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Päätoimittaja

Tilausajokuljettajan työ 
on monipuolista tietoa 
ja taitoa vaativa ammat-
ti, jossa merkittävänä 
tekijanä on, että pystyy 
ymmärtämään eteen 
tulevan tilanteen kokonai-
suuden. Se voi olla aivan 
pienimuotoinen asia, 
joka koskee matkustajan 
tarvetta päästä jollain tie-
tyllä pysäkillä pois. Se voi 
olla myöskin esimerkiksi 
nopeaa reagointia edellyt-
tävä liikenneonnettomuus 
tai sairaskohtaus, johon 
tullaan ensimmäiseksi, 
tai ollaan itse osallisena 
tavalla tai toisella. 

Tilausajokuljettajan työssä 
kuulee ja näkee ihmeellisiä 
tulkintoja ja  yrittäjän pom-
pottelua säännös- ja pykälä-
viidakossa, mikä meille juon-
tunee osittain historiallisista 
rasitteista. 
Ruotsinpuolella taas  virka-
mies  saattaa istua samalle 
puolella pöytää yrittäjän 
kanssa  ja yhdessä sitten miet-
tivät  miten ongelma saadaan 
positiivisesti hoidettua ko-
tiin. 
Mikähän olisikaan  Tanskan 
malli ?  Virkamiehellä kun on 
tieto ja ammattitaito asioiden 

hoitamiseksi, hänellä pitäisi 
olla vielä ymmärrystä asettua 
myös yrittäjän asemaan. 

Esimerkkinä aukiolojan li-
säkyltti on paikallisen vi-
ranomaisen mielestä on ok! 
Mutta Tampereella ylempi 
virkamies kieltää kyltin, tu-
tustumatta edes asiaan sen 
kummemmin ja pitää kylttiä 
tarpeettomana.  

Naurettavia säädöksiä on se-
kin, että pienpanimoyrittäjan 
täytyy myydä erilaisia lisätar-
vikkeita, että hän voi myydä 
päätuotettaan olutta.  Kuka 
nikkari näitä oikein keksii ?  
Tuntuu, että palataan aikaan 
jolloin, oluen ostaessa piti os-
taa aina myös voileipä. 

Virkamiehille tulosvas-
tuu asioiden edistämi-
sestä

Tuleekin mieleen, että olisiko 
aiheellista tehdä säädös, jossa 
virkamiehen tulee osoittaa 
vuosittain kaikki ne tapau-
kset, joissa asioita on viety 
eteenpäin positiivisesti tai ai-
nakin perustellusti. Samoin 
voitaisiin edellyttää raportti 
evätyistä asioista ja niiden 
taustoista.  Puolueeton tutki-

jalautakunta sitten päättäisi, 
voiko asianomainen henkilö 
jatkaa toimessaan, vai laite-
taanko pesti hakuun.
Virkakunnassa on valtavasti 
luovuutta, epäpätevät esi-
miehet taas voitaisiin laittaa 
kiertoon tai siirtää ennenai-
kaiselle eläkkeelle. Voisi tulla 
meille muille paljon halvem-
maksi.

Nyt kun yrittäjiltä odotetaan 
voimakasta panosta suomen 
nousuun niin kapulat pitäisi 
poistaa rattaista, millä este-
tään yrittämistä.  Aukiolo-
aikojen vapauttaminen on 
ensimmäisiä askeleita ja yhtä 
rohkeasti pitäisi jatkaa turhi-
en säädösten purkamista.  
Traktorimarssi oli voimakas 

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

 
 Isko Uusimäki
  

Kuultua ja
havaittua

Meitä tullaan ihmettelemään 
ihmisinä, jotka kehittelevät 
vaikka mitä, olemme huippu-
ja monessa urheilumuodos-
sa, valmistamme koneita ja 
laitteita, jotka ovat parempia 
kuin muiden vastaavat. 
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                           Paikka avoinna

Maankuulu nähtävyys, sisustus- ja elämystavaratalo 

Tku 90 km Hki 75 km
1-tie

Nummelle päin 1 km

Oma lehmä ojassa!

Palomäentie 2
09810 Nummi

019 373788

Auki joka päivä 10–18

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.

Tilausajokuljettajat ry 
Facebookissa. 

Ryhmään pääsevät kaikki 
yhdistyksen jäsenet. 
Tervetuloa mukaan!

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

www.charterclub.fi  
Bussimaailman uutisia ja 
ajankohtaista ammattiin 

liittyvää asiaa.

Persontrafi k 2016 messut 18.-20.10.2016

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 ul-
komaantyöhön keskittyvän Suomen 
lähetysseuran vuosijuhlilla on ollut ta-

pana järjestää bussinkuljettajille kutsu-
tilaisuus, siispä perinne jatkuu tänäkin 
vuonna Vihdissä.
Ohjelmassa on musiikkia, tarina va-
paaehtoisten rakentajien työstä Vi-
rossa, mahdollinen virolainen vieras. 
Lauletaan myös vähän yhdessä ja 

juodaan kahvit tarinoinnin lomassa. 
Meillä on myös mahdollisuus tutus-
tua tunnetun paikallisen harrastajan 
museoajoneuvoihin. Tilaisuus pide-
tään 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

SyysLehti nro 3 / 2016
Aineisto  16.08. 
Ilmestyy viikolla 37

   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 eh-
dolla seuraavassa syyskokouksessa puheenjohtajaa valittaessa.
Puheenjohtajuus tarjoaa hienot näköalat bussimaailmaan ja jäsenre-
kisterin 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 seu-
raajalleni. Jatkossa ajatukseni on olla mukana yhdistyksessä jäsene-
nä, mahdollisimman aktiivisena sellaisena. Nyt on vain aika panostaa 
omaan elämään ja mahdollistaa yhdistykselle uusia suuntia.

Timo Rinnekari
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Puheenjohtaja

Miksi toi tekee sitten noin ?
Tuttu asia meille kaikille, ai-
nakin ajatustasolla. Olem-
me monesti tilanteessa, 
jossa liikennemerkit osoitta-
vat, ettei bussilla saa ajaa/
pysäköidä kohteen lähelle 
eli asiakkaat joutuisivat 
kävelemään pienen mat-
kan. Toinen kuljettaja ajaa 
oven eteen vaikka se ei oli-
si luvallista. Asiakas kokee 
saavansa hyvää palvelua ja 
kuljettajaa kiitellään. Toinen 
kuljettaja noudattaa ohjeita 
ja sääntöjä. Hän kuulee ta-
kaansa äänen joka sanoo: 
Miksi me kävellään täältä 
kun tuo toinen bussi ajoi 
oven eteen. Tulee jotenkin 
miinusmerkkinen fiilis.

