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Päätoimittaja

Kuultua ja
havaittua
Tilausajokuljettajan työ
on monipuolista tietoa
ja taitoa vaativa ammatti, jossa merkittävänä
tekijanä on, että pystyy
ymmärtämään eteen
tulevan tilanteen kokonaisuuden. Se voi olla aivan
pienimuotoinen asia,
joka koskee matkustajan
tarvetta päästä jollain tietyllä pysäkillä pois. Se voi
olla myöskin esimerkiksi
nopeaa reagointia edellyttävä liikenneonnettomuus
tai sairaskohtaus, johon
tullaan ensimmäiseksi,
tai ollaan itse osallisena
tavalla tai toisella.
Tilausajokuljettajan työssä
kuulee ja näkee ihmeellisiä
tulkintoja ja yrittäjän pompottelua säännös- ja pykäläviidakossa, mikä meille juontunee osittain historiallisista
rasitteista.
Ruotsinpuolella taas virkamies saattaa istua samalle
puolella pöytää yrittäjän
kanssa ja yhdessä sitten miettivät miten ongelma saadaan
positiivisesti hoidettua kotiin.
Mikähän olisikaan Tanskan
malli ? Virkamiehellä kun on
tieto ja ammattitaito asioiden

hoitamiseksi, hänellä pitäisi
olla vielä ymmärrystä asettua
myös yrittäjän asemaan.
Esimerkkinä aukiolojan lisäkyltti on paikallisen viranomaisen mielestä on ok!
Mutta Tampereella ylempi
virkamies kieltää kyltin, tutustumatta edes asiaan sen
kummemmin ja pitää kylttiä
tarpeettomana.
Naurettavia säädöksiä on sekin, että pienpanimoyrittäjan
täytyy myydä erilaisia lisätarvikkeita, että hän voi myydä
päätuotettaan olutta. Kuka
nikkari näitä oikein keksii ?
Tuntuu, että palataan aikaan
jolloin, oluen ostaessa piti ostaa aina myös voileipä.

jalautakunta sitten päättäisi,
voiko asianomainen henkilö
jatkaa toimessaan, vai laitetaanko pesti hakuun.
Virkakunnassa on valtavasti
luovuutta, epäpätevät esimiehet taas voitaisiin laittaa
kiertoon tai siirtää ennenaikaiselle eläkkeelle. Voisi tulla
meille muille paljon halvemmaksi.

kannanotto maanviljelijöiltä,
jotka olivat sietäneet turhan
kauan ja odottaneet liian pitkään virkakunnan toimia.
Samantyyppistä liikehdintää
alkaa olla muuallakin .
Suomi on kiinnostava matkailukohde. Mitä he tulevat
täältä hakemaan? On ehkä
yllävää, että eräs vastaus on
me suomalaiset.

Nyt kun yrittäjiltä odotetaan
voimakasta panosta suomen
nousuun niin kapulat pitäisi
poistaa rattaista, millä estetään yrittämistä. Aukioloaikojen vapauttaminen on
ensimmäisiä askeleita ja yhtä
rohkeasti pitäisi jatkaa turhien säädösten purkamista.
Traktorimarssi oli voimakas

Meitä tullaan ihmettelemään
ihmisinä, jotka kehittelevät
vaikka mitä, olemme huippuja monessa urheilumuodossa, valmistamme koneita ja
laitteita, jotka ovat parempia
kuin muiden vastaavat.

Virkamiehille tulosvastuu asioiden edistämisestä
Tuleekin mieleen, että olisiko
aiheellista tehdä säädös, jossa
virkamiehen tulee osoittaa
vuosittain kaikki ne tapaukset, joissa asioita on viety
eteenpäin positiivisesti tai ainakin perustellusti. Samoin
voitaisiin edellyttää raportti
evätyistä asioista ja niiden
taustoista. Puolueeton tutki-

Isko Uusimäki
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Paikka avoinna

www.charterclub.ﬁ
Bussimaailman uutisia ja
ajankohtaista ammattiin
liittyvää asiaa.

Puheenjohtajan pesti
vapautuu seuraavassa syyskokouksessa
Olen hoitanut tehtävää vuodesta 2002. Tämä hyvin antoisa ajanjakso
on päässyt venähtämään jo tarpeettoman pitkäksi. On muutosten
aika niin yhdistyksessä kuin omassa elämässäni. En siis ole enää ehdolla seuraavassa syyskokouksessa puheenjohtajaa valittaessa.
Puheenjohtajuus tarjoaa hienot näköalat bussimaailmaan ja jäsenrekisterin verran työnantajia. Yksin ei pidä tehdä kaikkea, vaan yhdessä
hallituksen ja muiden aktiivijäsenten kanssa mennään eteenpäin.
Tarkoitukseni ei ole hävitä mihinkään, vaan annan täyden tuen seuraajalleni. Jatkossa ajatukseni on olla mukana yhdistyksessä jäsenenä, mahdollisimman aktiivisena sellaisena. Nyt on vain aika panostaa
omaan elämään ja mahdollistaa yhdistykselle uusia suuntia.
Timo Rinnekari

Persontraﬁk 2016 messut 18.-20.10.2016

Tilausajokuljettajat ry
Facebookissa.
Ryhmään pääsevät kaikki
yhdistyksen jäsenet.
Tervetuloa mukaan!

Ilmoitathan etukäteen
kun saavut taukopaikalle
ryhmän kanssa.

Lyhyt puhelu
auttaa ryhmääsi
saamaan parasta
mahdollista palvelua.
Tällä on oikeasti iso
merkitys, vaiva on
siihen nähden pieni.

Kansainvälisten messujen sarja saa jatkoa ensi syksynä. Laita päivämäärät muistiin, varaa aikaa alustavasti su - pe. Järjestelyt alkavat pian mutta tähän lehteen
emme ehtineet saada enempää infoa.

Liikenteenohjausta yhdessä Suomen Tiepalvelumiehet ry:n kanssa
Lahti Historic EM-Rally ajetaan 6.-8. elokuuta. Helsingissä meitä auttavat

Tiepalvelumiehet tarvitsisivat vahvistusta riveihinsä Lahdessa,
jossa he hoitavat liikenteenohjausta. Homma on talkootyötä, mutta ruokahuolto

pelaa kilpailukeskuksessa. Kun innostuit asiasta, soita Pertti Liuhdalle puh 041 440
1620. pertti.liuhta@tiepalvelumiehet.fi Ilmoittaudu juhannukseen mennessä.

Kuljettajatapaaminen
Suomen Lähetysseuran
vuosijuhlassa
Vuodesta 2008 lähtien ev.lut. kirkon ulkomaantyöhön keskittyvän Suomen
lähetysseuran vuosijuhlilla on ollut ta-

pana järjestää bussinkuljettajille kutsutilaisuus, siispä perinne jatkuu tänäkin
vuonna Vihdissä.
Ohjelmassa on musiikkia, tarina vapaaehtoisten rakentajien työstä Virossa, mahdollinen virolainen vieras.
Lauletaan myös vähän yhdessä ja

SyysLehti nro 3 / 2016
Aineisto 16.08.
Ilmestyy viikolla 37

juodaan kahvit tarinoinnin lomassa.
Meillä on myös mahdollisuus tutustua tunnetun paikallisen harrastajan
museoajoneuvoihin. Tilaisuus pidetään lauantaina 11.6. klo 16.30 - 17.30
Taidetalo Siirilässä, Niuhalanraitti 16/
Vihdintie 12 eli keskellä kylää. Bussien
parkkialueelta järjestetään kuljetus
juhlapaikalle Satulin busseilla.

Erkki Helminen

Oma
lehmä ojassa!
Maankuulu nähtävyys, sisustus- ja elämystavaratalo
ivä 10–18

Auki joka pä

1-tie

Tku 90 km

Hki 75 km
Nummelle päin 1 km
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Palomäentie 2
09810 Nummi
019 373788

Puheenjohtaja

Miksi toi tekee sitten noin ?
Tuttu asia meille kaikille, ainakin ajatustasolla. Olemme monesti tilanteessa,
jossa liikennemerkit osoittavat, ettei bussilla saa ajaa/
pysäköidä kohteen lähelle
eli asiakkaat joutuisivat
kävelemään pienen matkan. Toinen kuljettaja ajaa
oven eteen vaikka se ei olisi luvallista. Asiakas kokee
saavansa hyvää palvelua ja
kuljettajaa kiitellään. Toinen
kuljettaja noudattaa ohjeita
ja sääntöjä. Hän kuulee takaansa äänen joka sanoo:
Miksi me kävellään täältä
kun tuo toinen bussi ajoi
oven eteen. Tulee jotenkin
miinusmerkkinen fiilis.
Toisessa tapauksessa ollaan
lahden eteläpuolella ja asiakkaamme ostavat tuliaisia
omaan käyttöön. Kuljettaja
lastailee bussin tavaratiloihin juomia kuten vielä pari
vuotta sitten tehtiin. Ihmiset
ovat iloisia kun tavaroita ei
tarvitse viedä tullin läpi. He
kokevat saavansa huippuhyvää palvelua.
Samaan aikaan ehkä ison
matkanjärjestäjän töissä oleva kuljettaja on ohjeistanut

tullimääräyksistä kuten pitääkin. (Isot matkatoimistot
ovat ohjeistaneet kuljettajia
hyvin yksiselitteisesti, eli
kaikki tuovat juomansa maahan itse.) Tässäkin tapauksessa asiakas saattaa ajatella
ääneen toiminnan kirjavuutta. Kokee saavansa huonompaa palvelua kuin viereisessä
bussissa oleva ryhmä. Valvonta ei ole juurikaan puuttunut asioiden kulkuun. Silti
kuljettajalle on sälytetty iso
vastuu eli jos joudumme tullin haaviin, voi lasku nousta
melkoisiin summiin.
Esimerkit ovat hieman karrikoituja mutta perustuvat
todellisiin tilanteisiin, joihin
me kaikki joskus joudumme.
Onko hyvä, että sääntöjen
ja jopa lakien venyttäminen
on kilpailuvaltti? Sitä voi jokainen miettiä. Toki allekirjoittanutkin joskus venyttää
pykäliä, vaikka sitä yrittääkin
välttää.
Kuljetuksia
liputetaan ulos
Viimeaikoina on mediassa
ollut vilkasta keskustelua

kabotaasimääräysten väljentämisestä,
taksiliikenteen
vapauttamisesta ja pienimuotoisten kuljetusten vapauttamisesta kokonaan luvista.
Suomalaiset poliitikot eivät
tunnu osaavan vetää kotiinpäin lainkaan. Kuljetukset
valuvat halvemman kustannustason maihin, jotka tulevat kilpailemaan täysin eri
lähtökohdista. Haluammeko
kuljetusalan
arvostuksen
loppuvan kokonaan ja liikennetuvallisuuden heikkenevän
entisestään ja harmaan talouden nousevan kukoistukseen? Alavireisesti palkattu
ala ei voi hyväksyä palkkaaleakaan. Tuskin tällaista
muutosta haluaa kukaan alan
yrittäjä tai työntekijä. Lieneeköhän teollisuuden intressit nousseet määräävään
asemaan.
Kevät on tuonut katukuvaan
ulkomaiset bussit, jotka pyörivät pääkaupunkiseudulla
hyvin ahkerasti. Onkohan
heillä kaikki paperit ja luvat
kunnossa? Kuljettajien keskuudessa arvellaan hyvin
usein näiden toimivan laittomasti. En halua syytellä
ketään mutta tulee vain mie-

leeni… Tämä ei selviä ennen kuin lain valvova koura
puuttuu peliin ja tarkistaa
asian oikean laidan. Toisaalta suomalaisia busseja ajaa
hyvin runsaasti esimerkiksi
Ruotsissa ja Norjassa. Ymmärtääkseni heidän paperihommat ovat kuosissa ja ainakin valvonta lienee hyvin
aktiivista.
Nyt iloisempiin asioihin
Kesä tulee meillekin ja mukavat keikat odottavat tekijäänsä. Toivottavasti muuhun
Eurooppaan verrattuna rauhallinen ja turvallinen Suomi vetää matkailuvirtoja
puoleensa. Se nähdään pian.
Antoisaa ja mielenkiintoista
tilausajokesää kaikille!

Timo Rinnekari
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VDL

van Der Leegte

- busseihin tutustumassa
Henkilökuljetusmessuilla
6-7.4.16 Tampereella oli
näytteillä VDL:n osastolla
peräti viisi bussia.
Neljä autoista oli sisäosastolla ja yksi koeajoja
varten ulko-parkissa. Autoista kaksi tuotiin Belgiasta Suomeen mm tätä
näyttelyä varten. VDL on
lyhennys hollantilaisen
perheyhtiön sukunimestä
van Der Leegte. VDL Bus &
Coach on hollantilainen
autotehdas, joka valmistaa linja-autoja ja mukavuusmatkailuvaunuja
useina eri versioina tilaajien käyttötarkoitustuksiin.
Suomeen alkoi tulla merkittävässä määrin VDL:n Citealle-120/225 linja-autoja vuonna 2012, kun Nobina hankki
niitä 56 kpl. Sittemmin autotyyppiä on tullut useille eri
yhtiöille ympäri Suomea pai-
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kallisliikenteeseen, ei niinkään turistiajoon.
VDL:llä on eri malleja turisti- ja linjaliikenteeseen,
joiden varustetaso voidaan
valita sangen monipuolisesta
valikoimasta perus- ja lisälaitteita.
Tampereen messujen sisähallissa oli Pohjolan Liikenteen
linjaversio FMD2-135/370,
jota mallia PL tilasi kaksi kpl.
Auto on varustettu DAF MX11/270 moottorilla , jossa on
271kW(369hv), tilavuus 10.8
l ja vääntöä 1600Nm /1,0001,650rpm. Voimaa jakaa takapyörille ZF:n AS Tronic
12AS1611BO vaihteisto ja
taka-akseli ZF A 132 perävälityksellä 2,93 . Etuakseli
erillisjousitettu ZF RL 75 E.
Bussin pituus on 13,465mm,
korkeus 3,500mm ja leveys 2,550m. Kokonaispaino
18,000kg.

Pohjolan Liikenteen linjaversio FMD2-135/370,
Bussi oli varusteltu siten, että
sitä voidaan käyttää myös
tilausajoissa.
Kuljettajanpaikalta on hyvä näkyvyys
liikenteeseen. Katvealueet
ovat pilarien kohdilla hyvin pienet etupään rakenteesta johtuen. Taustapeilit
ovat oikealla korkeudella,
eivätkä peitä etuviistoon
näkyvyyttä. Laajakulmapeililisä helpottaisi kuljettajaa
monikaista-kaupunkiajossa.
Mittaristosta mm. vilkkujen
merkkivalot jäävät osittain
ohjauspyörän kehän katveeseen, tosin on huomioitavaa,
että näkymät ovat kuljettajan
tekemistä ajoasentosäädöistä
riippuvaisia. Mittarinäkymä
kokonaisuudessaan lienee
suunniteltu kuitenkin isompikehäisemmän ratin ajalla.
Penkin perussäädöt ovat
kohdillaan. Ohjausakselin
säädöt ylösalas-eteentaakse
ovat keskimääräiset, joten
tietyt liikeradat tuntuvat lyhyiltä. Hallintalaitteet ovat
hyvin esillä kojelaudassa,
mutta niiden toiminta on
syytä opiskella ennen ajoon
lähtöä. Tavaratilan lukitukset on syytä tarkistaa tässä
ajoneuvossa ajoonlähtötarkastuksessa, jos vaikkapa
edellinen kuljettaja onkin
käyttänyt avainta ja unohtanut ilmoittaa asian. Ajoltaan
auto on tasapainoinen hyvin
yhteensopivan voimalinjan

kanssa. Ohjaus on tunnokas ja pyörien kääntökulma
riittävä, kääntöympyrä on
23,480mm. Risteyksissä on
hyvä huomioida auton pehmeä liikkeellelähtö. Matkustamon penkit ovat autotyyppiin sopivat ja turvavyöt
riittävän pitkät. Koevartalo
(120 kg) vyöttyi ilman jatkopalaa. Ilmastointia ei vielä
tarvittu testiajon ajankohtana, mutta puhalluslämmitys
toimii Suomen oloissa jopa
paremmin kuin perinteinen
nestepatteristo, tosin auton
tulee olla käynnissä puhaltimien toimimiseksi, ellei autoa ole speksattu toimimaan
ilman moottorin käynnissäolo, kuten PL:n autoissa on
tehty. Äänitasot ovat maltilliset, eikä suhinoita kuulunut. Matkustamon valaistus
on riittävä. Tavaratilan koko
n.10m3.
Keskikorkean VDL:n polttoaineen kulutus, pääasiassa maantieajossa, oli n 19,4
l/100km ilman kuormaa ja
matkustajia.

Täysturistimalli VDL FHD2139/460 telibussi oli varustettu DAF MX 13/340
moottorilla.
Vaihteistona
ZF AS Tronic 12AS2301BO. Taka-akselina ZF A 132
2,93 perävälityksellä varustettuna. Etuakselina ZF RL
75, erillisjousitettuna. Auton

VDL Futura FDD2-141/510.

pituus on 13,945mm, korkeus 3,700mm ja leveys 2,550.
Kokonaispaino 24,600kg.
Futuran ohjaamon kokonaisuus on samanalainen kuin
muissakin näytteillä olleilla VDL:n isoissa busseissa.
Hallintalitteet ovat kaikissa
samoilla paikoilla, joten autosta toiseen on kuljettajan
kannalta helppoa siirtyä. Ei
tarvitse aloittaa ensimmäiseksi käyttölaitteiden opiskelua, jos ne ovat aiemmin
tulleet tutuiksi. Asialla on
merkitystä, jos joku vaikka
suunnittelee turistibussiston
hankkimista.
Bussin valaistus on hyvä ja
matkustajien
kattokalusteissa käytettävät nappulat
selkeät. Vivustot ovat tanakat. Matkustamon istuimet
ovat turistitasoa, miellyttävät istua pitkillä siirtymillä.

