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Aika on mielenkiintoinen te-
kijä elämässä.  Ihmisen kyky 
hahmottaa ympärillä tapah-
tuvat muutokset, on kullekin 
yksilölle henkilökohtainen ja 
ainutkertainen. Asioiden syyt 
ja seuraukset voidaan ottaa 
tarkasteluun pääosin vasta 
niiden tapahduttua. Edessä 
olevat ajat voidaan tietyllä 
lailla ennustaa, mutta todelli-
set toteutumat voivat yllättää 
kokeneimmankin visionäärin.

Viestintä on muuttunut me-
diavyöryksi, jossa olennaisen 
havaitseminen alkaa olla yhä 
vaikeampaa. Aina välillä tun-
tuu siltä, että sanoman sisäl-
löllä ei ole merkitystä, aino-
astaan määrä on tavoiteltavaa. 
Yksityiskohtien irrottaminen 

Ken arvaisi huomisen... !
kokonaisuuksista voi antaa  
viesteille täysin uuden ja eri 
merkityksen. 

Tilausajokuljettajat työskente-
levät ammatissa, jossa ollaan 
"tässä ja nyt- mediassa". Mat-
kailubussin ohjaimissa kul-
jettaja on laajan ryhmän "syy-
nissä", olivat matkailijat sitten 
koti-tai ulkomaisia henkilöitä. 
Tosiaikaiset viestintävälineet 
tallentavat, tai jopa lähettävät 
samanaikaisesti liikkuvaa ku-
vaa netin kautta maailmalle. 
Mitä bittivirroissa sitten jae-
taan muille ihmeteltäväksi?  
Vastaus on helppo, kaikkea 
mitä eteen tulee! Tarvitseeko 
tähän jotenkin varautua? Ter-
veellä asenteella pärjää oikein 
hyvin. Yleensä kohtuudella 
hyvin tehty riittää, kaikkihan 
me olemme vain ihmisiä.

Sähköiset välineet tuovat 
mahdollisuuksia , mutta myös 
laitevaatimuksia, joita paine-
tussa julkaisussa ei ole. Tarvi-
taan pistoke-energiaa ja oikeat 
lämpötilat, kylmyys hiertää 
elektroniikkaakin. 

Printtimediassa tieto säilyy to-
distetusti huomattavan kauan. 
Biteistä ei ole vielä yli 100v 
kokemusta. 

Bussimatkailu kerryttää muis-
toja. Kukin meistä elää ja ko-
kee reissun omalla tavallaan. 
Juttuja yhteisöllisistä tapah-
tumista kerrotaan ja tilaus-
ajokuljettajat muistetaan vielä 
vuosienkin jälkeen.

Charter Club-median tavoit-
teena on kertoa bussimatkai-
lusta tarinoita, jotka innosta-
vat uusia ryhmiä kokemaan 

sosiaalisen retkeilyn vuorovai-
kutteisuuden, innostavuuden 
ja hedelmällisyyden. Samalla 
voidaan jakaa informaatiota 
kaikenlaisista yhteisöllisistä 
ohjeista ja määräyksistä.

 Tervetuloa 
 Charterbussi-matkalle!

 Isko Uusimäki

Ps. Siirtyessäni nyt päätoi-
mittajan postille Matti "Isä" 
Kulmalan kauden jälkeen, 
toivotan kaikille  tilausajo-
kuljettajien Charter-Median 
seuraajille ja yhteistyökump-
paneillemme Jatkuvaa Me-
nestystä tuleville vuosille.

Päätoimittaja
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Onnittelemme

KevätLehti nro 2 /2016
Aineisto viim. 30.04. 

Ilmestyy viikolla 20

Jäsenetu Cumulus- ja 
Rantasipi - hotelleissa

Vuodenvaihde toi muutok-
sia Cumulus ja Rantasipi- 
sopimukseen.  Nyt jäsen-
hintamme on -35% päivän 
listahinnasta. 
UUTTA: Jäsenetu on voi-
massa myös vapaa-ajan 
matkoilla. 
Majoitusvaraukset (yksittäi-
set ja ryhmät)  joko suoraan 
hotelleista tai Restel myyn-
tikeskuksesta 020 055 055 
(0,59 €/min. + pvm/mpm) 
my.reservation@restel.fi. 
sopimus on nimellä Tilaus-
ajokuljettajat ry
Huom! Etuhuoneita on ra-
joitetusti ja sesongit voivat 
tuoda muutoksia. Jokainen 
maksaa laskunsa itse eli las-
kutus ei kierrä yhdistyksen 
kautta.
Sopimus löytyy nettisivuiltamme.

JÄSENETU TILAUSAJO-
KULJETTAJAT RY:N JÄSE-
NILLE

Nyt matkustat jäsenhintaan 
Pietariin! Pietarin erikoistar-
jous - vain 5 EUR!  Voimassa 
01.05.2016 saakka.

Kampanjakoodi: TLAUS2016 
Lippuja voi ostaa: 01.12.2015 
– 01.05.2016 Matkustaa voi: 
01.12.2015 – 01.05.2016 

Reitti: Helsinki-Pietari – Hel-
sinki (myös Leikari ja Rajahovi 
pysäkeiltä tai pysäkeille lipun 
ostaneille soveltuu sama kam-
panjakoodi ja hinta)

Jäsenetu: erikoishinta 5 EUR 
per. suunta Lippujen määrä: 
kampanjakoodille on varattu 5 
istuinta per. vuoro. 

Myyntikanava: vain inter-
net ( www.luxexpress.eu/fi  )
Jäsenetu myös kaikille Lux Ex-
press kansainvälisille reiteille, 
ale -20%. Voimassa 01.05.2016 
saakka

Kampanjakoodi: KAKSI-
KYMMENTÄ Lippuja voi ostaa: 
01.12.2015 – 01.05.2016

Matkustaa voi: 01.12.2015 
– 01.05.2016 Reitti: Kaikki Lux 
Express vuorot 

Alennuksen määrä: -20% Lip-
pujen määrä: kampanjakoodille 
on varattu 5 istuinta / vuoro.  
Myyntikanava: vain internet ( 
www.luxexpress.eu/fi  ) Tähän 
kampanjaan sovelletaan Lux 
Express lipunmyynti-, matkus-
taja- ja matkatavarakuljetuksen 
sääntöjä. (http://www.luxexpress.
eu/fi /lipunmyynti-matkustaja-ja-
matkatavarakuljetuksen-saannot 
) Huom! Ole tarkkana, miten, mis-
sä ja milloin lippuja voi peruuttaa 
tai päivämäärää vaihtaa! Lippua 
ostaessa pitää lisätä mainittu 
kampanjakoodi myyntijärjes-
telmässä sijaitsevaan ikkunaan, 
jonka jälkeen hinnat näkyvät 
alennuksella ja punaisella, mikäli 
paikkoja on jäljellä. Tervetuloa 
matkalle!

Lux Express Finland Oy

Jäsenetuja Naantali Spa,
ja Ruissalon Kylpylässä
Jäsenetuhinnat 
kuljettajille työajossa 
- Kuljettajien majoitus -30 % 
päivän hinnasta molemmissa 
hotelleissa
- Voimassa koko sopimuskau-
den, eli 31.3.2017 asti. 
Varaukset myyntipalvelus-
tamme puh: 0600-555 100 tai 
online kaupastamme www.
naantalispa.fi  ja www.ruissa-
lospa.fi  kampanjatunnuksella 
KULJETTAJA.

Tutustumistarjous 
jäsenistölle:
- 20 % päivän hinnasta mo-
lemmissa kylpylöissä
- voimassa 1.1.2016- 31.5.2016
Varaukset ainoastaan online 
kaupastamme sivuiltamme 
www.naantalispa.fi 
ja www.ruissalospa.fi  kam-
panjatunnuksella CHARTER.

Jäsenetu ryhmille:
Ryhmähinnat jäsenten järjes-
tämiin ryhmävarauksiin saat 
kysymällä suoraan hotelleis-
ta. Sopimusehdot: http://
www.tilausajokuljettajat.fi /
jasenille/53 

Isko Uusimäki täytti pyöreät 60 v.  7.1.2016 Itsenäisyyspäivän jälkimainineissä. Tilausajokuljettajat onnittelivat 
standaarilla hallituksen kokouksessa Tampereella, jossa Isko valittiin ChartenClub -lehden päätoimittajaksi. 

Timo Rinnekari onnittelee
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Puheenjohtaja
Jokainen kaupunki, 
jokainen matkailuyritys 
toivottaa ryhmät terve-
tulleiksi vieraakseen. 
Raha kelpaa jokaiselle, 
tämä ei ole ongelma. Me 
kuljettajat taas joudum-
me painimaan käytän-
nön tosiasioiden parissa. 
Miten pääsemme bussilla 
perille, mihin pysäköim-
me eli miten palvelemme 
asiakastamme mahdol-
lisimman hyvin. Meidän 
asiakkaamme ovat mat-
kailukohteen ja kohde-
kaupungin asiakkaita.

Ongelmakohtia löytyy ai-
van jokaisesta kaupungis-
ta ja matkailukeskuksesta. 
Helsinki on rakennettu täy-
teen ja varsin usein tontti-
maata on löytynyt bussien 
pyörien alta. Pääkaupun-
gin tilanne on kuitenkin 
lähes niin hyvä kuin se voi 
olla. Kiitos kuuluu matkai-
lun sidosryhmien hyvän 
keskusteluyhteyden. Ti-
lausajokuljettajat ry on ol-
lut myös aktiivinen yhtey-
denottaja sekä keskustelija. 
Matkailun volyymit ovat 
myös omaa luokkaansa, jo-
ten asia on ollut pakko hoi-
taa hyvin. Ongelmakoh-
tia riittää edelleen, mutta 
rakentava keskustelu on 
käynnissä ja tosiasiat ovat 
tarkkaan tiedossa. 
Muut maamme suur-
kaupungit ovatkin sitten 
toinen juttu. Kaupunkien 
keskustoissa sijaitsevat 
kohteet ja hotellit ovat 
luonnollisesti ryhmien 
suosiossa. Bussilla pääsee 
kyllä hotellien edustoille 
(ei aina) samoin teatterit, 
näyttelyt ja yms. kohteet 
ovat niin ikään tavoitetta-
vissa. Kuljettajan on vain 

Toimintaedellytyksiä 
ja niiden puutteita
vietävä bussinsa jonnekin 
muualle parkkiin. Mikä-
li tämän hoitaa laillisesti 
häiritsemättä kaupungin 
muuta elämää ja ilman 
parkkisakkoriskiä, joutuu 
monesti siirtymään kauas, 
jopa kaupungin ulkopuo-
lelle. Jyväskylä on tässä 
ollut eturintamassa. Har-
jukadulla on muutama 
6 tunnin kiekkopaikka ja 
ainoa pitkäaikaisparkki 
löytyy Tourulasta, joka on 
kauniilla säällä kävelymat-
kan päässä keskustasta. 
Keskustan alueelta ei löy-
dy paikkaa, johon voisi py-
säköidä pidemmäksi aikaa. 
Paviljongin messukeskuk-
seen tullaan varsin usein 
busseilla. Pysäköintiin ei 
ole varattu paikkoja lain-
kaan. Sataman kärkeen 
mahtuu max 30 bussia 
(silloin kun se on käytös-
sä) Muuten pysäköinti on 
Tourulassa, jonne matkaa 
3 km. Jos messuille tulee 
50 bussia/päivä. Jokainen 
ajaa hurua 6 km, siitä tulee 
yhteensä 600 täysin turhaa 
kilometriä. Tämä maksaa 
bussiyhtiöille paljon rahaa. 
Hiilijalanjäljestä puhumat-

takaan. Loppusumman voi 
jokainen laskea tavallaan. 
(laskimia on niin monen-
laisia)
Tampereella tilanne on 
myös erittäin vaikea. Linja-
autoaseman vieressä olleet 
toimivat pysäköintipaikat 
ovat jääneet rakennustyö-
maan alle. Korvaavia bus-
siparkkeja ei ole missään. 
Tampere on kuitenkin 
pohjoismaiden suurin sisä-
maakaupunki ja keskeinen 
kulttuurikaupunki. Ryh-
miä ja yksittäisiä matkai-
lijoita vierailee runsaasti. 
Kuljettajien näkökulmasta 
tarkasteltuna toiminta-
edellytykset ovat heikot. 
Bussien liikenneongelmat 
eivät näy matkailuelin-
keinon kassavirrassa. Py-
säköinninvalvonta tosin 
kerää valuuttaa kaupungin 
kassaan. Toimiva ja oikein 
suunniteltu matkailulii-
kenne on sujuvaa. Sopiviin 
paikkoihin suunnitellut 
bussiparkit eivät olisi ke-
neltäkään pois. Liikenne 
sujuisi ilman ylimääräisiä 
haittoja ja kuluja.
Lapin keskuksissa on sa-
mansuuntaisia ongelmia. 

Tämä on sikäli ihmeellistä 
kun kohteet ovat rakennet-
tu nimenomaan matkailua 
varten. Keskuksia kehi-
tetään koko ajan raken-
tamalla uutta ja komiaa. 
Toiveissa olisi tarkemmin 
valvottuja P-paikkoja bus-
seille ja wc:n tyhjennys-
paikkoja, jollaista ei löydy 
yhdessäkään pohjoisen 
kohteesta. Tarve olisi to-
della suuri. En tarkoita, 
että yksittäisen yrittäjän 
pitäisi ostaa ylimääräistä 
tonttia meitä varten. Tämä 
tulisi hoitua jo kaavoituk-
sessa ja kuulua normaaliin 
liikenneinfraan. Ensi ke-
sänä olisi hyvää aikaa ra-
kennella. Tämä ihan vain 
vinkiksi… 
Ilmeisesti asioita ei olla aja-
teltu, kassakone raksuttaa 
muutenkin. Monet hank-
keet vaativat myös politiik-
kaa. Vinkkiä päättäjille: 
Ottakaa yhteyttä meihin 
tai muihin bussialan toi-
mijoihin. Asiantuntemus-
ta löytyy jopa ilman suuria 
konsulttipalkkioita. Säm-
pyläkahvit ja hyvä asenne 
riittää.
 Timo Rinnekari



6 Charter Club 

Matka
Jokavuotinen matkailun jättitapahtuma Helsingin messu-
keskuksessa keräsi totuttuun tapaan matkailun ammattilai-
set ja yleisöpäivinä suuren yleisön. Tässä pohjoismaiden 
suurimmassa matkailutapahtumassa kävi lähes 67000 
messuvierasta. Tarjonta on pysynyt lamasta huolimatta 
samantapaisena kuin ennenkin. Toki nyt mahdutaan jo yh-
teen halliin ja monia tuttuja näytteilleasettajia oli muuttanut 
rooliaan. Internetin vaikutus on nähtävissä messuillakin. 
Ennen messuilla kerättiin esitteitä ja karttoja sekä fakta-
tietoa kohteista. Nyt kaikki tieto on verkossa ja esitekassi 
oli melko ohut. Ammattilaisille messut tarjoavat mahdolli-
suuden tavata  yhteistyökumppaneita kasvotusten. Henki-
lökohtaiset kontaktit ja suhteet ovat edelleen arvossaan.

Tavalliselle lomamatkaa suunnittelevalle tai matkailuys-
tävälle on tarjolla fiiliksiä ja mukava päivä lomaunelmien 
parissa. Lehtimäen Liikenteen edustajat messuilla

Vanhat kamut Martti Toivonen ja Esu-Pekka Penttinen Viking Line

2016
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messut
Bussit ovat loistaneet 
pitkään poissaolollaan. 
Viime vuonna avattiin 
bussitori ja nyt se sai 
mukavaa kasvua. Tarjolla 
oli nähtävää niin tilaus-
liikenteen kuin pikavuo-
roliikenteen asiakkaille.  
Lehtimäen Liikenne oli 
tuonut näytille uuden 
Setra bussin kera oman 
matkatuotannon. Pikavuo-
rokalustoa oli Express-
bussilta, Savonlinjalta 
ja Pohjolan Liikenteeltä. 
Pohjolan Matka, Forssan 
Matkatoimisto ja Vento-
niemi Oy olivat matkassa 
ilman bussia. OnniBus.
com oli omalla,toisaalla 
sijaitsevalla osastollaan, 
jossa pääsi tutustumaan
2-kerros Van Hooliin.
 Teksti; Timo Rinnekari
 Kuvat; Isko Uusimäki
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Matkamessut oli hyvä kooste tarjonnasta, mitä 
Suomessa ja muualla on saatavissa retkeile-
miseen.  Ulkomaiset osastot edustavat usein 
hyvinkin kaukaisia paikkoja, joten skandinavi-
an maiden asukkaiden voidaan olettaa olevan 
kiinnostava markkinointikohde eksootisillekin 
palveluntarjoajille.

Suomen lähialueet osallistuivat kohtalaisen 
suurilla osastoilla, joissa oli henkilöstä mukana 
merkittävästi. Suomenlahden eteläpuolen mais-
sa pohjoisen suunta tuntui olevan edelleen tär-
keä, ja kohteita kylpylöistä ulkoaktiviteetteihin 
ja kulttuuririentoihin oli runsaati tarjolla. Itään-
päin pääsee kotimaisilla matkanjärjestäjän bus-
seilla, kertoi Raimo Kaisanlahti Turusta. 

Kotimaiset matkailukohteet olivat mukana myös 
suhteellisen isolla panostuksella. Suomessa on 
paljon käyntipaikkoja, joissa voi viettää aikaa 
päivän kaksi tai vaikkapa viikon jos toisenkin. 
Kohdejärjestelyt on helppoa antaa kuljetuksia 
tarjoavan bussiyhtiön matkatoimiston huoleksi.

Matkustamisen voi tehdä monella tavalla. 
Etelässä bussireissun voi suunnitella aidoksi 
rengasmatkaksi käytettävän ajan perusteella. 
Päivässä voi käydä esimerkiksi Woikoskella, 
jossa on panostettu paljon  kohteen kokonai-
suuden kehittämisessä. Jos on enemmän aikaa 
, voi huristella Itä-Suomea ympäri ja piipahtaa 
tarkastamassa Keski-Suomen tarjonta tai jatkaa 
matkaa kohti pohjoista.

Pitemmällä bussireissulla majoituspalveluilla on 
suuri merkitys retkien onnistumiselle. Suomes-
sa on tarjolla erityyppisiä kohteita lähtien leirin-
täalueista mökkeineen ja B&B:n välissä,hostellit 
ja hotellit kaikki omina kokonaisuuksinaan tai 
ketjuina. Esimerkkinä viimeisimmästä on Lap-
land Hotels, joka on ulottanut toimintansa 
pohjoisesta Suomesta Tampereelle saakka. Kes-
kittäminen majoituksissa voi tuottaa yllättävän 
positiivisen tuloksen matkojen rahoitusjärjeste-
lyissä, sesongeista puhumattakaan.