Toisessa tapauksessa ollaan 
lahden eteläpuolella ja asi-
akkaamme ostavat tuliaisia 
omaan käyttöön. Kuljettaja 
lastailee bussin tavaratiloi-
hin juomia kuten vielä pari 
vuotta sitten tehtiin. Ihmiset 
ovat iloisia kun tavaroita ei 
tarvitse viedä tullin läpi. He 
kokevat saavansa huippuhy-
vää palvelua. 
Samaan aikaan ehkä ison 
matkanjärjestäjän töissä ole-
va kuljettaja on ohjeistanut 

tullimääräyksistä kuten pi-
tääkin. (Isot matkatoimistot 
ovat ohjeistaneet kuljettajia 
hyvin yksiselitteisesti, eli 
kaikki tuovat juomansa maa-
han itse.) Tässäkin tapauk-
sessa asiakas saattaa ajatella 
ääneen toiminnan kirjavuut-
ta. Kokee saavansa huonom-
paa palvelua kuin viereisessä 
bussissa oleva ryhmä. Val-
vonta ei ole juurikaan puut-
tunut asioiden kulkuun. Silti 
kuljettajalle on sälytetty iso 
vastuu eli jos joudumme tul-
lin haaviin, voi lasku nousta 
melkoisiin summiin.

Esimerkit ovat hieman kar-
rikoituja mutta perustuvat 
todellisiin tilanteisiin, joihin 
me kaikki joskus joudumme. 
Onko hyvä, että sääntöjen 
ja jopa lakien venyttäminen 
on kilpailuvaltti? Sitä voi jo-
kainen miettiä. Toki allekir-
joittanutkin joskus venyttää 
pykäliä, vaikka sitä yrittääkin 
välttää.

Kuljetuksia 
liputetaan ulos

Viimeaikoina on mediassa 
ollut vilkasta keskustelua 

kabotaasimääräysten väljen-
tämisestä, taksiliikenteen 
vapauttamisesta ja pienimuo-
toisten kuljetusten vapaut-
tamisesta kokonaan luvista. 
Suomalaiset poliitikot eivät 
tunnu osaavan vetää kotiin-
päin lainkaan. Kuljetukset 
valuvat halvemman kustan-
nustason maihin, jotka tu-
levat kilpailemaan täysin eri 
lähtökohdista. Haluammeko 
kuljetusalan arvostuksen 
loppuvan kokonaan ja liiken-
netuvallisuuden heikkenevän 
entisestään ja harmaan ta-
louden nousevan kukoistuk-
seen? Alavireisesti palkattu 
ala ei voi hyväksyä palkka-
aleakaan. Tuskin tällaista 
muutosta haluaa kukaan alan 
yrittäjä tai työntekijä. Lie-
neeköhän teollisuuden int-
ressit nousseet määräävään 
asemaan. 
Kevät on tuonut katukuvaan 
ulkomaiset bussit, jotka pyö-
rivät pääkaupunkiseudulla 
hyvin ahkerasti. Onkohan 
heillä kaikki paperit ja luvat 
kunnossa? Kuljettajien kes-
kuudessa arvellaan hyvin 
usein näiden toimivan lait-
tomasti. En halua syytellä 
ketään mutta tulee vain mie-

leeni… Tämä ei selviä en-
nen kuin lain valvova koura 
puuttuu peliin ja tarkistaa 
asian oikean laidan. Toisaal-
ta suomalaisia busseja ajaa 
hyvin runsaasti esimerkiksi 
Ruotsissa ja Norjassa. Ym-
märtääkseni heidän paperi-
hommat ovat kuosissa ja ai-
nakin valvonta lienee hyvin 
aktiivista. 

Nyt iloisempiin asioihin

Kesä tulee meillekin ja muka-
vat keikat odottavat tekijään-
sä. Toivottavasti muuhun 
Eurooppaan verrattuna rau-
hallinen ja turvallinen Suo-
mi vetää matkailuvirtoja 
puoleensa. Se nähdään pian. 
Antoisaa ja mielenkiintoista 
tilausajokesää kaikille!

 Timo Rinnekari
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Henkilökuljetusmessuilla 
6-7.4.16 Tampereella oli 
näytteillä VDL:n osastolla 
peräti viisi bussia.
Neljä autoista oli sisä-
osastolla ja yksi koeajoja 
varten ulko-parkissa. Au-
toista kaksi tuotiin Belgi-
asta Suomeen mm tätä 
näyttelyä varten. VDL on 
lyhennys hollantilaisen 
perheyhtiön sukunimestä
van Der Leegte. VDL Bus & 
Coach on hollantilainen 
autotehdas, joka valmis-
taa linja-autoja ja mu-
kavuusmatkailuvaunuja 
useina eri versioina tilaaji-
en käyttötarkoitustuksiin.

Suomeen alkoi tulla merkittä-
vässä  määrin VDL:n Citeal-
le-120/225 linja-autoja vuon-
na 2012, kun Nobina hankki 
niitä 56 kpl. Sittemmin auto-
tyyppiä on tullut useille eri 
yhtiöille ympäri Suomea pai-

kallisliikenteeseen, ei niin-
kään turistiajoon. 