Täysturistimalli VDL FHD2-139/460 telibussi
Penkkien sivusiirto on hyvä
lisä matkustusmukavuuteen.
Polvitilaa riittävästi normaalikokoisille matkaajille. Keskioven kohdalla oleva WC on
matkailukokoluokkaa. Sen
päällä on näppärä keittiötaso
pienimuotoista puuhastelua
varten. Tasainen lattia helpottaa siivousta. Ilmastointia
ei tässä yhteydessä kokeiltu,
mutta voidaan erilliskyselyn
pohjalta olettaa, että sekin on
mietitty valmiiksi. Tavaratilaa on n. 12m3.
Futuran varustuksiin kuului
pyörätuolinostin, joka oli sijoitettu oikealle puolelle keskioven jälkeen omaksi ovelliseksi yksikökseen. Rakenne
herätti paljon kiinnostusta,
koska bussi on täyskorkea ja
keskiovi jää näin normaaliin
käyttöön.. Matkustamosta
on lisäksi helppoa poistaa
tarvittava määrä penkkejä,
kun nostinta voidaan käyttää
myös siihen.
Testimatkalla tässä autossa
tarkailu tapahtui matkustamosta käsin. Bussin matkustusmukavuus on hyvä. Ajon
aikana tehty vaiheittainen
siirtyminen etuosasta aivan
taakse ei juurikaan muuttanut vaimeaa äänitasoa. ZF:n
vaihteiston huomaamaton
toiminta antoi miellyttävän
ja tasaisen kyydin. Penkit on

rakennettu vaativaan turistikäyttöön. Niiden tukevuus
ja ergonomia toimi hyvin
koestajan (120kg) suhteen.
Hollantilaiset ovat kookasta
väkeä, joten ei ole ihme, että
penkkimitoitukset ovat aikuisten mallia. Bussireissulla
näkyvyys on tärkeätä ja Futurassa on ikkunapinta-alaa
riittävästi. Keskiovelta nousu
maantasosta ylös matkustamoon on viiden askelman
puuha. Portaat ovat luonnollisesti jyrkät, mutta kun askelmat ovat sopivalla kohdalla ja
tukikaiteet oikein mitoitettu,
homma hoituu.
Tampereen näyttely suurin
auto oli VDL Futura FDD2-

141/510. Kaksikerroksisen
maantiecruiserin takaosassa

Keskiovelta johtavien askelmien puolessavälissä on kuljettajan makuutilaan luukku.
Tila ei ole kovin suuri, mutta sijainti on
hyvä. Tilaan on kulkuluukut myös ulkoa.

on Daf MX13/375 moottori , jossa on 375kW(510hp)
otettuna 12.9 l tilavuudesta. Vääntöä on 2,500Nm
1,000-1,425
kierroksilla.
Vaihteistona ZF AS Tronic
12AS2701BO. Taka-akseli
on ZF A 132 perävälityksellä 2,93. Etuakselistona on
erillisjousitettu ZF RL 75 E.
Auton pituus on 14,145mm
, korkeus 4,000mm ja leveys
2,550mm. Kokonaispaino
26,000kg
Tähän autoon tutustuminen alkoi näyttelyn jälkeen,

Matkatavaratila. Se on rakennettu
moottorin ja alamatkustamon väliin ,
ylämatkustamon alle
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seuraavana päivänä, kokeiluajamisella
Tampereelta
etelään. TKL:n varikolta
moottoritielle oli muutamia
kadunkulmia, joista iso auto
taipui mallikkaasti. Auton
koko ei vaikuttanut sen liikkuvuuteen "konetielle" siirtymisessä. Kulku oli vakaata
ja tasaista. Näkyvyys kuljettajan paikalta oli hyvä yläkertaa myöten. Siellä olevan kameran kuvaa saattoi seurata
monitorista, joten kokonaiskuva matkustamosta oli kuljettajan ulottuvilla koko ajan.
Auton korkeus on tarkkailtava asia varsinkin pienemmillä
teillä, koska tielle kurottavat
oksat saattavat osua toisen
kerroksen kulmiin. Samoin
monessa paikassa käännökset esim parkkipaikoille
voivat olla puskittuneita tämän korkuiselle todelliselle
mukavuusmatkailuvaunulle.
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Auton mitat tulevat kuitenkin nopeasti "lihasmuistiin"
ja ennakointi ei ole mikään
uusi asia turistiliikenteessä.
Matkustamoa on kahdessa
kerroksessa. Alaosan seurusteluryhmässä on käytävän molemmin puolin pöytäosasto. niiden takana on
muutama normisuuntainen
penkki. Ohjaamoon on yhteys, jota rajaa säilytyskaapit ja
portaikko ylös. Korkeutta on
1,855mm. WC ja pieni keittiö
on sijoitettu osaston taakse.
Yläosaan on kahdet portaat.
Keskiovelta johtavien askelmien puolessavälissä on kuljettajan makuutilaan luukku.
Tila ei ole kovin suuri, mutta
sijainti on hyvä. Tilaan on
kulkuluukut myös ulkoa. Ylhäällä Istuimet ovat kaikki
samansuuntaisia ja ne ovat
mukavuudeltaan
korkeaa

luokkaa.
Ei liene yllätys, että etummaiset penkit ovat suosituimmat.
Penkeissä on sivusiirtomahdollisuus.
Valaistus on kaikin puolin
riittävä 1,724mm korkuiseen
tilaan. Kun auton kokonaiskorkeus on 4,000mm jää tien
ja katon ulkopuolen väliin
0,421mm maavaraa ja yläpohjaa varten. Korissa on ns
"sandwich" lattia-välikattorakenne, jossa kennomainen
profiili sallii matalat mitoitukset.
ZF:n akselistojen tarjoama
kyyti on hienoa riippumatta
missä päin autoa istui. Vanhan kolmostien maisemia oli
mielenkiintoista tarkastella
hieman tavanomaista korkeammalta, mm Sääksmäen
riippusiltaa ylitettäessä näkymät olivat hienot. Iittalaan
rakennetun kiertoliittymän
jälkeen jatkettiin suoraan
etelää kohti..
Hämeenlinnassa vaihtui väylä taas hetkiseksi moottoritieksi. Vanajanlinnan opastus on hyvä.
Kylttejä seuraamalla ei voi
reitistä erehtyä. Iso Futura
taipui pienillä tiellä maaston
mukaan, ainoastaan puiden oksat yrittivät tavoitella
ylempää etukulmaa hämmentävällä tavalla.
Kaksikerrosbussin eräs erikoisuus on matkatavaratila.
Se on rakennettu moottorin
ja alamatkustamon väliin ,
ylämatkustamon alle. Laskennallisesti tilaa on n.9.3
m3. Kun matkustajia on lähemmäs sata, voidaan tarvita sopivaa perävaunua, joita
näkeekin usein ulkomaisten
doppelien perässä.
VDL:n kaksikerrosbussi voisi
olla eräs laite projektiin, jossa
haluataan ulkomaisia turisteja jäämään Suomeen muutamaksi päiväksi. Huolimatta
siitä, että nyt esillä ollut auto
oli kehitysvaiheen proto, on
kokonaisuus kuitenkin toimiva maamme esittelyyn niin
maa-kuin kaupunkiseuduilla.
Kuljettajan lisäksi kokonaisuuteen voisi lisätä ainakin

yhden "Cabincrew-henkilön"
lisäämään enisestäänkin hyvää matkustusmukavuutta.
Autojen teknilliset ominaisuudet olivat kuljettajan
kannalta koekeilutilanteessa
pääosin positiivisia. Seisontajarrun käyttövivun sijoitus
vasemmalle penkin ja sivupaneelin väliin (vipu on kuitenkin siirrettävissä muualle,
kuten PL:n busseissa se on
vasemmassa paneelissa), jo
aikaisemmin mainitun mittaristomerkkivaloasian kanssa,
olivat ainoita lyhyen tutustumisen aikana eteen tulleita
"hetkinen-"havaintoja. Mitä
kaikkea
erityisvarusteita
valmistajalla on mukavuusmatkailuvaunuihin tarjota
pohjoisiin olosuhteisiimme,
niin niitä ei tässä yhteydessä
käyty läpi. Bussit ovat todellinen vaihtoehto sellaisia
suunnitteleville.
Teksti ja kuvat;
Isko Uusimäki

Ari Karesvuo

Liikennekulttuurista
Kukin meistä on havainnut liikennekurin höltyneen ja kaikenlaisen koheltamisen lisääntyneen
teillämme. Vallitsevana
muotona on; minä ensinmentaliteetti. Ei ainoastaan yksityisautoilijoiden,
vaan myös ammattiautoilijoiden keskuudessa.
Onko siihen syy alentuneessa kiinnijäämisriskissä vai asenteissa?
Entisenä liikenteenvalvojana
muistan, kuinka -80 luvulla liikenteen vauhtiveikkoja
olivat kauppaedustajat työsuhdesaabeineen. Heillä oli
aina kiire jakamaan firman
näytteet ja sitten motelliin
naistentansseihin.
Nykyisin kaaharin ja oman
edun tavoittelijan automerkki
on useinmiten Audi. Minulle
se tuo mieleen aina 60- luvun
DKW:n kaksitahtisine moottoreineen. Nyt sitä pidetään
joissakin piireissä tekniikan
edelläkävijänä. Oli miten

oli, mutta kovaa ne menevät,
eivätkä sulkuviivat matkaa
hidasta.
Me
linja-autonkuljettajat
taidamme olla ainoa ryhmä,
joka noudattaa suurin piirtein liikennesääntöjä. Meillähän on parhainmillaan
noin 80 silmäparia kyydissä katselemassa kuljettajan
edesottamuksia. Jokus asiakas on jopa tinkinyt matkasta
alennusta, koska kuljettaja on
rikkonut hänen mielestään
tieliikennelain
säädöksiä.
Toista osataan kyllä osoitella,
mutta itsessä ei nähdä mitään
vikaa.
Veljesjärjestö
Rahtareille
heittäisin ison kaktuspiikkisen pallon pompoteltavaksi.
Valitettavan usein näkee suuren ajoneuvoyhdistelmän ajamassa melkein edelläajavan
peräpuskurissa kiinni, vauhdin ollessa liki 100km/h.
Kaikenlainen muukin kiusanteko on tavallista kuorma-autonkuljettajien keskuu-

dessa. Minne on hävinnyt
se herrasmiesmäisyys, että
annettaisiin tietä nopeammin kulkevalle linja-autolle?
Hyvin usein ajokin tuulilasissa on Rahtarien tunnus. Ei
ole tietoa, taitoa eikä turvallisuutta.
En voi myöskään ymmärtää
sitä, miksi kuorma-autojen
rajoitin voidaan asettaa yli
90:een km/h. Lain sallima
rajoitushan on 80 km/h.
Linja-autojen rajoitin asetetaan 100 km/t. Kuormaautoilijat vetoavat siihen,
että mäkiin pitää saada ottaa
vauhtia. Se on jo historiaa,
koska suurimmat jyrkät mäet
on loivennettu ja kuormurien
moottoritehot lähentelevät jo
tuhatta hevosvoimaa. Paremminhan ne vetävät täydessä
kuormassa mäelle kuin meidän ”kaniamme”.
On kuitenkin todettava, että
kaikki
ammattiliikenteen
kuljettajat eivät ole edellä
kritisoituja koheltajia. Nämä

koheltajat pilaavat kuitenkin
monen ammattikunnan maineen ja ne hyvinkäyttäytyvät
saavat tehdä töitä kauan aikaa yhden kohelluksen oikomiseksi.
Ehdotankin, että Rahtarit
sekä
Tilausajokuljettajat
omissa kokoontumisissaan
kiinnittäisivät
jäsenistön
huomiota siihen, että tiellä
on muitakin töitään tekeviä.
Ehkäpä asiasta voitaisiin yhdessä kertoa jossain liikennetilaisuudessa. Jospa vielä
saataisiin se herrasmiesmäinen käyttäytyminen elvytettyä takaisin.

Kaikesta huolimatta:
Morjestellaan toisiamme
ja Turvallista Matkaa
Ari Karesvuo
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G’day Mates

Darling Harbour
Sydneyssä

Tervehdys kaverit, kuten G’day Mates kuuluu
australialaisittain. Jokainen aussi lausuu nuo maagiset
sanat aina kun haluaa tervehtiä miespuolista tuttua,
puoli tuttua tai ihan vain tuttavallisesti ventovierasta
tai vaikkapa asiakaspalvelijaa kaupassa. G´day Mam
olisi tervehdys naiselle, mutta sitä ei kuule käytettävän.
Nuo G´day Mate sanat saavat hyvälle tuulelle kenet
tahansa.
Australia,tuo kaukainen maa avautui allekirjoittaneelle
neljännen kerran lähes seitsemän viikon ajan vuoden
vaihteessa 2015-2016. Jokainen kerta Australiassa on
tuonut rauhallisen ja rentoutuneen mielen sekä tunteen
– tänne minä haluan aina palata. Australialainen
elämäntyyli ja tapa käsitellä arkisia asioita, on jotain
mitä meidän kiireisten suomalaisten uraihmisten tulisi
tavoitella. Sitä on vaikea pukea sanoiksi, se tulisikin
jokaisen itse kokea.

Australia – Down
Under
Down Under on Australia sanan mukaisesti, aivan maapallon toisella laidalla. Suomesta
lentomatka sinne kestää noin
26 tuntia. Lentomatka on pitkä,
mutta se kannattaa. Australia on
pinta-alaltaan vähän Eurooppaa
pienempi. Asukkaita Australiassa on 22,5 miljoonaa, kun
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Euroopassa on 750 miljoonaa,
joten Australiassa tilaa riittää ja
etäisyydet ovat pitkiä. Maata ei
tutkita edes kuukauden aikana.
Itse olen vieraillut maassa nyt
neljä kertaa ja olen ehtinyt tutustumaan vain Sydneyhin, Canberraan ja Melbourneen. Asutus on Australiassa keskittynyt
enimmäkseen rannikolla oleviin
suuriin kaupunkeihin. Sydney
on kaupungeista suurin, jossa on

Sydneyn silhuetti Taronga Zoo suunnalta kuvattuna

Ensimmäinen ilotulistus kestää kahdeksan minuuttia ja keskiyönnäytös 12 minuuttia.
Satama-alueelle oli ahtautunut Uutta Vuotta 2016 vastaanottamaan livenä 1,5 miljoonaa ihmistä, klo 18 aikaan illalla Millsons Pointin puolella siltaa.

lähes viisi miljoonaa asukasta.
Alkuperäisasukkaita eli Aboriginaaleja on 2,2% koko maan
väestöstä. Matkailullisesti ja

taloudellisesti aboriginaalien

värikkäästä ja omaperäisestä kulttuurista taiteineen on
tullut yksi tärkeimmistä tekijöistä.
Hintataso Australiassa on Suo-

New Years Eve – Hello to 2016
Varmasti jokainen meistä on nähnyt Sydneyn Harbour Bridgen televisiossa
uuden vuoden ilotulitusten yhteydessä. Juhlitaanhan Australiassa uuden
vuoden vaihtumista ensimmäisten joukossa maapallolla.
Ilotulituksen jälkeen alue tyhjeni väkimäärästä reilussa tunnissa. Ihmiset
ohjattiin pitkin aidattuja reittejä juna-asemien suuntaan. Ennen asemaa
aidatut kulkuväylät jakautuivat etelän ja pohjoisen suuntiin meneviin juniin. Vartijat laskivat asemalle vain junan verran väkeä kerrallaan, jolloin
asemalaituri tyhjeni kerralla junaan eikä siten asemalaituri päässyt ruuhkautumaan eikä vaaratilanteita syntymään. Junia asemalta lähti muutaman minuutin välein. Lisäksi paluumatka yöllä ei maksanut matkustajille
mitään. Ihmiset kuljetettiin ilmaiseksi joukkoliikenteellä kotiin. Tässä olisi
oiva esimerkki siitä, miten joukkoliikennettä voisi hyödyntää massatapahtumien yhteydessä ruuhkien ja sitä kautta yksityisautoilun vähentämiseksi.
Ilmaisesta matkustuksesta ei tietenkään ole, mutta ideana oiva helpottamaan suurten massojen liikuttelua.

Uuden vuoden vastaanottoon valmistuminen klo 18:00 aikaan illalla Millsons Pointin puolella siltaa.

men luokkaa. Bensiini Australiassa maksoi tammikuussa 0,951,25 AUD litra eli noin 0,6-0,8€/
litra. Meidän mittapuun mukaan
se oli halpaa. Oman auton edullinen käyttö on johtanut suuriin
ruuhkiin etenkin pääkaupungissa Sydneyssä, jossa ruuhka-ajat
ovat venyneet kohtuuttomiksi jo
muutenkin pinta-alaltaan laajassa kaupungissa. Yksityisautoilua
pyritään vähentämään korkeilla
pysäköintimaksuilla kaupungin
keskustoissa.
Useimmat australialaiset haluavat asua omakotitalossa mieluummin kuin kerrostalossa.
Tämä näkyy katukuvassa pitkinä omakotitalorivistöinä. Nykyisin on aloitettu enenemissä määrin rakentamaan kerrostaloja
lisää kaupunki-infrastruktuurin
tiivistämiseksi ja maankäytön
tehostamiseksi. Asuminen on
yleisesti kallista etenkin kaupungeissa. Muutaman huoneen
vuokra-asunnosta saa pulittaa
helposti 600-700 AUD/viikko,
jos haluaa asua vähäänkään hyvien kulkuyhteyksien varrella,
lähellä ostoskeskuksia meren
rannoista puhumattakaan.
Koulutus Australiassa periytyy

Tyypillistä katunäkymää Sydneystä.
Suurin osa asuu omakotitalossa

Intercity juna Australiassa on vähän erityyppinen kuin Intercity juna Suomessa vanhimmissa junissa matkustaja itse aukaisee junan ovet liu’uttamalla niitä sivusuunnassa.

Kevyt raitiotie Sydneyn Rautatieasemalta Dulwich Hill:n välillä on 12,8 km pitkä
ja sen varrella on 23 asemaa.

englantilaisesta koulujärjestelmästä. Koululaisten tulee pukeutua aina koulu-uniformuun,
joka tulee vanhempien itse
kustantaa, kuten kirjat, kynät ja
muukin materiaali. Koulusta ei
saa myöskään lounasta, vaan se
tulee tuoda itse mukana. Koulu Australiassa aloitetaan 5-6
-vuotiaana. Vanhemmat voivat
vaikuttaa koulun aloitukseen,

Myrsky nousee

että aivan pientä ei tarvitse laittaa koulutielle 5-vuoden iässä,
mikäli näin ei haluta.
Sää Australiassa vaihtelee subtrooppisesta savannimaiseen
ilmastoon. Rannikolla on vehreää ja mukavan lämmintä. Lämpötilat vaihtelevat kesällä 18-40

asteen välillä kuitenkin lämpötila saattaa tippua jopa pakkasen
puolelle. Tänä kesänä joulu-tammikuussa satoi yllättävän useasti
ja rankasti mitä ilmeisimmin El
Niño –ilmiön johdosta.
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1.

1. Paikallisliikenteen bussi Ansair
“Orana” korilla ja Volvo B10BLE alustalla.
Näitä on tehty myös Scanian alustalle.
Ansair- koria valmistava yritys Ansett
Transport Industries myi yrityksen Clifford
Corporation vuonna 1995. Clifford corp.
meni konkurssiin vuonna 1998 ja näiden
Volvo alustaisten bussien valmistus
jäi kesken. Jakab Industries avasi vielä
tehtaan ja valmisti tilatun sopimuksen
loppuun.
2. Volvo B12BLE Volgrenin korittamana
vm-05
3. Metrobus yhtiön Volvo B12BLEA Volgren
Hyde Parkin nurkalla Sydneyssä, Joillakin
linjoilla tulee olla etukäteen ostettu lippu.
Rahalla ei voi matkustaa.
4. Sydney Buses numero 2239, Volvo
B12BLEA Euro 5, Volgren "CR228L”
5. Sydney Buses / Newcastle buses numero
2610, Scania K280UB, Bustech VST
6. Sama takaa

Katutaitelijaelämää
Sydneyssä

2.

3.
Canberra, näkymä Sotamuseolta Parlamenttitalon suuntaan.

Canberra

4.

5.
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6.

Pääkaupunki Canberrassa asuu
350 000 asukasta. Kaupunki
on perustettu vuonna 1908
kompromissina, kun Sydney ja
Melbourne eivät päässeet yhteisymmärrykseen, kummasta
kaupungista tulisi pääkaupunki.
Canberran tärkeimmät nähtävyydet ovat Parlamenttitalo,
Australian War Memorial – Sotamuseo Anzac Parade puistokadun päässä sekä Mount
Ainslie näköalapaikka, josta on
hyvät näkymät yli kaupungin.
Australian kansallismuseo sijaitsee aivan Canberran keskustassa
Lake Burley Griffin tekojärven
rannalla. Nimensä tekojärvi on
saanut Canberran asemakaavan
suunnittelijan mukaan. Australian Kansallismuseo tutkii, kokoaa
ja esittelee kolmea toisiinsa kiinteästi liittyvää teemaa: tarinoita
Aboriginaaleista,
Australian
historiaa vuodesta 1788 saakka

sekä ihmisten vuorovaikutusta
Australian luontoon. Lisäksi
museossa on lukuisia vaihtuvia
näyttelyitä vuodessa. Canberran ja Sydney välisellä maantien
vierellä näkee päivittäin satoja
kenguruita hyppimässä auringon nousun ja laskun aikaan.
Kengurut ovat todellinen uhka
ajoneuvoliikenteelle. Kenguruista maassa varoitetaan samalla tavalla liikennemerkein kuin
meillä hirvistä tai poroista.

Sydney
Sydney on monimiljoonainen
erilaisten kansojen sulatusuuni. Etenkin aasialaisuus näkyy
katukuvassa aasialaisina ravin-

toloina, + pikaruokapaikkoina
sekä monessa asiakaspalveluammatissa aasialainen työntekijä.
Tunnetusti he osaavat ja heiltä
saa sekä hyvää että kohteliasta
asiakaspalvelua. Sydneyssä on
mahdollisuus harrastaa kulttuuria, mahdollisuus ottaa aurinkoa
monilla sen hiekkarannoista. On
mahdollisuus harrastaa aktiiviliikuntaa tai luontoa, unohtamatta
Sydneyn lukuisia ostoskeskuksia
shoppailu mahdollisuuksineen.
Kaupungista löytyy kaikille aivan varmasti jotakin tekemistä.
Sydneyn tunnetuimmat nähtävyydet ovat Oopperatalo aivan Harbour Bridgen kupeessa
Circular Quaylla. Sillan toisella
puolella on Darling Harbour,
josta löytyvät niin Sea Life, Madame Toussand vahakabinetti
kuin Maritime museo. Lukuisat
turistien suosimat iltaelämän ravintolat sijaitsevat Darling Harbourin rannoilla.