Bussimatkan voi teemoittaa monin tavoin. 
Suomessa on mahdollista rengasmatkailla esi-
merkiksi sota-ajan kohteisiin tutustumalla. 
Salpalinjaan Lappeenrannassa, Raatteen-
tiehen Suomussalmella ja  Tunturi-Lapin 
Järämään Enontekiöllä. Teemaa voi vaihtaa 
Ounasjärven jälkeen esimerkiksi suomalaisten 
selviytymistarinoihin vaikeina aikoina. Finn-
markin läänissä Norjassa on Pykeijän kylä 
Varangin vuonon eteläpuolella. Se sijaitsee 
noin 100km Kirkkoniemestä länteen. Suoma-
laiset kävelivät sinne todella pitkiä matkoja ai-
koinaan kalastuselinkeinon työntekijöiksi mm 
pyytämääm Kuningasrapuja. Samalla he tulivat  

muodostaneeksi suomalaisen siirtokunnan,joka 
toimii edelleen.

Suomen kesä on tapahtumia täynnä. Eräs niis-
tä on asuntomessut Seinäjoella. Ne tulevat 
olemaan myös suurelle määrälle tilausajobus-
sien kohde, johon mennään päiväksi tai parik-
si. (Asuntomessut etsii bussioppaita kesätöihin 
messujen ajaksi) Samalla keikalla Pohjanmaalle 
voi siellä tehdä kiertomatkan alueellisiin kohtei-
siin, esimerkiksi Ilmajoen Koskenkorvalla on 
mielenkiintoinen museo nimen aiheesta.
Messuilla oli havaittavissa paljon erilaisia elin-
tarvikekohteita, joissa sai maistaa yksilöllisiä 
tuotteita mehuina, paloina ja kokonaisina an-
noksina. Makumatka onkin eräs bussimatkai-
luun sopiva teema. 

Jos haluaa itse kokeilla makumatkaa jonnekin 
ulkomaille, voi sen tehdä kotimaassakin. Esi-
merkiksi Helsingissä on lihatalo Chef Wot-
kinin tehtaanmyymälässä Vanhalla Talvi-
tiellä saatavissa ravintoaineita vaikkapa Saksan 
matkan makuelämyksien harjoitteluun, joko itse 
tehden tai valmiiksi valmistettuina. Saksalaiseen 
tyyliin tehtyä lihatalon possun potkaa voi käy-
dä maistamassa Helsingin Kruununhaassa 
sijaitsevassa ravintola Zinnkellerissä, jossa 
sitä voi saada, maun mukaan, kahdellakin eri 
tavalla valmistettuna. kyytipoikana aitoa ohra-
juomaa. Ulkomaisia ravintoloita on joka puolel-
la maatamme, ja jos haluaa maistaa erityisesti 
jonkin matkailukohteen aidolla reseptillä val-
mistettuja ja maustettuja ruokaa, kannattaa se 
mainita tilausta tehtäessä. Suomalaiset eivät ole 
välttämättä tottuneet voimakkaisiin mausteisiin, 
jotka saavat "sisuskalut hikoamaan". Siksi ravin-
tolat useinmiten tarjoavat suomalaisen version 
annoksista. 

Matkamessut ovat kohtaamispaikka monella ta-
voin. Vuosittain tilaisuudessa kävijöille tuttujen 
tapaaminen ja tulevista kohteista keskustelemi-
nen voi olla se tekijä, jota ensisijaisesti hae-
taan.  
Uusia ideoita ja ajatuksia on mukavaa lähteä et-
simään, oli suunta sitten mihin päin tahansa  
Bussitorin kehittyminen on hieno asia. Tilaus-
ajoauton esittely on paikallaan, koska uudet su-
kupolvet saattavat saada ensikosketuksen mai-
nittuun laitteeseen messujen kautta. Matkailuun 
sopivia kulkuneuvoja on monen kokoisia. Ehkä 
ensi vuonna torilla on nähtävissä laajempi kat-
taus matkailubusseja, jolloin keskeisintä tilaa ei 
tarvitse täyttää ruokakioskiperävaunulla.
Matkamessut kokonaisuudessa on huomatta-
vasti laajempi alan kohtaaminen, kuin monet 
ajattelevat. Henkilökohtainen kontakti livenä 
on sittenkin onneksi vielä "IN"!
   

  Teksti ja kuvat; Isko Uusimäki

Matkamessuilla tavattua

Lähdetään turistibussiretkelle, matkateko on tärkeää, 
ei välttämättä päämäärä. 

Laplands Hotels Luoston toimitus-
johtaja Pekka Kuusisto vierellään 
malli aidosta mm. ihmiskuljetuk-
seen tarkoitetusta, Lapin neliveto-
vetäjästä ilman lukkoja.

Tuopillinen olutta, ei kahvi-olutta.

Raimo Kaisanlahti ja Timo Rinnekari, 
takana kisapirssi.

Nimikyltti lappalaisittain

Johanna Rinnekari, Koivikon Kievari
Puhoksella, Pohjois-Karjalassa.
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MAUKASTA 
HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ!

LÖYDÄ LÄHIN 

FRESTO!

Fresto tarjoaa maistuvaa ja laadukasta arkiruokaa, mukavassa ja 
siistissä ympäristössä, hyvän palvelun ja hymyn saattelemana, järki-
hinnalla. Maukkailla lounailla, a la carte  –annoksilla ja ScanBurgereis-
sa Fresto tarjoaa hyvää palveluas. 

Ryhmät tekevät edullisen pysähdyksen Frestossa. Tarjoamme etukäteen 
varattaessa yli 15 hengen ryhmille edullisemmat ruuan hinnat. 

KULJETTAJA JA MATKANJOHTAJA saavat VELOITUKSETTA RUUAN 
tuodessaan Frestoon yli 15 hengen ryhmän.

Tervetuloa nauttimaan!

Katso osoitteet ja aukioloajat

Meiltä kysytään:  Mikä 
merkitys on ammattitai-
dolla kaupunkien kehittä-
misessä?

Me vastaamme: Kysymys on hyvä, 
ellei peräti erinomainen. Olemme 
alkaneet havaita, että uudet suku-
polvet ovat tuomassa uusia ajatuk-
sia ao asiaan. Epäilemme kuitenkin,              
että globalisaatio on saattanut hie-
man heikentää näkemyksiä nimen 
omaan siinä suhteessa, että mikä 
sopii pohjoisiin olosuhteisiimme ja 
mikä ei!
Tämä koskee enenevässä määrin po-
liittisia kannanottoja, joissa ei, kuten 
tiedetään, tarvitse kantaa minkään-
laista vastuuta mistään. Hyvänä esi-
merkkinä voisi olla ns.  avokorttelit 
kaupungeissa, joissa aikaisemmin 
on rakennettu ns. umpikortteleita  
sisäpihoineen, jotka asukkaat ovat 

Radio
 Coach 

VASTAA LUKIJOIDEN 
KYSYMYKSIIN

tunteneet omaksi turvalliseksi alu-
eekseen, eikä yleisjulkiseksi , kaikille 
avoimeksi tilaksi. 

Meiltä kysytään: Mikä 
merkitys on rakennus-
suunnittelun ammattitai-
dolla positiiviseen  loppu-
tulokseen pääsemiseksi ja 
kansalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi?
Me vastaamme:  Kysymykseen vas-
taamiseksi  olisi tiedettävä , kuinka 
paljon onnistuneita taloprojekteja 
on suhteessa epäonnistuneisiin. 
Esim. koneellisen ilmanvaihdoni-
hanuuksia voidaan verrata ihmisen 
hengittämiseen. Kun laitteisto sam-
muu,  tai sen toiminta heikkenee 
huollon puutteessa, loppuu hapen 
saanti ja lahoaminen alkaa.  Las-
kennallisen ja käytännössä toimivan 
ratkaisun välillä saattaa olla suuria-
kin eroja. 

Meiltä kysytään: Miksi 
kulkuväylien ja parkkialu-
eiden hoitaminen tuntuu 
heikkenevän koko ajan? 
Me vastaamme:  Palstatila ei tällä 
kertaa riitä näin laajojen kysymys-
ten käsittelyyn. ...jatkuu sivulla 21

Kallan alueosaston 08
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25. tammikuuta 
2016 klo 18:00 Koskelon Matkailukeskuksessa, osoitteessa 
Ysitie 3399, 77600 Suonenjoki. Paikalla oli 7 jäsentä.

Henkilövalinnat vuodelle 2016;
Valittiin alueosaston puheenjohtajaksi Timo Ruotsalainen ja 
varapuheenjohtajaksi Tommi Suhonen.
Valittiin hallitukseen Pauli Hellberg,  Heikki Lipponen ja  
Veikko Manninen, sekä varalle Kari Heikkinen, Arto Parviai-
nen ja Kalle Kettunen.   Valittiin tilinpitäjäksi ja sihteeriksi 
Tarja Heinonen.
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Linja-autoturistiryhmille 
löytyy kotimaasta, Suo-
mesta, monia hyviä ja mie-
lenkiintoisia retkikohteita. 
Yksi tulevan kesän suurista 
kiinnostuksen ja matkojen 
kohteesta tulee varmaan 
olemaan Kemiönsaari. 
Näin ainakin uskon siellä 
nyt talvella vierailtuani. 
Sinne voi suunnata toki 
talvellakin, mutta matkan 
kohteet pitää valita ja 
varata huolellisemmin 
etukäteen.

Onnistuneen matkan Ke-
miöön teemmekin, kun 
retken kohteet ja aikatau-
lut on annettu paikallisen 
ammattitaitoisen oppaan 
suunnittelemaksi ja sitten 
myös opastamaksi. Paikal-
liset, itsekin siis kemiön-
saarelaiset, oppaat tietävät 
kohteista parhaiten ja osaa-
vat kertoa kiinnostavat asi-
at ryhmälle.

Oppaita ja ohjelmia voi 
varailla Kemiönsaaren op-
paat r.y:stä Marjatta Gren-
manilta puhelimesta 040-
838 0912 tai sähköpostilla 
osoitteesta guide@kimitoon.
fi ja kotisivut ovat www.ke-
mionsaarenoppaat.fi. Kemi-
önsaaren matkailuneuvon-
taan pääsee puhelimella 02-
426 0170 ja sähköpostilla 
tourism@visitkimitoon.fi.

Mitä talvella
Vierailuni piti sattua tam-
mikuussa oikein talviseen 
päivään ja kunnon pakka-
seen. Tämä ei kuitenkaan 
onnistunut, sillä sään hal-
tija halusi vierailuni tapah-
tuvan lumet sulattaneessa 
vesisateessa. Ulkokuvien 
ottaminen siinä harmaassa 
säässä ei siten ollut houkut-
televaa. Oli tarkoitus saada 
saaren kohteista talvisia ku-
via, sillä esitteissä on pää-
sääntöisesti sesonkikauden 
kesän kuvia. 

Jostain esitteestä olin lu-
kenut, että Kemiönsaari 
tarjoaa kauniin ja turvalli-
sen saaristomiljöön lisäksi 
monipuolisia palveluja, 
runsaasti kulttuuritarjontaa 
sekä yllin kyllin tekemistä 
kaikkina vuodenaikoina. 
Meri, ainutlaatuinen luonto 
ja historiallinen kulttuuri-
ympäristö tekevät saaresta 
viihtyisän paikan. 

Minun Kemiönsaaren päi-
väni oppaaksi oli lupau-
tunut Kaisa Launokorpi. 
Hän on yksi Kemiönsaa-
ren oppaista ja nimi var-
maan kertoo, että hänellä 
on läheinen yhteys myös 
l inja-autoy rittämiseen. 
J&M Launokorpi on hänen 
isänsä ja setänsä linja-auto-
yritys Kemiössä. Kaisa on 
mukana yrityksessä mat-
kasuunnittelussa ja kuljet-
tajana. Parempaa opastusta 
en siis voinut toivoa Char-
ter Club lehden lukijoille. 

Saari ei ole aivan pieni eikä 
vain yksi saari, vaan useita, 
Kaisa opasti minua aluksi. 
Kemiönsaaren kunta koos-
tuu noin 3000:sta saaresta 
ja luodosta, joista noin 30 
on asuttuja ympäri vuoden. 
Kunnan 7000:sta asuk-
kaasta noin 70 prosenttia 
on ruotsinkielisiä, loput 
suomenkielisiä. Suomen-
kielellä kyllä tulee toimeen 
varsinkin turistikohteissa. 
Olin varautunut Kaisan ve-
tämään päivääni Kemiön-
saaren turistikartalla, jon-
ka olin löytänyt mukaani 
Matkamessuilta. Sellaisen 
voi tilata myös Kemiön 
matkailuneuvonnasta tai 
hakea Kemiön keskustassa 
Luckanista/Villa Landessa 
osoitteessa Engelsbyvä-
gen 8, Kemiö. Sähköposti 
tourism@vistkimitoon.fi ja 
puhelin 02 426 0170. Siitä 
kartasta käy hyvin selville, 
mitä kaikkea saarelta löy-
tyy, miten siellä menee tiet 

Mahtava talvella 
vastustamaton kesällä,  Kemiönsaari

Vretan koulu on Sagolundin suurin rakennus, joita on kaikkiaan 27. Se oli 
Kemiön ensimmäinen kunnallinen kansakoulu ja toimi vuosina 1882- 2004. 
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ja minkälaisia etäisyyksiä 
siellä joutuu ajamaan. Saa-
ren pituus päästä toiseen 
on noin 40 kilometriä.

Paljonko tarvitaan 
aikaa

Saarella voi tehdä päivän 
kierroksia, mutta päiväs-
sä ei ehdi kaikkea. Jos 
matkaan sisältyy käynti 
Bengtskärin majakkasaa-
rella ja samalla matkalla 
yrittää tutustua muuhun-
kin Kemiönsaareen, tarvi-
taan kyllä yksi yöpyminen. 
Rosalan saarelta löytyvä 
Viikinkikeskus voidaan sil-
loin sisällyttää ohjelmaan 
ilman kiirettä ja vierailu 
Hiittisten kirkollakin tulee 
mahdolliseksi.  Nyt emme 
käyneet majakalla, emme 
viikinkejä katsomassa, em-
mekä yhdessäkään kirkos-
sa. Kirkkoja Kemiössä on 
kaikkiaan kymmenkunta ja 
niistä saa jo yhden matkan 

aiheen. Myöskään Kemiön-
saaren uusimmalla kohteel-
la eli Örön linnakesaarella 
emme käyneet. Sinne pääsi 
jo viimekesänä ja kävijät 
ovat olleet ihastuneita. Saa-
rella on paljon sotahistori-
aa, kuka on siitä kiinnostu-
nut, niin sinne pitää päästä 
käymään.

Örön saari on ollut sata 
vuotta suljettuna sotilasalu-
eena. Se on osa Saaristome-
ren kansallispuistoa. Järeät 
Obuhov-tykit, historialliset 
kasarmialueet ja erilaiset 
puolustusasemat kertovat 
rannikkopuolustuksesta eri 
aikoina. Örö on myös arvo-
kas luontokohde, yksi Ete-
lä-Suomen tärkeimmistä 
uhanalaisten lajien ja luon-
totyyppien keskittymistä. 
Alue on nykyään Metsä-
hallituksen matkakohteita 
ja opastusta ja muuta tietoa 
löytyy osoitteesta 
www.örö.fi. 

Sagalundista kertoi museon pääopas Jarmo Kujala ja kuvassa on myös Kemiön 
kierroksen oppaani Kaisa Launokorpi.

Mantereen puolella voi 
käydä tutustumassa luon-
tokeskus Sinisimpukkaan 
Kasnäsissä. Saaressa liiku-
taan kävellen ja sen reitit 
eivät ole aivan helppoja, 
joten liikuntarajoitteisille 
kulkeminen siellä ei oikein 
sovi. Toki satamaan ja sen 
läheisyyteen pääsee tutus-
tumaan.

Sagalund

Sagalundin museo siinä Ke-
miön keskustan tuntumas-
sa oli ensimmäinen käyn-
tikohteemme. Museo elää 
ympäri vuoden, mutta ul-

koilmamuseo on auki vain 
kesäisin tai erilaisten tapah-
tumien aikaan. Museon on 
perustanut kansakoulun-
opettaja Nils Oskar Jans-
son vuonna 1900. Hänen 
perustamassa museossa oli 
myös puutarha. Nykyinen 
museon päärakennus on 
vanha emäntäkoulu ja siinä 
toimii myös kahvila Adele. 
Adelessa voi nauttia myös 
lounaan arkipäivisin. Mu-
seon yhteydessä on myös 
museokauppa, joka on auki 
myös ympäri vuoden. Jans-
son testamenttasi aikanaan 
museon kaikille Kemiön 

Sagalundiin tulo näyttää tältä, parkkipaikka bussille löytyy tuosta oikealta ja 
sitten parkkipaikan perällä olevasta portista sisään.
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Labbnäs on vanha pappila, joka toimii nyt loma-
kotina ja ravintolana.

Taalintehtaan ruukilla meitä oli 
opastamassa Marjatta Grenman. 
Tässä ollaan ruukista tehdyn pie-
noismalin ääressä, josta saa hyvän 
käsityksen senaikaisesta raudan val-
mistuksesta.

Taalintehtaan kirjasto eli tässä pihalla opas ja tuleva ryhmä voivat tavata 
toisensa.

saaren kunnille ja kuntalai-
sille. Museoa hoidetaan ny-
kyään säätiön puitteissa.

Museolla on kesäisin opas-
tettuja kierroksia, aikamat-
koja lapsille ja aikuisille 
sekä käsityönäytöksiä ja 
työpajoja.  Sagalundis-
sa voit tilauksesta päästä 
mukaan myös vanhanajan 
oppitunnille Tjudan ped-
gogiossa, joka opastetun 
puistokierroksen kera kes-
tää 1-1,5 tuntia. Toinen 
suosittu historiahahmo on 
laukkuryssä Sergei, jonka 
esitystä on mahdollisuus 
päästä näkemään myös ti-
lauksesta. Nämä esitykset 
ovat tarkoitettu ryhmille ja 
varsinkin tuosta opettajasta 
lapset voivat nauttia. Mu-
seosäätiöön kuuluvat myös 
Taalintehtaan Ruukinmu-
seo ja Björkbodan lukko-
museo. Sagalundista saa 
lisää tietoa pääopas Jarmo 
Kujalalta puhelin 050 590 
4114 tai sähköpostilla 
jarmo.ku jala@sagalund.fi. 
Kahvila Adelen varauksia 
tiedustellaan puhelimesta 
02 42 3607.

Lomakoti Labbnäs

Labbnäs on vanha pappi-
la, jonka saaren suuri mies 
Amos Anderson osti ja lah-
joitti Martoille. Martta yh-
distysten jäsenet viettivät 
siellä jo 1950 luvuilla lomia 
suositussa täyshoitolassa. 
Tuolloin yksi viikon ohjel-
man kohokohta oli käynti 
tapaamassa Amos Anders-
sonia. Nykyäänkin se palve-
lee lomapaikkana ja on hyvä 
ryhmien ruokapaikkana. Se 
on auki tilauksesta, joten 
pitää varata etukäteen. 