VDL:llä on eri malleja tu-
risti- ja linjaliikenteeseen, 
joiden varustetaso voidaan 
valita sangen monipuolisesta 
valikoimasta perus- ja lisä-
laitteita.
Tampereen messujen sisähal-
lissa oli Pohjolan Liikenteen 
linjaversio FMD2-135/370, 
jota mallia PL tilasi kaksi kpl. 
Auto on varustettu DAF MX-
11/270 moottorilla , jossa on 
271kW(369hv), tilavuus 10.8 
l ja vääntöä 1600Nm /1,000-
1,650rpm. Voimaa jakaa ta-
kapyörille ZF:n AS Tronic 
12AS1611BO vaihteisto ja 
taka-akseli ZF A 132 perä-
välityksellä 2,93 . Etuakseli 
erillisjousitettu ZF RL 75 E. 
Bussin pituus on 13,465mm, 
korkeus 3,500mm ja leve-
ys 2,550m. Kokonaispaino 
18,000kg.

kanssa. Ohjaus on tunno-
kas ja pyörien kääntökulma 
riittävä, kääntöympyrä on 
23,480mm. Risteyksissä on 
hyvä huomioida auton peh-
meä liikkeellelähtö. Mat-
kustamon penkit ovat auto-
tyyppiin sopivat ja turvavyöt 
riittävän pitkät. Koevartalo 
(120 kg) vyöttyi ilman jat-
kopalaa. Ilmastointia ei vielä 
tarvittu testiajon ajankohta-
na, mutta puhalluslämmitys 
toimii Suomen oloissa jopa 
paremmin kuin perinteinen 
nestepatteristo, tosin auton 
tulee olla käynnissä puhalti-
mien toimimiseksi, ellei au-
toa ole speksattu toimimaan 
ilman moottorin käynnissä-
olo, kuten PL:n autoissa on 
tehty.   Äänitasot ovat mal-
tilliset, eikä suhinoita kuulu-
nut. Matkustamon valaistus 
on riittävä. Tavaratilan koko 
n.10m3.   
Keskikorkean VDL:n polt-
toaineen kulutus, pääasias-
sa maantieajossa, oli n 19,4 
l/100km ilman kuormaa ja 
matkustajia. 

Täysturistimalli VDL FHD2-
139/460 telibussi oli va-
rustettu DAF MX 13/340 
moottorilla. Vaihteistona 
ZF AS Tronic 12AS2301-
BO. Taka-akselina ZF A 132 
2,93 perävälityksellä varus-
tettuna. Etuakselina ZF RL 
75, erillisjousitettuna. Auton 

VDL 
- busseihin tutustumassa

  van Der Leegte 

Bussi oli varusteltu siten, että 
sitä voidaan käyttää myös 
tilausajoissa. Kuljettajan-
paikalta on hyvä näkyvyys 
liikenteeseen. Katvealueet 
ovat pilarien kohdilla hy-
vin pienet etupään raken-
teesta johtuen. Taustapeilit 
ovat oikealla korkeudella, 
eivätkä peitä etuviistoon 
näkyvyyttä. Laajakulmapei-
lilisä helpottaisi kuljettajaa 
monikaista-kaupunkiajossa.   
Mittaristosta mm. vilkkujen 
merkkivalot jäävät osittain 
ohjauspyörän kehän katvee-
seen, tosin on huomioitavaa, 
että näkymät ovat kuljettajan 
tekemistä ajoasentosäädöistä   
riippuvaisia. Mittarinäkymä 
kokonaisuudessaan lienee 
suunniteltu kuitenkin isom-
pikehäisemmän ratin ajalla.
Penkin perussäädöt ovat 
kohdillaan. Ohjausakselin 
säädöt ylösalas-eteentaakse 
ovat keskimääräiset, joten 
tietyt liikeradat tuntuvat ly-
hyiltä. Hallintalaitteet ovat 
hyvin esillä kojelaudassa, 
mutta niiden toiminta on 
syytä opiskella ennen ajoon 
lähtöä.   Tavaratilan lukituk-
set on syytä tarkistaa tässä 
ajoneuvossa ajoonlähtötar-
kastuksessa, jos vaikkapa 
edellinen kuljettaja onkin 
käyttänyt avainta ja unohta-
nut ilmoittaa asian. Ajoltaan 
auto on tasapainoinen hyvin 
yhteensopivan voimalinjan 

Pohjolan Liikenteen linjaversio FMD2-135/370,
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pituus on 13,945mm, korke-
us 3,700mm ja leveys 2,550. 
Kokonaispaino 24,600kg.   
Futuran ohjaamon kokonai-
suus on samanalainen kuin 
muissakin näytteillä olleil-
la VDL:n isoissa busseissa. 
Hallintalitteet ovat kaikissa 
samoilla paikoilla, joten au-
tosta toiseen on kuljettajan 
kannalta helppoa siirtyä. Ei 
tarvitse aloittaa ensimmäi-
seksi käyttölaitteiden opis-
kelua, jos ne ovat aiemmin 
tulleet tutuiksi. Asialla on 
merkitystä, jos joku vaikka 
suunnittelee turistibussiston 
hankkimista. 
Bussin valaistus on hyvä ja 
matkustajien kattokalus-
teissa käytettävät nappulat 
selkeät. Vivustot ovat tana-
kat.     Matkustamon istuimet 
ovat turistitasoa, miellyttä-
vät istua pitkillä siirtymillä. 

Penkkien sivusiirto on hyvä 
lisä matkustusmukavuuteen.
Polvitilaa riittävästi normaa-
likokoisille matkaajille. Kes-
kioven kohdalla oleva WC on 
matkailukokoluokkaa. Sen 
päällä on näppärä keittiötaso 
pienimuotoista puuhastelua 
varten. Tasainen lattia hel-
pottaa siivousta. Ilmastointia 
ei tässä yhteydessä kokeiltu, 
mutta voidaan erilliskyselyn 
pohjalta olettaa, että sekin on 
mietitty valmiiksi. Tavarati-
laa on n. 12m3. 
Futuran varustuksiin kuului 
pyörätuolinostin, joka oli si-
joitettu oikealle puolelle kes-
kioven jälkeen omaksi ovelli-
seksi 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 matkusta-
mosta käsin. Bussin matkus-
tusmukavuus on hyvä. Ajon 
aikana tehty vaiheittainen 
siirtyminen etuosasta aivan 
taakse ei juurikaan muutta-
nut vaimeaa äänitasoa. ZF:n 
vaihteiston huomaamaton 
toiminta antoi miellyttävän 
ja tasaisen kyydin. Penkit on 

rakennettu vaativaan turisti-
käyttöön. Niiden tukevuus 
ja ergonomia toimi hyvin 
koestajan (120kg) suhteen. 
Hollantilaiset ovat kookasta 
väkeä, joten ei ole ihme, että 
penkkimitoitukset ovat ai-
kuisten mallia. Bussireissulla 
näkyvyys on tärkeätä ja Fu-
turassa on ikkunapinta-alaa 
riittävästi. Keskiovelta nousu 
maantasosta ylös matkus-
tamoon on viiden askelman 
puuha. Portaat ovat luonnol-
lisesti jyrkät, mutta kun askel-
mat ovat sopivalla kohdalla ja 
tukikaiteet oikein mitoitettu, 
homma hoituu. 