Tasmanian lohella on
alaleuka mutkalla

Fish Market, merenelävää
jokaiseen makuun
Näkemisen ja kokemisen arvoinen on myös Fish Market, jossa
aamuisin huutokaupataan mereneläviä kauppiaille, tukuille.
Päivisin Fish Marketilla kuhina
jatkuu yksityishenkilöiden ostaessa mereneläviä tai ihan vain

Rantavahti on aloittamassa uutta työpäivää asettamalla pelastuslautaa lähtövalmiuteen

Aurinkoa, merta ja hiekkaa
lounastuntia viettäen. Tuoreus
on ainakin taattu.
Sydney on rakennettu luonnon
sataman ympärille. Satamaan
kuljetaan Tyyneltä Valtamereltä kapeahkon suuaukon kautta.
Watsons Bay puoleinen niemi
on nimeltään South Head ja
Manlyn puoleinen niemen kärki
on luonnonsuojelualuetta ja nimeltään loogisesti North Head.
Lännessä Sydney rajoittuu Blue
Mountains – Sinisille vuorille.
Alueella kasvavat lukuisat eukalyptusmetsät. Niistä kuumuuden
johdosta haihtuva eukalyptusöljy kietoo nimensä mukaisesti

vuoret sinertävän usvaverhon
sisään.

Sydneyssä on aina kesä meidän
mittapuun mukaan. Heidän
talvensa on kuin Suomen huo-

no kesä. Kun aurinko paistaa,
polttaa se nahan hetkessä ilman
suojausta.
Aurinkorasvojen
kertoimet ovatkin yleisesti 30
ja siitä ylöspäin. Yleisin myytävä kerroin on 50+. Myytävissä
vaatteissakin ilmoitetaan monesti uv-kertoimet. Australialaiset ottavat melanooman riskit
vakavasti. Uidessa ja surffatessa
pidetään yleisesti paitaa päällä,
jos hiukankin pidempään aikoo
viettää aikaa veden äärellä. Itsekin ostin muutamalla kympillä
pitkähihaisen uimapaidan suojaamaan palamiselta.
Australian on saari ja sitä ympäröi meri joka puolelta. Itä
puolella avautuu Tyyni Valtameri eksoottisine saarineen.
Sydneyssä on useita hiekkarantoja. Kaikkihan meistä tuntevat
etenkin Bondi Beachin, joka on

Blue Mountains ja Three Sisters –nimiset huiput. Kuumina päivinä ilma on
sinisenä eukalyptuspuista nousevan eteerisen öljyn vuoksi.

Manly Beach on toiseksi tunnetuin hiekkaranta Sydneyssä

jo nähtävyys sinällään. Sydneyn
pohjoispuolella on paljon hyviä
ja rauhallisempia hiekkarantoja.
Ensin on Manly Beach, jonne
on helppo kulkea keskustasta
lautalla. Sitten tulevat Dee Why,
Curl Curl, Narrabeen, Mona
Valley, Newport, Avalon, Whale
ja viimeisenä Palm Beach, joka
onkin varakkaimpien asuinaluetta. Maisemat Palm Beachillä
ovat hulppeita rinnetonteilta
Tyynelle Valtamerelle. Ei voi
kuin vain haaveilla aamuauringon nousevan horisontin takaa
aamuisin värjäämään taivaanrannan oranssinpunaisen eri
sävyihin.
Rannoilla päivystävät hengenpelastajat yleisesti klo 10-18 välisenä aikana seitsemänä päivänä
viikossa. Uida tulee aina lippujen
välissä, sillä muualla lippujen ulkopuolella voimakkaat merivirrat voivat viedä helposti uimarin

mukanaan avomerelle. Näin
kävi mm. Bondilla muutamalle aasialaiselle pojalle. Saimme
seurata livenä hengenpelastajien
toimintaa. Yllätykseksemme
kuvausryhmäkin ilmestyi kuin
tyhjästä kuvaamaan tapahtumaa. Aallot ottavat helposti
uimarit mukaansa ja pyörittävät
pitkin hiekkapohjaa. Itsekin useamman kerran aallon vietäväksi
joutuneena jouduin toteamaan
ihmisen pienuuden luonnon
voimien edessä. Aallot pyörittävät mukanaan myös hienoa
hiekkaa, joka tunkeutuu ihmisruumiin joka ikiseen koloon
uimahousuista puhumattakaan.
Kyllä monta kertaa huvitti kun
uimahousujen haaroväli roikkui
hiekkalastissa, jos ei muistanut
tyhjentää kuormaa mereen ennen ylösnousua vedestä.
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Ozzie Ozzie
Ozzie– oi oi
oi

Joukkoliikenne ja
Opal
Kuten jo aiemmin mainitsin,
niin joukkoliikenne Sydneyssä
toimii hyvin. Joukkoliikenteessä
maksetaan Opal–cardilla, joita
voi ostaa monista lehtikioskeista
asemien lisäksi. Kortille ladataan
vain arvoa. Kortti tulee leimataan
myös kyydistä pois jäädessä. Yhden päivän maksimiveloitus on
15 AUD (9,40€) tai viikossa 60
AUD (37,80€), noiden rajojen
ylittämisen jälkeen matkustaminen on ilmaista. Lisäksi kahdeksan Opal-kortilla maksetun
matkan jälkeen voi matkustaa
loppuviikon ilmaiseksi. Lastenkortin hintarajat ovat puolet aikuisen hinnasta. Sunnuntaisin
ja pyhäpäivinä matkustaminen
maksaa 2,50 AUD (1,60€) päivässä. Eläkeläiset maksavat matkoistaan vain 2,50 AUD päivä.
Matkustaminen ei ole mitenkään edullista Sydneyssä, jos sitä
käyttää satunnaisesti. Mutta kun
ottaa kuitenkin huomioon liikenneruuhkat, tiemaksut, pysäköintipaikkojen vähyyden sekä
pysäköintimaksut keskustassa,
ei siihen nähden oukkoliikenteellä matkustaminen olekaan
kal lista.

Sydney
Bus Museum
Museo on ollut muuton takia
suljettuna jo vuodesta 2010.
Kaluston siirtäminen uusiin
tiloihin ja näyttelyn rakentaminen ovat vieneet vapaaehtoisilta
paljon aikaa. Museon toimintaa
pyöritetään vapaaehtoisin voimin sekä kerättyjen ja lahjoitettujen varojen avulla. Museon
liikennekuntoisia busseja käytetään elokuvien kuvauksissa,
erilaisissa tilaisuuksissa tietenkin korvausta vastaan. Näistä
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Australia Päivänä Circular Quay täyttyy ihmisistä

26th January –
Australia Day

Australia Päivänä 26.1.2016
museobusseilla ajettu reitti
Sydneyn keskustassa

tuloista museo saa toimintaansa
lisävaroja jäsenmaksujen lisäksi.
Itsekin liityin museon lehden
tilaajaksi. Lehti tulee kotiin
kuudesti vuodessa. Australialainen kalusto on aikoinaan ollut
melko eksoottisenkin näköistä.
Museossa on näytillä kattava kokoelma eri aikakausien busseja.
Sydneyssä on ennen liikennöity
paljon kaksikerrosbusseilla, joita on nyt useampi tallennettuna museoon. Australia päivinä
26.1., näillä vahoilla busseilla
operoidaan Sydneyn keskustassa. Tämän kaltaiset tilaisuudet
ovat osa museon pr-toimintaa
ja sitä kautta mahdollisuus saada lahjoituksia myös tavallisilta
kansalaisilta. Australia päivänä
Jokainen museobussilla matkustanut sai vanhan painetun matkalipun muistoksi.

Tammikuun 26. päivän vietetään Australian kansallispäivää,
jota juhlitaan ensimmäisten
englantilaisten laivojen saapumisen kunniaksi Sydneyn Port
Jacksoniin vuonna 1788. Nykyisin Australia Päivä on merkittävä
sosiaalinen tapahtuma, jossa heijastuu koko maan historia ja sen
yhteisöllisyys. Päivää vietetään
erilaisissa tapahtumissa ympäri
maata nauttien hyvistä esityksistä, seremonioista, seurasta sekä
tietenkin ruuasta ja juomasta.
Australia päivänä jaetaan monia
erilaisia vuoden palkintoja henkilöille ja yhteisöille. Australia
päivän tarkoituksena on nykyään toivottaa uudet maahantulijat osaksi Australian monikansallista yhteisöä.
Sydneyssä päivää juhlitaan todella monimuotoisesti. Satamassa on Ferrython race, jossa
satamassa normaalisti liikennöivät lautat ajavat kilpaa Harbour Bridgen alta kohti sataman
suuta. On Sydney swim race ja
Tug and Yacht ballet, jossa laivat
tanssivat balettia Harbour Bridgen vieressä. Lisäksi on Russian
Roolettes lentonäytös ja paljon
paljon muuta, kuten ulkoilmakonsertteja puistoissa, joihin
oman eksoottisen säväyksen
tuovat katusoittaja eri kulttuureista. Australia päivä päättyy

Katusoittaja soittaa rytmikkäästi pulloja rumpupalikoilla.

Sydney liputtaa kaikkialla
Australia Päivän kunniaksi

jälleen näyttävään kaupungin
järjestämään ilotulitukseen kaupungin kattojen yllä.
Kuvat ja teksti;
Kim Venesjärvi

Steve’s Bus and Coach Scania 124EB, Volgren ”C222TX”, vm -08

Moottoripyörä ambulanssi. Tällä ei potilaita
paljon kuljetella, mutta potilaan luo pääsee
nopeasti jopa jalkakäytäviä ja puistoja pitkin
EZI Drive Coaches, Scania K480IB, Coach Design, vm-13

Banaanit kypsyvät
tertuissaan

Lintuja torjutaan
asemilla asentamalla
kylttien päälle esteitä.
estää tehokkaasti
pulujen ja muiden
lintujen asettumisen
asemille

Dugong
Roska-autot Australiassa kerää roska-astia tienreunasta kourallaan ja kippaa
katon kautta kyytiin. Homma toimii nopeasti ja koko naapuruston herättäen.

Kasuaarilintu

Emu

Kenguru

Koala
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BUSSILLA TURKISSA
Ajatus bussimatkasta Turkissa tuli esille pari vuotta
sitten, kun pohdimme erilaisia vaihtoehtoja tehdä
kumipyöräreissuja, joko
omin voimin, tai sitten
ryhmässä. Pääsääntöisesti
mietintää tehtiin omatoimimatkailun puolelle, jota
olemme harrastaneet jo pitkään. Lähtö liikenteellisesti
uudelle alueelle kuitenkin
herättí itsesuojeluvaiston.
Olisiko sittenkin parempi
lähteä tutkimusmatkalle
muiden järjestemälle matkalle ja tutustua sillä tavoin
mahdollisiin
ongelmiin
tarkkailevan matkailijan
näkökulmasta.
Itsenäiseen omatoimimatkailuun tottuneina, meillä oli
aluksi myös ennakkoluuloja
siitä, kuinka sopeutuisimme
joukkoreissailuun. Ventovieraan ryhmän kanssa matkus-
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Suleiman

Kun päätöksenteon aika koitti, olimme vielä erään ongelman kanssa edessä. Miten
suhtautua maailmantilanteen mukanaan tuomiin epävakaisuuksiin, joita media
taukoamatta toi esille! Levottomuutta ja poikkeustiloja
joka puolella.

lun alkaneeksi. Turkki olisi
muutaman tunnin päässä.
Bussimatka alkaisi seuraavana aamuna. Matkatoimiston
henkilöt olivat kentällä vastassa ja kulkuneuvoihin oli
vain muutaman minuutin kävely. Bussissa saimme tiedot
tulevasta 1600km:n matkastamme lounaiseen Turkkiin,
suomenkielellä. Puolituntia
ja olimme hotellissa. Avainkortit ja nopea kotiutuminen
neljän tunnin yöunta varten.

Vapaalinnun lentokoneessa istuessamme Seutulan
kentällä, totesimme seikkai-

Aamun toimet ja bussiin,
Neoplanin 40-paikkaiseen,
Man alustaiseen kuljetuslait-

taminen, ilman suurempaa
vaikutusmahdollisuutta matkan etenemisen järjestelyihin, mietitytti.

teeseen. Reissun aluksi tuli
pohdittavaksi, omatoimimatkaajalle, kustannuskysymyksiä. Matkanjärjestelyissä oli
eritelty lennot, bussiosuudet
ja kohde/ravintolamaksut
omiksi kokonaisuuksiksiin.
Näppärä idea, jolla yksittäiset maksut pienentävät
lähtökynnyksen summaa.
Erilliskustannukset tulivat
kuitenkin maksuun, jos halusi päästä kohteisiin muiden
mukana. Eräs hyväksi osoittautunut viiden euron panostus oli kuljettaja Suleimanin
vesipullojärjestelmä. Maksua
vastaan sai bussin jääkaapista

Pamukkalen kalkkiesiintymä oli mukava
paljaiden jalkojen alla.
hakea 0,5 litran pulloja niin
paljon kuin halusi viikon aikana.

Hänen kolleegansa käytti
"Lontoon murretta" selkeästi.

Bussimatkalla
istuimme
matkustamon
takaosassa
lähellä keskiovea. Halusin
kokeilla matkailua ilman,
että katseeni olisi ollut koko
ajan tiensuuntaan. Kuljettaja
Suleiman ajoi tasaisesti ja oikeilla tilannenopeuksilla, joten matkustusmukavuus oli
hyvää tasoa. Matkanjohtajina meillä oli kaksi henkilöä.
joista Ögul oli suomenkieltä
ymmärrettävästi taitava, Seinäjoellakin opiskellut mies.

Eräänä tekijänä matkalle
oli se, että halusin tutustua
turkkilaiseen
bussiliikenteenseen. Olin kuullut sen
olevan varsin merkittävässä
asemassa kansan ja turistien
kuljettamisessa. Turkissa ei
ole omaa autoteollisuutta,
mutta useilla ulkomaisilla automerkeillä on siellä kokoonpanotehtaita.
Isot bussit olivat pääosin
Mersun, Man/ Neoplanin
tai Temsan tuotemerkeillä

varustettuja. Keskikokoiset
olivat Isuzun, Otokarin tai
Mersun paikallisen tuotannon tuotteita. 16-20 paikkaiset olivat enimmäkseen
Mersuja ja Volkswageneita
ja niistä pienemmät Turkissa
valmistettuja Karsan/Peugeoteja. Toyotan, Hyundain,
Fiatin ja Fordin Transit- busseja oli ajoittain näkyvissä.
Askam ja B:M:C:n laitteita
tuli muutama vastaan. Jos
haluaa tarkemin selvyyttä
Turkin autoteollisuudesta,
niin googlesta saa tietoa.
Pienet ja keskikoiset bussit toimivat lähialuekuljetuksissa kaupungeissa ja
kirkonkylissä ja isommat
runkoliikenteessä. Linjaliikennekeksintöjä oli todella
paljon ja saksalaiset merkit
olivat silmiinpistävän laajasti
edustettuina.
Kaukoliikennebussit olivat
40-50 paikkaisia, Mersun
Turkin Turismo oli suosittu

keksintö. Pysäkille tullessa
etuovi avautui jo ennakkoon
ja oviaukosta huudettiin kovalla äänellä matkakohde.
"Sisäänheittäjä" katsoi tarkasti pysäkkialueen ja sen
ympäristön. Jos hän havaitsi
jonkun viitilöivön etäältäkin,
niin bussi odotti matkustajaa. (Harvemmin havaittu
toimintamalli Suomessa, tosin onneksi sitäkin joskus ilmenee!)
Lähiliikenteessä suosittiin
23 istuma-ja 25 seisomapaikka Otokar, Isuzu- yms.
dolmus-busseja. Niillä "kuutiokotteroilla"
siirryttin
näppärästi paikasta toiseen.
Mukaan pääsi 1€:n maksulla. Kuljettajarahastus toimi
nopeasti, koska matkustajilla
oli yleensä tasaraha valmiina. Jos kuljettajalla ei ollut
antaa vaihtorahaa heti, niin
hän saattoi pysäyttää kivijalkamarketin eteen ja käydä
vaihtamassa siellä euroja tai
liiroja. Pysäkit olivat periaat-

Charter Club 17

Vanhin mainos,
johdatti ilotaloon.

... näin rakennettiin antiikin aikaan
teellisia laitakaupungeilla ja
mukaan pääsi kättä heilauttamalla. Myös poistuminen oli
joustavaa, jopa kiertoliitt ymän valoissa. Dolmus-bussit
ajavat Turkissa tiett yjä numeroituja reittejä kaupunkien ja
kaupunginosien välillä. Ne
sijoitt uvat tavallisen taksin ja
ison bussin väliin. Niillä voi
olla matkustajamäärävaatimus ennen liikkeelle lähtöä,
mutta aikataulutkin ovat käytössä. Kuljettajina voivat olla
mm autojen omistajat itse.
Eräänä esimerkkinä oli bussi,
jossa oli toimiva tv matkustajien viihdykkeeksi.
Kiertomatkamme reitt i Turkin lounaisosissa kulki pää- ja
kantateitä, mutta muutaman
kerran poikkesimme pienille
kyläteillekin. Kohtaamiset
kapeilla, mutta päällystetyillä
teillä olivat mielenkiintoisia.
Pienemmät autot antoivat
suosiolla tietä ja huolimatta
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erittäin ahtailta tuntuneista
tilanteista, ei kolareita tullut.
Koko 1600km:n matkalla
ei tullut vastaan kuin pari
pientä peltikosketusta ja nekin henkilöautojen välisiä
lähestymisiä. Pimeällä ajo
oli erityisen valoja säästävää
puuhaa paikallisessa liikenteessä.
Parkkilamppujen
antama viesti ajoneuvon olomassaolosta oli enemmänkin
sääntö kuin poikkeus. Täysin ilman valojakin ajett iin
paljon, joten siellä luotetaan
siihen, että jos ajat, niin näet
muutkin. Turkkiin on rakennett u uusia teitä, jotka ovat
laadultaan korkeatasoisia.
Poliisilla oli tarkastuspisteitä
yllättävänkin paljon. Pariin
otteeseen kuljettajamme Suleiman piipahti partioauton
ulkopuolella asiapaperikansionsa kanssa, mutta tuli samantein takaisin. Yllättävin
ratsia oli kapealla kylätiellä

hieman ennen uponneen
kaupungin turistisatamaa.
Turkissa on panostett u paljon turismiin. Suuria ja pienempiä kohteita on runsaasti
ja bussimatkalla ehtii nähdä
paljon. Kaupankäynti on oma
lukunsa, jossa tinkiminen
on maan tapa. Päivittäistavarakaupoissa sitä ei tehty,
mutta
matkailukohteissa
kylläkin sitäkin enemmän.
Bussimme pysähtyi erilaisiin
kohteisiin kahviloista matkamuisto-, matto-, nahkatakki,muotivaate-ja timantt ikauppoihin. Suomenkieltä kuuli
hyvinkin monessa paikassa
henkilökunnan suusta.
Anatolian Lounais-Aasian
niemimaan kierroksen jälkeen on todettava, bussimatkailu on siellä vallan verraton
matkustustapa. Turkin 780
043 km2:n ja lähes 80milj
asukkaan maassa on pal-

jon nähtävää ja koettavaa.
Turismi on erittäin tärkeä
elinkeino maassa ja sen kyllä
huomaa. Kustannustaso on
suomalaisille vielä edullinen
ja toimiva. Turistibussit ovat
erittäin siistejä ja kuljettajat
osaavat ajaa tasaisesti hyvinkin vuoristoisissa olosuhteissa. Kiraç -yhtiön lipun
alla työskenteleville pienille
perheyhtiöille kuljetettavat
matkailijat ovat tärkeitä työllistäjiä. Kuljettajamme Suleiman edusti tällaista toimintamallia. Hän hoiti yksin koko
reissun ajo-osuudet. Hieman
pitkää päivää, mutta ajotuntimääräisesti n. kahdeksanyhdeksän kellonkiertämää.
Hänen vanhempansa ja vaimonsa ovat perheyrityksessä
työntekijöinä.
Turkkilaista bussimatkailua
seuratessa tuli mieleen monta kertaa suomalaisen vastaavan ongelmat. Perusasiat

... ja näin eletään kaksituhatta luvulla

Turkkilainen yrittää.Esim. Kuvaaja
tulee laivaan ja ottaa meistä kuvia.

Vene tulee hakemaan kuvaajan. Vauh- Kuvat viedään vedostettavaksi ja tunnin päästä
dissa kuvaaja hyppää toiseen venee- kun tulemme takaisin satamaan ...

