti kerrottavaksi vaikkapa
tilausajossa tapahtuneista seikkailuista Venäjän puolella. Ruoti
myöntää, ettei välttämättä uskonut kaikkea kuulemaansa.
– Sittemmin on selvinnyt, että
monet jutut olivatkin ihan totta.
Artsille vaan sattui ja tapahtui.

– Arto oli bussikauppias Antti
Rapelin kanssa veneilemässä
Välimerellä. Vene hajosi ja kaksikko ajautui keskelle Naton sotaharjoitusta. Lopulta Naton alus
pelasti miehet turvaan.

Tienpäällä Immonen oli aina
kotonaan. Yksi suurista reissuprojekteista oli kymmenien
linja-autojen siirtely Suomen
ja Portugalin välillä, kun Rapeli Oy koritti käytettyjä busseja
Portugalissa. Immonen keräsi
kuljettajaporukan ja ajoi itse.
– Joskus kiireessä Arto oli ajanut bussin yhdellä tankkauspysähdyksellä Portugalista Saksan
satamaan. Vesipullo oli mukana,
ensin juotiin se tyhjäksi ja ajon

aikana myös täytettiin, kun ei ollut aikaa vessataukoihin, kertoo
tarinan kuullut myyntipäällikkö
Juha Mäenpää, Immosen pitkäaikainen kollega Veholla.

Bussialan entisaikojen tärkeimmät tapahtumat eli Linja-autoliiton linja-autonäyttelyt olivat
Vehossa pääosin Immosen vastuulla. Hän hoiti käytännön järjestelyt ja oli elementissään varsinaisessa näyttelyssä. Immonen
viihtyi aina hyvin asiakkaiden
kanssa ja arvosti heitä. Monista
tulikin pitkäaikaisia ystäviä.

Pitkäaikainen työpaikka löytyi
Vehon bussiosaston korjaamolta
1990-luvun alussa. Luonnonlapsi Immonen jatkoi työntekoa
omalla tyylillään ja tahdillaan,
mikä ei ollut kaikkien työkavereiden mieleen.

Ulkomaanreissuilla Immonen
viihtyi ja pärjäsi hyvin, vaikkei
kielitaitoa ollutkaan. Rajojen
yli hän ajoi hyvinkin erikoista
bussikalustoa, joka herätti viranomaisten kiinnostuksen. Näin
Immonen itse oli vastannut asiaa
ihmetelleelle Mäenpäälle:

Osa Vehon johdosta halusi kuitenkin pitää miehestä kiinni,
joten Immosesta tehtiin muodollisesti Malmi Vehon talonmies.

– Kun rauhallisesti puhuu suomea
ja esittelee papereita, niin tullissa
jossain vaiheessa hermostuvat ja
viittovat lähtemään äkkiä.

Aktiivisen ja ulospäin suuntautuneen luonteensa ansiosta
Immonen luiskahti jo varhain
myyntipuolelle sekä alkoi innokkaasti osallistua bussimyyjien kiertueille.

Ennen eläkkeelle siirtymistään Immosen vastuulle tulivat
Vehon vaihtolinja-autot. Eikä
Immonen työntekoa lopettanut
eläköitymisen jälkeenkään. Vielä vuosien ajan hän jatkoi Ilkka
Alanissin Oy Auto-Way Ab:llä,
jossa osallistui kaupantekoon ja
autojen siirtoihin.

Mäenpää korostaa Immosen
merkitystä kiertueiden onnistumisessa ja kauppojen synnyssä. Uuden Mersu Tourismon
myynti Esko Lappalaiselle eli

Pekka Paloranta

Sari Nuutinen on Rahtarien uusi järjestöpäällikkö
Rahtarit ry:n järjestöpäällikkö
vaihtui 4.9.Uutena järjestöpäällikkönä on aloittanut Sari Nuutinen. Järjestöpäällikkö vaihtui
Niina Spiridovitshin työsuhteen
päättyessä hänen omasta pyynnöstään.

Nuutinen on syntynyt Rahtariksi
vuonna 1976, kolme vuotta Rahtareiden perustamisen jälkeen.