Ruukinmuseo 
Taalintehtaalla

Paikka, jossa on ehdotto-
masti käytävä, on Taalin-
tehtaan Ruukinmuseo. Siel-
lä pääsee kokemaan miten 
Suomessa on tehty rautaa 
jo vuodesta 1686 alkaen. 
Daniel Faxell perusti ruu-
kin Ruotsin vallan aikana 
Suomeen siksi, että täältä 
löytyi puuta poltettavaksi 
ja vesivoimaa. Malmi tuli 
ruotsista laivoilla ja siksi 

ruukin tuli sijaita meren ää-
rellä. Taalintehtaan ruukin 
työntekijät saivat kaiken 
yhtiöltä, asunnot, saunat, 
pesulat, kaupan ja koulun-
kin. Yhteisö eli siis omaa 
elämäänsä, josta nyt museo 
on kertomassa. Raudan 
tuotanto tosin Taalinteh-
taalla on jo päättynyt 2010 
luvulla, mutta jotain toimin-
taa tehdasrakennuksissa 

on edelleen. Taalintehtaan 
keskustassa on edelleen 
paljon nähtävää. Monet sen 
rakennuksista ovat tarinan 
arvoisia. Löytyy sieltä oma 
hotellikin, Strandhotellet, 
joka tarjoaa myös kahvia ja 
lounasta ryhmille.

Ruukinmuseossa meitä oli 
opastamassa museon pää-
opas Marjatta Grenman 

Luontokeskus Sinisimpukasta saa opastusta mm. Örön kansallispuistoon.



Charter Club 13

Kasnäsin ravintola ja kauppa löytyvät tästä rakennuksesta. Siitä vaan portista roh-
keesti sisälle ja asioimaan. Kylpylä löytyy samasta pihasta.

Kemiönsaaren oppaista. 
Kun ryhmä tulee linja-au-
tolla Ruukin museoon, niin 
hyvä oppaan ja ryhmän 
kohtaamispaikka on kirjas-
ton parkkipaikka. Siihen 
kyllä bussilla mahtuu kään-
tämään. Osoite on Tullimä-
entie 7, 25900 Taalinteh-
das ja puhelin museolle on 
040 721 9535 tai sähköpos-
ti hans.ginlund@kimitoon.fi.

Kasnäs saaren 
eteläkärjessä

Maanteitä ja siltoja pitkin 
pääsee saaren eteläkärkeen 
Kasnäsin saakka. Siittä 
eteenpäin jatkettaessa tar-
vitaan yhteysaluksen kyy-
tiä, että päästään Rosalan 
ja Hiittisten saariin. Sinne 
emme nyt menneet, mutta 
Kasnäsin palveluihin tu-
tustuimme ravintoloitsija 
Henrika Enestamin emän-
nöimänä Ab Kasnäsudden 
Oy:n ravintolassa. Ravin-
tolan lisäksi samaan yri-
tykseen kuuluvat butiikki 
eli kauppa, hotelli, kylpylä, 
kalatehdas ja vierasvenesa-

ravintolaan saa puhelimella 
02 521 0115 tai Henrikan 

kännykkään 040 592 7173 
soittamalla. Koko Kasnäs-
uddenin puhelin on 02 521 
0100 ja kotisivu www.kas-
nas.com.  Ravintolassa on 
seisova lounaspöytä joka 
päivä. Saariston tapaan sii-
tä löytyy aina myös kalaa. 
Kaupasta voi ostaa oman 
kalatehtaan tuotteita. Ke-
sällä Kasnäsin rannassa on 
joka päivä saaristolaistori. 
Kylpylä on avoinna ympäri 
vuoden ja on samalla Kemi-
önsaaren ainoa uimahalli. 
Kasnäsin rannasta voi jat-
kaa tilausveneellä ja laivalla 
Bengtkärin ja Örön saarel-
le. Kuljetuksia hoitaa mm. 
Wilson Charterin Daniel 
Wilson puhelin 050 563 
6575 tai sähköpostilla 
daniel.wilson@wilsoncharter.
fi. 

Kasnäsin ravintolassa meitä emännöi 
ravintolapäällikkö Henrika Enestam.

Kasnäsin hotellihuoneet ovat erillisissä rakennuksissa pitkin rantatörmää.

Taalintehtaan Strand hotellet vaikuttaa ympäristöineen hyvin idylliseltä.

tama eli koko Kasnäsin kär-
ki yhteyslaivan laivalaituria 
lukuun ottamatta on yhden 
perheen hallinnassa. Tämä 
onkin kuljettajien hyvä 
tietää, kun tulevat ryhmän 
kanssa Kasnäsin rantaan. 
Sieltä ei löydy bussille py-
säköintialueita yleiseltä 
alueelta, mutta kun asioi 
jossakin edellä mainitussa 
palvelussa, voi bussin ajaa 
portista sisään ravintolan ja 
kylpylän parkkipaikalle. 
Kun ollaan tulossa bussiryh-
mällä Kasnäsin aikomukse-
na nauttia kahvit tai syödä 
ravintolassa, niin hyvä il-
moittaa vähintään puoli-
tuntia etukäteen. Yhteyden 
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Paluumatkalla 
poikettiin

Kasnäsistä lähdimme ta-
kaisin Kemiön keskustaa 
kohden ja matkalla poik-
kesimme ensin Högsåran 
lossirannassa. Högsåra on 
idyllinen saaristolaiskylä. 
Sinne ei kannata mennä 
bussilla, vaan ryhmä jat-
kaa tästä lautan kyydissä ja 
bussi odottelee. Saaressa 
on idyllinen Farmors Café, 
jossa on hyvä ruoka ja kah-
vi, sanoo Kaisa.

Söderlångvik
Söderlångvikin museo 
on varmaan ns. arvokkain 
käyntikohde Kemiönsaarel-
la. Se on Amos Andersonin 
kesäasuntoon sijoittuneena 
Dragsfjärdissä. Amos An-
derson oli Kemiöstä kotoi-
sin ja pysyi kemiöläisenä
vaikka toimikin Helsingissä 
yrittäjänä ja sanomalehden 

julkaisijana. Kulttuurihen-
kilönä hän keräili taidetta 
ja tuki taiteilijoita. Täällä 
Söderlångvikissä on osa 
hänen taidekokoelmasta, 
huonekaluista ja esineistä. 
Helsingissä sijaitsee hänen 
kotitalossaan Amos An-
derson taidemuseo. Söder-
långvikin Anderson hankki 
vuonna 1927. Hän laajensi 
rakennusta ylös ja sivuille, 
joissa siivissä sijaitse nyt 
isot salit. 
Monilla huonekaluilla on 
mielenkiintoinen tarina. 
Sieltä löytyy esimerkiksi 
Suomen tulevalle kunin-
kaalle Yrjö I:lle tehty ka-
lusto, jota tietysti Yrjö I ei 
päässyt käyttämään koska 
hänestä ei sittenkään tullut 
meille kuningasta. Pienessä 
ruokasalissa on Mustion 
linnan huutokaupasta han-
kittu kalusto. Hän osallis-
tui myös Svenska teatterin 
kunnostukseen Helsingissä 

ja liekö siinä syy, että teat-
terista poistettua esineistöä 
löytyy nyt täältä hänen ke-
säasunnoltaan, kattokruu-
nuja ja tuoleja on ainakin 
lähtöisin teatterin ravintola 
Royalista.

Andersonin taulukokoelma 
on sellaista taidetta, josta 
hän itse piti. Isossa salon-
gissa on flyygeli ja siellä 
pidetään Kemiönsaaren 
musiikkijuhlien konsertte-
ja. Salissa on kustavilainen 
kalustus. Isossa vierashuo-
neessa on samanlaiset huo-
nekalut kuin löytyy presi-
dentin linnasta. Amoksen 
oma makuuhuone oli aika 
askeettinen ja päivälepoon 
tarkoitettu pieni vuode on 
hyvin lyhyt eli hänen mit-
tojen mukainen. Museo on 
auki yleisölle kesäisin. Sa-
moin museon pihassa oleva 
Café Vivian, jossa on  noin 
100 paikkaa. Sieltä löytyy 
myös käsityömyymälä ja 
kesäisin pihalla on myös 
suoramyyntiä ja tallissa 
vaununäyttely. Söderlång-
vikissä on myös yksi Suo-
men suurimmista omena-
viljelyksistä. 

Ryhmävaraukset muse-
oon hoituu puhelimella 
02 424 662 ja opas löytyy 
tutusta 040 838 0912 nu-
merosta. Pöytävaraukset ra-
vintolaan numerosta 0400 
539 238. Söderlångvik on 
avoinna 15.5. – 31.8. joka 
päivä klo 11 – 18, paitsi 
juhannuksena. Syyskuussa 
viikonloppuisin. Ryhmät 
saavat sisäänpääsymaksusta 
alennusta. Osoite on Amos 
Andersonintie 2, 25870 

Dragsfjärd. 

Teitä mutkitellen

Vielä koukkasimme Björk-
bodan ja Fästanfjärdin kaut-
ta. Björkbodasta löytyy luk-
komuseo ja Fästanfjärdissä 
katselimme vanhaa kirkkoa 
ja jykevää kivikirkkoa pääl-
tä. Vanha veneenmallinen 
on rakennettu noin 1760 
ja uudempi kivikirkko on 
valmistunut 1912 Helge 
Rancken suunnittelemana. 
Erikoista siinä on se, että 
se on sisältä keltainen väril-
tään. Rannasta löytyy kah-
vila Krogen Eugenia van-
han kalkkiuunin kupeesta 
ja laituriin kiinnittyneenä 
sieltä löytyy Eugenia jahti. 
Se uusi vanhojen piirus-
tusten mukaan rakennettu 
laiva.

Kiitokset hienosta 
opastuksesta ja palvelusta 
Kemiönsaarella 
Kaisa Launokorvelle,
Jarmo Kujalalle,
Marjatta Grenmanille 
ja Henrika Enestamille.

 Matti Kulmala

 

Söderlångvikissä löydät näinkin ison pöydän. Sen ääreen mahtuu 32 henkeä.

 Söderlångvikin isossa salissa pidetään Kemiön musiikkiviikkojen konsertteja.

Västanfjärdin 
uudempi kivikirkko 
seisoo vakavana 
sateisessa tal-
visäässä.

Västanfjärdin vanha kirkko.
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Poliisilla on asiaaA r i 
K a -
res-

On aihe, joka puhuttaa ei 
ainoastaan liikenteen am-
mattilaisia, vaan kaikkia 
kansalaisia. Jokainen meis-
tä on tekemisissä liiken-
teen kanssa lähes päivit-
täin. Pidämme liikkumista 
paikasta toiseen itsestään-
selvyytenä. Harvoin ajat-
telemme, että matkalla voi 
sattua jotakin.

Vuonna 2015 kuoli liiken-
teessämme 257 ihmistä. 
Luku on 33 suurempi kuin 
edellisvuonna.

Loukkaantuneiden mää-
rä on noin 6373 ihmistä. 
Liki 80% kuolemaan joh-
taneista onnettomuuksista 
tapahtuu taajamien ulko-
puolella ja on ulossuistu-
misia taikka kohtaamison-
nettomuuksia.

Mainittakoon, että teilläm-
me ei onnettomuuksissa 
menehtynyt viime vuonna 
yhtään linja-autolla mat-
kustavaa tai linja autoa 
kuljettanutta henkilöä.

Suurimmat otsikot revi-
tään kuitenkin, jos osal-
lisena on raskasliikenne.” 
Kuinka suojatiellä jalan-
kulkija jäi kääntyvän rekan 
alle, kuinka vastaantuleva 

Liikenne...
ajoneuvo ohjaantui rekan, 
tai onneksi vähemmässä 
määrin linja auton keulaan 
jne",ovat tuttuja kaikille.

Jokainen kuolema liiken-
teessä maksoi jo vuonna 
2010 liikenneviraston las-
kelmien mukaan yli kaksi 
miljoonaa euroa, ja hen-
kilövahinkoon johtanut 
onnettomuus keskimäärin 
493 000 euroa.

Jokaisella vainajalla ja 
loukkaantuneella laske-
taan olevan noin 40 – 50 
omaista. Näin liikenneon-
nettomuudet koskettavat 
jokaista.

Liikenneonnettomuuksiin 
vaikuttavat monet syyt. 
Valtion kireä rahatilanne 
vaikutaa teidemme hoi-
toon ja pitkän päälle myös 
kuntoon. Se vaikuttaa 
myös valvontaan. Mieles-
täni Liikkuvan Poliisin 
lakkauttaminen oli suuri 
virhe. Valvonnan vähenty-
essä asenteet liikenteessä 
muuttuivat välinpitämät-
tömiksi kiinnijäämisriskin 
vähetessä. Sen on jo jo-
kainen ammattikuljettaja 
huomannut. Kaikenlainen 
kaahaaminen, vaaralliset 
ohitukset, jopa kansainvä-

listen käsimerkkien näyt-
tely raskaan liikenteen kul-
jettajille ovat lisääntyneet.

Vuonna 2017 on luvassa 
joitakin uudistuksia polii-
sin organisaatiossa. Kun 
vaan ei kävisi niin, että se 
vähäinenkin liikennepo-
liisi lamaantuu kokonaan. 
Raskaan liikenteen valvon-
taan tarvitaan erityisosaa-
mista. Tämä osaaminen 
katoaa pikkuhiljaa poliisis-
ta. Kursseilta valmistuneet 
nuoret poliisit opetetaan 
vain ryskäämään ja seu-
rustelemaan tietokoneiden 
kanssa. He eivät tiedä edes 
mikä ja millainen on ajo-
piirturi, tai mihin kuljet-
taja  ja ammattipätevyys-
korttia tarvitaan. 
Liikkuva poliisi valvoi 
myös kaikkea liikennettä 
niin maastossa, vesillä kuin 
teilläkin. Moni kaahaava 
silmänpalvoja menetti ajo- 
oikeutensa salaisen val-
vonnan kohdatessa. Yhä 
lisääntyvä kameravalvonta 
ei korvaa ihmisen tekemää 
työtä, eikä se edes kohtele 
kaikkia tasapuolisesti.

Esimerkiksi moottoripyö-
rällä ajavan ei tarvitse hil-
jennella kameroiden koh-
dalla.

Rikesakkojen ja sakkojen 
hintoja korotettiin viime 
vuonna tuntuvasti. Nyt 
niihin suunnitellaan vielä-
kin suuria korotuksia. Tou-
hu alkaa maistua pikem-
minkin rahan keräämiseltä 
valtion pohjattomaan kas-
saan, kuin liikenneturval-
lisuuden parantamiseksi. 
Rahastaminen liikenteen
kustannuksella tuntuu 
olevan pop myös Saksas-
sa. Siellä eräs ministeri on 
väläyttänyt, että polttoai-
neen hintaa pitäisi korot-
taa, jotta saataisiin kerä-
tyksi rahaa yhä paisuvaan  
pakolaisongelmaan.

Jos asenteita ei saada muu-
tetuksi, ja jos kiinnijäämis-
riskiä ei lisätä, on turha 
puhua liikennekuolemien 
puolittamista vuoden 2010 
luvuista puoleen vuoteen 
2020 mennessä. Tämä oli-
si 136 kuolemaa vuodessa.

Liikenneopetus pitäisikin 
käynnistää jo esikoulussa 
ja jatkaa opetusta ala- ja 
keskiasteella. Miksei voisi 
ajatella, että opetus tähtäi-
si B luokan ajo oikeuden 
saantiin.

 Turvallista matkaa
 Ari Karesvuo
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香港Hongkong
Xianggang

Xianggang tarkoittaa 
tuoksuvaa satamaa. 
Monet meistä tuntevat 
kuitenkin kaupungin 
englantilaisella nimellä 
Hongkong. Hongkong 
on ollut osana Kiinaa jo 
vuodesta 1997, jolloin kau-
punki siirtyi Britannian 
vallan alta Kiinalle. 
Hongkongissa sovelle-
taan ”yksi maa, kaksi jär-
jestelmää” – periaatetta, 
jossa perustuslaillisesti 
on taattu oma autono-
mia, kuten lainsäädäntö, 
tulli ja valuutta.  Vain 
ulko- ja turvallisuuspo-
litiikka ovat Pekingin 
hallinnon alla. Hongkong 
on yksi tärkeimmistä 
maailman kansainväli-
sen kaupan keskuksista.

Hongkong
Hongkongin alue koostuu 
Kowloonista, Hongkongin 
saaresta sekä Uusista Terri-
torioista. Uudet Territoriot 
ulottuvat Kiinan vastaisella 
rajalla kulkevalle Shenzenjoel-
le saakka. Hongkong sijaitsee 
subtrooppisella vyöhykkeellä. 
Mikäli haluaa matkustaa Uu-
den Territorion –alueelle, tu-
lee varautua malariaa vastaan. 
Muuten Hongkong on mala-
riavapaata aluetta. 
Hongkongin pinta-ala on vain 
1104 km2. Alue on saman 
suuruinen kuin Inarinjärven 
pinta-ala (1084 km2).  Tällä 
alueella asuu 7,2 miljoonaa 
asukasta, ja kuitenkin Hong-
kongin pinta-alasta on 75% ra-
kentamatonta. Hongkong on 
hyvin vuoristoista ja vehreää 
seutua. Miljoonakaupunkina 
Hongkong on yleisilmeeltään 

hyvin vihreä kaupunki, joka 
antaa vaikutelman harvaan 
asutusta seudusta. Asutus 
Hongkongissa keskittyykin 
keskitettyihin ja tiheisiin kes-
kuksiin. Hongkongissa pure-
taan ja rakennetaan nykyisin 
paljon. Pieneen tilaan sovite-
taan ja saadaan sopimaan pal-
jon rakentamalla kerroksittain 
ja korkealle. Rakennusteli-
neinä toimivat 
bambu kepeistä 
rakennetut te-
lineet. Telineet 
vaikuttivat hep-
poisilta raken-
nelmilta, 
joita ei olisi us-
konut näkevänsä Hongkon-
gin kaltaisessa kaupungissa. 
Hongkongissa rakennuksiin 
jätetään reikä keskeskelle 
rakennusta, jotta vanhan us-

Hongkongin pai-
kallisliiketeen 
bussikalus-
to koostuu 
pääsääntöisesti 
kaksikerrok-
sisista teli- ja 
kaksiakselisista 
busseista.

Hongkongissa rakennustelinei-
nä toimivat bambukepit

Bambutelineet rakennettiin 
ilman kunnon perustuksia
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komuksen mukaan, lohikäär-
meen henki pääsee vapaasti 
liikkumaan.
Manner-Kiinassa on oikean-
puoleinen liikenne, kuitenkin 
Hongkongissa liikenne on 
edelleen vasemmanpuoleinen. 
Tämä on jäänyt perintönä brit-
tivallan ajalta. Käytössä olevat 
liikennemerkit ovat edelleen 
myös samat kuin Englannissa 
on käytössä.