Turistibusseille parkkihalli Antalyan keskustassa

ovat samoja, turistit tuovat
rahaa mukanaan vain, jos he
tulevat fyysisesti paikanpäälle. Määrät vain ovat aivan
toista luokkaa Turkissa, jossa matkustavaiset lasketaan
miljoonissa.
Saksalaiset ovat olleet suurin ryhmä n.5milj. kävijää ja
toisena olivat venäläiset n.

3.5miljoonalla. Nyt itänaapurimme ovat lopettaneet
omalta osaltaan turismin
Turkissa ja se kyllä tulee esiin
ongelmana lähes jokaisen
paikallisen matkailuihmisen
kanssa keskustellessa.
Erikokoisia busseja on myynnissä todella paljon. Matkan
varrella olleiden kaupunkien
pääkatujen varrella on usein

kaikenlaisia muitakin härveleitä pieniä traktoreita myöten tarjolla. Tulee mieleen,
onko Suomessa bussikauppa
ja -rakentaminen harrasteluhommaa, kun vertaa vastaavia määriä Turkissa!
Bussimatka Turkista on
eräs vaihtoehto siellä kulkemiseen. Matkaamme ei
sisältynyt minkäänlaista le-

...kuvat odottavat meitä ja maksaa 2 €.
Kuka tekisi samaan hintaan Suomessa ?

Kolleega löytyi...

vottomuutta. Pauketta oli uutisten mukaan täysin muualla. Lähinnä tuli mieleen, että
kohteet valiutuivat armeijan
ja poliisin suuntaan maan
keskuspaikoissa. Lienee kuitenkin paikallaan tarkastella
matkustusajankohdat eri alueilla päiväkohtaisesti, koska
tilanteet muutt uvat jatkuvasti.
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Turkkilainen opas Ögÿn Aslan
”Minä olen ollut
taas kiltti poika ja
minulla on hyvät
suhteet yläkertaan”

Mitä ajatuksia sitten bussitrippi Turkkiin jätti itämään.
Päällimmäisenä ehkä bussiryhmämatkan helppous. Valmiiksi järjestelty kokonaisuus, jossa ei tarvinnut muuta
kuin lunastaa tarvittavat osatekijät ja sen jälkeen vain olla
ajoissa paikalla. Tuntematon matkailuympäristö tuli
tutuksi ja vähitellen myös
pääosa kanssamatkustajista.
Muinaismuistokiintiö tuli
täyteen. Seuraavan kerran
voisi lähteä omalla ryhmällä matkalle, suomenkielisen
oppaan kanssa. Ehkä paikallisen kuljettajankin voisi tilata auton lisäksi, mielellään
englantia puhuvan, koska
muuten keskustelut voivat
jäädä vähäisiksi.
Bussimatka Turkkiin on monitahoinen juttu, josta kokemuksia voidaan lukea lähes
reaaliajassa netistä. Valintoja on helppoa tehdä ja vasta
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matkan jälkeen tietää lopputuloksen. Meidän "opiskelureissumme" onnistui hyvin.
Mitä kokemuksia toisin Suomeen käydyltä Turkinretkeltä, niin ehkä merkittävin
olisi matka-ajan huomioiminen itselleen sopivimmaksi.
Meillä toimi Off-Season aika
loistavasti, ei turhaa ruuhkaa
missään ja ilman lämpökin
oli kohtuullinen. Turkin kesä
on hieman helteisempi kuin
omamme.
Samainen Off-Season ajattelu
ryhmäbussimatkailussa toimii Suomessakin. Pohjoisen
kohteet pitävät talvisesongin
jälkeen ovia kiinni yleensä
toukokuun, mutta availevat ovia jo kesäkuun aikana
uudelle kaudelle. Muualla
suomalainen kesä on täynnä
mielenkiintoisia tutustumiskohteita, valinnanva raa on.
Teksti; Isko Uusimäki

Opas kokoaa porukan ja antautuu matkalle ryhmän kanssa.
Lämmin ilmanala ottaa meidät
lempeästi vastaan, bussi odottaa.
Matkaan lähdetään lähes välittömästi, Suleimanin kyyditessä
ensimmäiseen hotelliin. Ensimmäisestä illasta jää mieleen vain;
”olemme tiiviisti yhdessä koko
viikon”.
Hotellissa kaikki sujuu nopeasti ja
parempi kiiruhtaa nukkumaan,
sillä matka jatkuu varhain aamulla. Aamulla hotellin aamupalalla pääsemme maistamaan
Turkkia, aamupalalla on paljon
tarjolla erilaisia tuorejuustoja ja
kasviksia ja hedelmiä ja kananmunaa monella eri tavalla. Sekä
hyvää Turkkilaista teetä.
Oppaamme Ögÿn Aslan kehoitti kutsumaan häntä leijonaksi,

sukunimi Aslan on suomeksi leijona.
Leijona kertoo suomenkielen
opinnoistaan; - ”suomalainen
likka vei minut Suomeen Seinäjoelle”, sieltä siis tuli se mihinä.
Meren äärellä Analyassa syntynyt
ja kasvanut nuorimies kaipasi
kuivalla maalla merta. Meri piti
hakea Vaasasta asti ja aika usein.
Syntyi tytär ja isä vietti lapsen
kanssa hiekkalaatikolla aikaa,
muistissa on vieläkin ”älä tule
paha kakku, tule hyvä kakku”.
”Minä olen ollut taas kiltti poika
ja minulla on hyvät suhteet yläkertaan” aloittaa opas aamuisin
autoon tullessaan , ja sää oli kaunis, aurinko paistoi koko viikon.
Ennen antiikinajan kaupunkeihin menoa, hän muistaa mai-

ninita - ”älkää ottako yhtään
kiveä, ei edes pientä palaa, jos
ette halua jäädä opiskelemaan
perusteellisesti Turkkin kieltä.
Hänellä on paljon kerrottavaa
St. Nicolauksen, Efesoksen, Afroditen kaupungeista sekä uponneesta kaupungista, Kekovasta,
sen aikaisesta elämänmenosta.
Kuulemme myös Turkin nykypäivästä, elinkeinosta ja Islamin
uskonnosta, siitä miten se on
mukana arjessa.
Yksi vitsikin jäi mieleen; ”Leijona ja sonni tapasivat kadulla.
Sonni kysyi leijonalta, metsän
kuninkaalta, että lähtiskö tämä
seuraksi juomaan lasillisen rakia
läheiseen baariin. Leijona siihen;
mikäpä siinä. Niin leijona ja sonni lähtivät yhdessä kuppilaan.
Ilta vierähti nopeasti ja kello
näytti pian 23. Leijona ryhdistäytyi ja sanoi; minä lähtee nyt
antamaan vaimolle iltasuukko,
ennenkuin tämä laittautuu nukkumaan. Sonni siihen, silmiä
pyöritellen; täytyykö sinun metsänkuninkaan, lähteä nyt, näin
aikaisin kotiin?? Leijona vastaa;
kyllä minun täytyy mennä, sillä
tiedätko mikä ero meillä on? Se,
että minua kotona odottaa leijona mutta sinua lehmä.”
Matkasta muodostui oppaiden
kanssa mukava ryhmä ja viikon
ajan liikkuimme tiivisti yhdessä.
Hänellä ei ollut tarvetta pitää
välimatkaa ryhmäläisiin, iltaisinkin hän luontevasti tulee rupattelemaan baariin.
Ögyn lähtee vastaanottamaan
seuraavaa ryhmää ja me jäimme poolin reunalle nauttimaan
auringosta.
Teksti ; Riitta Salmu
Kuvat ; Isko Uusimäki
Riitta Salmu

Turkissa asukkaita on virallisesti
on 78 milj. (epäv.81 milj.)
-1923 Turkin tasavalta
-1926 Ataturk Mustafa Kemal
-Turkki on toiseksi suurin muslimimaa. Valtion ja uskonto pidetään
erillään.
-Naisten ei ole pakko käyttää huivia, saa olla housut tai hame.
-Kalenteri sama kuin euroopassa.
-Sunnuntaina vapaapäivä
-Tuotetaan; kikhernettä, auringonkukkaa, kurpitsansiemeniä,
viikunoita, aprikooseja, omenoita,
manteleita, päärynöitä, appelsiineja, herkkusieniä.
-Valtio omistaa kaikki metsät ja
vuoret , pellot omistavat yksityiset

viljelijät.
Turismi ja palveluala 68 %,
maanviljelus 29%
-Koulua käydään yht. 12 vuotta,
4 vuotta ala-aste, 4 vuotta yläaste
ovat pakollisia, 4 vuotta lukiotaso melkein pakollista. Yliopistoja
valtion sekä säätiön omistamia.
Suosituin on Istanbulin tekninen
yliopisto.
-Turismin ja matkailualan koulutus
on maisteritason koulutusta.
98 % Islamin uskovaisia 2 % kristinusko, juutalaisia. Taivas sijaitsee
äitien jalkonen alla, sanotaan Turkissa.
-Peruspalkka 1300 TL (400 €)
-Poliiseja 270 000 , armeija vahvuus

700 000, 500 000 palveluksessa.
20 vuotiaana pakko astua palvelukseen. Naisille ei armeijaa. Yliopistosta valmistuneet voivat valita
palvelusajan 8 kk vai 18 kk. Muut
18 kk.
17. suurin maa autonvalmistajana
koko maailmassa, Renault, Toyota,
Hynday, Ford, Mercedes Benz, Antalyan kaupungissa kuorma-auto
tuotantoa.
-Juhlapäivät Ramadan
3 päivää Ramadanin jälkeen sokerijuhla. Uhrijuhla- 2 kk päästä
Ramadanista, uhrataan lammas tai
lehmä.
Toiseksi suurin maa, joka tuottaa
silkkiä maailmassa.

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

LAUKKU-CENTER

Hyvää palvelua

20 vuotta!

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

Charter Club 21

Kertausharjoitukset Kajaanissa
18.-20.3.

Matka alkoi Espoosta Åbergin talleilta torstain ja perjantain välisenä yönä, mistä
Simo Kivivuori lähti kipparoimaan Volvoa kohti Kajaania, Hämeenlinnan, Tampereen ja Vaajakosken kautta
josta noukittiin nohevat1
sotilaat kyytiin. Meno matka
sujui hiljaisissa ja rauhallisissa
merkeissä, melkeinpä kaikkien nukkuessa, olihan kaikilla
ollut aikainen herätys.
Perillä Kajaanissa oltiin
vähän ennen aamu 10, jossa
olivat kurssin johtaja J-P Kähkönen ja kurssin vääpeli Kim
Venesjärvi vastassa meitä
portilla. Päivä alkoi varustautumisella, jonka jälkeen kävimme täyttämässä vatsamme
täyteen. Siitä sitten alkoikin
niin sanotusti "virallinen"
ohjelma rullaamaan omalla
painollaan. Tuttuun tapaan
aloitimme pienellä tervetulopuheella, jonka Ylil. Jani
Prauda aloitti kuuluisilla
sanoilla, "Sitä saa, mitä tilaa!"
Telttamajoitusta oli toivottu
ja sitä myös on järjestetty
teille. Kaikilla taisi tulla pieni virne naamalle tuossa
kohtaan. Jokainen esitteli
nopeasti itsensä, kun olihan
tänä vuonna muutama ensikertalainenkin matkassa. Sen
jälkeen päästiin itse asiaan,
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Oli taas perinteeksi muodostuneen
kertausharjoituksen aika

Kajaanissa Kainuun Prikaatissa.

vuorossa oli kodiksi asettuminen eli telttojen pystyttäminen ja puiden hakkuuta
kamiinaa varten. Teltat saatiin
pystyyn suhteellisen nopeasti
hyvällä tiimityöllä, vaikka tosin ei ehkä niin nopeasti kuin
omana armeijavuotena silloin
nuoruusaikaan.
Tämän jälkeen jatkui ohjelma pakollisilla armeijan
varomääräys oppitunneilla.
Loppupäivä olikin sitten vapaa-aikaa ja teltan lämmitystä.
Suurimmalle osalle porukasta
taisi tulla unimatti aika pian
kylään, kunhan teltta oli saatu
lämpöiseksi. Kipinävahdin oli
tietenkin pysyttävä hereillä ja
lämmittää telttaa, vaikka silmiä painoikin. Lauantai-aamu
alkoi kipakassa n. -15 asteen
aurinkoisessa pakkassäässä.
Ensiksi aamusta kerrattiin porukalla kylmäkäynnistyksen
salat erilaisista maastokuorma-autoista, vinssauksen periaatteet käytiin läpi, ja käynnistettiin ketjusulkeiset.
Ruokailun jälkeen porukka
jaettiin kahteen osaan, toinen
puoli lähti metsään harjoittamaan maastoajoa ja toinen
puoli lähti harjoittelemaan
vinssausta. Noin parin tunnin
jälkeen vaihdettiin osia.

Kahvistakin ehdittiin
nauttimaan.
Illan hämärässä lähdettiin
lyhyelle
moottorimarssille
maastokuorma-autoilla taistelupareittain. Kaikki meni
hyvin ja kukaan ei eksynyt.
Illan päätteeksi päästiin saunaan kylpemään, jonka jälkeen suunnistimme teltoille.
Osa porukasta laittoi nuotion
pystyyn ja rupesivat paistamaan muutamat makkarat
iltapalaksi, josta pikku hiljaa
porukka siirtyi makuupussin
sisälle nukkumaan. Sunnuntaina aamuherätyksen jälkeen
purettiin teltat pois ja nautittiin aamupala metsän siimeksessä. Aamulla kokeilimme
hiukan hiihtämistä sekä hiihtohinausta moottorikelkalla.
Kaikilta näytti se onnistuvan
edes jotenkin ja pystyssä pysyttiin, vaikka osalla oli jo vierähtänyt viime hiihtokerrasta
jokunen vuosi.
Tämän jälkeen siirryimme
takaisin
autojen
pariin.
Pääsimme ajamaan mönkijöillä ja nasulla. Halukkaat
pääsivät kokeilemaan fullerin
vaihdelaatikolla varustettua
säiliö sisuakin, peruuttamaan
kulmaan täysperävaunuyhdistelmällä. Osa porukasta
kävi samalla tankkailemassa
käytössä olleita ajoneuvoja ja

Toivottavasti ensi
nähdään taas.

vuonna

KUVAT JA TEKSTI; MARKUS TAURU

(puhekieltä) oivaltava, terävä,
älykäs, omatoiminen. Alun
perin armeijaslangia, lyhenne
sanoista nopea, heti valmis.

1

ISO KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE, MEIDÄN KOULUTTAJILLE PRAUDALLE JA SEPPÄSELLE, ÅBERGIN LINJA
OY:LLE JA KULJETTAJALLE SIMO KIVIVUORELLE!

palauttamassa niitä omille paikoilleen.
Enää oli jäljellä varustusten luovuttaminen ja loppupuheet
sekä viimeinen ehtoollinen.
Perinteiseen tapaamme kiitimme pienellä muistolla kouluttajiamme Jani Praudaa ja
Jani Seppästä hienosta työstä
sekä kahta kouluttajien valitsemaa sotilasta, jotka ovat
heidän mielestään erottuneet
positiivisella tavalla. Palkinnon saivat Hannu Fagerlund
ja Marko Viirre. Ruokailun
jälkeen harjoitus oli päättynyt
ja jätimme haikeat hyvästit ja
hyppäsimme bussin kyytiin
kohti kotia. Kotimatka sujui
hiukan hilpeämmissä tunnelmissa kuin meno matka.
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Satu Maunu
arvonnassa
lopun Tahko

Timo Rinnekari muistutti
että tämä on viimeinen
vuosi puheenjohtajana.
Vai oliko kuoressa joku
muu ylläri...

KOKOUSKEIKKA TAHKOLLE
Tilausajokuljettajat ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kallanosastomme johdolla
Nilsiän Tahkolla 22.-24.4.
Tapaamiseen saapui
jäsenistöämme lähes
joka puolelta Suomea.
Ohjelma oli laadittu huomioiden matkaetäisyydet
siten, että turhaa kiirettä
ei tarvinnut maantiellä
pitää.
Kokonaisuus rakentui perjantai-iltapäivän saapumisesta Tahkolle, majoittumisesta
ja illanvietosta.
Meille oli varattuna uusista
kerrostaloista residenssejä,
joissa oli vaihteleva määrä
huoneita, keittiöllä varustettu
olotila, sauna pesutiloineen
sekä parvekeita.
Illanviettoa oli järjestetty järven rantaan grillauspaikalle,
jossa vaihdettiin kuulumisia
ja päivitettiin tapahtumia.
Eräs paljon keskustelua herättänyt ajatus oli CharterSeniorit osaston perustami-
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seen liittyneet mielipiteet.
Tampereen suunnasta tuli
alustavaa positiivista palautetta vetovastuun ottamisesta sitten, kun kokonaisuus on
saatu kehiteltyä. Ilta viileni ja
Kunkku-ravintola alkoi vetää
osallistujia lämpimämpään
tilaan, jossa keskustelut jatkuivat vaihtelevin aihein.
Lauantai-aamun aamiaisen
jälkeen Tommi Suhonen
avasi ovet Savonlinjalaiseen
ja kokousväki siirtyi kuuntelemaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heiskasen
nähtävyystarinoita. Tahkon
alue on monen tekijän yhteissumma ja kansainvälisyys on
siellä enemmän sääntö kuin
poikkeus. Alue on sangen
laajalle levinnyt päätien suhteen. Ajelimme monenlaisten
talokeskittymien kautta kohti laskettelurinteiden erästä
huippua, josta avautui hienot
näkymät kohti Tahkon taloalueita. Tien rakentamisen
myötä aktiivisuus järjestää
tapahtumia myös ylhäällä on
luonnollisesti lisääntynyt.
"Pehkun Konttorista" mm

saattoi varata mm "muailman
saunan".
Nähtävyyskierroksen
jälkeen piedettiin varsinainen
kokous Tahko Span kokousja kappelitilassa. Puheenjohtaja Timo Rinnekari avasi
kokouksen ja Kallan alueen
Timo Ruotsalainen toimi
valittuna puheenjohtajana.
Satu Maunu valittiin sihteeriksi. Kokouksessa käytiin
sääntömääräiset asiat läpi asiaan kuuluvasti. Kokouksessa
käytettiin paljon puheenvuoroja eri asioista. Lopuksi hallitukselle myönnettiin tili-ja
vastuuvapaus. Kokouksen
jälkeen TahkoSpan edustaja
Martti Kahelin piti ansiokkaan esitelmän monipuolisesta tarjonnasta , mitä alueella on saatavissa.
Kokouksen jälkeen oli vuorossa illanviettoa, johon kuului illallista ja hohtokeilailua.
Myöhemmin saattoi vielä
lähteä seuraamaan mm Matti Nykäsen showta tai Tarja
Lunnasta. Osa kokousväestä
vetäytyi, eri kokoisissa ryh-

missä, vaihtamaan ajatuksia
maailman menosta.
Aamupalalla vielä kertailtiin
viikonlopun antia ja kiitettiin
järjestäjiä hyvin hoidetusta
kokonaisuudesta majoituksineen.

Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki
Riitta Salmu

Kunkussa tanssitti Matti Nykänen ja
Hotellissa Tarja Lunnas

u voitti
viikonolle

Sympaattinen toimisto

Kari Heiskanen (oik.) kertoi mielenkiintoisia
vaiheita Tahkon kehittymisen vaiheista...
Kalevi Keihänen, Jörn Donner, Urpo Lahtinen
olivat ne kolme kovaa ja rohkeaa.

Tilausajokuljettajia ja kannatusjoukkoa

Pauli Hellberg sai pyöräilijän juoksemalla kiinni ...

Pekka Pollarin keila kulkee... mutta
voittajaksi kuoriutui Tommi Suhonen, (kotikenttäetu).