Sari Nuutisen vastuulle kuuluvat
mm. yhdistyksen koulutusjärjestelyt, viranomaisasiat, osastojen tuki
sekä nimetyt tapahtumat ja yhdistyksen eri medioiden ylläpito.

Työkokemusta kuljetusalalta hänelle on kertynyt reilut 20 vuotta.

Hän on kasvanut rekkamaailmassa ja pienestä pitäen ollut mukana
kuljetusalan tapahtumissa.

– Mielenkiinnolla odotan syyskuun alkua – silloin saan aloittaa

työt uudessa tehtävässäni ajaen
ammattikuljettajien etuja ja Rahtareiden tärkeää aatetta: Tietoa,
Taitoa ja Turvallisuutta! toteaa
Nuutinen.
Nuutisen pääasiallinen työpiste
sijaitsee Mäntsälän Rahtarikeskuksessa, mutta työ on liikkuvaa
tapahtumien ja osastotoiminnan
myötä.
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Sihteerin sanomat

Syksyinen tervehdys sihteeriltä
Kulunut kesä on ollut monella
tapaa poikkeuksellinen. Moni tapahtuma on siirtynyt tai muuttanut muotoaan. Onneksi olemme
muutamiin tapahtumiin päässeet
osallistumaan. Kaikista näistä
ja tulevista löydät tietoa meidän nettisivuiltamme, Facebook
-ryhmästä sekä sähköpostistasi.
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 tarkistetaan, 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.

Kokouspaikkamme Hyvinkään Sveitsi on vanha tunnettu matkailukohde. Viime vuosina Sveitsi on
kuitenkin kokenut mittavan uudistuksen ja kehittynyt moderniksi viihdekeskukseksi. Kuva:

Juhlavuoden
syyskokous
Sveitsissä

Varsinainen jäsen
(henkilöjäsen)
Mikäli tilausajot kuuluvat työtehtäviisi tavalla tai toisella,
enemmän tai vähemmän, olet
lämpimästi tervetullut varsinaiseksi jäseneksi.

24.-25.10.2020 Juhlavuoden
Syyskokous Sveitsi, Hyvinkää.
Katso kokouskutsu tämän lehden sivulta 4!
Kaikista tapahtumista tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista, Facebook-sivuilta sekä tiedotamme niistä myös sähköpostilla
sekä lehdessä.
Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot tapahtumista nettisivuilla tapahtumat-osiossa tai:
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi.

Loppuun vielä yhteenvetona erilaiset tavat olla jäsenemme. Nyt
juhlavuonna kannattaa pyytää
myös työkaveri tai muu alasta
kiinnostunut ystävä mukaan.

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, jäsenetu-

ja 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 ryhmä).
Tiedotteita, jäsenetuja ja kontaktipintaa bussialan ilmiöihin.
Seurustelua vanhojen kollegoiden kanssa.
Saa vuokrata mökkiä jäsenetuhintaan.
Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voi liittyä
yksityinen henkilö tai oikeus-

kelpoinen 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!

Soitellaan etukäteen näinäkin aikoina...
Elämme haastavan hiljaisia aikoja,
jolloin tilausbussien laivue taukopaikalla on harvinainen haavenäky.

Pieni soitto taukopaikalle sopivasti ennen saapumistasi auttaa
palvelemaan asiakkaitasi!

Näin turvaat aikataulun toteutumisen, sujuvan palvelun ja tyytyväiset asiakkaat.

Tätä toivovat myös taukopaikat,
jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä.

Siitä huolimatta kannattaa muistaa, että hyvä yhteispeli on meidän kaikkien yhteinen etu.

Yhteystiedot ovat Googlessa
kaikkien saatavissa, joten soita taukopaikalle hyvissä ajoin.

Emme siis tuota yllätysvieraiden
aiheuttamaa paniikkia.

Timo Rinnekari
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Jäsenedut

Vuoden 2021 lomat myyntiin!