Tampereen näyttely suurin 
auto oli VDL Futura FDD2-
141/510. Kaksikerroksisen 
maantiecruiserin takaosassa 
on   Daf MX13/375 mootto-
ri , jossa on 375kW(510hp) 
otettuna   12.9 l tilavuudes-
ta. Vääntöä on 2,500Nm 
1,000-1,425 kierroksilla. 
Vaihteistona ZF AS Tronic 
12AS2701BO. Taka-akseli 
on ZF A 132 perävälityksel-
lä 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 tutustumi-
nen alkoi näyttelyn jälkeen, 

VDL Futura FDD2-141/510. Täysturistimalli VDL FHD2-139/460 telibussi

Matkatavaratila. Se on rakennettu 
moottorin ja alamatkustamon väliin , 
ylämatkustamon alle

Keskiovelta johtavien askelmien puolessa-
välissä on kuljettajan makuutilaan luukku. 
Tila ei ole kovin suuri, mutta sijainti on 
hyvä. Tilaan on kulkuluukut myös ulkoa.
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seuraavana päivänä, kokei-
luajamisella   Tampereelta 
etelään. TKL:n varikolta 
moottoritielle oli muutamia 
kadunkulmia, joista iso auto 
taipui mallikkaasti. Auton 
koko ei vaikuttanut sen liik-
kuvuuteen "konetielle" siir-
tymisessä. Kulku oli vakaata 
ja tasaista. Näkyvyys kuljet-
tajan paikalta oli hyvä yläker-
taa myöten. Siellä olevan ka-
meran kuvaa saattoi seurata 
monitorista, joten kokonais-
kuva matkustamosta oli kul-
jettajan ulottuvilla koko ajan. 
Auton korkeus on tarkkailta-
va asia varsinkin pienemmillä 
teillä, koska tielle kurottavat 
oksat saattavat osua toisen 
kerroksen kulmiin. Samoin 
monessa paikassa käännök-
set esim parkkipaikoille 
voivat olla puskittuneita tä-
män korkuiselle todelliselle 
mukavuusmatkailuvaunulle. 

Auton mitat tulevat kuiten-
kin nopeasti "lihasmuistiin" 
ja ennakointi ei ole mikään 
uusi asia turistiliikenteessä. 

Matkustamoa on kahdessa 
kerroksessa. Alaosan seu-
rusteluryhmässä on käytä-
vän molemmin puolin pöy-
täosasto. niiden takana on 
muutama normisuuntainen 
penkki. Ohjaamoon on yhte-
ys, jota rajaa säilytyskaapit ja 
portaikko ylös. Korkeutta on 
1,855mm. WC ja pieni keittiö 
on sijoitettu osaston taakse.
Yläosaan on kahdet portaat. 
Keskiovelta johtavien askel-
mien puolessavälissä on kul-
jettajan makuutilaan luukku. 
Tila ei ole kovin suuri, mutta 
sijainti on hyvä. Tilaan on 
kulkuluukut myös ulkoa. Yl-
häällä Istuimet ovat kaikki 
samansuuntaisia ja ne ovat 
mukavuudeltaan korkeaa 

luokkaa.
Ei liene yllätys, että etummai-
set penkit ovat suosituimmat. 
Penkeissä on sivusiirtomah-
dollisuus.
Valaistus on kaikin puolin 
riittävä 1,724mm korkuiseen 
tilaan. Kun auton kokonais-
korkeus on 4,000mm jää tien 
ja katon ulkopuolen väliin 
0,421mm maavaraa ja ylä-
pohjaa varten. Korissa on ns 
"sandwich" lattia-välikatto-
rakenne, jossa kennomainen 
profiili sallii matalat mitoi-
tukset.   
ZF:n akselistojen tarjoama 
kyyti on hienoa riippumatta 
missä päin autoa istui. Van-
han kolmostien maisemia oli 
mielenkiintoista tarkastella 
hieman tavanomaista kor-
keammalta, mm Sääksmäen 
riippusiltaa ylitettäessä nä-
kymät olivat hienot. Iittalaan 
rakennetun kiertoliittymän 
jälkeen jatkettiin   suoraan 
etelää kohti..     Hämeenlin-
nassa vaihtui väylä taas het-
kiseksi moottoritieksi. Va-
najanlinnan opastus on hyvä. 
Kylttejä seuraamalla ei voi 
reitistä erehtyä. Iso Futura 
taipui pienillä tiellä maaston 
mukaan, ainoastaan pui-
den oksat yrittivät tavoitella 
ylempää etukulmaa häm-
mentävällä tavalla. 
Kaksikerrosbussin eräs eri-
koisuus on matkatavaratila. 
Se on rakennettu moottorin 
ja alamatkustamon väliin , 
ylämatkustamon alle. Las-
kennallisesti tilaa on n.9.3 
m3. Kun matkustajia on lä-
hemmäs sata, voidaan tarvi-
ta sopivaa perävaunua, joita 
näkeekin usein ulkomaisten 
doppelien perässä.
VDL:n kaksikerrosbussi voisi 
olla eräs laite projektiin, jossa 
haluataan ulkomaisia turiste-
ja jäämään Suomeen muuta-
maksi päiväksi. Huolimatta 
siitä, että nyt esillä ollut auto 
oli kehitysvaiheen proto, on 
kokonaisuus kuitenkin toi-
miva maamme esittelyyn niin 
maa-kuin kaupunkiseuduilla. 
Kuljettajan lisäksi kokonai-
suuteen voisi lisätä ainakin 

yhden "Cabincrew-henkilön" 
lisäämään enisestäänkin hy-
vää matkustusmukavuutta.
Autojen teknilliset omi-
naisuudet olivat kuljettajan 
kannalta koekeilutilanteessa 
pääosin positiivisia. Seison-
tajarrun käyttövivun sijoitus 
vasemmalle penkin ja sivu-
paneelin väliin (vipu on kui-
tenkin siirrettävissä muualle, 
kuten PL:n busseissa se on 
vasemmassa paneelissa), jo 
aikaisemmin mainitun mitta-
ristomerkkivaloasian kanssa, 
olivat ainoita lyhyen tutustu-
misen aikana eteen tulleita 
"hetkinen-"havaintoja. Mitä 
kaikkea erityisvarusteita 
valmistajalla on mukavuus-
matkailuvaunuihin tarjota 
pohjoisiin olosuhteisiimme, 
niin niitä ei tässä yhteydessä 
käyty läpi. Bussit ovat to-
dellinen vaihtoehto sellaisia 
suunnitteleville. 