Asumisen puitteet
olivat komeat myös
iltavalaistuksessa.
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Ammattipätevyyskirjoista
linja-auton kuljettajaksi,
tilausajokuljettajaksi!
Joko saa mennä? Kuului innokkaan oppilaan lausahdus
ammattikoulun kakkosluokalla, kun opettajamme oli
perehdyttämässä linja-auton
tekniikkaa.
Kolmannella
vuosiluokalla alkoi pääasiassa varsinaiset linja-auton
ajotunnit. Tuntuihan se kerta kaikkiaan hienolta, yhden

unelman täyttymykseltä 18vuotiaana. Tänään yhdeltä
ammateista. Vaihtuvat maisemat, ikkuna paikka ja kravatti kaulassa oman ”laivansa” kapteenina kuljettaen
arvokkaita asiakkaita.
Koulun penkillä emme juurikaan tilausajo-oppeja saa-

neet, vaikka pidennetyssä
ammattipätevyyskoulutuksessa kattavasti asioita läpi
käytiinkin. Varsinainen tilausajotuntemus on tullut
käytännössä hankittua erilaisilta keikoilta itsenäisesti,
sopeutumalla asiakkaan tarpeisiin.
Ensimmäiseen tilausajoon
muutama vuosi sitten lähtiessäni sain niksit sopivimman
reitin käytöstä silloiselta liikennepäälliköltämme, joka
perehdytti omien kokemuksiensa mukaan myös vakioasiakkaiden
tottumukset.
Hän toimikin samalla myös
taustaturvana tienpäällä.
Pitänee koputtaa sitä kuuluisaa puuta, että ongelmia
tienpäällä ei ole ollut. Ei Suomessa eikä Viron maalla. Ei
linja-autojen eikä asiakkaiden kanssa. Omalla joustavalla asenteella on pärjännyt
nämä reilu kolme vuotta mallikkaasti.

Itse olen muovannut päähäni
ajatuksen siitä, että vaikka
asiakas ei aina ihan kuningas
olekaan, niin aina silti asiakas, meidän palkkamme
maksaja. Kuten tiedostamme tämän ajatuksen ajoittain
ja varsinkin ”pikkujoulu”
- aikaan olevan varsin koetuksella, olemme samalla se
henkilö, joka takaa asiakkaan
juhlalle sen viimeisenkin pisteen ii:n päälle - huumorintajulla, joustavuudella ja omia
tulevia lomia ajatellen (asiallisen rennosti).
Emmehän me todellisuudessa halua kenellekään ryhmästä jäävän negatiivistä kuvaa
edustamastamme yrityksestä
tai ennen kaikkea itsestämme.

Teksti: Tomi Vasilijev

Miten koulutetaan tilausajokuljettaja
Päätoimittaja antoi minulle
tehtäväksi kirjoittaa nuoren
kuljettajan kouluttamisesta
tilausajokuljettajaksi.
On varmaan montakin tapaa,
miten nuoresta kuljettajasta
tulee myös työn osaava tilausajokuljettaja. Koulutuksen
aikana saatavassa opissa on
varmaan perusta tilausajokuljettajaksi. Koulutuksissa
on kuitenkin vaihteluja oppilaitoksien ja opettajien välillä. Jos oppilaitoksesta löytyy tilausajoista kokemusta
hankkinut opettaja, niin hän
varmaan hoitaa tuon osuuden
mallikkaasti.

Vanhemman mukanako?
Päätoimittajan kysymys oli,
voisiko nuori kuljettaja saada
tilausajokokemusta vanhemman kuljettajan kakkoskuljettajana?
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Tuohan on hieno ajatus ja
toteutuukin varmaan joskus.
Yleisimmin käy varmaan niin,
että nuori kuljettaja joutuu
omatoimisesti opettelemaan
lisää koulutuksensa jälkeen.
Tuo vanhemman kuljettajan
mukana opetteleminen tulee
kysymykseen lähinnä silloin,
kun matkaan tarvitaan kaksi
kuljettajaa. Tällaisia matkoja on aika harvoin nykyään.
Pohjoisen ajotkin kun hoidetaan kuljettajaa matkan varrella vaihtamalla.
Hieno ajatus tuo vanhemman mukana oppiminen kuitenkin on. Sen toteuttaminen
vaan on se ongelma. Kummallekin pitää maksaa tuosta
työajasta korvauksia. Kaikkien ryhmien kanssa ei lisäkuljettajan mukanaolo välttämättä edes onnistu. Eikä tuo
varmaan ihan mukisematta
ole mieleen kaikille vanhemmille kuljettajillekaan. Kaik-

ki kuljettajat eivät ole valmiita jakamaan kokemuksiaan
ja oppejaan nuoremmille. Se
ammattikateus.

Mikä keino oppia?
Itseoppiminen on paljon käytetty tapa tilausajokuljettajan
tehtävään. Hyvin moni vanhemmista kuljettajista, jotka
eivät ole käyneet mitään koulutusta linja-autonkuljettajan
tehtävään, ovat joutuneet
tilausajokuljettajan taidotkin opettelemaan itse. Aivan
hyviä ja taitavia tilausajokuljettajia on näinkin syntynyt.
Kirjoittajakin on tällainen
tapaus, ei mitään koulutusta
kuljettajan tehtäviin, pelkkä
neljän kuukauden rekka-ajokokemus ja pari kesää katsastustehtävissä antoi luvan ajaa
linja-autokortin ja siitä se lähti tilausajokuljettajan urani
alkuun. Näillä itse opituilla
tiedoilla on sitten myöhem-

min hyvin pystynyt opettamaan uusia kuljettajia.
Tuohon itse oppimiseen kuuluu tietysti toisten kuljettajien tekemisten seuraaminen.
Kaikesta näkemästään ja
kuulemastaan joutuu kuitenkin suodattamaan pois ne
väärät opit, joita valitettavasti
jonkin verran esiintyy. Alalle
soveltuva nuori kuljettaja
varmaan tuon suodattamisen
osaa tehdä, mutta voi sieltä
vanhasta tarttua niitä ns. vääriäkin oppeja.
Erillistä tilausajokoulutusta on annettu jo ammatissa
toimiville kuljettajille ennen
nykyistä ammattipätevyys
aikaakin. Tilausajokuljettajat yhdistys on toimintansa
alusta alkaen järjestänyt erilaisia koulutustapahtumia,
usein risteilyjen muodossa. KOulutuksista on saatu
hyvää oppia. Valitettavasti
tämä pakollinen direktiivi-

koulutus on syönyt pohjaa
yhdistyksen tarjoamalta vapaaehtoiselta koulutukselta,
kun kaikki on muuttunut pakolliseksi. Monen yrityksen
direktiivikoulutusohjelmaan
nykyään kuuluu ainakin yksi
päivä tilausajokoulutusta.

Mistä voi oppia?
Nykyisin kaikki uudet kuljettajat tulevat koulutuksen
kautta. Pelkällä kokemuksella ei enää linja-autokorttia
saa. En pidä tätä menettelyä
välttämättömänä, kyllä vanhallakin menettelyllä tultiin
toimeen. Linja-autoyritykselle on tietysti helpompaa, kun
joku on antanut jo uudelle
kuljettajalle pohjakoulutuksen. Lopullinen hioutuminen tapahtuu kuitenkin työn
ohessa.
Koulutuksessa on ollut käytettävissä erilaista materiaalia. En tunne tällä hetkellä
yhdenkään linja-autonkuljettajia kouluttavan oppiahjon
opetusohjelmaa ja sen todellista toteuttamista. Lähtökohtana pitää kuitenkin olla
hyväksytty kuljettajakoulutuksen opintosuunnitelma.
Erilaista materiaalia käytetään sen mukaan, mitä on
saatavissa.

kun opetuksen hoitaa tilausajokokemusta omaava opettaja. Kirja voi toimia myös jo
alalla olevien kertausoppikirjana, varsinkin kun on hankkinut uusimman painoksen
ja löytää sieltä kaikki alaan
tulleet muutokset.
Itselläni aikanaan Rajamäellä
uusia kuljettajia kouluttaessani oli tilausajon opettaminen yksi osaamisalueistani.
Tein siihen oman yhdeksän
sivuisen monisteen, johon oli
koottu koko yhden koulupäivän käsittävän tilausajoluennon asiat. Oppilaat saivat
monisteen omakseen, joten
sitä monistetta kyllä löytyy
opettamiltani
oppilailta.
Joistakin heistä on kehkeytynyt ihan tilausajoyrittäjiä.
En tiedä mikä vaikutus tuolla
monisteella siihen on, mutta ilmeisesti siinä ei kerrota
alan huonoista puolista. Viimeisen kerran olen sitä käyttänyt kesällä 1999, jolloin
siirryin autokouluyrittäjäksi.
Jätin tosin monisteen jälkeeni jääneiden käytettäväksi
ja olen sen antanut joillekin
muillekin alan luentoja pitäville. Luvatta sitä ei ole lupa
käyttää opettamiseen ja jakamiseen. Toki se on jo monen
määräyksen osalta vanhentunut, mutta perussisältö ei
vanhene.

Kokemuksia saadusta koulutuksesta

Varmaan yksi käytetyistä
linja-autonkuljettajan koulutusmateriaaleista on Miia
Ahosen kirja ”Linja-autonkuljettajan käsikirja.” Siinä
ei ole erillistä tilausajon osiota, vaan tilausajo-oppi on
sijoitettu sinne muun opin
sekaan. Kirja antaa kuitenkin
hyvän lähtökohdan toimia
myös tilausajoissa, varsinkin

Ns. ammattikoulu, millä nimellä sitten toimiikin, antaa
nykyään peruskoulutuksen
linja-autonkuljettajan ammattiin. Tällaisen koulutuksen läpikäynyt kuljettaja
muisteli, että aika pieneksi jäi
varsinainen tilausajo-opetus.
Se sisältyi ns. läpäisyperiaatteella muuhun kurssin opetukseen. Tällä tasolla opetetaan ensisijaisesti nuoria,
jopa 16 vuoden iässä aloittavia, tulevaan lähiliikenteen
ja pikkubussin ajamiseen.
Siihen he saavat kortin jo 18vuotiaana. Ison bussin ajo-

Veli Matti Vellu Leinonen
keittiömestari, erä- ja kalastusopas

Jansson sovellus
Suikaloitua raakaa perunaa 0,5kg,
sipuli ja valkosipulin kynsi raastettuna,
Kuusamon emmental-juustoraastetta 0,15 kg,
lehtipersiljaa tai nokkosta tai lehtipinaattia,
pikkupurkki anjovista suikaleina liemineen,
kirveli teelusikallinen jauhettuna,
hyppysellinen suolaa,
2 dl kuohukermaa.
Lisäksi vielä n. 150 g suikaloitua silakkafilettä
(tai muuta tuoretta kalaa).
Uunivuokaan, sekoita hyvin.
Paista uunissa +175 asteessa tunti.
Syödään kainuulaisen Heikkisen Pekan, Kuhmon Kaisan
tai Ämmän ruisleivän kera (nämä leipurit valmistavat
mielestäni suomen parasta ruisleipää).
oikeuden pitkille matkoille
he saavat vasta 20 vuotta täytettyään.
Aikuiskoulutus on perinteisesti se kouluttaja, joka on
kouluttanut ne uudet linjaautonkuljettajat, jotka eivät
ole voineet hankkia korttia
pelkällä kokemuksella. Aikuiskoulutuksen käyneillä
on hyvin monenlaisia kokemuksia tilausajokoulutuksesta. Parhaimmillaan heillä on
ollut mahdollisuus osallistua
työnäytteen antamisessa ulkomaan useampipäiväiseen
matkaan aidossa tilausajossa.
Kirjoittajakin on saanut olla
mukana tällaisella ja ainakin kahvitarjoilu toimi, kyllä
kaikki muukin. Joillakin aikuiskoulutuksen oppilailla
on ollut mahdollisuus kuunnella yksi päivä vierailevaa
tilausajokuljettajaa tai ollut
runsaan tilausajokokemuksen omaava opettaja opettamassa.
Autokoulussa linja-autokortin suorittanut kolmekymp-

pinen tuttavani, jolla on vankka yhdistelmäajokokemus
taustana, kertoo tilausajoopetuksen osuuden suorittamallaan linja-autokortti- ja
ammattipätev y yskurssilla
olleen hyvin vähäistä. Opetus käsitteli enimmäkseen
linjaliikennettä, yleisesti kuljettajan tekemistä, autojen
tekniikkaa ja ajoturvallisuutta. Tilausajon opettamista
pidetään vähäpätöisenä, koska sitä voi tehdä tuosta vaan
kuka vaan. Sen hän muistaa,
että hymyilemään opetettiin.
Matti Kulmala
PS. Opettamista ja oppimista voidaan
tehdä tämän meidän Charter Club
lehden sivuilla. Heitänkin tässä teidän
vastattavaksi pienen tehtävän. Vastaukset osoitteella matti.kulmala@
tilausajokuljettajat.fi 30.7.-16 mennessä.

Kysymys: Miten ajetaan mutkaista
tietä niin, että annetaan kasvot menosuuntaan istuvalle matkustajalle
miellyttävä kyyti?
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Shell ja HelmiSimpukka uudistui
Timo Rinnekari onnittelee Restel Oy:n varatoimitusjohtajaa Ari Virnes,
Marika Shell Mäntsälä, ST1 toimitusjohtaja Mika Wiljanen

Shell on vanhin edelleen toimiva
öljy-yhtiö maassamme. Historia Suomessa ulottuu vuoteen
1911, jolloin yhtiö rantautui
Suomeen. Pienenä kuriositeettina mainittakoon Viipurin linjaautoaseman naapurissa oleva
huoltoasema, jonka julkisivusta
löytyy edelleen vanhat Shellin
simpukat. Yli satavuotinen historia sisältää luonnollisesti paljon
käänteitä kuten maamme historia muutenkin.
Meille tilausajokuljettajille
Shell ravintolapalveluineen
on erittäin tuttu yritys ja
varsinkin Kolmen Helmen
Simpukat ovat tuoneet laadukkaat taukopaikat käyttöömme.
1990-alkupuolella ravintola
muuttuivat Shell HelmiSimpukoiksi. Restel on operoinut
ravintolatoimintaa vuodesta
2006. Ravintoloita on yhteensä 49 kpl ympäri Suomea
ja niissä työskentelee noin
800 henkeä.
Uusia liikepaikkoja on avattu
harvakseltaan, viimeisim-
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mät Shell HelmiSimpukka
ketjuun rakennettuja asemia ovat Halikko E 18- tien
varrella Salossa ja Porvoo
niin ikään E18- moottoritien
tuntumassa. Isoja investointeja tehdään myös nykyisiin
asemiin. Mittavia peruskorjauksia tehdään lähivuosina
ahkerasti. Uusittuja asemia
on jo toistakymmentä ja viimeisin perusteellisen remontin läpikäynyt Mäntsälä vietti
avajaisiaan 21.3.2016.
ST 1 toimitusjohtaja Mika
Wiljanen totesi puheessaan
avajaisissa, että alunperin
vuonna 05.12.1991 avatun
aseman rakentamiseen on
panostettu merkittävästi; rakennus on remontoitu niin
ulkoa, kuin sisältäkin, mm
maalämpöä varten on porattu 12 kaivoa, joiden kanavien
kokonaispituus 3,6km, pihaa
on asfaltoitu 1500m2. Asema
edustaa sitä, mitä ala voi nykyään tarjota asiakkailleen
aamusta iltaan.

Restelin varatoimitusjohtaja
Ari Wirnes taustoitti puheessaan Restelin toimintojen
laajuutta mm hotelli- ja ravintolabisneksessä. Uudistamista tehdään jatkuvasti muutaman aseman vauhdilla ja ST1
on tärkeä yhteistyökumppani näissä toimissa. Hän kuitenkin painotti tyytyväisten
asiakkaiden merkitystä, koska jos ei käyttäjiä olisi, ei olisi
toimintaakaan.

oleellisesti parantuneet.
Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anna
Helin toi tervehdyksensä tilaisuuteen. Hän totesi mm,
että paikkakuntalaisille Shell
on tuttu paikka ja monet ovat
kanta-asiakkaita. Mäntsälälle asema ja sen toiminnot
ovat tärkeitä. Uusitut, valoisat ja toimivat tilat ja palvelut
tulevat olemaan käyntikohde
uusillekin asiakasryhmille.

Shell Mäntsälä Pohjoisen yhteyshenkilö Mikael Enholm
kertoi kokonaisuuden positiivisesta muutoksesta ja sen
laajuudesta, sekä uusista toimintamuodoista ravintolan
ja mittarikentän palveluissa.
Rahtareiden ja tilausajokuljettajien käytössä olevat virkistäytymistilat ovat hieno
lisä kokonaisuuteen. Uudet
maksutavat ja pikakassatoiminnot ovat myös tätä päivää ja tulevaisuutta. Kaikki
toiminnot on pyritty miettimään tarkasti ja asiakaslähtöisesti mm wc- tilat ovat

Kotimaisuus ja paikallisuus
arvossaan
Lähiruoka ja kotimaisuus
ovat päivän sana. Shell HelmiSimpukoissakin
ollaan
luonnollisesti seurattu tätä
hienoa trendiä. Laskutavasta ja tuoteryhmistä riippuen
on pientä vaihtelua mutta
noin 80% ravintolan tuotteista tehdään tai tuunataan
paikanpäällä. Mm itsetehdyt
talon munkit ja leipäpöydänleivät paistetaan itse,
samoin lounaat ovat pitkälti
itsetehtyjä. Kotimaisuutta
vaalitaan mahdollisimman

PYHÄLLE KAIKKINA
VUODENAIKOINA

Lähiruoka ja kotimaisuus näkyy ja maistuu

Yhdistyksen oma
kelohuvila odottaa Sinua!
Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä
ja pystyy majoittamaan mukavasti 4-6 henkeä
ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä ja lapin elämyksiä ympäri vuoden. Mökiltä on matkaa palveluihin noin 1500 m. Katso
myös www.pyha.ﬁ

Rahtareille ja tilausajokuljettajille taukotilat

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

pitkälle. Esimerkiksi talon
tavaramerkkinä tarjolla ole- mm. heti käyttövalmiina
vat lihapullat tehdään itse ja sauna.
ne sisältävät 100 % kotimaista lihaa.
Teksti; Isko Uusimäki
Timo Rinnekari
Kuvat; Isko Uusimäki
Lomakohteen osoite:
Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi

Shell ja HelmiSimpukka
Perustettu 1907
Suomessa vuodesta 1911
ST1 osti Shellin liiketoiminnan Suomessa 2010
Ravintoloiden liiketoiminta
Restelille 2006
Henkilöstöä noin 800
Edut ryhmille:
http://www.helmisimpukka.fi
/fi_FI/ryhmille/

Hauskaa
kesää
toivottaa
Charter
Club-lehti

Varaukset hoitaa;
Jukka Kähkönen 0400 695 316,
jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.ﬁ
Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta 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.
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Senioreille omaa toimintaa?

Kuulostaisiko innostavalta ajatukselta? Meillä on runsas eläkeläisjäsenten joukko, jolla on takana huikea
määrä kilometrejä. Yhteisiä muistoja, kokemuksia riittää vaikka muille jakaa. Olemme saaneet ehdotuksia senioritoiminnan aloittamiseksi. Kyseessä voisi olla seniorijaosto, joka toimisi alueosaston tapaan.
Heillä olisi oma hallinto ja budjetti. Jos alkoi kiinnostaa, niin ota yhteyttä ja anna ideoita asian eteenpäin
viemiseksi. timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi tai 040 8292 413.

Syyttömänä
tuomittu eli
syytetty vaan ei
tuomittu
Sekava otsikko antaa
ymmärtää, että nyt on
kyse vähintään Aarnion tai Auerin tasoisesta oikeustapauksesta.
Kyseessä on kuitenkin
linja-autonkuljettajan
tekemiset tai se mitä
hänelle työajossa väitettiin tapahtuneen.
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Kuljettaja ajoi bussia kaupunkiliikenteessä. Lähestyi
risteystä, jossa on liikennevalot. Hänelle paloi nuolivihreä oikealle. Hän lähti siinä
hiljaa kääntymään. Kun hänelle paloi vihreä nuoli, niin
suojatien jalankulkijoille paloi punainen. Kääntymisen
aikana risteyksen valot alkoivat vaihtua. Suojatienkin
valo vaihtui vihreäksi. Hän
saattoi olla vielä silloin suojatien päällä kääntymistään
suorittamassa.
Sitten alkoi ehkä tapahtua,
kuljettajan mitään huomaamatta. Pyörätuolikulkija oli
törmännyt bussiin tai bussi
pyörätuolikulkijaan,
siinä
suojatiellä. Törmäys tapahtui vähän bussin takapyörän
etupuolelle. Pyörätuolikulkijan jalkaan tuli pieni vaurio, bussiin ei mitään jälkeä.
Näin väitt i pyörätuolikulkija
poliisille seuraavana päivänä tapahtuneesta ilmoitusta
tehdessään.