Kuva: Risto Haikonen

”Hieno viikko takana yhdistyksen mökillä, kiitos. Suosittelen!”
Jäsenemme Risto Haikonen Facebookissa 12.9.2020
Vuoden 2021 lomia varataan ensikertalaisille LA 17.10. 2020 klo 9.00 alkaen.
Jos olet nauttinut kelohuvilamme tunnelmasta aiemmin, pääset tekemään varauksia
MA 26.10. 2020 klo 9.00 alkaen. Soita numeroon 0400 695 316.
Huom! Nämä varaukset vain puhelimitse!
Meidän kaikkien yhteinen kelohuvila tarjoaa
Lapin lumoa edulliseen
hintaan
Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä ja pystyy
majoittamaan mukavasti 4-6
henkeä ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä ja
lapin elämyksiä ympäri vuoden.

Hinnasto jäsenille

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

Muut ajat:
300 € /viikko

Henkilökannattajille:
500/400 € /viikko

Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € / vrk,
etusija kokonaisilla viikoilla.
Kuva: Risto Haikonen

Mökiltä on matkaa palveluihin
noin 1500 m.
Katso myös www.pyha.fi
Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu keittiö, pesukone,
kuivauskaappi, astianpesukone,
tunnelmasta ja lämmöstä vastaa
Tulikiven vuolukivitakka, 2 televisiota, taulu-TV kortinlukijalla
(antenniverkko), DVD- soitin,
vajasta löytyy 2 polkupyörää,
lämpöpistoke autolle. Pihalla on
myös grillikota.
Lomakohteen osoite:
Pyhätunturintie 1298,
98530 Pyhätunturi

Varauskalenteri, kuvia ja muuta tietoa
www.tilausajokuljettajat.fi

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

Charter Club 3/20
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Ti l a usajokuljettajat r y :n
V E R KKOK AUPASTA
L A A DUKK AAT TUOT TEE T
t yö h ön ja vapaa-aik aan!
Upea solmio!
Hinta sisältää toimituskulut

• Materiaali: Puuvilla/sekoite
• Pesuohjeet: Käsinpesu

15 €
Hyvälaatuinen kauluspaita
Tilausajokuljettajat
rybrodeerauksella

Hyvälaatuinen neuletakki
• Väri: navy
• Materiaali: 100% puuvilla

• Väri: vaaleansininen
• Mitoitus: C, ellei muuta mainita

32 €

49 €

Tilausajokuljettajat ry:n
logolla varustettu
heijastinkankainen
huomioliivi

Hyvälaatuinen Pikeepaita
Rinnassa Tilausajokuljettajat ry:n logo

• Väri: Valkoinen
• Koot ovat miesten kokoja

Hinta sisältää toimituskulut

7,50 €

18 €

26 €
Matkalle mukaan
laadukas varavirtalähde

12 €
Tuulilasikyltti

4000mAh powerbank, jossa on sisäänrakennettu
microUSB ja iPhone 5+6-liitin. Litiumakku.

Muista ilmoittaa lisätietoihin kylttiin
haluamasi nimi/lempinimi.
Hinta sisältää toimituskulut

40 €
RFID -turvasuojattu lompakko

Tee tilaus: www.tilausajokuljettajat.fi/tuotteet
Clubituotevastaava Maija Mikkola, 044 - 505 6673
clubituote@tilausajokuljettajat.fi
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2XL-4XL
kokoja
paljon!

Keula
Kohti
parempia
aiKoja!

mediatiedot 2020
Uutiset

Charter Club

SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI

ILMOITUSKOOT JA HINNAT

Charter Club on tilausajokuljettajat
ry:n valtakunnallinen jäsenlehti, joka on
ilmestynyt jo vuodesta 1991.

Sivua
1/1
tai

Koko
200 x 255 mm
210 x 255 mm*

Hinta
1400 €

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

1000 €

(vaaka)
(pysty)

1/1
tai
1/2
1/2

Neljäsosa
(vaaka)
Neljäsosa
(pysty)
Kahdeksasosa (vaaka)
(vaaka)
(pysty)

1/4
1/4
1/8
1/8
1/8

180 x 64 mm
83 x 126 mm
180 x 28 mm
82 x 62 mm
42 x 124 mm

takasivu

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

Vuonna 2020 yhdistys täyttää 30 vuotta.
Juhlateema näkyy kuluvan vuoden
kaikissa numeroissa.