 Teksti ja kuvat;
  Isko Uusimäki
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Kukin meistä on havain-
nut liikennekurin hölty-
neen ja kaikenlaisen ko-
heltamisen lisääntyneen 
teillämme. Vallitsevana 
muotona on; minä ensin- 
mentaliteetti. Ei ainoas-
taan yksityisautoilijoiden, 
vaan myös ammattiau-
toilijoiden keskuudessa. 
Onko siihen syy alentu-
neessa kiinnijäämisriskis-
sä vai asenteissa?

Entisenä liikenteenvalvojana 
muistan, kuinka -80 luvul-
la liikenteen vauhtiveikkoja 
olivat kauppaedustajat työ-
suhdesaabeineen. 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 moot-
toreineen. 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 piir-
tein liikennesääntöjä.  Meil-
lähän on parhainmillaan 
noin 80 silmäparia kyydis-
sä katselemassa kuljettajan 
edesottamuksia.  Jokus asia-
kas 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 kaktuspiikki-
sen pallon pompoteltavaksi. 
Valitettavan usein näkee suu-
ren ajoneuvoyhdistelmän aja-
massa melkein edelläajavan 
peräpuskurissa kiinni, vauh-
din ollessa liki 100km/h. 
Kaikenlainen muukin kiu-
santeko on tavallista kuor-
ma-autonkuljettajien keskuu-

dessa.  Minne on hävinnyt 
se herrasmiesmäisyys, että 
annettaisiin tietä nopeam-
min kulkevalle linja-autolle? 
Hyvin usein ajokin tuulila-
sissa on Rahtarien tunnus.  Ei 
ole tietoa, taitoa eikä turval-
lisuutta. 

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 ase-
tetaan 100 km/t. Kuorma-
autoilijat 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. Parem-
minhan ne vetävät täydessä 
kuormassa mäelle kuin mei-
dän ”kaniamme”.  

On kuitenkin todettava, että 
kaikki ammattiliikenteen 
kuljettajat  eivät ole edellä 
kritisoituja koheltajia. Nämä 

koheltajat pilaavat kuitenkin 
monen ammattikunnan mai-
neen ja ne hyvinkäyttäytyvät 
saavat tehdä töitä kauan ai-
kaa yhden kohelluksen oiko-
miseksi.

Ehdotankin, että Rahtarit 
sekä Tilausajokuljettajat 
omissa kokoontumisissaan 
kiinnittäisivät jäsenistön 
huomiota siihen, että tiellä 
on muitakin töitään tekeviä. 
Ehkäpä asiasta voitaisiin yh-
dessä kertoa jossain liiken-
netilaisuudessa.   Jospa vielä 
saataisiin se herrasmiesmäi-
nen käyttäytyminen elvytet-
tyä takaisin. 

      

      

       Ari Karesvuo

Ari Karesvuo

Liikennekulttuurista

Kaikesta huolimatta: 
Morjestellaan toisiamme  
ja Turvallista Matkaa
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Australia – Down 
Under

Down Under on Australia sa-
nan mukaisesti, aivan maapal-
lon toisella laidalla. Suomesta 
lentomatka sinne kestää noin 
26 tuntia. Lentomatka on pitkä, 
mutta se kannattaa. Australia on 
pinta-alaltaan vähän Eurooppaa 
pienempi. Asukkaita Austra-
liassa on 22,5 miljoonaa, kun 

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.

lähes viisi miljoonaa asukasta. 
Alkuperäisasukkaita eli Abo-
riginaaleja on 2,2% koko maan 
väestöstä. Matkailullisesti ja 
taloudellisesti aboriginaalien 

G’day Mates
Darling Harbour 
Sydneyssä

Sydneyn silhuetti Taronga Zoo suunnalta kuvattuna

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 tutus-
tumaan vain Sydneyhin, Can-
berraan ja Melbourneen. Asu-
tus on Australiassa keskittynyt 
enimmäkseen rannikolla oleviin 
suuriin kaupunkeihin. Sydney 
on kaupungeista suurin, jossa on 

värikkäästä ja omaperäises-
tä kulttuurista taiteineen on 
tullut yksi tärkeimmistä teki-
jöistä.
Hintataso Australiassa on Suo-

Ensimmäinen ilotulistus kestää kahdeksan minuuttia ja keskiyönnäytös 12 minuuttia. 
Satama-alueelle oli ahtautunut Uutta Vuotta 2016 vastaanottamaan livenä 1,5 miljoo-
naa ihmistä, klo 18 aikaan illalla Millsons Pointin puolella siltaa.
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Intercity juna Australiassa on vähän erityyppinen kuin Intercity juna Suomessa vanhim-
missa junissa matkustaja itse aukaisee junan ovet liu’uttamalla niitä sivusuunnassa.

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

englantilaisesta koulujärjestel-
mästä. Koululaisten tulee pu-
keutua 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. Kou-
lu Australiassa aloitetaan 5-6 
-vuotiaana. Vanhemmat voivat 
vaikuttaa koulun aloitukseen, 

että aivan pientä ei tarvitse lait-
taa koulutielle 5-vuoden iässä, 
mikäli näin ei haluta.
Sää Australiassa vaihtelee sub-
trooppisesta savannimaiseen 
ilmastoon. Rannikolla on vehre-
ää ja mukavan lämmintä. Läm-
pötilat vaihtelevat kesällä 18-40 

Tyypillistä katunäkymää Sydneystä. 
Suurin osa asuu omakotitalossa

 Uuden vuoden vastaanottoon valmistuminen klo 18:00 aikaan illalla Millsons Pointin puolella siltaa.
men luokkaa. Bensiini Australi-
assa maksoi tammikuussa 0,95-
1,25 AUD litra eli noin 0,6-0,8€/
litra. Meidän mittapuun mukaan 
se oli halpaa. Oman auton edul-
linen käyttö on johtanut suuriin 
ruuhkiin etenkin pääkaupungis-
sa Sydneyssä, jossa ruuhka-ajat 
ovat venyneet kohtuuttomiksi jo 
muutenkin pinta-alaltaan laajas-
sa kaupungissa. Yksityisautoilua 
pyritään vähentämään korkeilla 
pysäköintimaksuilla kaupungin 
keskustoissa.
Useimmat australialaiset halu-
avat asua omakotitalossa mie-
luummin kuin kerrostalossa. 
Tämä näkyy katukuvassa pitki-
nä omakotitalorivistöinä. Nykyi-
sin on aloitettu enenemissä mää-
rin rakentamaan kerrostaloja 
lisää kaupunki-infrastruktuurin 
tiivistämiseksi ja maankäytön 
tehostamiseksi.  Asuminen on 
yleisesti kallista etenkin kau-
pungeissa. Muutaman huoneen 
vuokra-asunnosta saa pulittaa 
helposti 600-700 AUD/viikko, 
jos haluaa asua vähäänkään hy-
vien kulkuyhteyksien varrella, 
lähellä ostoskeskuksia meren 
rannoista puhumattakaan. 
Koulutus Australiassa periytyy 