Joukko-
liikenne

Hongkongissa yli 90% päi-
vittäisistä matkoista tehdään 
joukkoliikenteellä. Hongkon-
gin joukkoliikenne onkin maa-
ilman kehittyneintä. Hong-
kongissa joukkoliikenteen 
matkat maksetaan nykyisin 
ainoastaan RFID- tekniikkaan 
perustuvalla Octobus card 
-kortilla. Kortilla voi maksaa 
ostoksia mm. myös kioskeissa 
ja kaupoissa. Hongkongin py-
säköintimittarit toimivat aino-
astaan Octobus kortilla. 
Hongkongin joukkoliikenne 

Hongkongin pai-
kallisliiketeen 
bussikalus-
to koostuu 
pääsääntöisesti 
kaksikerrok-
sisista teli- ja 
kaksiakselisista 
busseista.

Vanhan uskomuksen mukaan lohikäärmeille tuli rakentaa taloihin 

Hongkongin ihmisvilinää 
Nathan Roadilla

Big Bus Tourin reittejä operoi-
daan avokattoisilla kaksikerros-
busseilla
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koostuu monesta eri joukko-
liikenne kulkumuodosta. 
Linja-autoja kulkee koko 
Hongkongin alueella ja ovat 
pääasiassa ainoastaan kaksiker-
roksisia. Kaksikerrosbusseilla 
matkustajien kokonaiskapasi-
teetti on saatu mahdollisim-
man suureksi busseissa sekä 
bussit mahtumaan operoi-
maan ahtailla ja kapeilla teillä. 
Junaliikenteestä vastaa Mass 
Transit Railway, josta käyte-
tään lyhennettä MTR. MTR 
koostuu Hongkongin met-
rosta sekä Kowloon-Canton 
Railwaysta. MTR onkin no-
pein ja helpoin tapa matkustaa 
Hongkongissa lentokentän, 
Kowloonin ja Hongkong Is-
landin pohjoisosan välillä. 
Hongkong Islandin ja Kow-
loonin välillä kulkevat maan 
kuulut Star Ferryn lautat. Star 
Ferry Company on perustettu 
jo vuonna 1888. Yrityksellä on 
yhteensä kaksitoista lauttaa 
liikenteessä. Star Ferryn lautat 

”Ding Ding”

Pysäkkitolppien infotauluista 
selviää linjanumero, reitti, 

taksat, vuorovälit eri aikoina 
sekä muu tarpeellinen ohjeistus

Star Ferryn lautat kuljettavat 70 000 matkustajaa vuorokaudessa Kowloon ja Hongkong Islandin välillä.

Hongkongissa kotisatamaa 
pitävä Star Pisces on meille 
monelle tuttu laiva. Tiedätkö 
mistä?  Vastaus löytyy tekstin 
lopusta.
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kuljettavat päivässä yli 70 000  
eli 26 miljoonaa matkustajaa 
sataman yli, vaikka sataman ali 
kulkee sekä metro että tunneli 
autoille. Lisäksi Hongkong Is-
landin puolella kulkee neljän 
kilometrin pituinen raitio-
tiejärjestelmä, jota operoi-
daan kokonaisuudessaan vain 
kaksikerroksisilla vaunuilla. 
Paikalliset kutsuvat näitä kak-
sikerrosvaunuja lempinimellä 
”Ding Ding”. Hongkongissa 
on lähes 20 000 taksia. Taksit 
ovat väriltään punaisia, vihrei-
tä tai vaaleansinisiä. Punaiset 
saavat kulkea koko Hongkon-
gin alueella, vaaleansiniset 
vain Lantaun saarella ja vih-
reät kulkevat vain Uuden Ter-
ritorion alueella. Taksin saa 

Hongkongissa tunniksi käyt-
töönsä noin 50 US dollarilla. 
Taksi onkin varteenotettava 
kulkuneuvo, jos ei tiedä mi-
hin on tarkalleen menossa ja 
matkaan kuluu aikaa puolesta 
tunnista tuntiin sekä samaan 
kyytiin tulee 2-4 henkilöä.

Nähtävää

Hongkongissa on paljon näh-
tävää ja koettavaa. Helpoin ja 
paras vaihtoehto Hongkongin 
nähtävyyksiin tutustumiseksi 
on ostaa 24h tai 48h Big Bus 
sightseeing tour –lippu. Li-
pulla pääsee matkustamaan 

kolmea erilaista reittiä pitkin. 
Kowloonissa kulkee yksi reitti 
sekä Hongkong Islandin puo-
lella kaksi eri reittivaihtoeh-
toa. Ostamalla Delux-lippun, 
kuuluu siihen lisänä iltaristei-
ly Star Ferrylla Hongkongin 
satamassa. Mikä olisikaan 
parempi vaihtoehto katsella 
kaupunki kuin mereltä käsin. 
Big Bus Tourilta voi lisäksi 
ostaa erilaisia paketti koko-
naisuuksia, joihin voi kuulua 
valinnaisesti sisäänpääsylip-
puja niin Disneylandiin kuin 
Ocean Parkiin. Suosittelen 
ostamaan vähintään 48h li-
pun, jolla voi silloin matkus-
taa yhden päivän Kowloonin 
puolella ja käydä illalla vielä 
tutustumassa esim. Ladies 

Marketiin. Ladies Market on 
auki vain iltaisin ja kokemisen 
ja näkemisen arvoinen. Näiltä 
markkinoilta voi hankkia ihan 
mitä vain. Toinen päivä kuluu 
helposti Hongkong Islandin 
puolella, jossa Big Bus:lla on 
kaksi eri reittivaihtoehtoa. 
Stanleyn kiertoon pitkä ja kes-
tää kaksi tuntia jo ilman että 
hyppää matkan varrella pois 
kyydistä. Maisemat Islandin 
puolella ovat henkeäsalpaavia 
vuoristoisilla ja kapeilla reitil-
lä. Ostimme Big Busiin Ocean 
Park-paketin ja saimme vielä 
kolmannen päivän kaupan-
panpäälle ajaa Big Busilla.  Big 
Busilla pääsee Ocean Parkiin 
helposti ilman, että tarvitsee 
etsiä vaihtoehtoisia kulku-

Hongkong Island peittyneenä savusumuun

Kadulla Hongkongissa pystyi ostamaan 
niin hedelmät kuin lihatkin
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muotoja ja reittejä. Ostamalla 
Big Bus-lipun, saa myös Star 
Ferryn lippuja halutun mää-
rän sataman ylittämiseksi 
Kowloonista Hongkong Islan-
din puolelle. 
Suosittelen kaikille Hongkon-
gissa ensimmäisen kerran mat-
kaaville lämpimästi hop-on 
hop-off Big Bus Touria. Kul-
kemalla kaikki tarjolla olevat 
kolme reittiä, saa Hongkon-
gista kattavan käsityksen. Jou-
lukuisen käyntimme aikana 
ilman kosteus ja lämpötila oli-
vat Hongkongissa siedettäviä. 
Ainoana haittana oli savusu-
mu, joten Victoria Peakilla ei 
ollut järkevää käydä. Savusu-
mun takia sieltä ei olisi nähnyt 
mitään mihinkään suuntaan.

Ocean Park
Ocean Park Hongkongissa on 
kokemisen arvoinen kohde. 

Siellä kuluu helposti koko-
nainen pitkä päivä. Puisto on 
jaettu eläinpuistoon, jossa voi 
tavata niin mereneläimiä kuin 
pandatkin sekä huvipuistoon, 
joka on rakennettu 1,5 km pit-
kän köysiradan päässä olevalle 
vuoren huipulle. Huvipuiston 
yksi merkittävimmistä lait-
teista on hiuksia nostattava 
vuoristorata Hair Raizer. Vuo-
ristorata kulkee 88 km/h. Sen 
pituus on 850 m sekä korkeus 
35 m. Korkeuden tunnetta 
lisää vuoristoradan sijainti ai-
van vuoren rinteen reunalla. 
Radassa on neljä neljän G-voi-
man silmukkaa. Tukka nousi 

nimensä mukaisesti tuon kyy-
dissä pystyyn.

Kokemuksen 
arvoinen

Hongkong on kokemisen ar-
voinen matkailukohde, jossa 
on helppo sekä turvallista vie-
railla. Ruokailuihin saa Hong-
kongissa kulumaan paljon 
rahaa, mikäli syö länsimaa-
laisittain. Paikallisissa ruoka-
paikoissa ruuan ja juomat saa 
yleisesti yli puolet halvem-
malla kuin länsimaalaisissa 

paikoissa. Ruokalistat paikal-
lisissa ruokapaikoissa saatta-
vat tosin olla vain aterioiden 
nimillä, mutta kysymällä selvi-
ää annosten sisältökin.
Majoituksissa löytyy jokaisen 
rahapussille sopiva vaihtoehto 
varmasti. Hongkongissa on 
monen tasoista hotellia ja mitä 
sivummalla se sijaitsee kes-
kustasta sen edullisempaa asu-
minen on. Majoitukseksi on 
vaihtoehtona myös vuokrata 
paikallinen asunto. Helpoiten 
asunnon löytää näistä neljälle 
henkilölle. Hongkongiin mat-
kustavan on hyvä varautua 
henkisesti majoitustilojen pie-
nuuteen. Ne ovat todella pie-
niä länsimaalaisen mittapuun 
mukaan, mutta eihän matkoil-
le ole tultu nukkumaan!

Teksti ja kuvat;
Kim Venesjärvi

Cable Car vie Ocean Parkissa 
eläintarhan puolelta vuoren 
huipulla olevaan huvipuistoon.

Pandoja voi tavata 
Ocean Parkissa

M/S Star Pisces on konkurssiin men-
neen Rederi AB Sliten omistuksessa 
ollut M/S Kalypso.
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Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

Kotoista ruokaa joka päivä.
Yli 200 asiakaspaikkaa.
Hyvät paikoitustilat.

LAUKKU-CENTER
su-pe 10-18, la 10-16
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
www.harkapakari.fi

Laukaan Tupaswilla
Tv-sarja Pirunpellosta tuttu “Asseri Kantonen” esittelee rakentamansa perinnekylän.
Ruokailut runsaasta noutopöydästä. Turvekylvyt maailman suurimmassa savusaunassa.
Maastoretket armeijan vanhalla kalustolla. Kokoelma vanhoja traktoreita ja työkaluja.
Keskiaikamarkkinat 18.-19.6. 2016      Perinnepäivät 27.-28.8. 2016 

www.tupaswilla.fi   puh. 0207 410100  Ränssintie 5   41370 Kuusa    Laukaa

...jatkoa sivulta 9.
Paitsi, että  liikennejärjestelyiden 
tulevaisuuden ihmeet esim. Tampe-
reen keskustassa tulevat varmaan-
kin puhuttamaan kauan ja hartaasti 
siellä kulkevaisia ihmisiä. 
Tosin Helsinki-Vantaa lentokentän 
tilausajoparkin toimintaa on tehos-
tettu  pysäköinnin valvontaa lisää-
mällä. Merkittävää on kuitenkin, 
että esim. T2 parkin keskellä joka 
vuosi oleviin  oleviin lumikasoihin ja 
rakennnustyön parakkikontteihin, 
ei ole tiettävästi ilmaantunut sak-
kolappuja pitkäaikaisemmasta, kuin 
2h olemisesta. Tilausbussithan ovat 
paikalla vain huvin vuoksi.

Meiltä kysytään: Mikä 
on parhain tapa hoitaa 
liikenteen sujuvuutta 
kaupungeissa?
Me vastaamme:  Monesta suunnas-
ta tulleiden palautteiden pohjalta 
toteamme, että liikennettä tuntuu 
olevan tehokkainta sujuvoittaa 
hankaloittamalla, sakottamalla, 
unohtamalla,  kintaalla viittaamalla, 
politikoimalla, poistamalla liikkuva 
poliisi, jättämällä kaistat  auraamat-
ta ja jättämällä liikenteen ammatti-
laiset kuulematta heitä koskevissa   
asioissa.  

Radio
 Coach 

VASTAA LUKIJOIDEN 
KYSYMYKSIIN
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Meidän tilausajokuljetta-
jien odotetaan saapuvan 
paikalle turvallisesti ja 
ajallaan, riippumatta val-
litsevista keliolosuhteista. 
Meidän varaamme usko-
taan paljon, joten ajoneu-
vomme renkaat eivät saa 
pettää luottamusta kos-
kaan. Siinä, missä elekt-
roniikka kehittyy, niin 
kehittyvät myös renkaat. 
Matkapuhelimissa hio-
taan ohuempaa muotoi-
lua, kuten myös renkaissa. 
Renkaissa tosin haetaan 
matalamman rengaspro-
fiilin lisäksi leveyttä. Kul-
jetusyrittäjän suurin sääs-
tölovi on polttoaineessa, 
johon renkaiden kunnolla 
on suoranainen vaikutus 
siihenkin. Uusien ren-
kaiden valmistamisessa, 
valmistajasta riippumatta, 
kiinnitetään huomiota ku-
vion muotoiluun, jotta vie-
rintävastuksesta saataisiin 

mahdollisimman pieni, ja 
rahaa jäämään enemmän 
kuljetusfirman tilille uu-
siin investointeihin. 
Renkaiden kasvaessa vuo-
sikymmenten ajan ovat 
myös niiden rengaspaineet 
nousseet. Jokaisen yksilöl-
lisen renkaan perusmer-
kinnät on määritetty ren-
gasnormeissa. Renkaan 
kyljestä löytyvät aina myös 
enimmäispaine vanteelle 
asettaessa ja suurin sallittu 
täyttöpaine. Kuljetettaessa 

rengasta tulisi pitää paine 
alle 25%:ssa normaalista 
paineesta. Turvallisin tapa 
kuljettaa rengasta on pitää 
se kyljellään tavaratilassa. 
Renkaan paineistus tulee 
aina suorittaa turvakehi-
kossa, mikäli turvakehik-
koa ei ole olosuhteiden 
pakosta saatavana, on var-
mistettava renkaan kiinni-
tys ajoneuvoon! Renkaan 
paineistukseen liittyvät 
riskit saat minimoitua kes-
kittymällä täysin siihen, 
mitä olet tekemässä! En-
nen renkaan paineistamis-
ta tulee aina suorittaa huo-

Kuljettaja huolehtii autonsa renkaista 
– vaikka ei niitä paikaltaan näekään

lellinen tarkastus renkaan 
pintoihin. 

Renkaat eri 
tarkoituksiin

Voidaan ajatella Suomen 
olosuhteissa renkaiden 
käyttöiän olevan syksystä 
syksyyn. Miksi juuri sitten 
syksystä syksyyn ettei ke-
sästä kesään? Tähän hyviä 
perusteluja, sillä useimmat 
rengasmallit on suunnitel-
tu siten, että ne kuluessaan 
muuttuvat talvipintaisesta 
kesäpintaiseksi. Kaikissa 
tietämissäni linja-autoalan 
yrityksissä renkaiden vaih-
taminen aloitetaan varhain 
syksyllä, jotta saadaan par-
haimmillaan useisiin satoi-
hin busseihin vaihdetuksi 
renkaat ennen ensi pakka-
sia. Talven ensimmäisten 
kylmien ilmojen ilmettyä 

315/80 R 22,5, 315 on ren-
kaan leveys mm, 80 korkeus 
R =Radialia eli vyörengasta 
ja 22,5 renkaan sisäreikää 
tuumissa. Pienemmällä 
siinä kokomerkinnän 
perässä ovat kantavuus ja 
nopeusluokat. Pinnoitus-
kelpoinen eli regroovable.  
M+S sopii talviajoon. Tuo on 
se merkintä, jota haluai-
simme vaadittavan kaikilta 
raskaan kaluston renkailta 
talviaikaan ja huomatta-
vasti suuremmalla urasy-
vyydellä, kuin nykyinen lain 
vaatima 1,6 millimetriä.

Tässä on linja-auton etuak-
selille talvikäyttöön sopiva 
pintamalli.

Nykyisin käytettävän 
sisärenkaattoman renkaan 
vanne on samantyylinen 
kuin henkilöautonkin 
vanne, hiukan tietysti 
tukevampi ja suurempi.
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korjaamoilla on tunnetusti 
paljon muuta työtä, kuin 
renkaiden vaihtaminen. 
Kuten me kaikki bussilii-
kenteen ammattilaiset tie-
dostamme työkalujemme 
alla pyörivien renkaiden 
olevan nastattomia, koska 
rengastesteissä on todet-
tu hyvällä palakuvioinilla 
olevan yhtä hyvät ominai-
suudet kuin nastallisissa 
renkaissa. Lisäksi Suomen 
teiden rapautuminen ja 
kuluminen ei ole aivan 
niin ylvästä nastojen puut-
tuessa. Se ettei alla pyöri 
nastalliset renkaat, mut-
ta monesti ainakin uudet 
renkaat ohjaavalla akse-
lilla johtuu luonnollisesti 
siitä, että rengassuosituk-
sia noudatetaan. Amma-
tikseen renkaita vaihtavat 
eivät pinnoitettuja renkai-
ta suostukaan laittamaan 
ohjaaville akseleille. Mik-
si pinnoitettuja kuitenkin 

suositaan muissa renkais-
sa? Kuten arvata saattaa-
kin; kyseessä on merkittä-
vä kustannussäästö. Säästö 
syntyy siitä, että uutena 
ostetun renkaan kuluessa 
loppuun voi tehdä uuden 
pinnoitteen päälle. Tästä 
pitkälle kehittyneestä me-
netelmästä syntyy arviolta 
n.50-60% vuotuinen sääs-
tö (vrt. uutena ostettaviin 
renkaisiin).  Mm. Euro-
masterin tekemissä testeis-
sä pinnoitetun renkaan ki-
lometrisuorite on melkein 
sama kuin uuden renkaan.  
Pinnoitetussa renkaassa 
myös kumiseos on hieman 
uutta rengasta pehmeäm-
pää, millä saadaan lisättyä 
pitoa. 

          Teksti; Tomi Vasiljev
           Kuvat ja kuvatekstit;

Matti Kulmala

 

Volvo Truck Center Tur-
kuun on avattu rengas-
huoltopalvelun lisäksi uusi 
renkaiden analysointipal-
velu. Analysointipalvelu 
on ensimmäinen laatuaan 
Suomessa, ja siinä käytet-
tävä mittauslaitteisto ja 
menetelmät ovat alansa 
huippua. Palvelun avulla 
voidaan seurata renkai-
den kulumista, akseliston 
suuntausta, alustan väl-
jyyksiä ja rengaspaineita 
systemaattisesti. 

VOLVO KEHITTÄÄ 
RENGASPALVELUJAAN

Uusi renkaiden analysoin-
tipalvelu tulee tarjolle Tu-
run Volvo Truck Centerin 
lisäksi myös Vantaan uu-
teen Volvo Group Truck 
Centeriin, joka valmistuu 
syksyllä 2016.
"Volvo Trucks rengashuol-
lon ja analysointipalvelun 
saatavuutta on tarkoitus 
laajentaa tulevaisuudessa, 
kun ensin on kerätty ko-
kemuksia ja tietoa jatko-
kehittämisen tueksi", 
kertoo  Tommy Lindholm Volvolta.