Kuljettajalle tuli pyyntö
mennä poliisin puheille. Poliisi ilmoitt i, että hänen on
otettava kuljettajalta ajokortti pois, koska syyttäjä näkee
tilanteen kuljettajan törkeänä liikenteen vaarantamisena. Silloin on menettely aina
sen mukainen, että kortt i hyllylle odottamaan oikeuden
käsittelyä. Tämä on hallinnollinen toimenpide, se ei ole
rangaistus.
Asia tuli aikanaan käräjäoikeuden käsittelyyn. Oikeudessa kuultiin myös paikalla
olleita todistajia. Kuljettajalla
oli tietysti avustaja. Ja kuinka
kävikään? Oikeus totesi kuljettajan tehneen kaikki niin
oikein, kuin hän vain tapauksessa tehdä voi. Hän ei ollut
osoittanut mitään tahallista
tai huolimatonta tekoa. Oikeus hylkäsi kaikki syytteet ja
palautt i kortin kuljettajalle.

Iso kysymys ???
Voiko kuljettaja joutua kärsimään kun on ilman työlupaa
eli ajokortt ia kolme kuukautta? Hallinnollista menettelyä
ei katsota rangaistukseksi, joten väärästä rangaistuksesta
hän ei korvausta voinut saada. Ei hän saanut korvausta
myöskään tapauksen toiselta
osapuolelta, eikä syyttäjältä.
Oikeuden kulut tuli hänen
itsensä maksettavaksi. Mitä
olemme mieltä, oliko oikein?
Opiksi edellisestä. Aina ja
kaikkialla on syytä yrittää
pysyä niin kaukana oikeuslaitoksesta kuin suinkin mahdollista, mutta kun vahinko
voi satt ua aivan vahingossa
syyttömällekin. Ei siitä saisi
rangaista kortin poisotolla!
Matti Kulmala

HELMISIMPUKKA-KETJU UUDISTUI
Tervetuloa viihtymään uudistuneille asemillemme
4
E75

Täysin uudistunut, Suomen suurin
HelmiSimpukka Mäntsälä P
tarjoaa ammattiautoilijoille nyt
myös viihtyisät saunatilat!
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tarjoilemme myös kunnon ruokaa
kaikkina vuorokaudenaikoina!

ITSE TEHTYNÄ TAKUULLA
TUORETTA
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Tarjoilemme monipuolisesti aitoa suomalaisten
lempiruokaa, ja itse tekemisen meininki kuuluu
aiempaa laajemmin kaikkien HelmiSimpukoiden
jokapäiväiseen toimintaan. Esimerkiksi klassikoksi nousseet Helmen itsetehdyt lihapullat todella
pyöritellään käsin kaikilla asemilla. Helmen
lihapullat valmistetaan kotimaisesta lihasta, ja
ne tarjoillaan aidoista perunoista valmistetun
muusin ja raikkaan puolukkasurvoksen kera.
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Puruvesi

Vinkkejä pääkaupunkiseudulle
Mukavaa matkailukesää kaikille!

Helsinki ja koko pääkaupunkiseutu on suuri matkailukeskittymä.
Ulkomaiset ryhmät vierailevat
Helsingissä tai ainakin
aloittavat Suomenmatkansa sieltä. Miltei jokainen tilausajokuljettaja käy ”isolla
kirkolla” ainakin silloin tällöin ja useat suhaavat siellä miltei jatkuvasti. Onhan
Helsinkiin keskittynyt kovasti paljon nähtävää ja koettavaa sekä isoja yrityksiä,
joissa vieraillaan ahkerasti.
Varsinkin harvemmin pääkaupunkiseudulla käyvät
kuljettajat kaipaavat tietoa. Varsin usein kysytään
vinkkejä esimerkiksi pysäköintijärjestelyistä. Hyvä,
että otetaan etukäteen
selvää. Näin onnistumme
työssämme
paremmin.
Tätä varten olen koonnut
muutamia vinkkejä pysäköintipaikoista, liikennejärjestelyistä ja hyviksi osoittautuneista käytännöistä.

Pitkäaikainen pysäköinti ilman aikarajoitusta

l Mäntymäen kenttä,
Olympiastadionin tuntumassa, Paavo Nurmen patsasta vastapäätä

l Kamppi, Eteläisen Rautatiekadun – Runeberginkadun ja Fredrikin-kadun
kulmauksessa Päivällä tunnin rajoitus, Temppeliaukion kirkon asiakkaille. Yöpysäköinti rajoitukset-ta
l Katajanokka, Katajanokan laituri Kauppatorin
vieressä, maailmanpyörän
vinoparkki.
l Kaisaniemenranta, Kasviteteellisen
puutarhan
tuntumassa.
l Hakaniemessä, Hakanie
men sillan alla
l Vilhonkatu, alamäessä
ennen Mikonkatua. Keltainen pysäkki, ei aikarajoitusta.
l Linnanmäki, Viipurinkatu

Lyhytaikainen pysäköinti, turistipysäkit
aikarajoituksella

l Postitalo/Kiasma,
Mannerheimintie
l Finlandia- talon pihaalue
l Mäntymäen kenttä,
Oopperatalon puoleinen
reuna.
l Runeberginkatu Kamppi
l Runeberginkatu länsipuoli välillä Ilmarinkatu

Lutherinkatu ajalla: 1.5. 30.9.(Temp.auk. kirkko)
l Senaatintorin ympäristö, Unioninkadulla kirkon vieressä sekä kesäisin
Kirkkokadulla ajalla: 1.5. 30.9.(2h)
l Fabianinkatu, Kappelin
vieressä.
l Vanha kauppahalli, Eteläranta
l Mikonkatu, kansallisteatterin ja Casinon vieressä
l Ruotsalaisen teatterin
edessä, Mannerheimintiellä
l Kasarmintori,
2 bussia, Et Makasiinikatu
l Lönnrotinkatu,
Mannerheimintien kulma
l Liisankatu, Sotamuseota vastapäätä		
l
Makasiiniterminaali
Olympiaterminaali
			
l Katajanokan terminaali
l Länsisatama
l Seurasaari, Tamminiementie
l Ehrenströmintie, Cafe
Ursula
l Ehrenströmintie, mattolaituri
l Merisatamanranta, Kahvila Carusel
l Arabiakeskus, tehtaanmyymälät ja museo. Yhdelle bussille 2 h paikka paikkuripysäkin jälkeen (vain
arkisin)
Huom! Tiedot ovat huhtikuulta 2016, tilanteet saattavat muuttua ja varsinkin
kaupungissa järjestettävät
tapahtumat aiheuttavat tilapäisiä muutoksia.

Tietoa saa netistä:

http://www.visithelsinki.
fi/fi/ammattilainen/miksihelsinki/ajankohtaista/
matkailuliikenteen-jarjestelyt-keskustassa
www.tilausajokuljettajat.fi
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Vinkkejä kuljettajille

l Kohteiden pysäköintipaikoilla siirrä bussia
eteenpäin kun tilaa vapautuu, näin saamme seuraavat bussit mahtumaan
parkkiin. Näin esim. Senaatintorin laidassa, Sibeliusmonumentilla ja yms....
l Pysäköi tarkasti siten,
että käytät mahdollisimman vähän tilaa
l Noudata liikenteenohjaajien ohjeita, samoja
neuvoja pitää noudattaa,
vaikka ohjaajat eivät ole
aina paikalla.
l Kaivopuistoa ajetaan
aina idästä länteen eli
Olympiaterminaalilta kohti
Länsisatamaa. Ehrenströmintietä siten, että meri on
vasemmalla puolella.
l Joudut kuitenkin hieman häiritsemään muuta
liikennettä, säilytä maltti ja
ystävällinen asenne.
l Kiertoajelun aikana voit
joutua
törmäyskurssille
polkupyöräilijöiden kanssa. Varoita asiakkaita kun
avaat ovet pyörätien kohdalla.
l Noudata pysäkkien aikarajoituksia, vaikka joudutkin soveltamaan.
l Olemme liikenteen ammattilaisia ja annamme sen
näkyä!
Helsinki on turvallinen kaupunki mutta huomioi, että
taskuvarkaita on liikkeellä
siellä missä turistejakin.
Poliisi on myös kiinnostunut havainnoista. Mikäli
mahdollista, pidä vain yhtä
ovea kerrallaan auki ja ole
valppaana, ettei bussiin
tule ylimääräisiä vierailijoita. Ongelma on todellinen!
Suomen Tiepalvelumiehet
ry STM hoitaa liikenteenohjausta ruuhkapäivinä Senaatintorilla ja Temppeliaukion kirkon pysäköinnissä.
Noudata heidän ohjeita,
näin saamme liikenteen
sujumaan mahdollisimman
hyvin.

Timo Rinnekari
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Tauo�
paikk�?
Jos matkaseurueesi kaipaa pientä piristystä matkan varrella niin uskallamme
ehdottaa poikkeamista Café Liljassa Liljendalissa. Sijaitsemme mukavasti kuutostien kupeessa, tunnin päässä Helsingistä ja puolentoista tunnin
päässä Lappeenrannasta. Emme ole suurin, kaunein emmekä edes kallein
taukopaikka. Mutta pyrimme olemaan yksilöllisin ja palvelevin. Meillä voit
syödä oman keittiön herkkuja, nauttia suolaisia grillipaloja tai yksinkertaisesti
vaan käydä Pauligin sumpilla. Meillä on myös kabinetti käytössä jos haluatte
nauttia tarjoilusta omassa rauhassanne. Myymälässämme on lisäksi myynnissä ainutlaatuisia lähituotettuja herkkuja, aina lihasta paikallisen pienpanimon
laatuoluisiin. Ja meidän pihalla mahtuu taatusti kääntymään.
Lilja on yrittäjävetoinen yksilöllinen, reipas ja vapaa kahvila-ravintola joten
voimme muokata palveluitamme vapaasti ja nopeasti. Suorastaan vaadimme
palautetta teiltä jotta voisimme kehittää toimintaa toiveidenne mukaan. Haluamme kovasti olla matkasi piristyspiste.
Jos tuntuu siltä että ketjukuppilat on nähty niin vilkku oikealle kun alkaa
näkyä vihreätä Liljendalissa. Jos käytät navigaattoria niin syötä aparaattiin
Hardomintie 4, Loviisa. Ja itsestään selvää on että muistamme erityiskohtelulla matkanjohtajaa ja kuljettajaa. Muistathan soittaa etukäteen jos kyseessä
on isompi ryhmä niin homma luistaa sutjakammin kaikkien iloksi.
Käy kurkkaamassa verkkosivujamme osoitteessa www.cafelilja.fi, siellä
voit tutustua lähemmin tarjontaamme.

Tervetulo� Liljaa�
piristymää�!
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Yrittäjät Minna ja Stefan Möller
CAFE & RESTAURANT LILJA • Valtatie 6, 07880 LILJENDAL • puh. (019) 616 585 • info@cafelilja.fi • www.cafelilja.fi • AVOINNA: ma-pe 5.30-22.00, la 7.00-22.00, su 8.00-22.00
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MATKAA POHJOISEEN
Suomi on pitkä maa, joka mielikuvissa jakaantuu erilaisiin
suurempiin osiin. Netissä voi
surffailla ja tehdä havaintoja
monista kohteista, joihin olisi
mielenkiintoista tutustua.
Pohjois-Pohjanmaa on
lähellä tai kaukana, riippuu
tarkkailijan asuinpaikasta
tai ajatuksista. Alueeseen
voi tutustua monilla tavoilla,
tässä voisi olla eräs.
Matkalla tarvitaan muutamia
perusasioita, kuten kulkuvälineet ja majoittuminen.
Kansainvälinen kulkija ei
oikeastaan tarvitse kuin
toimivan luottokortin, kaikki
muu järjestyy.
Ennenkuin lähdemme matkalle, tarvitsemme tiedon
jostain sopivasta palaverinpitokohteesta, jossa on tarjolla
muutakin kuin vain yöpymispaikka. Soittokierrosta
tutuille kuljettajille ja muutamsta ehdotuksesta poimimme Oulunsalossa olevan
Peuhun Kartanon. Mikä se
on, siitä myöhemmin.
Tarvitsemme vielä ryhmällemme opastusta kohteista
ja kulkupelin, jolla voimme
tehdä päivästä muutamaan
päivään matkaa paikasta toiseen. Oulun Onnikkamatkat
Oy tuli sattumalta esille asiaa pohdittaessa. Se on kuusivuotta toiminnassa ollut
yritys, johon liittyy läheisesti
myös Oulun Onnikka Oy:n

turistibusseihin. Tällä seikalla on merkitystä rengasmatkan tekemisessä, koska
muutokset ja niihin liittyvät
kustannukset on helpompaa
hallita ns. paikan päällä ja tapauskohtaisesti.
Bussit ja matkatoimisto yhdistelmänä ei ole kovinkaan
harvinainen asia Suomessa,
koska takavuosina ao yritysmalleja oli lähes pakko tehdä
toimintojen mahdollistajana
virkakuntamme kekseliäisyyden johdosta.

Peuhun Kartanossa
elämyksiä, kokouksia,
koulutuksia ja juhlia
Menkäämme palaveripitämispaikkaan. Oulunsalon
Peuhun Kartano on monipuolinen
kokoontumis-ja
aktiviteettikohde. Se on varustettu siten, että isotkin
ryhmät voivat saada helposti
tapaamisensa vaatimat osatekijät toimimaan. Vanhan
kauppakartanon
molemmat kerrokset on valjastettu
kokoontumisten sujuvaan
läpivientiin. Täällä on hyvä
suunnitella Pohjois- Scandinavian kierrosta. Varsinainen suurempi majoittuminen
palavereiden jälkeen on helppoa, koska Oulu on aivan vieressä. Pienemmän ryhmän
on mahdollisuus kortteerata
erilisissä lomaosakerakennuksissa Peuhun alueella.
Mutta mikä mahtaakaan olla
paikan tarina;

Peuhun päärakennuksen historia kertoo seuraavaa:

1800 luvulla oli Haapajärven keskustassa maatila ja
kauppa, jonka omisti kauppias Kutvonen Viipurista. Kaupan myyjänä oli Vilhelm Reiss – niminen mies, jonka
kanssa kauppias Kutvonen oli tehnyt valekaupat vararikon pelosta. Vuonna 1887 pääsiäispyhien aikana paloi
silloinen kaupparakennus tavaroineen kaikkineen. Ihmiset hädin tuskin pelastuivat. Kauppias Kutvonen järkyttyi
niin, että kuoli sydänkohtaukseen. Hänellä ei ollut lapsia.
Silloin Vilhelm Reiss veti esiin kauppakirjan ja sanoi omistavana kaiken.

Vilhelm Reiss ryhtyi heti rakennuttamaan mahtavaa
kauppakartanoa, mikä oli pitkään kylän upein rakennus, siis nykyinen Peuhun päärakennus. Pohjoispäässä
oli kauppakonttorihuone, muu tila oli perheen asuntona.
Toinen rakennus oli palvelusväen asuntona. Kun Reiss
kuoli vuonna 1920, loppui Reissin kauppa. Kauppatiloja
vuokrattiin kyllä tämän jälkeen muille, mm. Partala – nimiselle kauppiaalle.
Tytär Nanna isännöi tilaa pitkään miehensä Antti Impolan kanssa. Impoloitten kuoltua jäi rakennus tyhjilleen.
Perikunta myi rakennuksen vuonna 1976 huutokaupalla
Oulun yliopistolliselle keskussairaalalle henkilökunnan
virkistyskäyttöön. Nykyisille omistajille rakennukset maa
alueineen siirtyivät tehdyssä kaupassa syksyllä 2013.

Pekka Kantola ja Oulun
Onnikka 20 vuotta
tienpäällä
Matkasuunnitelmapäätösten jälkeen on mukavaa
istua turistibussiin. Pekka
Kantolan Onnikkamatkojen turistibussit edustavat
uudempaa mallistoa, joissa
on tarvittavat valmiudet
matkan tekoon. Yritys operoi xx bussilla.
Oulun Onnikka Oy oli
alunperin perustettu Pekka
Kantolan ja Oulun Pyrinnön kesken tasaosuuksin
urheilijoiden kuljetuksiin
eripuolilla olleisiin kisatapahtumiin. Tämä tapahtui
20 vuotta sitten eli 1996.
Pari vuotta myöhemmin
Kantola lunasti urheiluseuran osuuden yrityksestä.
Yrityksen
kalustomäärä
kasvoi ja myös linjaliikennettä tuli kuvioihin.

Onnikkamatkat Oy
tuottaa ja tekee reissuja
ympäri Suomen ja naapurimaihin.
Pääsuunta on Oulusta ylöspäin Norjan, Ruotsin ja
Suomen Lappiin. Alueen
tuntemus on tärkeätä onnistuneelle matkalle.
Yhteistyöstä matkasuunnittelusta on esimerkkinä
Tilausajokuljettajien Murmanskinreissu muutama
vuosi sitten. Se tehtiin Kantolan bussilla Jari Pääkön
ollessa pääkuljettajana ja
Raimo Kaisanlahden kartturoimana. Matka alkoi Oulusta ja kulki Rovaniemen,
Kirkkoniemen, Murmanskin kautta Kantalahteen ja
sieltä takaisin Suomeen.
Teksti: Isko Uusimäki
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LIIANKIN
KOTIMAINEN!
TYYTYVÄISYYDESTÄ
EMME TINGI. EMMEKÄ
RUUAN LAADUSTA.
MEILLÄ TARJOTAAN VAIN
KOTIMAISTA LIHAA.
TILAUSAJOKULJETTAJAT
JA MATKANJOHTAJAT!
Monet ABC-liikennemyymälät
tarjoavat käyttöönne omat
tauko- ja virkistystilat. Auta myös
liikennemyymälää varautumaan
ryhmäsi tuloon ilmoittamalla
siitä etukäteen.
Tervetuloa!

ABC-Ravintoloissa
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bussimatka
Pohjanmaalle

Pohjanmaalle pääsee montaa
reittiä mm 3-tietä Tampereelta. Kun saavutaan Pirkanmaan
pohjoispuolella Kurikka-kyltin
luo, niin jo siitä alkaa nykyisin
"noiruttu pohojammaa". Tien
vieressä on levähdyspaikka,
jossa on kesisin ollut toiminnassa kahvio. Mielenkiintoinen yksityiskohta on pitkä
siltalaiturirakennelma, jota
pitkin pääsee kävelemään
toiselle puolelle Saarijärven
lahdenpohjukkaa. Jatkettaessa matkaa pohjoiseen, voi
kulkija valita Koskuella vanhan 3- tien ja käydä vilkaisemassa entistä Pohjanmaan
Porttia, josta on vielä jotain
jäljellä. Aikaa sitten lopetetun Esson baarista muutaman
kymmenen metrinpäässä on
Vampire-lentämiskone (VA-7,
varaosakone)
jalustallaan
muistuttamassa ilmailun historiasta. Joitakin taloja tien
varrella ja sitten ollaankin
takaisin 3-tiellä. Seuraavaksi
tuleekin bussiryhmälle näkyviin taukopaikka.
Mitä mahtaa kuulua Juustoportille?

Kysymykseenvastaa toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari: -kiitos
oikein hyvää. Seinäjoelle on
tulossa kesällä suuri määrä tapahtumia ja väkeä liikkuu paljon. Meille valmistuu veloituk-
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seton showroom, jossa ihmiset
voivat tutustua toimintaamme.
Meillä on lisäksi Pentikin ja
Topmanin myymälät ja juustomaistiaisia .Ryhmiä varten
meillä on paljon ravintola-ja
kahvilatoimintoja, jotka toimivat joustavasti, kun saamme
tietoa ennakkoon aikatauluista. Riittävät wc-tilat ovat matkaajille myös tärkeitä asioita.
Juustoportin juuret ovat EteläPohjanmaalla, vaikka toimimme nykyisin muuallakin Suomessa hyvän henkilökunnan
ja raaka-aineiden merkeissä,
esimerkiksi Mäntsälässä. Tulevaisuudessa pyrimme saamaan
5-10 paikka lisää n. viiden
vuoden aikajänteellä. Ne ovat
tärkeitä mm markkinoinninkin kannalta, kun ihmiset pääsevät maistamaan tuotteitamme. Hyvin usein tutustuminen
jatkuu sitten kotipuolessakin.
Meitä on tällä hetkellä n.200
ja kesällä 250 henkilöä hommissa. Olemme onnistuneet
lisäämään yhden uuden työpaikan joka kuukausi jo parinkymmenen vuoden ajan. Bussimatkalaisille meillä on tarjolla
useita tuotteita maun mukaan.
Puolikas leipäjuustoa on hyvä
eväs, joka kylläkin taidetaan
syödään samantien.
Juustoportilta kohti pohjoista ja
vastaan tulee Jalasjärven kirkonseutu. Oikealle jää ABC ja muita
ostospaikkoja. Kirkko näkyy
3-tielle. Hieman eteenpäin ja
vasemmalla on nykyisin SEDU
aikuiskoulutuskeskus, jonka pihalla on kuorma-ja linja-autoja.
Osassa on JAKK kirjaimet vielä
pressukapelleissa.
Seuraavasta risteyksestä voi
kääntyä Nesteen läheltä kohti
Seinäjokea tai jatkaa eteenpäin.
Muutaman kilometrin päässä
on Jokipiin Pellava Oy, joka
on maan johtava pellavaisten
sauna-ja kattaustekstiilien valmistaja.