Myrsky nousee

Varmasti jokainen meistä on nähnyt Sydneyn Harbour Bridgen televisiossa 
uuden vuoden ilotulitusten yhteydessä. Juhlitaanhan Australiassa uuden 
vuoden vaihtumista ensimmäisten joukossa maapallolla.

New Years Eve – Hello to 2016

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 ju-
niin. Vartijat laskivat asemalle vain junan verran väkeä kerrallaan, jolloin 
asemalaituri tyhjeni kerralla junaan eikä siten asemalaituri päässyt ruuh-
kautumaan eikä vaaratilanteita syntymään. Junia asemalta lähti muuta-
man minuutin välein. Lisäksi paluumatka yöllä ei maksanut matkustajille 
mitään. Ihmiset kuljetettiin ilmaiseksi joukkoliikenteellä kotiin. Tässä olisi 
oiva esimerkki siitä, miten joukkoliikennettä voisi hyödyntää massatapah-
tumien yhteydessä ruuhkien ja sitä kautta yksityisautoilun vähentämiseksi. 
Ilmaisesta matkustuksesta ei tietenkään ole, mutta ideana oiva helpotta-
maan suurten massojen liikuttelua.

asteen välillä kuitenkin lämpö-
tila saattaa tippua jopa pakkasen 
puolelle.  Tänä kesänä joulu-tam-
mikuussa satoi yllättävän useasti 
ja rankasti mitä ilmeisimmin El 
Niño –ilmiön johdosta.
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toloina, + pikaruokapaikkoina 
sekä monessa asiakaspalveluam-
matissa aasialainen työntekijä. 
Tunnetusti he osaavat ja heiltä 
saa sekä hyvää että kohteliasta 
asiakaspalvelua. Sydneyssä on 
mahdollisuus harrastaa kulttuu-
ria, mahdollisuus ottaa aurinkoa 
monilla sen hiekkarannoista. On 
mahdollisuus harrastaa aktiivilii-
kuntaa tai luontoa, unohtamatta 
Sydneyn lukuisia ostoskeskuksia 
shoppailu mahdollisuuksineen. 
Kaupungista löytyy kaikille ai-
van varmasti jotakin tekemistä.  
Sydneyn tunnetuimmat näh-
tävyydet ovat Oopperatalo ai-
van Harbour Bridgen kupeessa 
Circular Quaylla. Sillan toisella 
puolella on Darling Harbour, 
josta löytyvät niin Sea Life, Ma-
dame Toussand vahakabinetti 
kuin Maritime museo. Lukuisat 
turistien suosimat iltaelämän ra-
vintolat sijaitsevat Darling Har-
bourin rannoilla. 

Näkemisen ja kokemisen arvoi-
nen on myös Fish Market, jossa 
aamuisin huutokaupataan me-
reneläviä kauppiaille, tukuille. 
Päivisin Fish Marketilla kuhina 
jatkuu yksityishenkilöiden os-
taessa mereneläviä tai ihan vain 

sekä ihmisten vuorovaikutusta 
Australian luontoon. Lisäksi 
museossa on lukuisia vaihtuvia 
näyttelyitä vuodessa. Canber-
ran ja Sydney välisellä maantien 
vierellä näkee päivittäin satoja 
kenguruita hyppimässä aurin-
gon nousun ja laskun aikaan. 
Kengurut ovat todellinen uhka 
ajoneuvoliikenteelle. Kengu-
ruista maassa varoitetaan samal-
la tavalla liikennemerkein kuin 
meillä hirvistä tai poroista. 

Sydney

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

Canberra
Pääkaupunki Canberrassa asuu 
350 000 asukasta. Kaupunki 
on perustettu  vuonna 1908 
kompromissina, kun Sydney ja 
Melbourne eivät päässeet yh-
teisymmärrykseen, kummasta 
kaupungista tulisi pääkaupunki. 
Canberran tärkeimmät näh-
tävyydet ovat Parlamenttitalo, 
Australian War Memorial – So-
tamuseo Anzac Parade puis-
tokadun päässä sekä Mount 
Ainslie näköalapaikka, josta on 
hyvät näkymät yli kaupungin. 
Australian kansallismuseo sijait-
see aivan Canberran keskustassa 
Lake Burley Griffin tekojärven 
rannalla. Nimensä tekojärvi on 
saanut Canberran asemakaavan 
suunnittelijan mukaan. Australi-
an Kansallismuseo tutkii, kokoaa 
ja esittelee kolmea toisiinsa kiin-
teästi liittyvää teemaa: tarinoita 
Aboriginaaleista, Australian 
historiaa vuodesta 1788 saakka 

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Canberra, näkymä Sotamuseolta Parlamenttitalon suuntaan. 