Ennen oli linja-autoissakin käytössä ns. ristikudosrenkaita ja vanteina myös ns. lukkovanteellisia vanteita. Näin on käytäntö nyky-
ään isokokoisissa ja jäykkärunkoisissa työkonerenkaissa, kuten kuvassa. Siinä rengas lukittiin vanteelle erillisellä vanteen irtoke-
hällä, joka lukittiin siihen väliin kiilattavalla lukkovanteella. Sellaiselta vanteelta saadaan rengas pois ja takaisin niin, ettei ren-
gasta tarvitse taivutella. Tällaisten lukkovanteellisten renkaiden paineen täyttö oli riskialtista. Lukkovanteen huono lukkiutuminen 
saattoi aiheuttaa sen luiskahtamisen pois paikaltaan ja silloin renkaassa jo ollut paine pääsi purkautumaan kovalla paineellaan. 
Samalla se heitti vanteen osat suoraan täyttäjän kasvoille, jollei ollut suojakehikkoa. Tällaiset renkaat tarvitsevat aina sisäänsä 
myös erillisen sisärenkaan, sillä lukkovanteellisen vanteen tiiveys ei riitä ilman pysymiseen sisällä renkaassa.
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Volvon sähköbussia 
testiajettiin VTT:lla 
marraskuun lop-
pupuolella Espoon 
Otaniemessä.

Sähkö tekee voimakkaasti 
tuloaan joukkoliikentee-
seen. Erilaiset elekroniso-
vellutukset ihmismassojen 
liikutteluun tarjoavat hil-
jaista ja päästötöntä menoa 
kaupunkien keskustoihin 
jopa siinä määrin, että on 
alettu pohtia äänen merki-
tystä turvallisuustekijänä. 
Se ei kuitenkaan ole tällä 
hetkellä suurin tutkimisen 
aihe, vaan se, kuinka saada 
energiavirrat kulkemaan 
mahdollisimman pienin 
häviöin akuista ajomootto-
reille ja päinvastoin.

Kaupunkiliikenne
on vaativa toiminta-alue 
mille tahansa bussimuo-
dolle. Jatkuva pysähtely, 
kiihdytys, jarrutus, ajo 

täydellä nopeudella ja siitä 
taas hidastaminen luovat 
tehtäväkentän suunnitte-
luosastolle, jossa jokainen 

MUUTAMAN SADAN KILOMETRIN TESTIAJO

Volvo Electricity VTT:n testihallissa Espoon Otaniemessä

Volvon sähköbussin testiajo

Etupyörä lukittu kiiloilla ja liinoillaTakapyörä yli kaksimetrisen telan 
päällä. Vanteeseen on kiinnitetty 
testianturi

yksityiskohta on mietittä-
vä ja kehiteltävä kaikkine 
variaatioineen kilpailuky-
kyiseksi teolliseksi tuot-
teeksi.
Skandinaavisissa olosuh-
teissa ei ole helppoa löytää 
kaikenkattavaa sähköis-
tä järjestelmää, joka olisi 

Bussi ankkuroituna vahvoilla kuor-
mansidontaliinoilla. Auton takana 
on pakokaasun imuputkisto, jota ei 
tässä yhteydessä tarvittu
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vielä helppokäyttöinen ja 
pitkäikäinen. Pohjoinen 
sijaintimme pitää huolen 
siitä, että luonnon olot on 
huomioitava, varsinkin 
kylmyys, jos kuljetustuot-
teistakin halutaan toimivia 
kokonaisuuksia.

Jäähdytyspuhallin kytkeytyi tarvittaessa

Ajo-akustot on sijoitettu auton kattorakenteisiin luukkujen alle

Matkustamossa oli ”150m” kaikenlaisia johtoja
"liikettä" kohdillaan.

VTT:n tutkimukset ovat 
virallista tietoa, joiden pe-
rusteella voidaan laskea 
haluttuja arvoja autojen 
väliseen arviointiin. Riittä-
vän monta toisintoa antaa 
myös varmuuden tietojen 
paikkansa pitävyydestä. 
Käytännön testit ja labo-
ratoriomittaukset antavat 
hyvät pohjat laitteistojen 
kehittelyyn.

Tämän kokeilussa olleen 
sähköbussin tyyppiset au-
tot eivät varmaankaan tule 
vielä pitkään aikaan esim 
kiertoajelubussien listoille, 
mutta hybridiversiot saat-
tavat muutaman vuoden 
jälkeen olla kansaa kul-
jettamassa nähtävyyksille 
kaupunkiolosuhteissa.

Teksti ja kuvat
Isko Uusimäki

Valtion Teknologian Tut-
kimuskeskus Oy on kehit-
tänyt ajoneuvotesteihin 
merkittävän määrän erilai-
sia ohjelmia, joilla tekni-
set ominaisuudet voidaan 
analysoida tarkasti. Läm-

pötilojen vaikutukset ra-
kenteisiin ja toimintoihin 
voidaan mitata halutussa 
muodossa.

Sähköbussin akkujen omi-
naisuudet rekisteröitiin 
simuloimalla englanti-
laisen liikenteen rytmiä 
Lontoossa. VTT:n tutki-
muslaboratoriossa autoa 
ajettiin tietokoneohjelman 
mukaisesti monitorikuvan 
kautta. Aito ihmiskuljet-
taja piti autoa "liikkeessä" 
kuvaruudun informaation 
mukaisesti. Liikenteen ryt-
miä mukaileva aaltoileva 
näkymä ei juurikaan aitoa 
maisemaa muistuttanut, 
mutta hienosti testikuljet-
taja piti kaasulla ja jarrulla 

Kuljettajan istuin on keskellä autoa. 

Bussikortillinen testikuljettaja Keijo Kähkönen on 
juuri saanut pitkän ajorupeaman päätökseen
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Ammattipätevyyskoulutuk-
set ovat jo vahvasti toisella 
kierroksella. Jokainen meistä 
on saanut oppia myös raskaan 
liikenteen ennakoivan ajon 
koulutuksessa kuten lakipy-
kälätkin jo edellyttävät. Op-
pimateriaali on vain tahtonut 
olla kovasti tavaraliikenne-
painotteista. Liikenneturva 
on ottanut kopin asiasta ja 
tuottanut bussinkuljettajille 
oman aineiston, jota on yh-
teensä 35 oppitunnin verran.
Vahvana vaikuttajana on ol-
lut myös Suomen Ammatti-
liikenneakatemia ja Sakari 
Kaikkonen. Koulutusyritys 
räätälöi kursseja uusille kul-
jettajille ja toimii vahvasti 
ammattipätevyyskoulutuk-
sen parissa. Sakari toimii 
päätyönsä ohella myös Lii-
kenneturvan REAK koulut-
tajakurssien yhtenä ryhmän 
kouluttajana ja materiaalin 
päivittäjänä. Sakari otti yh-
teyttä ja pyysi kokoamaan 
asiantuntijaryhmää jäsenis-
töstämme arvioimaan uutta 
linja-autonkuljettajille suun-
nattua REAK koulutusmate-
riaalia. Kävimme tuumasta 

toimeen ja ryhmä bussialan 
kouluttajia, kuljettajia ja asi-
antuntijoita oli koulutetta-
vana. Oli aika koeponnistaa 
aikaansaatu kokonaisuus, to-
sin vain yhden pitkän päivän 
osalta.
Liikenneturvan nimissä 
kouluttajina toimivat Sakari  
Kaikkonen ja Harry Ranta-
hakala. Oppitunnit alkoivat 
kysymyksellä kuolonkolarei-
den 0-toleranssin tarkaste-
lulla. Ajatus on sellainen, että 
kukin ajattelisi asiaa siten, 
että ”Minä en kuole liiken-
teessä, enkä aiheuta kenen-
kään kuolemaa. Eikö olekin 
ihan hyvä ajatus ja lähtökoh-
ta liikenneturvallisuudelle?
Aineisto ja koulutuspäivän 
anti saivat innostuneen vas-
taanoton. Lähtökohtana oli 
Kuljettaja ja hänen tekemi-
sensä. Toki yhtenä isona plus-
sana oli huippukouluttajat eli 
tärkeä pointti on se miten ja 
millä lisukkeilla koulutuspäi-
vä tarjoillaan. Ehkä me olim-
me myös normaalitilannetta 
valistuneempia ja innostu-
neempia saamaan oppia kuin 
tavanomainen otanta koulu-

tuspäivien yleisöstä. 
Tässä nousee arvoonsa osaa-
va ja innostava kouluttaja, 
materiaali on kunnossa. Uusi 
Liikenneturvan REAK mate-
riaali linja-autonkuljettajille 
saadaan kaikkien REAK 
kouluttajien käyttöön kevään 
aikana.

Sakari Kaikkonen

Sakari on jäsenemme niin 
henkilökohtaisesti kuin yri-
tyksensä kautta. Hän on lii-
kenteen moniottelija, jolla 
on vahva bussitausta. Hän 
on myös yhdistyksemme 
edustaja Liikenneturvan 
hallituksessa (hänen taustal-
laan ovat myös Rahtarit ry ja 
Ammattipätevyyskouluttajat 
ry) Monessa sopassa keitetty 
mies pyörittää nykyään omaa 
yritystään. Suomen Ammat-
tiliikenne Akatemia Oy/ Au-
tokoulu Liikenneakatemia 
sekä lukuisat luottamus- ja 
asiantuntijatehtävät pitävät 
miehen kiireisenä. Teemme 
Sakkea tutummaksi jäse-
nistölle pienen haastattelun 
muodossa.

Kuka olet ja mitä teet 
nykyään?

Toimin kouluttajana ja yrittäjänä 
Tuomo Kauppisen kanssa Suomen
Ammattiliikenne Akatemia / Autokoulu 
Liikenneakatemiassa. Toimin myös 
puheenjohtajana Ammattipätevyys-
kouluttajat ry nimisessä yhdistyksessä. 
Liikenneturvan REAK kouluttajakurs-
sien koulutustoiminnassa olen ollut 
mukana vuodesta 2008.
Koulutukseltani olen Linja-autonkul-
jettaja, Liikenneopettaja, Logistiikka 
ins ( AMK ) sekä suorittanut ammatilli-
sen opettajan koulutuksen.

Olet ollut monissa tehtävissä 
liikenteen näköalapaikoilla? 

Kyllä ja näistä merkittävin on aika 
AKE:n ylitarkastajana sekä vastaavissa 
tehtävissä hetki Trafissa yrityksemme 
kautta. Ammattipätevyyskouluttajat 
ry:n edustajana säädöshankkeissa on 
saanut toimia mm asiantuntijana lii-
kenne- ja viestintävaliokunnassa.

REAK-koulutusta bussinkuljettajille

Sakari Kaikkonen

Sakari  KaikkonenSakari  KaikkonenSakari  Kaikkonen

Harry Rantahakala Pentti Tervo
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Millainen on historiasi 
bussialalla?

Bussiura alkoi varusmiespalveluksessa 
Rovaniemellä vuonna 1990 jossa toimin 
varusmieskuljettajana. Kotiuduttuani 
ja heti kun ikää tuli tarvittava määrä 
niin aloitin varsinaisen kuljettajauran 
Lohinivan Linjoilla Ylitorniolla. YK 
reissun jälkeen ura jatkui Suomen 
Turistiauto Oy:n kirjoilla muutaman 
vuoden kuljettajana ja sitten koulut-
tajana. Tämän jälkeen parisen vuotta 
aikuiskoulutuskeskuksessa bussipuolen 
kouluttajana ja sen jälkeen tulikin sitten 
liikenneopettajan työt autokoulussa 
ja muutama virkavuosi. Linja-autolla 
keikkahommia olen tehnyt vaihtelevasti 
riippuen muiden töiden aikatauluista. 
Tällä hetkellä koulutan myös uusia 
linja-autonkuljettajia pääsääntöisesti 
oppisopimuksella.

Ammattipätevyyskoulutus on 
ollut tärkeä osa työtäsi?

Ammattipätevyyskoulutus on ollut 
kokopäiväisesti työssäni mukana jo 
vuodesta 2007,  jolloin menin ylitar-
kastajaksi AKE:en. Päätehtäväni siellä 
oli juuri ammattipätevyyteen liittyvät 
tehtävät. Tämän jälkeen olen tavalla tai 

toisella ollut ammattipätevyyden kans-
sa tekemisissä ja asia alkaa pikkuhiljaa 
avautua....

Toinen kierros on edennyt hyvän 
matkaa. Miten asia on edennyt ja 
miten sen pitäisi edetä?

Toinen kierros henkilöliikenteessä ” 
vanhoilla kuljettajilla” tulee tänä vuonna 
puoleenväliin. Tilanne vaikuttaa yleisesti 
ottaen huonommalta kuin ensimmäinen 
kierros, jos verrataan suorittamattomia 
päiviä ja jäljellä olevaa aikaa. On hyvä 
muistaa, että aika koulutusten suorit-
tamiseen toisella kierroksella ”vanhojen 
kuljettajien” osalta on henkilöliiken-
teessä vuoden- ja tavaraliikenteessä 
kaksi vuotta lyhyempi. Tuntuu, että 
moni on tullut ensimmäisen kierroksen 
koulutuksesta jo ”kylläiseksi” ja toiselle 
kierrokselle ei ole kiirettä. On toki hyvä 
muistaa, että on paljon alan yrityksiä, 
joissa koulutukset hoidetaan erittäin 
mallikkaasti.

Onko yritysten ja kuljettajien 
asenteissa tapahtunut kehitys-
tä?

Kokemusten perusteella koulutukseen 
suhtaudutaan tällä hetkellä positiivi-

semmin kuin aiemmin. Tähän vaikuttaa 
kokemus, ensimmäisen kierroksen kou-
lutuskokemukset, eli millaista koulutusta 
on saanut. Jos on saanut hyvää oikein 
valittua asiantuntevaa koulutusta, niin 
kokemukset ovat positiiviset. Taas, jos 
on kokemukset ovat huonot, eli huono 
koulutus, niin ei siitä kovin paljon voi 
odottaa.  Yleisesti ottaen valtaosan kul-
jettajien tietämys on yleisesti parantunut 
ja tiedot ovat paremmin ajantasalla 
ensimmäisen kierroksen jälkeen.

Mitkä ovat liikenneturvallisuu-
den suurimmat haasteet?

Liikenneturvallisuuden suurimmat 
haasteet viimeisten tietojen mukaan ovat 
kuljettajan ajovalmiuteen, eli kuntoon 
ja terveyteen liittyvissä asioissa. Am-
mattiliikenteessä linja-autonkuljettajat 
yleisesti ottaen ovat tässä paremmassa 
tilanteessa kuin muut ammattiliikentee-
seen kuuluvat ryhmät. Valvonnan puute 
näkyy liikenneturvallisuudessa kaikilla 
osa-alueilla. Tästä ilmenemä on viime 
vuoden liikenteessä kuolleiden määrän 
voimakas kasvu.

Terveiset Tilausajokuljettajille?
Hankkikaa yhteisesti ammattitaidolla 
tehtyjä koulutuksia, jotka auttavat 

arkipäivän työssä. Ammattitaitoiselle 
koulutusorganisaatiolle tulee esittää 
toive aiheesta ja asioista joita kuljettajat 
työssään tarvitsevat ja sen ympärille 
rakennetaan koulutus. Räätälö ity 
koulutus antaa aina paljon enemmän 
eikä käytännössä ole sen kalliimpi kuin 
muutkaan koulutukset. Hankkikaa 
koulutukset hyvissä ajoin,  jotta saatte 
sitä koulutusta joka parhaiten palvelee 
työtänne ja omaa jaksamista. 
Uusi Liikenneturvan REAK koulutus linja-
auton kuljettajille on yksi henkilöliiken-
teeseen räätälöity paketti, ennakoivan 
ajon koulutushan on säädöksillä kaikille 
mahdollistettu osio ja siitä kannattaa 
ottaa hyöty irti kokonaisuudessaan.
Soittakaa, kysykää, ottakaa yhteyttä
Sakari Kaikkonen 0400 696704 
sakari.kaikkonen@liikenneaka-
temia.fi 

Teksti ; Timo Rinnekari
Kuvat; Isko Uusimäki
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Kun halutaan tarkkaa tietoa 
renkaista, kysytään asiantun-
tijalta. Häntä ei kuitenkaan 
auta päästää kertomaan kaik-
kea tietoaan, sitä on niin pal-
jon. Kun kuitenkin kysytt iin 
asiantuntijalta kolme asiaa, 
jotka kuljett ajan tulee tietää 
autonsa renkaista oli vastaus, 
oikeat paineet, oikeat pai-
neet ja oikeat paineet. Niin 
tärkeä asia renkaiden oikea 
paine on. Tuossa renkaiden 
paineissa on amatööreillä 
paljon virheellistä käsitystä. 
Liian pieni paine on aina hai-
tallista. Itsekin luulin, ett ä 
henkilöautoni renkaissa 
kannatt aa pitää korkeampaa 
painett a (2,2 bar.) kuin auton 
ohjekirja suositt elee (2,0 bar).  
Asiantuntija rengasliikkeessä 
oli kuitenkin sitä mieltä, ett ä 
minun autoni kesärenkaissa 
pitää olla painett a 2,5 baria, 
jott a se on hyvä. Yleisesti ot-
taen talvirenkaissa pitäisi olla 
vielä kesärenkaitakin korke-

ampi paine. Kovalta tuntuu, 
mutt a kyllä tuntuu ajokin 
hyvältä. Ääntä tosin tulee 
hieman enemmän kuin noilla 
auton ohjekirjan suositt ele-
milla paineilla.

Jospa kuitenkin haemme 
kolme asiaa renkaista ja pyö-
ristä, joista kuljett ajan tulee 
huolehtia. Edelleen on tietys-
ti tuo paine ja kyllä paripyö-
rien koputt elu rengasnuijalla 
voisi kuulua edelleen aamuri-
tuaaleihin, vaikka renkaiden 
ilmanpitävyys onkin hyvällä 
tasolla. Yksikin pelastett u 
lähtö palkitsee vaivan. Toi-
nen on tietysti renkaiden 
kunnon ja kulutuspinnan 
tarkkailu. Huolto ei vältt ä-
mätt ä ehdi huomata kaikkea 
renkaiden kulumista ja vau-
rioitumista, kyllä niiden ha-
vainnointi kuuluu myös kul-
jett ajalle. Pyörien kiinnitystä 
on syytä myös seurata. Hait-
tana voivat olla linja-autoissa 

käytett ävät kapselit. Pyörien 
vaihdon jälkeen on aina var-
mistett ava jälkikiristyksellä/
tarkastuksella, ett ä mutt erit 
ovat varmasti pysyneet kiin-
ni. Parin sadan kilometrin 
ajon jälkeen ne jo kertovat, 
onko vaaditt ava kiristystiuk-
kuuden momentt i säilynyt.

Rengas kertoo

Auton rekisteröintitodistuk-
sen teknillinen osa kertoo, 
minkälaiset renkaat autoon 
kuuluu. Siellä on kerrott u 
koko, kantavuusluokka ja no-
peusluokka, joita pitää nou-
datt aa. Vastaavasti renkaan 
kyljestä löytyvät nämä tiedot. 
Uusia renkaita autoon asen-
nett aessa on tarvitt ava tieto 
renkaan myyjällä ja asenta-
jalla. Kyllä tietysti asiantun-
teva ostajakin tietää, minkä-
laiset renkaat autoon kuuluu. 
Renkaan kyljessä on paljon 
tietoa renkaasta, sitä on pal-

jon enemmän kuin mitä kul-
jett ajan tarvitsee tietä.