Mitä sinne mahtaa kuulua? Toimitusjohtaja Timo Laurila kertoo,

että siellä valmistetaan kaikki
heidän tuotteensa. Nykyisin pellava tulee Italiasta, mutta sitä

Jokipiin Pellava Oy tehdasmiljöö Jalasjoen varrella. Vuonna 1920 perustettu perheyritys joka toimii saman suvun voimin edelleen.
ennen se tuli Maalahdesta Vaasan läheltä. Jokipiin tehtaalla
pellavalangoista tehdään loimet
ja sen jälkeen ne kudotaan kankaiksi. Ne leikataan pyyhkeiksi
ja liinoiksi, ommellaan ja pakataan tuotepakkauksiin. Suomalaiset käyttäjät pitävät karheista
pellavafroteepyyhkeistä. Pellavan paras ominaisuus on sen
erinomainen kosteuden imukyky,
pesussa pellava paranee. Jos matkustavaiset haluaisivat tutustua
valmistukseen, niin tehdaskierros olisi hyvä varata etukäteen.
Tosin ei ole poissuljettua, että

kierros voisi järjestyä muutenkin, aina kannattaa kysyä.
Takaisin tielle. Jos edelleen
lähtisimme E12/ 3-tietä, niin
Ilmajoen Koskenkorvalla voisi
piipahtaa katsomassa Koskenkorvan viinatehtaan museota
Martti Koskenkorvan tilalla
ja sen jälkeen huristella kohti
Seinäjokea. Tällä kertaa matka
kuitenkin jatkui Tokerotie 672
kautta tielle 19 ja Luopajärven
kautta kohti maakunnan keskusta. Luopajärvi on nimensä
mukaisesti ollut monena kevää-

nä järvi, kun "veret on noussu
pelloolle" tulvan aikoihin. Vähän ennen Seinäjokea on Rengonharjun lentoasema, joka on
jouduttu ajamaan alas valtionapujen loputtua.

Seinäjoki on kesäisin vilkas
paikka, jossa on merkittävä määrä tapahtumia. Kesä 2016 heinäelokuussa olevat asuntomessut
tulevat olemaan monen bussireissun pääkohde. Messuista on
erillisjuttu tässä lehdessä.
Seinäjoella voi tilausajokuljettaja lähteä vaikka tutustumaan
erilaisiin palveluihin. Me suuntasimme kohti busseja myyviä
kauppoja. Ensiksi tuli vastaan
Rinta-Joupin liike, jonka päämerkkinä on Fordin Transit
mallit. Automyyjä Markku Raumanin kanssa juttuhetki kertoi,
että busseista ollaan kiinnostuneita ja kyselyitä riittää. Seuraavana päivänä oli odottamassa
muutaman auton luovutus.

Kaupungin toisella laidalla Kaarantie 13 on Auto-Way Oy:n toimipaikka. Soitto Sami Niemistölle vahvisti, että firma ei ollut
vielä muuttanut osoitettaan.
Pekka Purtanen oli vastassa.
Yrityksellä on monipuolinen
tarjonta erilaisista pikku-ja midibusseista ja huoltoasennustoimintaakin on mahdollista tehdä
autohallissa.

Rami Koivisto ja Pekka Purtanen

Asiakkaita on ympäri Suomea
ja ulkomaita myöten. Yhteistyö
korirakentajien kanssa antaa valmiudet valmistaa auto käyttötarkoituksen mukaisilla laitteilla
varusteltuina. Hyvä esimerkki
oli Transit, jossa penkit olivat
pikalukoilla käännettävissä sivuun ja takaisin keikan mukaan.
Auto-Way Ltd oli Tampereen
näyttelyssä mukana varsin suurella osastolla ja monella bussilla. Asiakastapaamisia oli paljon.
Auto-Way Oy on muuttamassa
suurempiin tiloihin kivenheiton
päähän nykyisestä paikasta. Yrityksessä autoasioita hoitaa myös
Rami Koivisto ja toimistossa
Sanna Tuomi.
Reissunpäällä tulee aina silloin tällöin vastaan tilanne,
jossa autoa pitäisi saada pestyä.
Seinäjoella Rengastiellä tuli
vastaan uutta ajattelua oleva
autonpesupaikka. Risto Takalan isännöimä puhdistamo on
tarkoitettu korkeintaan pikkubussikokoluokkaan. Juhlapesunimellä toimiva ketju hyödyntää
mielenkiintoista tietotekniikkaa
asiakastoiminnoissaan. Erilaisien sopimusten mukaisia pesuja
voidaan tehdä kaikilla systeemin 13 asemalla, joiden tilanteet
voidaan tarkistaa reaaliaikaisesti älypuhelimella tai tabletilla,
esimerkiksi kuinka paljon on
mahdollisesti jonoa linjalle missäkin päin Suomea. Itse asemalla ajoneuvon tunnistus toimii
rekisterinlukulaitteella. Tiedon
pohjalta käynnistyy tiedostovirta tehtävistä ja tehdyistä toimenpiteistä. Itse pesulaitekin on tietokone, joka toimii annettujen
ohjelmien mukaisesti itsenäisesti, raportoiden kuitenkin tapahtumat omaan ja keskustietoneen
muistiin. Tällöin voidaan selvittää mahdolliset häiriötilanteet
helposti jälkikäteen.
Isoille busseille palveluita on
merkkiedustajien korjaamoilla . Seinäjoella ei ole bussin
WC:n tyhjennysmahdollisuutta
millään huoltoasemalla. Rengonharjun TB:llä sellainen oli,
mutta huoltamon lopetettua toi-

mintansa, sekin mahdollisuus
katosi.
Seinäjoki itsessään on laajentunut merkittävästi. Jos aikaa on
käytettävissä, kannattaa tehdä
nähtävyyskierros
kaupungin
alueella oppaan johdolla ( matkailu@epmatkailu.fi). Hyvän
kokonaiskuvan myös saa käymällä Lakeuden Ristin 65m
korkeassa tornissa ihailemassa
maisemia.
Rengasmatkaa voi harrastaa eri
suuntiin, esimerkiksi Lapualle
Nurmon kautta tietä 7041. Siellä on paljonkin nähtävää ja koettavaa mm Simpsiö ja Paukun
kulttuurikeskus. Bussiryhmän
majoitusta voi kysyä Hotelli Lapuahovista, jossa on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja tarjolla.
Lapualta voi palata takaisin kohti Seinäjokea kantatietä 19. Matkaa voi jatkaa moneen suuntaan.
Meidän matkamme suuntautui
etelään. Palaamme kuitenkin
myöhemmin laajemman kierroksen merkeissä maakuntaan,
jonka monipuolisuus ja päämäärätietoisuus tiedossa mm suuren
veden takana Amerikassa, lähtihän Pohjanmaalta suhteellisesti
kaikkein eniten ihmisiä siihenkin suuntaan.

Nurmoon kirkko

Simpsion laskettelukeskus

Lapuan Hovi

Paukun alueen opaskartta.
Näyttelijä Esko Nikkarin muistopatsas

Kuvat ja teksti:
Isko Uusimäki
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UUSIA YRITYSJÄSENIÄ

Ämmän Leipä Oy
Ämmän Leipä Oy on Kainuussa
Suomussalmella toimiva perheyritysleipomo. Ensio Jäsken
perustama yritys on toiminut
vuodesta 1977 ja heillä työskentelee noin 20 leipomoalan ammattilaista. Nykyään yrityksen
ruorissa ovat sisarukset Sirpa,
Arto ja Pekka Jäske.

Lounasravintola-konditoria
Ämmän herkkusuu

Vuonna 1997 Ämmän Leipä perusti
Lounasravintola/Kahvilakonditoria/
Leipomomyymälän Suomussalmen
kunnan omistamaan Jalonniemitaloon.
Jalonniemitalo sijaitsee upealla paikalla
5-tien varrella Kiantajärven rannalla.
Ravintolassa on 80 asiakaspaikkaa ja
30-paikkainen teranssi, josta on upeat
näkymät Kiantajärvelle. Leipomomyymälässä on kiviarinauunilla paistettuja
Kainuulaisia herkkuja mm. ruisleipää ja
erilaisia rieskoja ja riisipiirakoita. Valikoiman erikoisuutena on aito pettuleipä
. Talosta löytyy myös laaja valikoima
gluteenittomia tuotteita .

Kaikki tuotteet ovat valmistettu itse ja
hyvin perinteisin menetelmin.

Avoinna; Talviaikana
ma-pe 9-17
la
9-16
su
11-16
Kesäaikana: 13.6.-7.8.2016
ma-pe 9-19
la
9-18
su
11-19
Juhannuksena 24.6. 9-13

Mennään Vanhalle Meijerille
Vetelistä Vimpeliin, tai toisin päin,
ja kun alla tie nro 750, olet lähellä
Räyrinkiä, Keski-Pohjanmaalla. Poiketaan Palokankaantielle ja ”kurvataan komiasti” Vanhan Meijerin
pihalle. Rakennuksen historia alkaa
vuodesta 1929, jolloin Meijeri aloitti
Räyrinkijärvenrannalla kunnantalon naapurissa. Maitotonkat kolisivat aina vuoteen 1986, jonka jälkeen
rakennuksen vuokrasi taiteilija Leena Salmela, hänen töitään näkyy
edelleen Meijerin seinillä. Paikkaa
kutsuttiin tuolloin Leenan linnaksi.
-Vietin usein aikaa Leenan kanssa lisätäkseni suomenkielen taitojani, kertoo
Vanhan Meijerin isännän Jukka Alaspään
vaimo Natalia.Silloin heräsi ajatus majoituspalvelujen tarjoamisesta Meijerin kiinteistössä. Natalia oli tuolloin töissä mm
Kemoran moottoriradan ravintolassa.
Siellä kysyttiin usein lähistön tarjoamista
majoituspalveluista.

-Kun kiinteistö tuli myyntiin vuonna
2004 perheemme sai ostettua sen ja
aloimme toteuttaa hanketta majoitusja ruokapalvelusta. Ensin remontoitiin
Meijeri, johon keittiön ja ruokasalin lisäksi saneerattiin kaksi kolmen hengen
huonetta majoittuville. Yrittäjä korostaa, että remontti tehtiin vanhaa rakennuksen historiaa kunnioittaen.
Lounasta ja rantasaunaa
Pian kuitenkin Meijerillä saatiin huomata, että tilaa tarvitaan lisää, kun asiakasmäärät kasvoivat. Meijerin takana aivan
järven rannassa oli vanha jää- ja vilja
varasto, joka palveli kesäisinjärvestä
sahattujen jäälohkareiden säilytyspaikkana sahanpurujen seassa. Rantalanimen saanut rakennus saneerattiin
huoneistoja majoitukseen, keittiö, sekä
runsaat yli 50 hengen tilat lounastajille. Suomalaiseen kesämaisemaan
toteutettiin tyylikäs ja laaja terassi, joka
ulottuu hieman jopa järvelle. Majoitus-

ta uudisrakennuksen puolella on muun
muassa kaksi asuntoa, yksi 12 asukkaalle
ja toinen 7 asukkaalle. Lisäksi on kolme
täysin varustettua 2- hengen huonetta.
Rantala-kiinteistön vanha sauna on
erityisesti meijerin isännän Jukka Alaspään suosikki. Alkuperäinen kotimainen
puulämmitteinen rantasauna, joka on
varmaankin rakennettu meijerin valmistumisen aikoihin, sisältää ajan patinaa
ja aitoa saunan tuoksua yli 80-vuoden
takaa. Ainoastaan pukuhuoneen pinnat
on uusittu.
Uusia tapahtumia tarjolla
Jukka Alaspää kertoo yrittäjänä olevansa
tyytyväinen majoituspalvelujen kysyntään. Hän myöntää, että yrittäjän on
laajennettava ja remontoitava tarkalla
budjetilla, jotta tulot kattavat menot.
Yleisesti on puhuttu majoituspalvelujen
kannattavuuden olevan laskussa, mutta
täältäpäin katsottuna pientä nousua on.
Ainakin liikevaihtomme on piristynyt

Päivittäin on tarjolla noutopöytä kotiruokineen sekä runsas jälkiruokapöytä.

Ryhmille ennakkovarauksesta avoinna
myös sopimuksen mukaan.
Yhteystiedot:
Jalonkaarre 3-5
89600 Suomussalmi
Puh. 08 711153
gsm 0400 917 418
vuosittain. Natalia on ideoinut Vanhalle
Meijerille uusia palvelukokonaisuuksia, joista suosituimpien joukkoon on
kivunnut viikoittainen brunssi, runsas
aamiaisen ja lounaan yhdistelmä. Se on
tullut yhä suositummaksi paikkakunnalla ja pitemmältäkin tullaan sitä nauttimaan. Meijeri tarjoaa pitopalvelua sekä
tilausravintolan, esimerkiksi perhejuhlia
varten. Vuodenajasta riippuen järjestetään mm Oktober-festivaalit, Halloween
karkelot tai perinteiset pikkujoulut. Henkilöstöä Meijerillä on, sesongista riippuen, noin seitsemän henkeä.
Kesää odotellessa
Tuleva kesän aikana tehdään Vanhalla
Meijerillä uudistus- ja kunnostustöitä,
joiden tuloksena saadaan uusi laituri,
uusittu ympäristö huvimajalle sekä terassin rantaa maisemoitua. Varsinkin
ulkomaiset turistit ovat mieltyneet Räyrinkijärven kalastusmahdollisuuteen.
Meijerin seinältä löytyy useita kuvia
tyytyväisistä asiakkaista haukisaalis
sylissään. Jukka ja Natalia Alaspää toivottavat bussimatkalaiset poikkeamaan
Vanhalle Meijerille virkistymään tai viihtymään pitempään.Toiveena olisi, että
ryhmät ilmoittaisivat tulostaan ainakin
pari tuntia ennen saapumista, jotta tarvittavat tarjoilut voidaan järjestää.
Teksti ja kuvat; Pauli Mörsky

Palokankaantie 30
69820 Räyrinki
Puh: +358 40 5736343
+358 40 5325690
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Coach MC ry

moottoripyöräkerho
bussialan ammattilaisille

Kerhon puheenjohtaja Jussi Marjalaakso
(vas) ja sihteeri Seppo Veikkolin kävivät vähän kauempana...

Harrastukset ja vastapaino
työlle ovat tärkeitä asioita.
Mikäpä sopisi paremmin ammatt ikuljettajalle kuin moottoripyöräily. Varsin moni on
tämän harrasteen löytänytkin. Ainoa, mikä sotii tätä
lajia vastaan on se, että pitää
lähteä taas reissuun kun on
päässyt kotiin työmatkalta.
Pyöräharrastukseen kuuluu

myös rakentelu ja huoltaminen, mikä onnistuu aivan kotosallakin ja ajamiseen riittää
pieni iltalenkki lähiseudun
mutkateillä.
Ammatt ikuljettaja liikkuu turvallisesti
myös 2-pyöräisillä, joten hieman riskialtis laji ei ole meille
ongelma.
Coach MC:ry perustett iin
vuonna 2005 ensin epävi-

rallisesti Vainion Liikenteen
henkilöstön
keskuudessa.
Talosta löytyi noin 20 motoristia eli lähes 10 % talon
väestä oli jollain lailla tykästynyt moottoripyöriin.
Tarkoitus oli ajella kesä ja
kauden päätteeksi pitää ajokauden päättäjäiset, jossa piti
käyttää jäsenmaksun tuotot.
Aika pian toiminta muutt ui
oikeaksi yhdistystoiminnaksi ja keväällä 2007 pidett iin
virallinen perustamiskokous.
Samalla yhdistyksestä tuli
valtakunnallinen kerho ja
kaikki bussialan ihmiset ovat
voineet liitt yä mukaan.

Koulutusta ja turvallista
harrastamista

Kausi on aloitett u joka kevät
ennakoivan ajon koulutuksella eli ruosteenpoistolla.
Joka kesä on tehty parin
päivän retki esim. Eestiin,
Turun saaristoon tai Savon
suuntaan. Olemme olleet
mukana järjestämässä kokoontumisajoa yhdessä Salo
MC:n kanssa. Roolimme on
ollut hyvin asiakaspalvelu/
matkailupainotteinen
eli
olemme hoitaneet kioskin ja
päiväajelun järjestelyt. SaloAjo järjestetään myös tulevana kesänä Salossa, Klippulan
leirikeskuksessa. Ajokauden

LOUNASKAHVILA
MATKASI
VARRELLA!
Tervetuloa syömään maukasta ja lähes lisäaineetonta kotiruokaa. Tarjolla on monta lämmintä
vaihtoehtoa, johon sisältyy salaatti, leipä, ruokajuoma sekä kahvi tai tee. Ninan keittiössä on
myös tarjolla monipuoliset a la carte -annokset.
Lounaan lisäksi tarjolla on tuoretta kahvia ja
uunituoreita jauhopeukalon suolaisia sekä makeita kahvileipiä. Jauhopeukalon tuotteita voit
ostaa myös mukaan.

REALPARK

Tilauksesta saat käyttöösi kokous- ja juhlatilat
tarjoiluineen.
RYHMÄT TEKEVÄT EDULLISEN PYSÄHDYKSEN NINAN KEITTIÖISSÄ.
KYSY TARJOUKSET RYHMÄLLESI.
KULJETTAJA JA MATKANJOHTAJA
SAAVAT VELOITUKSETTA RUUAN.

[[[RMREROIMXXMS½

Realparkinkatu 1, Lempäälä
OEVMVMRXEQEOM$RMREROIMXXMS½
avoinna: ma-pe 7.00-17.00, tai
sovittaessa myös muina aikoina
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PIRKKALA

Jasperintie 310, Pirkkala
TMVOOEPE$RMREROIMXXMS½
avoinna: ma-pe 7.30-15.00, tai
sovittaessa myös muina aikoina

JÄRVENPÄÄ

Muorinpolku1, Järvenpää
NEVZIRTEE$RMREROIMXXMS½
avoinna: ma-pe 7.00-16.00, tai
sovittaessa myös muina aikoina

Kerran kesässä on tehty yhteinen pidempi reissu. Tässä teimme matkan
Riikaan. Bussi on allekirjoittaneen työkalu.

Kouluttajamme Pentti Suhonen näki
virheitämme ammattilaisen silmin ja
palaute sisälsi hyviä neuvoja. Tässä
Seppo Veikkolein vastaanottavana osapuolena.

aikana ajelemme pienissä porukoissa tai ihan vain yksikseen. Matkat vievät muutaman tunnin lenkille ja jotkut
uskaltautuvat jopa ns. Rautaperseajoon, jossa ajetaan 1600
km /vrk. Näiden ääripäiden
väliin mahtuu paljon mukavia hetkiä ja hienoja reittejä
reippaassa porukassa. Kausi
päätetään syksyllä yhteiseen
viikonlopun viettoon. Talven
aikana olemme käyneet MPmessuilla hakemassa fiilistä
tulevaan ajokauteen.
Kaikki merkit tervetulleita
Coach MC:n tarkoitus on
koota yhteen bussialalla työskentelevät motoristit merkkiin ja tyyliin katsomatta.
Jäsenistössämme on useita

Turvallinen ja tehokas jarruttaminen onkin yllättävän
haastavaa puuhaa. Reijo ”Laso”
Laaksonen hakee tuntumaa
jarrutuksiin. Huomaa näkyvä
ajoasu.

museopyöräharrastajia, löytyy isoja ja pieniä customeja, matkapyöriä , enduroita,
kyykkyjä ja merkkejä Jawasta
Harley Davidsoniin. Kerhoon
pääsevät jäseneksi kaikki bussiyrityksissä, busseja myyvissä ja valmistavissa yrityksissä
työskentelevät motoristihenkiset ihmiset. Coach MC ry
on myös SMOTON jäsen,
jonka kautta jäsenet saavat
lukuisia jäsenetuja. Jäseniä
on tällä hetkellä 60.
katso lisää:
www.coachmc.fi ja
www.smoto,fi
Timo Rinnekari
yksi kerhon perustajista

Radio
Coach

VASTAA LUKIJOIDEN
KYSYMYKSIIN
Meiltä kysytään : Mikä
yhdistää kaikkia turisteja
maailmalla?

touristi on jälleen virikkeitä vastaanottavaisella mielellä ja ostamaan
kaikenlaista mukaanotettavaa.