Fish Market, merenelävää 
jokaiseen makuun

Katutaitelijaelämää
Sydneyssä

Tasmanian lohella on 
alaleuka mutkalla
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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 asuinalu-
etta. Maisemat Palm Beachillä 
ovat hulppeita rinnetonteilta 
Tyynelle Valtamerelle. Ei voi 
kuin vain haaveilla aamuaurin-
gon nousevan horisontin takaa 
aamuisin värjäämään taivaan-
rannan oranssinpunaisen eri 
sävyihin. 
Rannoilla päivystävät hengen-
pelastajat yleisesti klo 10-18 väli-
senä aikana seitsemänä päivänä 
viikossa. Uida tulee aina lippujen 
välissä, sillä muualla lippujen ul-
kopuolella voimakkaat merivir-
rat voivat viedä helposti uimarin 

Aurinkoa, merta ja hiekkaa

mukanaan avomerelle. Näin 
kävi mm. Bondilla muutamal-
le aasialaiselle pojalle. Saimme 
seurata livenä hengenpelastajien 
toimintaa. Yllätykseksemme 
kuvausryhmäkin ilmestyi kuin 
tyhjästä kuvaamaan tapahtu-
maa.  Aallot ottavat helposti 
uimarit mukaansa ja pyörittävät 
pitkin hiekkapohjaa. Itsekin use-
amman kerran aallon vietäväksi 
joutuneena jouduin toteamaan 
ihmisen pienuuden luonnon 
voimien edessä.  Aallot pyörit-
tävät mukanaan myös hienoa 
hiekkaa, joka tunkeutuu ihmis-
ruumiin joka ikiseen koloon 
uimahousuista puhumattakaan. 
Kyllä monta kertaa huvitti kun 
uimahousujen haaroväli roikkui 
hiekkalastissa, jos ei muistanut 
tyhjentää kuormaa mereen en-
nen ylösnousua vedestä.

Rantavahti on aloittamassa uutta työpäivää asetta-
malla pelastuslautaa lähtövalmiuteen

 Manly Beach on toiseksi tunnetuin hiekkaranta Sydneyssä

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

no kesä. Kun aurinko paistaa, 
polttaa se nahan hetkessä ilman 
suojausta. Aurinkorasvojen 
kertoimet ovatkin yleisesti 30 
ja siitä ylöspäin. Yleisin myytä-
vä kerroin on 50+. Myytävissä 
vaatteissakin ilmoitetaan mo-
nesti uv-kertoimet. Australialai-
set ottavat melanooman riskit 
vakavasti. Uidessa ja surffatessa 
pidetään yleisesti paitaa päällä, 
jos hiukankin pidempään aikoo 
viettää aikaa veden äärellä. Itse-
kin ostin muutamalla kympillä 
pitkähihaisen uimapaidan suo-
jaamaan palamiselta. 
Australian on saari ja sitä ym-
päröi meri joka puolelta. Itä 
puolella avautuu Tyyni Valta-
meri eksoottisine saarineen. 
Sydneyssä on useita hiekkaran-
toja. Kaikkihan meistä tuntevat 
etenkin Bondi Beachin, joka on 

lounastuntia viettäen. Tuoreus 
on ainakin taattu. 
Sydney on rakennettu luonnon 
sataman ympärille. Satamaan 
kuljetaan Tyyneltä Valtamerel-
tä kapeahkon suuaukon kautta. 
Watsons Bay puoleinen niemi 
on nimeltään South Head ja 
Manlyn puoleinen niemen kärki 
on luonnonsuojelualuetta ja ni-
meltään loogisesti North Head. 
Lännessä Sydney rajoittuu Blue 
Mountains – Sinisille vuorille. 
Alueella kasvavat lukuisat euka-
lyptusmetsät. Niistä kuumuuden 
johdosta haihtuva eukalyptusöl-
jy kietoo nimensä mukaisesti 
vuoret sinertävän usvaverhon 
sisään. 

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



14 Charter Club 

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. Yh-
den päivän maksimiveloitus on 
15 AUD (9,40€) tai viikossa 60 
AUD (37,80€), noiden rajojen 
ylittämisen jälkeen matkusta-
minen on ilmaista. Lisäksi kah-
deksan Opal-kortilla maksetun 
matkan jälkeen voi matkustaa 
loppuviikon ilmaiseksi. Lasten-
kortin hintarajat ovat puolet ai-
kuisen hinnasta. Sunnuntaisin 
ja pyhäpäivinä matkustaminen 
maksaa 2,50 AUD (1,60€) päi-
vässä. Eläkeläiset maksavat mat-
koistaan vain 2,50 AUD päivä. 
Matkustaminen ei ole miten-
kään edullista Sydneyssä, jos sitä 
käyttää satunnaisesti. Mutta kun 
ottaa kuitenkin huomioon lii-
kenneruuhkat, tiemaksut, pysä-
köintipaikkojen vähyyden sekä 
pysäköintimaksut keskustassa, 
ei siihen nähden oukkoliiken-
teellä matkustaminen olekaan 
kallista. 

Sydney 
Bus Museum

Museo on ollut muuton takia 
suljettuna jo vuodesta 2010. 
Kaluston siirtäminen uusiin 
tiloihin ja näyttelyn rakentami-
nen ovat vieneet vapaaehtoisilta 
paljon aikaa. Museon toimintaa 
pyöritetään vapaaehtoisin voi-
min sekä kerättyjen ja lahjoitet-
tujen varojen avulla. Museon 
liikennekuntoisia busseja käy-
tetään elokuvien kuvauksissa, 
erilaisissa tilaisuuksissa tieten-
kin korvausta vastaan. Näistä 

tuloista museo saa toimintaansa 
lisävaroja jäsenmaksujen lisäksi. 
Itsekin liityin museon lehden 
tilaajaksi. Lehti tulee kotiin 
kuudesti vuodessa. Australialai-
nen kalusto on aikoinaan ollut 
melko eksoottisenkin näköistä. 
Museossa on näytillä kattava ko-
koelma eri aikakausien busseja. 
Sydneyssä on ennen liikennöity 
paljon kaksikerrosbusseilla, joi-
ta on nyt useampi tallennettu-
na museoon. Australia päivinä 
26.1., näillä vahoilla busseilla 
operoidaan Sydneyn keskustas-
sa. Tämän kaltaiset tilaisuudet 
ovat osa museon pr-toimintaa 
ja sitä kautta mahdollisuus saa-
da lahjoituksia myös tavallisilta 
kansalaisilta. Australia päivänä 
Jokainen museobussilla matkus-
tanut sai vanhan painetun mat-
kalipun muistoksi. 

26th January – 
Australia Day

Tammikuun 26. päivän viete-
tään Australian kansallispäivää, 
jota juhlitaan ensimmäisten 
englantilaisten laivojen saapu-
misen kunniaksi Sydneyn Port 
Jacksoniin vuonna 1788. Nykyi-
sin Australia Päivä on merkittävä 
sosiaalinen tapahtuma, jossa hei-
jastuu koko maan historia ja sen 
yhteisöllisyys.  Päivää vietetään 
erilaisissa tapahtumissa ympäri 
maata nauttien hyvistä esityksis-
tä, seremonioista, seurasta sekä  
tietenkin ruuasta ja juomasta. 
Australia päivänä jaetaan monia 
erilaisia vuoden palkintoja hen-
kilöille ja yhteisöille. Australia 
päivän tarkoituksena on nyky-
ään  toivottaa uudet maahantu-
lijat osaksi Australian monikan-
sallista yhteisöä. 