Pinta ratkaisee paikan

Raskaassa kalustossa ei 
käytetä kaikilla pyörillä sa-
maa pintakuviota, kuten hen-
kilöautoissa tehdään. Etuak-
seli kun ohjaamista varten ja 
siellä pitää olla siihen sopiva 
kuvio, jolla voi myös jarrut-
taa. Vetoakselilla pitää olla 
hyvän vetopidon antava 
kuvio. Vapaasti pyörivillä 
akseleilla tarvitaan vakaasti 
suuntansa pitävää kuviota, 
jolla kuitenkin voi myös jar-
rutt aa. Siksi raskaan kaluston 
renkaissa on paljon vaihtoeh-
toja pintakuvioinnissa. Linja-
auton renkaita valitt aessa on 
vielä huomatt ava niiden me-
luarvot.
 Matti Kulmala

Vanhempi kuljettaja tarinoi renkaista  
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Yhdistyksen oma 
kelohuvila odottaa Sinua!
Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä 
ja pystyy majoittamaan mukavasti 4-6 henkeä 
ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa akti-
viteettejä ja lapin elämyksiä ympäri vuoden. Mö-
kiltä on matkaa palveluihin noin 1500 m. Katso 
myös www.pyha.fi  

Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu 
keittiö, pesukone, kuivauskaappi, astianpesu-
kone, tunnelmasta ja lämmöstä vastaa Tulikiven 
vuolukivitakka, 3 televisiota, joista 1 taulu- TV 
kortinlukijalla (antenniverkko), DVD- soitin, va-
jasta löytyy 2 polkupyörää, lämpöpistoke autol-
le. Pihalla on myös uusi, todella hieno grillikota.

 

Lomakohteen osoite: 
Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi

Varaukset hoitaa; 
Jukka Kähkönen 0400 695 316, 
E-mail:   
jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi 
Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoit-
teesta www.tilausajokuljettajat.fi /kelohuvila 

HINNASTO JÄSENILLE:
Sesonkiviikot: 1, 8 ‒18, 36 ‒ 40, 52, 53 / 
400 € /viikko.  Muut ajat: 300 € /viikko
Henkilökannattajille: 500/400 € /viikko.

Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 
60 € / vrk, etusija kokonaisilla viikoilla. 

Oulun os 09 uusi hallitus  
Uudet jäsenet pj Pekka Pollari, vpj Kari Eilola, varsinaiset jäsenet;  
Katja Pyyny, Pekka Kantola, Kalervo Saarenpää. Varajäsenet 
Esko Tuomivaara (puuttuu kuvasta),  Kari Hiltunen, Petri Vuollet.

LOUNAIS-ALUEOSASTON 02 
  

vuosikokousta vietettiin 25.1.2016 Leenanlounaalla Turussa. Paikalle 
oli saapunut vain 13 osaston jäsentä. Kokous aloitettiin maittavalla 
iltapalalla, kiitos Leena.
Iltapalan jälkeen annettiin puheenvuori Varsinais - Suomen elinkei-
no, Liikenne-  ja ympäristökeskuksen tarkastajalle Tarja Iivoselle, 
joka selvitti meille Linja-auton kuljettajien lepo ja työaikalakia 
ennalta esitettyjen kysymysten varassa sekä 1.3.2016 astuvia uusia 
muutoksia pari tuntisen massiivisen ja hyvän luennon aikana.

Vuosikokouksessa valittiin Lounais-alueosastolle 02 puheenjoh-
tajaksi Pekka Maunu varalle Arto Koskinen sekä sihteeriksi Satu 
Maunu.  Hallituksen muodostavat Ilpo Hynynen varalla Lasse Aal-
tonen, Kari Revo varalle Seppo Knuutila sekä Antti Koskentaka ja 
varalle Harri Källbacka. Taloudenhoitajana jatkaa Kari Virtanen. 
Jäseniä osastolla on 238, eläkeläisiä 17 sekä kannattajia 12.

Kiitokset kaikille kokoukseen mukaan vaivautuneille, sekä Tarjalle ja 
Leenalle hyvinvoinnistamme.

Palautetta lehdestä ?
Kerro mitä mieltä olet lehdestä?

Mikä juttu oli hyvä ja millaisia asioita 
toivoisit käsiteltävän enemmän?
Sähköpostilla päätoimittajalle

isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi 
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Maailman Mestareita 
2015 kuljetettiin kisojen 
alusta loppuun Lehtimä-
en Liikenteen uudella 
Setra 515 HD-täysturisti 
bussilla. Täysmittainen 
ajoneuvo osoittautui 
maineensa mukaiseksi 
laitteeksi, jossa kuljetta-
jillakin oli hyvät oltavat.

Jarmo Talvitie ja Jari 
Pyörre toimivat  kuljetta-
jina Suomen joukkueelle. 
Siirtomatkat eivät olleet 
kovin pitkiä, mutta auton 
ominaisuudet tulivat esil-
le lyhyilläkin matkoilla.
Kisajoukkueen kulje-
tuksissa yhdistyi monta 
tilausajoon kuuluvaa 
elementtiä siten, että 
kuljettajalla oli mahdol-
lisuus arvioida auton 
toimintoja vaihtelevissa 
tilanteissa.

Kuljettajan työtila on eräs 
keskeisimmistä asioista, 
mistä miehet pitivät. Tilaa 
on joka suuntaan, näke-
mäalueet hyvät, hallinta-
laitteet oikeilla paikoillaan, 
kori on äänetön, sekä ajet-
tavuus kohdallaan. Viimek-
simainittuun lienee syynä 
jousituksen tasapainoisuus 
ja erillisripustettu etuakse-
listo. Etupyörien kääntö-
kulma on kaikin puolin riit-
tävä. Bussilla oli mukavaa 
ajaa keskikaupungillakin, 
vaihteisto hoiteli homman-
sa huomaamattomasti.

Matkustamon lämmitys ei 
aiheutanut ongelmia, sää-
detyt arvot pysyivät tasai-
sina ja etupuhaltimet olivat 
riittävän tehokkaat.

Setraa vie 10.77 litrainen 
suora kuusisylinterinen 
Euro 6 moottori. Tehoa 
on 422hv ja sitä välittää 
Mecedes-Benzin GO 250-8 
MPS vaihteisto. Akseliväli 

6,090m ja rengaskoko on 
295/80 R 22.5 . Pituutta on 
12.295m ja korkeutta 3.77. 

Kässbohrerin historia alkaa 
jo 1800 luvun loppupuolel-
ta. Bussivalmistus Setra-
nimellä alkoi 1951 , jolloin 
Frankfurtin automessuilla 
esiteltiin ensimmäinen 
itsekantavalla korilla val-
mistettu S8 auto, jossa oli 
takamoottori ja vaihteis-
to suorine välityksineen 
taka-akselille. Perusidea-
na oli keskittyä koriraken-
tamiseen ja käyttää aina 
aikansa parhaimpia kom-
ponenttejä alustassa. Mat-
kan varrella on valmistettu 
erimittaisia ja korkuisia 
koreja niin hyvin kuin on 
ollut mahdollista.  Vuonna 
1995 bussivalmistus siirtyi 
kuitenkin Daimler-Benzin 
konserniin oma tytäryhtiö-
nään. Setran nimi tulee ko-
rirakenteen saksankielisen 
"selbsttragende" nimenly-
hennyksestä.

Merkki / malli  Setra S 515 HD  
Vuosimalli 2016

Käyttöönottovuosi 2015
Moottori om 470 , suora 6
Moottorin teho 422 hv
Päästöluokka Euro 6
Vaihteisto 
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS
Akseliväli 6,090
Rengaskoko edessä 295/80 R 22.5
Rengaskoko takana 295/80 R 22.5
Ovien määrä 2
Istumapaikkojen määrä 50
Varusteet ; Ilmastointi, WC, TV/Video, 
Tavarahyllyt, Turvavyöt,  Käsinojat, 
Taittopöydät istumissa, Oppaan 
istuin, Panoraamaikkunat, 
Matkatavaratilat, Kuljettajan istuin 
ilmajousitettu, Jääkaappi, Säädet-
tävä ohjauspyörä, Ajotietokone, 
Sumuvalot, Sävytetyt lasit, Tunkki, 
Sammutin, Hidastin, ASR, EBS, 
Levyjarrut, Aurinkoverhot
Moottorin tilavuus 10.77 cm3
Ajoneuvon ulkomitat  p.12,295 m k. 
3,77 m Lisävarusteet  Invertteri 230v 

 Teksti ja kuvat; 
 Isko Uusimäki

MM-kisoissa oli logistiikalla suuri merkitys
SETRA TYÖVÄLINEENÄ MM-KISOISSA
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PUNAISEN
PIIPUN 

KIEVARI
Tilausajokuljettajat ry on 
valinnut vuoden tauko-
paikaksi Punaisen Piipun 
Kievarin.  Kotileipomo 
Siiskonen Oy:n pyörittämä 
kahvila-ravintola sijaitsee 
5-tien varrella, 22 km Mik-
kelistä Kuopion suuntaan. 
Samassa kiinteistössä 
toimii yrityksen leipomo, 
joten tuoreus on varmuu-
della taattu.

Sirkka ja Pentti Siiskonen pe-
rustivat Kotileipomo Siiskosen 
52 vuotta sitten. Nyt vetovas-
tuussa on kolmas sukupolvi. 
Veljekset Anttu ja Henri Rau-
tio pyörittävät perinteikästä 
perheyritystä. Toista sukupol-
vea edustaa Riitta Siiskonen, 
joka on vielä mukana osa-
aikaisesti. 

Mikkelistä 22 kilometria Kuopion suuntaan
Yli puolen vuosisadan pitui-
sen historian aikana yritys on 
kasvanut kyläsepän pajaan 
perustetusta leipomosta ny-
kyisiin mittoihinsa. Viimeisin 
suuri kasvuhyppäys tapahtui 
seitsemän vuotta sitten kun 
leipomo perusti oman myy-
mälän ja ravintolan nykyisiin 
tiloihin.

Siiskosten yritys on myös 
erittäin merkittävä työllis-
täjä. Myymälässä työsken-
telee vakituisesti 10 henkeä 
ja leipomon puolella 25. 
Kesäsesongin aikana koko-
naisvahvuus nousee noin 50 
työntekijään. Talon tuotteita 
myydään useissa itäisen Suo-
men marketeissa ja Mikkelin 
kauppahallissa on myymälä ja 
kahvila. 

Tuoreus, laadukkaat 
raaka-aineet ja oma val-

mistus arvossaan

Ravintolassa myytävät leipo-
motuotteet tulevat suoraan 
uunista, mikä on itsestään sel-
vää. Samoin kaikki mitä voi-
daan kohtuudella valmistaa 
paikan päällä, tehdään itse. 
Tässä on varmuudella resepti, 
millä saavutetaan bussiryhmi-
en suosio. Rehdistä paikan-
paikan päällä tehdyistä her-
kuista koostuva lounasbuffet 
tarjoillaan joka päivä. Samalla 
voi tehdä myös ostoksia kotiin 
viemisiksi. 

Kiitosta kuljettajilta ja ryh-
miltä on tullut tuoreista ja 
laadukkaista tuotteista, ystä-
vällisestä palvelusta, siisteistä 
ja hyvin hoidetuista asiakas-

Aukioloajat
ja yhteystiedot;

ma-to 7 - 18
pe 7 - 20
la 8 - 16
su 10 -18

Myymälä, 
Punaisen

 Piipun kievari
puh. (015) 4100 425

0400 731 218,
kievari@kauraleipä.fi
www.kauraleipä.fi

Vuoden 2015 paras taukopaikka

tiloista sekä hyvin toimivista 
liikennejärjestelyistä.

Henri Rautio vastaanotti Tilausajokuljettajien ry 
Tommi Suhosen ojentaman lahjabussin 

Teksti: Timo Rinnekari
Kuvat; Henri Rautio,Tommi Suhonen
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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

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
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Edestäni lipui perhe.  
Naiset olivat pukeutuneet 
ruskeisiin  asuihin,  jotka 
ulottuivat päästä jalkoihin. 
Naisia oli kolmea kokoa äiti 
ja kaksi tytärtä.  Isä kulki 
edellä tavallisissa miesten 
vaatteissa.  Kielestä, mitä 
he puhuivat en saanut mis-
tään kiinni.   Kansallisuus 
oli ehkä somaleja. 
 
Ulkoinen kuva ja omat 
mielikuvamme 
 
En ole käynyt Somaliassa, 
minun kuvani maapallon 
toisella puolella asuviin 
kansoihin perustuu televi-
sion, aikakausilehtien ja 
sanomalehtien antamaan 
tietoon. Ehkä heilläkään 
ei tänne tullessaan ole 
ollut meistä minkäänlaista 
kuvaa.  Kulttuurihistorian 
opettaja neuvoi aikoinaan; 
jos et osaa maan kieltä, niin 
puhu  suomea, niin silloin 
elekieli on kohdallaan. 

  

Kielellinen 
viestintä

Kun ei puhuta samaa kieltä, 
joudumme tulkitsemaan 
toistemme viestejä erityisen 
tarkasti.  Asento, äänensävy, 
ilmeet kertovat, miltä joku 
kuulostaan ja miten siihen 
olisi reagoitava.
Suomenkielen intonaatio 
on laskeva, jonka esim. 
saksalaiset tulkitsevat niin, 
että puhuja on lopettanut 

sanottavansa.  Heille se 
merkitsee mahdollisuut-
ta  saada puheenvuoro.  
Suomalaisen tauot puheen 
välissä on myös saksalai-
sen mielestä liian pitkät.  
Intonaatio, painotus, äänen 
korkeus ja voimakkuus ovat 
eräänlaisia keskustelun 
vaihteita ja nämä eroavat eri 
kulttureissa.  Aänen voimak-
kuus ja päälle puhuminen, 
mitä  Italiassa pidetään 
osallistumisen osoituksena, 
tulkitaan Suomessa epäkoh-
teliaisuutena. 
Miten jokin sanotaan, on 
seikka, mikä saa viestin kuu-
lostamaan kiinnostavalta 
tai monotoniselta.  Kyse on 
kansallisesta tavasta puhua, 
mutta sieltä erottuvat myös 
yksilölliset piirteet.  Suulli-
sessa viestinnässä tärkeitä 
tulkintavihjeitä ovat puhe-
nopeus, tauotus, intonaatio, 
äänenkorkeus ja voima.  
Nämä ovat viestejä, jotka 
kertovat miten kielellinen 
viesti  -  se mitä sanotaan  
-  pitäisi tulkita.  Ratkaisevaa 
ei siis ole ainostaan se, mitä 
sanotaan vaan se, miten 
sanotaan.  Yhdessä muiden 
viestien kanssa ne vaikutta-
vat siihen, miten koemme 
keskustelukumppanimme 
aikeet ja hänen persoonalli-
suutensa.

Small talk

Small talkilla on ihmisten 
välisessä vuorovaikutuk-
sessa merkittäviä kielellisiä, 
sosiaalisia ja psykologisia 

tehtäviä.  Kielellisesti sitä 
käytetään keskustelun 
avaamiseen, lopettamiseen 
tai puheenaiheen vaihta-
miseen.  Small talk, tai sen 
puuttuminen viestii, kuka 
on vieras, puolituttu, tuttu 
tai ystävä ja millainen on 
suhteemme heihin.  Small 
talkilla solmitaan uusia tut-
tavuuksia tai vahvistetaan 
entisiä suhteita.  Small talkil-
la haetaan tietoa keskuste-
lukumppanista ja yritetään 
löytää yhdistäviä tekijöitä 
keskustelijoiden välillä. 
Hiljaisuutta ja Small talkin 
puuttumista, tai keskuste-
luun osallistumattomuutta, 
voidaan pitää epäsosiaali-
suutena, itsekkyytenä  tai 
epäkohteliaisuutena.

Ei kielellinen 
viestintä

Suoraa viestintätyyliä käyt-
tävä ei peittele todellisia 
aikeitaan.  Hän ilmaisee 
kielellisesti selkeästi, mitä 
haluaa, mitä tarvitsee tai 
toivoo.  Hän odottaa myös 
toisen osapuolen teke-
vän samoin.  Epäsuorassa 
viestintätyylissä puhuja taas 
esittää toiveensa peitellys-
ti, vihjein tai käyttämällä 
pehmentäviä sanoja kuten 
”ehkä” , ”luultavasti” tai 
”varmaankin”.  Kuulijan 
odotetaan tarkkailevan 
myös ei-kielellisiä viestejä 
ja tekevän asianmukaisia 
johtopäätöksiä. Epäsuo-
ralla viestinnällä pyritään 
keskinäisen harmonian 

säilyttämiseen.  Ryhmähar-
monia on erityisen tärkeää 
yhteisöllisissä kulttuureissa, 
joissa ihmiset ovat riippu-
vaisia toisistaan.
He tarvitsevat toistensa 
tukea, mutta he  voivat 
myös aiheuttaa toisilleen 
harmia, elleivät keskinäiset 
suhteet ole hyvät.    Epä-
suora viestintä kertoo myös 
saavutetusta harmoniasta.  
Se edellyttää onnistuakseen 
keskustelukumppaneilta 
yhteistä taustatietoa - 
muutoin hienovaraisia 
vihjeitä ei osata tulkita 
oikein.

Yhteisöllinen 
vai yksilöllinen 
kulttuuri

vaikuttaa viestimiseen ja 
kertoo erilaisten kulttuuri-
taustojen eroista.  Yhteisöl-
lisissä kulttuureissa yksilö 
on yhteisön osa ja yhteisön 
etu on etusijalla.  Näin on 
aasialaisissa kulttuureissa, 
Lähi-Idässä ja latinalaisissa 
maissa.  Myös uskonnoissa, 
esim Islamin uskonnossa, 
on kyse yhteisöllisyydestä.  
Eurooppalaiset, pohjois-
maat sekä amerikkalaiset 
edustavat  yksilöllistä kult-
tuuria, joissa yksilön tarpeet 
ja toiveet menevät ryhmän 
edelle.  Itsenäisyys on yksin-
pärjääminen on arvostettua 

Erilaisuus ja tietämättömyys aiheuttaa epävarmuutta, 
pelkoa ja ylireagoimista.
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Arabialainen aika
Yksiaikaisiksi ( monokroni-
nen) kutsutaan kulttuureita, 
joissa pyritään etenemään 
etukäteissuunnittelmien 
mukaisesti ja suorittamaan 
yksi asia kerrallaan loppuun.  
Moniaikaisissa (polykroni-
nen)  hoidetaan sen sijaan 
luontevasti monia asioita ja 
henkilöitä samanaikaisesti.  
Tehtävä keskeytetään, jos 
ihmissuhteen ylläpitäminen 
sitä vaatii.  Tämä on tärkeä 
ero esimerkiksi palveluam-

Tässä vain muutamia asioi-
ta, mitä pitäisi huomioida 
uuteen maahan sopeutumi-
sen näkökulmasta.   Suoma-
laisten viileä suhtautuminen 
uskontoon, politiikkaan 
traditioihin ja omaan kult-
tuuriin  tuntuu niin helpolta 
että sitä on vaikea verrata 
kansoihin missa tunteet 
käyvät  kuumina.   Meillä on 
häpeä rikkoa saunarauha, 
käyttäytyä sopimattomasti 
joulurauhan julistamisen 
jälkeen, tulla liian lähelle.  
Meillä on tapana tarkkailla 
vierasta kauempaa, ja 
sitten hiljaa todeta, että 
hyvä tyyppi, otetaan jouk-
koon omalla viileän jäyhällä 
tavalla.  
Ja saunassa ulkomaalainen 
viimeistään kesytetään. 