Koko sivu
Puoli sivua
Puoli sivua

Kannattaa tulla mukaan, ja etenkin
nyt poikkeusaikana! Viestisi menee
hyvin perille alan ammattilaisille, jotka
lataavat voimia tulevaan nousuun. lehti
on myös kaikkien vapaasti luettavissa
nettisivuillamme.

650 €

* = Sivun laitaan ulottuvissa ilmoituksissa jätetään leikkuuvaraa + 3 mm.

Charter Club on luettu ja luotettu media. Sen
lukijakunnan muodostavat jäsenistön lisäksi muut
bussimatkailun sekä bussialan ammattilaiset,
tavarantoimittajat sekä sidosryhmät.

400 €
200 €

tervehdys Onnittelemme juhlivaa yhdistystä
-otsikon alla. Koko: leveys 85 mm x korkeus 30 mm

90 €

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

hintoihin ei sisälly eikä lisätä arvonlisäveroa!

ILMOITUSMYYNTI

lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 40-50-sivuisena
laadukkaana 4-väri-julkaisuna. Painosmäärä on n. 3000 kpl.
Aineistopäivä
Ilmestyy
JOULUlehti 4
6.11.
Viikko 49

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

TULE MUKAAN JOULULEHTEEN!

Char

Tilaus

Char

JULKAISIJA

Tilaus
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tilausajokuljettajat ry
talvelankatu 6, 24260 Salo

Char

PÄÄTOIMITTAJA/Toimitussihteeri
Pekka Paloranta 050 584 1962
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi
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Mikko Paloranta 050 566 8630
aineisto@tilausajokuljettajat.fi
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PIRKANH VI
Kelhontie 254, 37500 Lempäälä

teboilpirkanhovi

Pirkanhovi

www.Pirkanhovi.fi

Pirkanhovissa kuljettaja on kuningas! Mahtavat etumme pitävät sisällään mm. Bussipassin,
rentouttavan Hoviklubi-taukotilan, ilmaista ruokaa ja muuta mukavaa. Tervetuloa!
•

•

•

•

Mikäli haluat pysähdyksellä hieman omaa aikaa, suuntaa meidän
Hoviklubille. Hoviklubimme on yksityinen taukotila, josta löytyy mm.
hierontatuoli. Samoissa tiloissa on myös kellon ympäri lämpiävä
rahtisauna. .
Meiltä saat joka päivä paikan päällä valmistettua maistuvaa kotiruokaa, Rollsin hamppariannoksia, À la carte -herkkuja sekä herkkuleivonnaisia.
Ja kun kyydissäsi on vähintään 15 hengen ryhmä, täytät meillä aina
oman vatsasi ilmaiseksi (kahvi ja kahvileipä/sämpylä tai lounas), ja
samalla saat 10 € myymälälahjakortin.
Tee koko ryhmän ruokatilaus kolme päivää etukäteen, ja kaikki ruokailijat saavat 15 % alennuksen!

OLEMME AVOINNA 24/7
•
•
•
•
•
•

Lounas ma-su klo 10–16
À la carte ma-su klo 10–21
Rolls ma-su klo 11–04
Kahvio ja myymälä auki 24/7
Äänieristettyä työtilaa Fiiliksessä
pirkanhovi.fi/Fiilis
Tilausravintola Rauha juhliin ja
suuremmille seurueille
pirkanhovi.fi/rauha

PIRKANHOVIN BUSSIPASSI –

Tällä kupongilla
maksutta

1x

kahvi
Teboil Pirkanhovissa
KuponKi on voimassa

1.11.2020

KERÄÄ LEIMOJA JA ANSAItSE
HERKKUKASSI
Käy kysymässä
Pirkanhovin kassalta
henkilökohtainen
BussiPassisi. Saat
passiin leiman joka
kerta, kun saavut
Pirkanhoviin
mukanasi yli 30
hengen ryhmä. Kun passi on täynnä, saat
meiltä noin 60 euron arvoisen herkkukassin!