Me vastaamme: Kysymys on laaja,
mutta moniselitteinen. Koska meillä
Suomessa vaadittaisiin saada esittää
EU-direktiivi oikeasta vastauksesta,
niin katsotaan mitä muualla ollaan
asiasta mieltä. Touristi on pääsääntöisesti elävä ihminen, joka toimii
kaikkialla periaatteessa samalla
periaatteella. Syö, juo, tarkkailee
ympäristöään ja weeceeöi. Millä
tahansa matkalla viimeksimainittu
weeceeöinti tulee ensimmäiseksi
tarpeeksi kaikkien hienojen kohteiden ohitse. Hyvin varustetuissa
touristimaissa asia on huomioitu
varsin hyvin ja matkailuvieras havaitsee melkeinpä yhdellä silmäyksellä "helpotushotellin" sijainnin.
"Lauhdevesien" poiston jälkeen

Meiltä kysytään: Onko
Suomessa muualla toimivia julkisia wc-tankin
tyhjennyspaikkoja mukavuusmatkailuvaunuille
kuin Turussa?
Me vastaamme: Vaikea kysymys,
johon kuitenkin saimme vahvistusta. Turku on hyvä esimerkki asian
oivaltamisesta, Nesteen aseman
läheisyydessä, satamaan johtavan
tien varrella. Juuri tulleen tiedon
mukaan myös Joutsan ABC:lla on
mittarialueella katoksen ja huoltorakennuksen välissä keltainen ympyrä osoittamassa tällaista paikkaa.
Muuten ovat kohteet kovasti harvinaisia, jopa Helsigissä on vaikeata
osoittaa sellaista.
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Syyslehti nro 3 / 2016

Aineisto 16.8.
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ILMOITUKSET:
Anne-Mari Salminen
Tel. (+358) 040 163 2595
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi

Timo Rinnekari
Tel. (+358) 040 829 2413
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi

Charter Club
JULKAISIJA Tilausajokuljettajat,
Kuhatie 4, 23100 MYNÄMÄKI

Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri 170 x 28 pmm 200 €
Kahdeksasosa (pysty) 1/8 4-väri
83 x 62 pmm 200 €

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
Painosmäärä 3 500 kpl
www.tilausajokuljettajat.fi
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UUSIA YRITYSJÄSENIÄ

KIVIKYLÄN HERKKU JA
TULIKIVIRAVINTOLA
Paikat sijaitsevat Nunnanlahdentie 1105/ Joensuuntie 1226, 83940 Nunnanlahti osoitteissa 6-tien
varressa Juukassa. Vuolukivestään tunnetuksi tulleen kohteen monipuolinen tarjonta on hyvä laittaa
matkasuunnitelmaan pysähtymispaikaksi. Tuotteet
ja ympäristö ovat kiinnostava kokonaisuus, jossa
tuoreus ja monipuolisuus on yhdistetty ikiaikaiseen
ympäristöön. Juukasta etelään olevalla alueella
on tehty kiven lisäksi myös muista materiaaleista
hengen ravintoa esimerkiksi Sagrafa Familia in Ice
taidetta.

Luontoa, taidetta ja
paikallisia herkkuja
kauniissa saaristoympäristössä
Kemiönsaarella
Anu Tuominen:
Kuulas valkea,
läpäisemätön vihreä
15.5.–25.9.2016

Tarinoita
Söderlångvikista:
kuvia ja kertomuksia
15.5.–25.9.2016

Kivikylän Herkkuun ja Tilikiviravintola PILKEen voi
tutustua facebookissa ; kivikylanherkkukylapuoti tai
tulikiviravintola. Netissä www.juhlapalvelupilke/
herkkupuoti.html
Facebookissa on esillä uoreimmat asiat ja tarjoukset, joita Johanna Pajarinen päivittää aktiivisesti.
Kivikylän Herkkuun on puhelin 0503614730 ja
Tulikiviravintolaan 0207636500.

Teija Lehto: Omenaista
15.5.–25.9.2016
Avoinna 15.5.–31.8. joka päivä klo 11–18 • Saaristolaislounas päivittäin 1.6. lähtien klo
11.30-14 • Syyskuussa auki viikonloppuisin • Suljettu 20.–22.6. •
Söderlångvikin kartano • Amos Andersonin tie 2, 25870 Dragsfjärd •
Puh. (02) 424 662 • www.soderlangvik.ﬁ

LAPIN HERKKUTUPA Oy
Kahvila-konditoria Herkkutupa on Susanna Hiltusen emännöimä paikka Narikan alueella Kittilässä.
Sen sijainti on tien 79 varrella aivan tien vieressä.
Matkalla Leville sinne on helppoa poiketa täydentämään leivonnaisvarastoja tuoreilla eväillä. Siellä voi
myös pitää pienimuotoisia kokouksia ja Alla olevan
nettiosoitteen kautta voi kohdetta tutkia monipuolisen kuva-aineiston kautta

Jo 10 vuotta palveluksessanne

Nettiosoite on www.herkkutupa.com
Lapin Herkkutupa Oy sijaitsee osoitteessa Valtatie 37
99100 Kittilä. Mob. 040-3557363.
Sähköposti susanna.hiltunen@herkkutupa.com
Facebook, Osuma,Instagram ovat myös käytössä.

Radio
Coach

VASTAA LUKIJOIDEN
KYSYMYKSIIN
Meiltä kysytään: Miksi
meillä matkailusesonki
loppuu kuin seinään
syksyllä?
Me vastaamme: Meillä ei ole EU-

direktiiviä, jonka pohjalta voitaiin
synkkä ja myrskyinen syys-ja rospuuttoaika muuntaa haasteelliseksi ja tavoiteltavaksi ihmiselämän
osaksi touristille.

SyysLehti
3 / 2016
Aineisto 16.08.

KEVÄT TARJOUKSET! SOITA!
MEILLÄ HOMMAT HOIDETAAN

Marek Metsis +372 526 2323
marek.metsis@busland.ee
www.busland.ee
www.facebook.com/busland
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Tampereen bussimessut

BUSSINÄYTTELY TAMPEREEN PIRKKAHALLISSA
Bussialan vuotuinen katselmus
Tampereella 6-7.4.2016 oli mielenkiintoinen kokonaisuus. Viime vuonna ensimmäisen kerran
järjestetty alan näyttely on ilmiö
itsessään. Vuoden aikana kokonaisuus kasvoi kaksinkertaiseksi
mm näyttelypinta-alaltaan. Tämän vuoden erikoisuus oli henkilökuljetusajoneuvojen jakautuminen omiin kokonaisuuksiinsa
bussien ja taksien osalta.
Mukavuusmatkailuvaunuja
oli näytteillä monelta suunnalta ja suurimman osaston
rakensi tällä kertaa VDL, joka
oli tuonut paikalle peräti viisi
autoa. Neljä kuljetuslaitetta
oli osastolla ja yksi ulko-osastolla koeajoja varten. Kaksikerrosbussi otti näyttelyyn
tulijat vastaan heti pääoven
jälkeen. Se oli tuotu tehtaalta Suomen esittelyyn toisen
Futuran kanssa. Ne edustivat
turistibussimallistoa. Kolme
muuta autoa olivat turisti-ja
linjaliikenteeseen tarkoitettuja busseja.
Scania toi näytteille Lahdessa muotoillun ja valmistetun Interlink uutukaisen. Se
tekniikka perustuu Omni
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Näkymä tuloaulasta

Volvo 9900

Ivecon palveluliikenteesen
tarkoitettu bussi

Autoteippausta

Perinteistä poikkeavaa korimuotoilua

Expressiin, mutta kehittyneemmässä muodossa. Autossa on pyritty korjaamaan
edellisen version puutteita ja
korin muotokieli on huomattavasti onnistuneempi. Sivuikkunoiden linja on laskenut
kymmenisen senttiä ja keskikäytävää on nostettu, joten
liikkuminen on helpottunut
pituussuunnassa. Kuljettajanpaikalta on tässä versiossa
parempi näkyvyys mm peiliasettelun vuoksi.
Kattokalusteet on muutettu
matkustamossa kestävämpään suuntaan. Automallista
on kuuleman mukaan oltu
kovasti kiinnostuneita jo ennakkoon.
Volvon osastolla oli näytteillä suomalaista ja puolalaista
tuotantoa. Lisävarusteisiin
voidaan lukea mm tavaratilan valaistusledit, jotka
helpottavat pimeän ajan
lastaus-ja purkutoimintoja.
Mielenkiintoinen koeajo oli
mahdollista tehdä Ruotsista
tätä tilaisuutta varten tuodulla 9900:lla. Auto oli varustettu Dyna Steering laitteistolla,
joka on lisävaruste olemassa
olevalle ohjausjärjestelmälle.
Sähköinen avustin keventää

ohjausta olosuhteiden mukaan niin, että kuljettajan ei
tarvitse "voimistella" ohjauspyörän kääntämisen kanssa
varsinkin pienissä nopeuksissa. Jämäkkyyttä esiintyy
myös maantienopeuksilla,
jolloin auton suuntavakavuus
paranee. Koeajossa laitteisto
osoittautui erinomaisen mukavaksi käyttää. Tunnokas
tehostus vaatii kuitenkin
kuljettajalta tarkkaavaisuutta
aluksi sen vuoksi, että ohjauksen palautuminen on nopeaa ja saattaa aiheuttaa hallitsemattomalta vaikuttavan
heilahduksen korissa. Ohjauspyörän liikettä kannattaa
"saattaa" siten, että ei ajossa
irroita kokonaan molempia
käsiä, vaan jompikumpi on
kehällä koko ajan. Vastaavasti maantienopeuksissa käsien
irroittaminen ei aiheuttanut
sivutuulessakaan suunnan
muutosta.
Lisäsysteemin
hinta uusiin autoihin jäänee
3000-4000€:n hujakoille ja
sen jälkiasennusta vanhempiin malliin selvitellään vielä.

Toimiva systeemi, joka on jo
kuorma-autoissa ollut jonkin
aikaa.
Vehon osastolla oli esillä MB
Turismo ja Setra isoista busseista ja erityyppisiä versioita
Sprintereistä, joiden sisustusratkaisuja oli useita useampaan käyttötarkoitukseen.
Seinäjokisen pikkubusseihin
erikoistuneen
AutoWay:n
osastolla oli esillä useita Mersun malleja.
Bussikaupalla oli Altas-MB
näytteillä. AutoCuby:n osastolla niin ikään Mersuja ja
Irizarin turistibussi. Iveco
Bus/ Vehicon osastolla oli
Ivecon palveluliikenteesen
tarkoitettu bussi. Buslandilla
oli vetonaulana täysentisöity
Setran S 6 ja hieman isompi
Lehtimäen Liikenteen seurustelumatkailuun mahuriVolvo. Salpaus Koulutuskeskus oli tuonut opetuskalustoa
Volvon 9500 mallin muodossa. Erikoista oli se, että auto
oli tullut harjoittelukäyttöön
uutena.
Bussimaailmaan
liittyviä

oheistuotteita , varaosia ,varusteita ja palveluita oli tarjolla usealla osastolla.
Näyttelyn D-hallissa oli
kattava esittely korirakentamisen mahdollisuuksista
esteettömien
ajoneuvojen
markkinoille.
Pyörätuolit
ja -paarit on mahdollisuus
suoraan työntää joko käännettävien tai laidoilla olevien
penkkien väliin. Autoteippausta käytännössä esiteltiin
Granon osastolla, kun kaksi
miestä päällysti postin väreillä Mersun Vito pakettiautoa..
Teipeillä voidaan päällystää
vaikka koko auto ja saada
uutta ilmettä, kunhan pohja
on kunnollinen. Savonlinjan
bussien uusi ilme on tehty
tällä tekniikalla ja niissä ei
ole ollut ongelmia.
Messut on omalta osaltaan
myös kohtaamispaikka alan
ammattilaisille. Kokemuksia
ja näkemyksiä vaihdettiin
Tampereella ja eräs puheenaihe oli luonnollisesti näyttelyiden määrä. Näytteilleasettajien mietteet olivat

tietenkin kustannusvastaavuuksissa, koska kulut ovat
tosiasia
pienemmässäkin
mukanaolossa. Toisaalta taas
Suomessa on paljon yrittäjiä,
joille Tampereen henkilökuljetusmessut ovat tärkeä tietojenpäivityshetki arkisen kiireen keskellä ja vielä hieman
ennen kevätsesongin alkua.
Myös fyysinen kontakti mahdollisesti
tulevaisuudessa
ostettavaan kalustoon on tärkeätä , samoin kuin myyjän/
ostajan näkeminen livenä.
Kävijämäärää arvioitiin pienemmäksi, kuin viime vuonna. Tosiasiassa vierailijat olivat kuitenkin jakaantuneet
kahteen isoon halliin, joten
tuskin kovin suurta pudotusta on tullut parkkialueen
automääristä päätellen.
Henkilökuljetusmessut olivat ammattilaistapahtuma,
joka on löytänyt paikkansa
tapahtumakysynnässä.
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

LINJA-AUTOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT TAMPEREEN KESKUSTAN ALUEELLA
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Heinä - Elokuussa 2016

ASUNTOMESSUT SEINÄJOELLA
Matkalla etelänsuunnasta kohti Seinäjokea voi
tehdä havaintoja pohjalaisista "ihmisen pesistä"
(Samuli Paulaharjun sanonnan mukaan). Talot
ovat yleensä tehty käyttötarkoituksen mukaan
aika lähelle kulkuväyliä,
olivat ne sitten teitä, jokia
tai järviä (tulva-, teko- tai
aivan oikeita).
Etelä-Pohjanmaalla on pitkä
talorakentamisen perinne,
jonka ilmentymänä ovat mm
kaksifooninkiset talot ja niihin kuuluvat pihapiirit. Talonpoikaisessa rakentamisessa ovat ilmansuunnat olleet
merkittävä tekijä niin, että ulkorakennukset ovat yleensä
päärakennuksen pohjoispuolella suojaamassa päärakennusta. "Kartanot" on rakennettu, jos vain mahdollista ,
aina hieman korkeammalle
paikalle ympäröivään maastoon nähden.
Seinäjoen
asuntomessuilla on nähtävissä uuden ajan
ajatuksia hyvinkin monimuotoisesti. Rakennusmateriaalit ovat puuta, hirrestä
CLT-levyihin,pitkää tavaraa,
tiiltä, elementtejä eri muo-
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la. Aitoja tai pengerryksiä ei
myöskään ole tulossa vaan
palstat liittyvät luontoon
suoraan. Taloja on erityyppisiä ja niihin on tulossa
pääosin seinäjokisia lapsiperheitä asukkaiksi. Muualtakin
on tulossa muutama henkilö
aina Etelä-Suomea myöten.

doissaan käyttökohteen mukaan. Rakentamiset päästiin
alkamaan n. 1,5v aikaisemmin, jolloin vältyttiin turhalta
kiireeltä ja kaikkia määräyksiä oli helpompaa noudattaa.
Valurakenteillakin on ollut
aikaa kuivua kunnolla.
Näyttelyalue sijaitsee Kyrkösjärven pohjoisrannalla
aivan patovallin tuntumassa.
Pruukinranta on oiva esimerkki onnistuneesta suunnittelusta ja olemassaolevan
tilan käytöstä yhteisölliseen
asumiseen.Kaavallinen harja/pulpettikattoisuus
on
alueelle ominainen. Puurakentamisen osaaminen näkyy hienosti pohjalaistalojen
perinteiden uusmuotoilussa
ja punaisessa värityksessä.
Kyrkösjärven läheisyys on

otettu huomioon siten, että
kaksifooninkisten pytinkien
toisesta kerroksesta on näkymää laineille keittiöistä , "olotuvista" jne ja alakerroksiin
on sijoitettu työ-, makuu-ja
kodinhoitohuoneet. Pihoilla on tilat kahdelle autolle ja
pienelle ulkorakennukselle.
Profiililtaan hevosenkengän
muotoiselle alueelle on tehty kaksisuuntainen ajorata
ilman varsinaista jalankulkulevennystä. Toisaalta kyseessä on pihakatu, jolla ajonopeus on minimissään.
Hieman alempana olevalla
alueelle on saatu keski-eurooppalaista "lookia" rakennusten sijoitteluilla ja malleilla. "Alvariakaan" ei ole
unohdettu. Tontit rajautuvat
yhdestä kolmeen osaltaan
metsään myös tällä alueel-

Kaikenkaikkiaan rakentaminen on sujunut suunnitelmien mukaan, paitsi erään harmittavan tulipalon vuoksi oli
tulla takapakkia. Mutta pohjalainen tahto ylsi huippuarvoihin byrokratiaa myöten ja
uutta oltiin rakentamassa jo
viikon kuluttua vahingosta.
Duudsonit ovat mukana
näyttelyssä mm järjestämässä lapsille aktiviteetteja.
Hannu-Pekka Parviainen on
rakentamassa erään paritalon toista päätyä omaan käyttöönsä.
Seinäjoen asuntomessujen
rakennukset on saatu hienosti sopimaan ympäröivään
maisemaan. Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet
ovat
hyvät. Etäisyys Seinäjoen
keskustaan on reilut pari kilometriä ja bussiyhteyskin on
käytettävissä.

Kyrkösjärven kuntolenkkin kierroksen
14 km :n pylväs on asuntomessualueen
kohdalla

Asuntomessut tulevat olemaan suosittu kohde tulevana kesänä 08.07-07.08.16
heinäkuun alusta elokuun
alkuun. Tilausajobusseilla
pääsee aivan pääportin välittömään läheisyyteen ja varsinainen parkkialue on noin
200m:n päässä. Kuljettajilla
on mahdollisuus myös päästä
tutustumaan näyttelyalueeseen. Charter Club-lehden
toimitus suosittelee kohdetta, sekä tarkastamaan netistä
matkaan liittyviä yksityskohtia retken onnistumisen
takeeksi. Samoin kiitämme
Seinäjoen asuntomessujen
projektipäällikkö Kirsi Joensuuta ja tiedottaja Pekka Purhosta yhteistyöstä.
Teksti ja kuva;
Isko Uusimäki
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Liity nyt
tilausajokuljettajien
jäseneksi

Varsinainen jäsen 40 €, Henkilökannattajajäsen 20 €
( molempiin tarvitset yhden suosittelijan jäsenistöstämme )
Pääset osalliseksi järjestön toiminnasta ja varsinaisena jäsenenä myös vaikuttamaan asioihin. Charter Club - lehti tulee
neljä kertaa vuodessa. Reissuja ja tapahtumia ja jäsenetuja,
joukkovoimaa, yhteisöllisyyttä, asiallista hauskanpitoa.

Tilaa
Clubituotteita
clubituote@tilausajokuljettajat.fi tai
www.tilausajokuljettajat.fi/tuotteet
tai puh. 044 - 505 6673

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

www.tupaswilla.fi

Perinnepäivät 27.-28.8. 2016

puh. 0207 410100 Ränssintie 5 41370 Kuusa

Laukaa
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MAUKASTA
HYVÄLLÄ
FIILIKSELLÄ!

Rovaniemi

Oulu

Raahe

Kajaani

Fresto tarjoaa maistuvaa ja laadukasta arkiruokaa, mukavassa ja siistissä ympäristössä, hyvän
palvelun ja hymyn saattelemana, järkihinnalla.
Maukkailla lounailla, a la carte –annoksilla ja
ScanBurgereissa Fresto tarjoaa hyvää palvelua.

Kokkolla

Vaasa
Kuopio
Joensuu

Ryhmät tekevät edullisen pysähdyksen Frestossa. KYSY TARJOUKSET RYHMÄLLESI.
KULJETTAJA JA MATKANJOHTAJA saavat
VELOITUKSETTA RUUAN.

Jyväskylä
Savonlinna
Mikk
Mik
keli
eli
Mikkeli
Pori
Tampere

Tervetuloa nauttimaan!

Lahti

Kouvola

Lappeenranta

Turku

Helsinki

VANTAA | ESPOO
HOLLOLA | TUULOS
MÄNTYHARJU | SOMERO
PATTIJOKI | SAVITAIPALE

LÖYDÄ LÄHIN

FRESTO!

Katso osoitteet ja aukioloajat
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