Teksti ja kuvat;   Riitta Salmu

matissa.  Yksi tarjoilija 
Espanjassa tai Turkissa pys-
tyy hoitamaan joustavasti 
suuren määrän asiakkaita 
kun taas suomessa tarjoilija 
ei ehdi tyydyttävästi hoitaa 
pientäkään porukkaa.  Mo-
niaikaiset eli polykroniset 
henkilöt ovat aika ajattelul-
taan joustavia, työ ja vapaa-
ajalla ei ole niin suurta 
eroa, joustoa on yllätyksille 
ja tapaamisten muutok-
sille.  He eivät myöskään 
valmistaudu kokouksiin 
niin pitkällä ajalla niinkuin 
yksiaikaiset eli monokroni-
set. Täsmällisyys odotukset 
ja myöhästymiset ovat eri-
laisia yksi- ja moniaikaisissa 
kulttuureissa, se on hyvä 
ottaa huomioon palave-
ria suunniteltaessa.

Lähde: 
Liisa Salo-Lee, 
Raija Malmberg, 
RaimoHalinoja 
Me ja muut - kulttuurien 
välinen viestintä.
Vapaasti lainaillen ja  
vertaillen.

kannalta.  Vain merkittävä 
suosituskirje voi avata 
ovet Islamilaiseen maail-
maan.

Tila, etäisyys ja 
koskettaminen

Kulttuurit eroavat myös 
tilankäytön suhteen toisis-
taan.  Tila, ihmisten välinen 
etäisyys ja koskettaminen, 
liittyvät läheisesti yhteen.  
Ilmastolla on vaikutusta 
tilaan, etäisyyteen ja koske-
tukseen.  Kulttuurit, joissa 
ollaan mielellään lähellä 
toisia ja kosketellaan paljon, 
sijaitsevat usein lämpi-
mässä ilmastossa.  Kylmän 
ilmanalan kulttuureissa, 
ovat jäsenet mielellään 
suhteellisen kaukana toisis-
taan ja koskettelevat vähän 
toisiaan.  Suomalaiset ovat 
esimerkiksi varsin tilaa vaa-
tivia ja kosketusarkoja, kun 
taas arabit haluavat olla niin 
lähellä, että voivat haistaa 
keskustelukumppaninsa.

Tervehtiminen
Tervehtimisessä on suuria 
kulttuurienvälisiä ero-
ja.  Pohjois-Euroopassa 
kätellään, kuitenkin niin, 
että Pohjoismaissa huo-
mattavasti vähemmän 
kuin esim. Saksassa, jossa 
työkaveritkin kätellään aa-
muin illoin.  Eurooppalainen 
poskisuudelma on etelään 
mentäessä.  Amerikassa 
Yhdysvalloissa, Kanadassa 
kätellään.  Etelä-Amerikassa 
ovat poskisuudelmat valttia.  
Aasialaisessa kulttuurissa 
vältetään kosketusta. Ter-
vehtiminen tapahtuu 
kumartaen vastakkain, 

kädet sivuilla miehillä ja 
naisilla yhteen liitettynä 
edessä.
Kumarruksen syvyys kertoo 
hierarkisuuden.  Intialaiset 
taas kumartavat kämmenet 
yhteenpainettuina, jolloin 
käsien korkeus kasvoihin 
nähden kertoo tervehti-
jöiden aseman toisiinsa 
nähden.
Esittelyn suorittaa aina 
joku kolmas henkilö, joka 
tuntee molemmat osa-
puolet, pääsääntöisesti 
nuorempi vanhemmalle, 
mies naiselle, alempiarvoi-
nen ylempiarvoiselle.
Ensimmäisessä tapaamises-
sa ojennetaan käyntikortti.  
Aasialainen ojentaa käyn-
tikortin pitämällä korttia 
molemmilla käsillä kiinni 
ja kumartaa.  Kortin saajan 
on kohteliasta tutkia korttia 
jonkin aikaa, ennenkuin 
laittaa sen taskuunsa.
Pohjoismaissa sinutellaan, 
mutta Eurooppaan siirryttä-
essä Virosta alkaen teititel-
lään.  Ranskassa teitittelyn 
ohessa käytetään Madame 
tai Monsieur lisäarvoa.  
Kiinassa ei käytetä etuni-
meä ja sukunimi Mr. tai Mrs,  
sanotaan ensin.  

ja siihen kannustetaan jo 
lapsesta saakka. 
Molemmat kulttuurit sitten 
haikailevat toisten perään, 
kun on tarpeeksi vapautta 
niin halutaan yhteisöllisyyt-
tä, ja kun on tiukat siteet su-
kuun ja historiaan halutaan 
olla vapaita niistä.   Kult-
tuurien kohtaamisessa on 
tärkeää tietää oma kulttuuri 
ja ymmärtää  ero toiseen 
kulttuuriin, minkä kanssa on 
tekemisissä.  Kohteliasta on 
pyrkiä selvittämään, millai-
nen on  toisen arvomaailma 
ja uskonnollinen vakaumus.  
Kun on tietoa, niin ei voi 
vanhingossa käyttäytyä 
loukkaavasti.  

Islamilaisessa 
kulttuurissa

Suurimpia loukkauksia ovat 
koraanin häpäiseminen, 
jumalan pilkka, profeetta 
Muhamedin herjaaminen,  
sekä perheen ja suvun 
kunnian tahraaminen. 
Arvomaailmassa keskeisellä 
sijalla on yhteisöllisyys.  
Islamilaisessa yhteiskun-
nassa tärkeämpää kuin 
yksilölliset saavutukset, 
on tiettyyn ryhmään 
kuuluminen.  Yksilö on 
aina osa jotakin kokonai-
suutta, jonka kautta hän 
toimii ja, joka osallistuu 
päätöksentekoon; hän ku-
luu perheeseen, sukuun, 
luokkaan, vuosikurssiin, 
työyhteisöön.  Naimat-
tomuutta ja itsenäistä 
päätöksentekoa ei suosita.  
Jokainen yksilö on kollek-
tiivisesti vastuussa omasta 
ryhmästään.  Islamilaisen 
kulttuurin kunnia- ja 
häpeäkäsitystä ei voi ym-
märtää oivaltamatta, että 
tärkeintä ei ole yksilön, 
vaan yhteisön kunnia.  
Sosiaalisten suhteiden 
ylläpitämiseen käytetään 
paljon aikaa ja oikeiden 
ihmisten tunteminen on 
tärkeää uralla etenemisen 
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Maanpuolustuskurssi 

Kajaanin Hoikankankaalla 
18.–20.3.2016 

 
 

 
 

SOTILASKULJETTAJIEN KERTAUSKURSSILLE voivat osallistua 
varusmiespalveluksen suorittaneet 

reserviläiset, jotka ovat alle tai 50 vuotta vuonna 2016 täyttäneet  
reservin upseerit, jotka ovat alle tai 60 vuotta vuonna 2016 täyttäneet  

Kaikkien tämän kutsun saaneiden ja vaatimukset täyttävien jäsenten on ilmoittauduttava 
1.3.2016 mennessä 

Kurssin Johtajalle Jukka ”JP” Kähköselle  
jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi tel: 0400695316  

tai 2.2.2016 jälkeen 
Kurssin Vääpelille Kim ”Kimi” Venesjärvelle,  

kim.venesjarvi@tilausajokuljettajat.fi tel: 0407315151  
 

Kainuun prikaatissa järjestettävän 
SOTILASKULJETTAJIEN KERTAUSKURSSIN 

 
päämääränä on kerrata reservin sotilaskuljettajille puolustusvoimien ajoneuvoja koskevat 

määräykset ja turvallisuusohjeet sekä harjaannuttaa reserviläiset vaativiin maastoajo-olosuhteisiin. 
Koulutuksen painopiste on ajokoulutuksessa. Epäselvyyksissä ja mieltä askarruttavissa asioissa, 

soittakoon yllämainituille henkilöille saadakseen tarkempia tietoja ja ohjeita. 

KURSSILLE OSALLISTUVIA: 

kehotetaan tuomaan mukanaan myöhemmin ilmoitettavassa varustelistassa olevat varusesineet. 
Varusesineiden puuttuminen ei kuitenkaan saa olla esteenä osallistumisesta järjestettävälle 

maanpuolustuskurssille. Kuljetus pyritään järjestämään Helsingistä asti. Osallistumismaksu vain 50€ 
(sis. kasarmimajoituksen, ruokailut, vakuutuksen). 

 
 TILAUSAJOKULJETTAJAT ry 

Ilmoittautumisia otetaan vastaa hetimiten 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet myöhemmin 

    telttamajoituksen
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KAIKKI LIHA AINA 
100 % KOTIMAISTA.

KAIKKI LIHA AINA 
100 % KOTIMAISTA.100 % KOTIMAISTA.

KAIKKI LIHA AINA 
100 % KOTIMAISTA.

ABC-Ravintoloissa

Nauti reilusti suomalaista!
Hengähdä rauhassa vaikka pidempikin hetki. 

Monet ABC-liikennemyymälät tarjoavat 
tilausajokuljettajille ja matkanjohtajille omat 

tauko- ja virkistystilat. Tarkista asemakohtaiset 
palvelut verkkosivuilta tai mobiilisti abcasemat.

fi. Auta myös liikennemyymälää varautumaan 
ryhmäsi tuloon ilmoittamalla siitä etukäteen. 

Tervetuloa!
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Sisu-bussi on aikakauten-
sa ilmentymä, joka on on-
neksi säilynyt jälkipolville 
asian ymmärtäneiden 
linja-autoammattilaisten 
ahkeruuden tuloksena. 

Sisu SB-10 tuli uu-
tena Väinö Paunu Oy:lle 
200.000 Smk:n hankintana 
1939, toimittajana Suomen 
Autoteollisuus Oy. Mootto-
rina amerikkalainen Buda,  
7 litrainen bensiinimoot-
tori, teholtaan 120hv. Polt-
toaineen kulutus oli n. 32 
l/100km. Kori rakennettiin 
akseliväliltään 6,15m:n run-
gon päälle Kaipion tehtaal-
la ja kokonaispainoksi tuli 
8 170kg, pituutta 10,25m, 
leveyttä 2,20m ja matkus-
tajamääräksi 34.  Liikentee-
seen auto tuli alunperin Va-

pun tienoilla 1939. Pienenä 
yksityiskohtana mainitta-
koon, että auto maksettiin 
vasta 9 kesäkuuta 1939, 
siis yli kuukausi ajoonläh-
döstä. Ilmeisesti haluttiin 
varmistaa kokonaisuuden 
toimiminen.

Sisu edustaa aikansa nä-
kemystä linja-autolla mat-
kustamisesta, jossa turhia 
yksityiskohtia ei ole, vain 
olennainen on ollut tär-
keätä.   Aito "sikaosasto" 
takana on erotettu muusta 
lasitetuilla väliseinälevyillä. 
Sen varustuksiin kuuluu 
mm tuhkakupit ja "sohva-
ryhmä" ja oma , itsenäisesti 
avattava ulko-ovi. Siitä on 
ollut helppoa nostaa kyy-
tiin tavarat, vasikat, pik-
kupossut ja -pojat. Mitä ei 

ole sisälle mahtunut, on 
nostettu katolle ja köytet-
ty kiinni. Polkupyörät ovat 
kulkeneet mukana omissa 
koukuissaan varapyöräko-
telon päällä. Etuovi on kul-
jettajakäyttöinen, mekaa-
ninen auki-kiinnivivusto. 
Matkustamossa on pari-
penkit.  

Linja-autona Sisu on mat-
kannut linjaliikenteessä ja 
tilausajossa. Sotavuosina 
sitä ei kelpuutettu rinta-
malla lähinnä, silloisten 
mittapuiden mukaan, 
suuren kokonsa/ painon-
sa vuoksi. Tarinat kertovat 
käytön olleen kotirintaman 
huoltoajoissa varustettuna 
häkäpöntöllä, kuten lähes 
kaikki siviilipuolen moot-
torikulkimet olivat.

Sodan jälkeen, lempini-
meltään "Pitkä Sisu", sai 
moottoriksen Leylandin 
dieselin. Autolla ajettiin 
linjoja Tampereelta Jyväs-
kylään ja Kankaanpäähän 
45-50.000km/ v. 

Entisöintyö tehtiin oman 
työn ohella mahdollisim-
man pitkälle alkuperäisiä 
rakenteita kunnioittaen. 
Korin puurunko raken-
nettiin uudelleen Paunun 
omalla koritehtaalla ja 
pellitystyöt Ajokilla, jossa 
eräänä tekijänä, korjaamo-
päällikkö Korhosen muisti-
kuvan mukaan, oli "Lanton 
Mokke". Hän vasarsi haas-
tavat peltiosat ennen omaa 
eläkkeelle lähtöään.  Moot-
toriksi vaihdettiin Whiten 
147hv:n bensiiniversio, joka 

Suomalaista Sisua vuosikymmenten takaa
Vanha Sisu
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antoi huippunopeudeksi 
peräti 100km/h. Koneen 
kanssa oli aluksi ongelmia, 
kun venttiilit eivät tahto-
neet kestää. Vasta Whiten 
korjaamokirjaan tarkasti 
perehtymällä onnistuttiin 
hydraulisesti ohjatut osat 
säätämään oikein riittä-
vällä tarkkuudella. Omalla 
persoonallisella tavallaan 
ääntelevän voimansiirron 
osalta ei suurempia ongel-
mia ilmaantunut.  Ohjaus 
ja jarrut uusittiin lähes ko-
konaan. 

jäänsä hieman kapeampi, 
joten muitakin konepeiton 
osia jouduttiin hieman 
muotoilemaan.

"Pitkä Sisun" matkustamon  
lämmitysjärjestelmä saa 
kuumuutta pakokaasuista, 
jotka johdetaan talvella 
läppäohjauksella korin si-
sälle kummallakin puolella 
kulkeviin putkiin. Kesällä 
usva poistuu lyhyempää 
reittiä.

Matkustaminen autolla 
on elämys. Jarl Andström 
toimi "koneenkäyttäjänä" 
muutaman kilometrin py-
rähdyksellä Kangasalalla. 
Sisu ujosteli aluksi käynnis-
tyksen yhteydessä, mutta 
muutaman maanittelun 
jälkeen suhtautui suopeas-
ti ja jäi käymään hienon 
mekaanisen äänen kera. 
Viisilovisen  vaihteiston 
olemassaolosta ei jäänyt 
epäselvyyttä, mutta eteen-

päin meno oli verkkaisen 
vakaata. 

Museoajoneuvolla liikku-
minen herätti kiinnostus-
ta kylillä ja tietä annettiin 
heti, kun vilkkulapa pon-
nahti kotelostaan. Ilma 
oli sen verran viileää, että 
ilmastointia ei tarvinnut 
sivuikkunoiden luukkujen 
kautta avata. Penkeissä ei 
ollut kaltevuussäätöä tai 
sivusiirtomahdollisuutta. 
Ei niitä kyllä jäänyt kaipaa-
maankaan. Kuljettajalta 
tarvitaan, muiden henki-
lökohtaisten teknillisten 
ominaisuuksien lisäksi, 
"hartiahydrauliikkaa" ohja-
uksen hoitamiseen. Autos-
sa on "melkein" kääntyvät 
etupyörät, joten oikea ar-
vio suunnan muutosten 
vaatimasta ennakoinnista 
on paikallaan.

Toimitus kiittää:

Myöhemmin kori korjat-
tiin toistamiseen, kun ra-
kenteissa havaittiin kos-
teusvaurioita ja peltien 
ruostumista puutteellisen 
tuuletuksen ja kylmän ul-
kohallisäilytyksen vuoksi. 
Tällöin tehtiin pienet reiät 
korin sisäpuolen vanee-
reihin ilmankiertoa yllä-
pitämään. Ilmaventtiilien 
muoto muistuttaa suolasir-
rottimen kantta reikineen. 
Auton nokkamaski vaih-
dettiin alkuperäistä-39v.  
vastaavaksi. Se oli edeltä-

Fullerin vaihtokaavio on hieman 
erilainen kuin nykyisin.

Öljynpaine ja 
lataus

Nopeus ja 
matka

Jarl ”Paappa” Andström
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Lempinimi "Pitkä Sisu"
Kaipion kori
Moottorit: Buda, teho 
125 hv , Leyland Diesel, 
White 147hv 
Polttoaine 32l/ 100km 
(Buda)
Autonpaino 8170kg
Pituus 10.25m
Leveys 2,20m
Akseliväli 6,15m
Matkustajapaikkoja 34
Liikenteeseen 1.5.39 
Suuri koko ja paino, ei 
armeijan käyttöön

Kiitokset ;
Pekka ja Anneli Paunu
Toivo Korhonen
Antti Perälä
Timo Lehtonen
Jarl ”Paappa” Andström

Kuvat  ja teksti ; 
Isko Uusimäki

Auto rakennettiin täysin liiken-
nekelpoiseksi ja käytettiin pr-
mielessä tilausajoihin mielessä 
asiakkaiden niin halutessa
 Hinta 200,000 mk Herra Väinö 
Paunu 9 pnä kesäkuuta 1939  

Tiedot 10.4.1975 päivätystä Pent-
ti Paunun muistiinpanoista

Aluksi sai käyttää vain 
Tampere- Nokia linjalla
Puukaasutin sodan aikana, 
kuten muillakin ajoneu-
voilla
Sodan jälkeen Leylandin 
dieselmoottori, Tre - Jy-
väskylä, Tre-Kankaanpää 
linjat, 45-50.000km/v
Entisöinti kesti 1,5 v muun 

työn ohella
Kori uusittu kokonaan
Jarrut ja ohjauslaitteet 
uusittu suurimmaksi osaksi
Tehty mahdollisimman 
tarkoin alkuperäisen 
mukaiseksi
Autoon asennettiin 147 
hv:n White -
bensiinimoottori100km/h
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    Lapin alue-
osaston os 10 

sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin 9. tam-
mikuuta 2016 klo 16.30 
Napapiirin Keittiötukun 
edustustiloissa, osoittees-
sa Marttiinintie 4, 96300 
Rovaniemi. Paikalla oli 10 
jäsentä.

Henkilövalinnat 
vuodelle 2016;

Alueosaston 
puheenjohtajana 

jatkaa Kari Salmelin 
ja varapuheenjohtajana 

Risto Koivula. 
Hallitukseen valittiin 

Sirpa Tervonen, 
Harri Pärnänen ja 

Juho Leinonen, 
sekä varalle 

Marko Anetjärvi, Jarmo 
Mursu ja Marko Mansikka-

salo. Tilinpitäjänä jatkaa 
Hannu Salmela 

ja sihteerinä
 Päivi Pistemaa.

ALUE-OSASTON  01 
UUSIMAA

Alue 01:n kokous pidettiin Espoon 
Nihtisillan ABC:n Fresto-ravintolan 
kabinetissa  01.02.16 klo 18.00 
alkaen.  Tilaisuuteen oli saapunut 
12 henkilöä. Tilaisuuden kulku 
noudatti perinteistä tapaa, jossa 
alkukahvien jälkeen käytiin asia-
lista läpi ja sen jälkeen nautittiin 
jokaisen omavalintainen ateria.
Vuodelle 2016:  
Puheenjohtajaksi valittiin 
( myös kokoukselle)  
Rolf Metsola. Varapuheenjohtaksi 
Hans Nyqvist. Hallituksen varsinai-
seksi jäseniksi/ varajäseniksi Vesa 
Torenius/ Tapani Linjamäki, Mika 
Pippuri/ Olli Salmo, ( kokouksen 
sihteeri)  Sampo Selin / Kari 
Hammaren.

Keskusteluissa tuotiin esille mah-
dollisia tulevia aktiviteetteja mm 
perhepäivän muodossa "Poistielta.
com" maastoautosafaritilalla 
Lohjalla. Esiteltiin ajatus Charter 
Seniorit osaston perustamisesta ja 
yhteydestä pääjärjestöön omana 
alueosastonaan.  Kokoukseen osal-
listuivat myös Tapio Mäntylä, Erkki 
Aaltonen, rahastonhoitaja Pentti 
Suhonen , Jukka Lajunen ja  Isko 
Uusimäki. ( Olli Salmo ei ollut läsnä 
ja sihteeriä ei erikseen valittu).

Kokouksen yhteydessä Hans Nyqvistille ojennettiin hopeinen 
ansiomerkki ja kunniakirja aktiivisuudesta yhdistyksen 
toiminnassa

Pohjanmaan 07 osaston 
sääntömääräisessä

 kokouksessa 
valittiin hallitus:

PJ Janne Tastula
Vpj Antti Herttola
Siht Jorma Kuni

HJ Juhani Saarikettu 
(Seppo Virkkala)

HJ Timo Salmela 
(Pertti Ala-Piirto)
HJ Jorma Kuni 

(Raimo Vartiainen)

Koiran kanssa kahville 
Helsingissä 

esim; 
Johan&Nyström

Ravintola Kaisaniemi
Cafe Ursula

Ravintola Tori
Cafe Carusel

CafeDeli 
Kakkugalleria Freda

Suomessa on suuri määrä busseja, jotka ovat näkemisen arvoisia mukavuusmatkailuvaunuja  Charter 
Club-lehti aloittaa kuvasarjan kauniista busseista Mika Koiviston Volvo B12m 9700:lla, jonka Matti Kul-
mala kuvasi.  Ajatus on, että nyt ei haeta uusinta uutta ja hienouksia täynnä olevaa keksintöä, vaan jota 
itse pidät Suomen kauneimpana. Toimitus julkaisee kuvia palstatilan niin salliessa ja viimeiseen lehteen 
puolueeton raati valitsee niistä mielestään kauneimman. Osoite on lehti@tilausajokuljettajat.fi

SUOMEN KAUNEIN BUSSI ?
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Alueosasto 03 
Häme-Kaakon

Taas on se aika vuodesta, kun vuosikokous ollaan saatu kun-
nialla pidetyksi. Häme-Kaakko -alueen vuosikokous pidettiin 
tällä kertaa Lappeenrannassa Holiday Club Saimaassa. 
Samana viikonloppuna järjestettiin perinteinen kylpyläretki 
tuossa yhdessä Suomen hienoimmista kylpylähotelleista. 
Retkelle, Jarkon kuljettamana mentiin Paunun Kullervolla. 

Os 3 Häme-Kaakko 
Vuosikokouksemme 

teki seuraavat valinnat 
Lappeenrannassa ;  

Puheenjohtaja:  
Markus Tauru, Turenki 

varapuheenjohtaja 
Kari Rantalainen  

Hallitukseen:. 
Kim Venesjärvi, Hämeenlinna 

varalla Tomi Vasiljev, 
Maija Mikkola, Lahti 
varalla Jukka Järvinen. 

Jarkko Junkkari,  Tampere 
varalla Jarl Andström 

Sihteeri/rahastonhoitaja: 
Jarkko Junkkari

Tampereelta Hämeenlinnan ja 
Lahden kautta lauantaiaamuna 
lähdimme, osallistui kaikkiaan 
lähes 30 henkeä perheenjäsenet 
mukaan lukien. Osallistujamäärä 
on alueemme perinteisillä, lähes 
jokavuotisilla virkistysretkillä py-
synyt suunnilleen samalla tasolla 
– kunnioitettavaa aktiivisuutta 
jäsenistöltä koko yhdistyksenkin 
mittakaavassa mitaten! 

 

Vuosikokous ja kylpyläretki 
Lappeenrannassa 23. - 24.1.2016

Ainoastaan perinteisen Kaakon 
alueen lähes olematon osallistuja-
määrä hieman jäi mietityttämään, 
tällä kertaa kun ei passiivisuutta 
voinut perustella ainakaan pitkällä 
etäisyydellä tapahtumapaikalle?
Varsinainen vuosikokous alkoi lau-
antaina klo. 15.00 puheenjohtaja 
Markus Taurun avaamana. Vajaan 
tunnin aikana saatiin Leo Jääske-
läisen johtaessa puhetta sääntö-
määräiset asiat käsitellyksi hyväs-
sä hengessä paikoin vilkkaankin, 
mutta asiallisen ja rakentavan 
keskustelun saattelemana. Koko-
ukseen osallistui 19 alueosaston 
jäsentä. Vuoden 2016 hallituksen 
muodostavat vuosikokouksen va-
litsemina:

Osa porukasta kävi keilaamassakin, saaden 
aikaiseksi hyvän ja tasaisen kisan.

Kokouksen jälkeen alkoi vapaa-aika ja suurin osa porukasta lähti suuntaamaan 
kohti kylpylää.

Paluumatka sujui sunnuntaina
 rauhallisissa merkeissä "Paappa" 
Andströmin kipparoidessa 
Kullervoa kohti kotisatamaansa...

Suuret kiitokset kaikille retkelle ja 
kokoukseen osallistuneille, 
mukavaa oli tänäkin vuonna!
Täten kiitämme lämpimästi myös 
yhteistyökupaneitamme:
    Matkakeidas Kausala
    Holiday Club Saimaa
    Väinö Paunu Oy
    Teksti ja kuvat:
    Markus Tauru ja
    Jarkko Junkkari

Tässä saattoi olla osasyy edellisen kuvan miettiviin ilmeisiin: liikenneonnet-
tomuus oli katkaissut hetkeksi  tien henkilöauton törmättyä suoralla tieosuu-

della hyvän näkyvyyden   vallitessa keskelle hakeyhdistelmän keulaa...

Illan vapaamuotoisiin 
aktiviteetteihin kuului myös 
suunnistusharjoitus hotellissa 
"hotellitaksilla". Kuljettajana 
Jarkko Junkkari, matkustajana 
Kari Rantalainen.

Sekä meno- että paluumatkalla 
matkalaisten ravinnon tarpeen tyydytti 
kiitettävästi Matkakeidas Kausala 
runsaine ja maittavine noutopöytineen.

Alueosasto 03 
Häme-Kaakko
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TalviLehti nro 1 / 2016

Aineisto  01.02. 

Ilmestyy viikolla 9

KevätLehti nro 2 / 2016
Aineisto  30.04. 
Ilmestyy viikolla 20

SyysLehti nro 3 / 2016

Aineisto  16.08. 

Ilmestyy viikolla 37

JULKAISIJA   Tilausajokuljettajat,  
Kuhatie 4,  23100 MYNÄMÄKI 

  www.tilausajokuljettajat.fi 
Painosmäärä   3 500 kpl 

JouluLehti nro 4 / 2016
Aineisto  08.11. 
Ilmestyy viikolla 47

        
   JOHTAVA TURISTIBUSSIMATKAILUN JULKAISU SUOMESSA

Charter Club

-KERRALLA BUSSILLINEN  ASIAKKAITA -

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

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

PAINO
Painola T Nieminen Oy
Jousitie 2. 20760 Piispanristi
Puh. 02-274 9222

ILMOITUKSET: 
Anne-Mari Salminen 
Tel. +358 401 632 595
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi 
Timo Rinnekari 
Tel. +358 408 292 413
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi 

Takasivu 1/1   4-väri               210 x 297 pmm  1400 €
(oikeaan yläkulmaan  varataan 83 x 40 cm tyhjätila postitusta varten)

Koko sivu 1/1  4-väri                170 x 257  pmm 1000 € 

Neljäsosa  (vaaka)  1/4  4-väri               170 x 64   pmm    400 € 

Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri       170 x 28   pmm    200 €  

Puolisivua (vaaka) 1/2  4-väri              170 x 126  pmm    650 €
Puolisivua (pysty)  1/2  4-väri                83 x 257  pmm    650 €

Neljäsosa   (pysty)  1/4 4-väri                  83 x 126  pmm   400 €

Kahdeksasosa  (pysty)  1/8 4-väri          83 x 62   pmm   200 €

Koeajossa VDL Euro 6 

PersonTrafi k 2014

Kevätlehti nro 2 / 2016
Aineisto  30.4. 
Ilmestyy viikolla 20
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Mennään bussilla

Lappeenrannan Salpalinjalle

Buslandille Tallinnaan
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Muuta kivaa

Hulluna Ingridiin

Kuninkaantien kuulumiset

Helsingin pysäköintipaikat busseille 
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Bussinäyttely 2015

Rovaniemellä 

Syyskokous kutsu

Opas Iiro Kajaluoto

Charter Club 
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PIETARI
Hotellipaketti 3 vrk, bussilla alk. 139 €.
Hotellipaketti 3 vrk, junalla alk.  189 €
MM Jääkiekko 6.-22.5. Bussilla päivämatka
kaikkiin Suomen peleihin. kulj. suunta 25 €
Myös hotellipaketit,  katso netistä
Kesän kiertomatkat
-Sotsi 29.8. - 4.9. 1590 €
-Luostarikierros 12.-16.7. 535 €
-Arvo Tuomisen matkassa useita retkiä
-Ruskaretki Murmansk 13. - 18.9. 655 €
-Ladan tehtaille matka 28.5. - 4.6.
 ym. katso nettisivuilta.
Venäjän viisumit 
- kertaviisumi 77 €
- vuosiviisumi, (Lall:in puolto), alk. 92 €

   

BUSSIMATKAT PIETARIIN
To - su 4 pv alk. 199 ! syksy-talvi. Kesällä alkaen 219 !
Majoitus hotelli Moskova 2 HH sis.aamiaisen, 
matkareitti Turku - Helsinki - Hamina. 
Useita lähtöjä myös Oulusta-Jyväskylästä. 
Junalla Pietariin päivittäin Helsingistä 2 pv alk. 140 !
Meiltä kaikki Venäjän viisumit alk. 64 !. 
Vuosiviisumi LAL:n puollolla 92 !. Kertaviisumi 80 !.

Eerikinkatu 20. 20100 Turku, Puh. 02 2504 655
fax 02 2504 775, www.nevatours.fi

a

Bussivalmistaja VDL ottaa vahvan otteen Pohjoismai-
den kasvavista sähköbussien markkinoista ja satsaa 
samalla voimakkaasti jälkimarkkinointiinsa Suomes-
sa. Pohjoismaiden sähköbussitoiminnasta ja Suomen 
jälkimarkkinatoiminnasta vastaavaksi liiketoiminta-
johtajaksi on 1. maaliskuuta alkaen nimitetty insinööri 
Sami Ojamo (35).
VDL:n Suomessakin tuttu Citea Electric -sähköbussi 
on saanut erinomaisen vastaanoton kasvavilla mark-
kinoilla. Tehtaan tilauskannassa on nyt kymmeniä 
sähköbusseja sekä myös hybridibusseja, joissa on sama 
voimalinjaratkaisu.
– Uskomme erittäin lujasti sähköiseen joukkoliiken-
teeseen. VDL panostaa koko ajan lisää sähköbussien 
tuotekehitykseen, kertoo VDL Bus & Coach Finlandin 
maajohtaja Henrik Mikkola.

Mikkola iloitsee sähköbussien johtaviin asiantunti-
joihin lukeutuvan Ojamon tulosta VDL:n palveluk-
seen. Miehet tuntevat toisensa vuosien ajalta, ja heillä 
on myös yhteistä työhistoriaa.  VDL:lle Ojamo tulee 
Transdev Finlandin toimitusjohtajan tehtävästä.

– Samin asiantuntemus antaa meille huikean edun Suo-
men, Ruotsin ja Norjan markkinoilla, joilla liikenteen 
tilaajilla on mittavasti tahtotilaa sähköisen liikentee-
seen kehittämiseksi, Mikkola sanoo.

Ojamo on ollut avainasemassa, kun Suomessa on ke-
hitetty sähköbussiliikennettä vuodesta 2011 alkaen 
muun muassa Tekesin rahoittamissa eBUS- ja T-ebus 
-hankkeissa. Ojamon luotsaamana Suomeen syntyi 
VTT:n koordinoima "elävä testilaboratorio".

Maailmankin mitassa ainutlaatuisessa laboratoriossa 
vertailtiin useiden vuosien ajan sähköbussien sekä eri 
komponenttien toimintaa ja soveltuvuutta vaativis-
sa olosuhteissa. Käytännön liikennetesteissä ehti olla 
kymmenkunta eri sähköbussia niin Euroopasta kuin 
Aasiastakin.

– Hienoa, että pääsen nyt VDL:n ansiosta jatkamaan 
tätä työtä! Viimeiset viisi vuotta ovat olleet sähköbussi-
en osalta työntäyteisiä ja haastavia, mutta myös äärim-
mäisen kiehtovia ja rikastuttavia. On ollut upeaa olla 
uranuurtajien joukossa, hehkuttaa Sami Ojamo.

Korjaamoverkosto valmis keväällä

VDL on satsannut Suomessa jälkimarkkinointiin erit-
täin vahvasti viimeisen parin vuoden aikana. Runsas 
vuosi sitten valmistui moderni VDL-toimitalo Vantaan 
Koivuhakaan, minkä lisäksi avattiin korjaamopisteet 
Espooseen ja Kuopioon.

Valtuutettujen sopimuskorjaamojen verkostoa alettiin 
rakentaa viime vuonna. Nyt eri puolella maata toimii 
jo kymmenkunta VDL-sopimuskorjaamoa, ja verkosto 
saadaan valmiiksi lähikuukausina. Kevään aikana ver-
kostoon liittyvät Tampereen talousalueesta huolehtiva 
Mesi-Auto Oy ja MMK-Power Oy Lappeenrannassa.

– Samin toimenkuvaan kuuluu sähköbussien lisäksi 
jälkimarkkinoinnin kehittäminen liiketoimintana tääl-
lä Suomessa. Meillä on jo nyt erinomaiset jälkimarkki-
noinnin puitteet, ja Samilla tulee olemaan merkittävä 
rooli asiakastyytyväisyyden sekä laadun jatkokehityk-
sessä, painottaa Henrik Mikkola.

VDL lataa virtaa sähköbusseihin
ja jälkimarkkinointiin

Sami Ojamo liiketoimintajohtajaksi

Pekka Paloranta
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Laadukas 
kuljettajan 
pikkusalkku  45 €  
- Vetoketjulla suljettava
- 2 taskua A4-papereille
- Korttipaikkoja
- Muistilehtiö
Kirjoitusalusta esim. matkustajaluetteloille
Laadukasta keinonahkaa
Yhdistyksen logo prässättynä
Lisäkaiverrus, esim. nimi lisähintaan
(lisäkaiverrus 5 €)

Teräksinen teles-
kooppimuki 17 €   
Vyölaukulla ja logolla

Pikeepaita 20 €
Logolla

Clubituotteita

T-paita 12 €
Logolla

Trolley laukku logolla 57 €
Käy myös käsimatkatavaroille lentokoneeseen

Tilaa tuotteita; clubituote@tilausajokuljettajat.fi   tai  puh: 044 - 505 6673

MONITOIMI-
TYÖKALU 25€,
Kätevä pikkuremontteihin,
logolla varustettu suoja-
kotelo

Solmio  
15€
Tumman-
sinen 
Charter 
Club 
-logolla.

clubituote@tilausajokuljettajat.fi  
                              tai
www.tilausajokuljettajat.fi /tuotteet 

Onko kylttisi rikki ?  Uusi tuulilasikyltti 12 €
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi 

Business takki 112 €, 
Miesten koot S-4XL, naisten koot XS-XXL.
Klassinen takki pidettäväksi puvun päällä. 
Miehille ja naisille omalla leikkauksella.

Softshell takki 82 €,
Miesten koot: S-XXXL, naisille S-XXL
Kontrastinvärinen microfl eecevuori. 
Tuulta ja vettä hylkivä. 
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                                                                                     TILAUSAJOKULJETTAJAT ry   
                                                 LIITTYMISLOMAKE HELSINKI, FIN

                                                           VARSINAINEN JÄSEN (   ) 40 €          HENKILÖKANNATUS JÄSEN  (    ) 20 €

NIMI

KUTSUMA NIMI    KYLTTIIN

OSOITE

POSTINUMERO    PAIKKA

PUHELIN     SÄHKÖPOSTIOSOITE

SYNTYMÄAIKA

YRITYS     TOIMIPAIKAN PUHELIN NRO

TOIMIPAIKAN OSOITE

UUTENA JÄSENENÄ SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJÄ JA TOIMIMAAN SEN PARHAAKSI 
 

PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ    UUDEN JÄSENEN ALLEKIRJOITUS 
     JA NIMEN SELVENNYS

SUOSITTELIJA (VANHA JÄSEN)                                                            N:RO

SUOSITTELIJAN ALLEKIRJOITUS 
JA NIMEN SELVENNYS

ALUEEN KÄSITTELY        ALUE TÄYTTÄÄ
    HYVÄKSYTTY
    MUU MENETTELY
    HYLÄTTY , PERUSTELU

PÄIVÄMÄÄRÄ
 ALUEOSASTON PJ:N ALLEKIRJOITUS
JA NIMEN SELVENNYS

HYVÄKSYTTY JÄSENEKSI  NRO   HALLITUKSEN KOKOUKSESSA

ALUEOSASTON PUHEENJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS

LIITTYMINEN SAAPUNUT    KYLTTI TILATTU  TOIMITETTU

LIITYMISMAKSU 12 € JA JÄSENMAKSU 40 €  SAAPUNUT  MAKSETTU

VANHAN JÄSENEN SUOSITUKSEN JÄLKEEN LOMAKE TOIMITETAAN OMAN ALUEEN PUHEENJOHTAJALLE.
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