Sydneyssä päivää juhlitaan to-
della monimuotoisesti. Sata-
massa on Ferrython race, jossa 
satamassa normaalisti liiken-
nöivät lautat ajavat kilpaa Har-
bour Bridgen alta kohti sataman 
suuta. On Sydney swim race ja 
Tug and Yacht ballet, jossa laivat 
tanssivat balettia Harbour Brid-
gen vieressä. Lisäksi on Russian 
Roolettes lentonäytös ja paljon 
paljon muuta, kuten ulkoilma-
konsertteja puistoissa, joihin 
oman eksoottisen säväyksen 
tuovat katusoittaja eri kulttuu-
reista. Australia päivä päättyy 

jälleen näyttävään kaupungin 
järjestämään ilotulitukseen kau-
pungin kattojen yllä. 

             Kuvat ja teksti;
             Kim Venesjärvi

Ozzie Ozzie 
Ozzie– oi oi 
oi

Katusoittaja soittaa rytmik-
käästi pulloja rumpupali-
koilla.

Sydney liputtaa kaikkialla 
Australia Päivän kunniaksi

Australia Päivänä Circular Quay täyttyy ihmisistä

Australia Päivänä 26.1.2016 
museobusseilla ajettu reitti 
Sydneyn keskustassa
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KoalaKenguru

Dugong

Kasuaarilintu

Emu

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

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

Banaanit kypsyvät 
tertuissaan

Moottoripyörä ambulanssi. Tällä ei potilaita 
paljon kuljetella, mutta potilaan luo pääsee 
nopeasti jopa jalkakäytäviä ja puistoja pitkin

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

EZI Drive Coaches, Scania K480IB,  Coach Design, vm-13
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Ajatus bussimatkasta Tur-
kissa tuli esille pari vuotta 
sitten, kun pohdimme eri-
laisia vaihtoehtoja tehdä 
kumipyöräreissuja, joko 
omin voimin, tai sitten 
ryhmässä. Pääsääntöisesti 
mietintää tehtiin omatoi-
mimatkailun puolelle, jota 
olemme harrastaneet jo pit-
kään. Lähtö liikenteellisesti 
uudelle alueelle kuitenkin 
herättí itsesuojeluvaiston. 
Olisiko sittenkin parempi 
lähteä tutkimusmatkalle 
muiden järjestemälle mat-
kalle ja tutustua sillä tavoin 
mahdollisiin ongelmiin 
tarkkailevan matkailijan 
näkökulmasta.

Itsenäiseen omatoimimat-
kailuun tottuneina, meillä oli 
aluksi myös ennakkoluuloja 
siitä, kuinka sopeutuisimme 
joukkoreissailuun. Ventovie-
raan ryhmän kanssa matkus-

taminen, ilman suurempaa 
vaikutusmahdollisuutta mat-
kan etenemisen järjestelyi-
hin, mietitytti. 

Kun päätöksenteon aika koit-
ti, olimme vielä erään ongel-
man kanssa edessä. Miten 
suhtautua maailmantilan-
teen mukanaan tuomiin epä-
vakaisuuksiin, joita media 
taukoamatta toi esille! Levot-
tomuutta ja poikkeustiloja 
joka puolella. 

Vapaalinnun lentokonees-
sa istuessamme Seutulan 
kentällä, totesimme seikkai-

teeseen. Reissun aluksi tuli 
pohdittavaksi, omatoimimat-
kaajalle, kustannuskysymyk-
siä.  Matkanjärjestelyissä oli 
eritelty lennot, bussiosuudet 
ja kohde/ravintolamaksut 
omiksi kokonaisuuksiksiin.
Näppärä idea, jolla yksit-
täiset maksut pienentävät 
lähtökynnyksen summaa. 
Erilliskustannukset tulivat  
kuitenkin maksuun, jos ha-
lusi päästä kohteisiin muiden 
mukana. Eräs hyväksi osoit-
tautunut viiden euron panos-
tus oli kuljettaja Suleimanin 
vesipullojärjestelmä. Maksua 
vastaan sai bussin jääkaapista 

lun alkaneeksi. Turkki olisi 
muutaman tunnin päässä. 
Bussimatka alkaisi seuraava-
na aamuna. Matkatoimiston 
henkilöt olivat kentällä vas-
tassa ja kulkuneuvoihin oli 
vain muutaman minuutin kä-
vely. Bussissa saimme tiedot 
tulevasta 1600km:n matkas-
tamme lounaiseen Turkkiin, 
suomenkielellä. Puolituntia 
ja olimme hotellissa. Avain-
kortit ja nopea kotiutuminen 
neljän tunnin yöunta varten.

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

BUSSILLA TURKISSA

Suleiman
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hakea 0,5 litran pulloja niin 
paljon kuin halusi viikon ai-
kana.

Bussimatkalla istuimme 
matkustamon takaosassa 
lähellä keskiovea. Halusin 
kokeilla matkailua ilman, 
että katseeni olisi ollut koko 
ajan tiensuuntaan. Kuljettaja 
Suleiman ajoi tasaisesti ja oi-
keilla tilannenopeuksilla, jo-
ten matkustusmukavuus oli 
hyvää tasoa. Matkanjohtaji-
na meillä oli kaksi henkilöä. 
joista Ögul  oli suomenkieltä 
ymmärrettävästi taitava, Sei-
näjoellakin opiskellut mies. 

Hänen kolleegansa käytti 
"Lontoon murretta" selkeäs-
ti.

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

varustettuja. Keskikokoiset 
olivat  Isuzun, Otokarin tai 
Mersun paikallisen tuotan-
non tuotteita. 16-20 paik-
kaiset olivat enimmäkseen 
Mersuja ja Volkswageneita 
ja niistä pienemmät Turkissa 
valmistettuja Karsan/Peu-
geoteja. Toyotan, Hyundain, 
Fiatin ja Fordin Transit- bus-
seja 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 bus-
sit toimivat lähialuekulje-
tuksissa kaupungeissa ja 
kirkonkylissä ja isommat 
runkoliikenteessä. Linjalii-
kennekeksintöjä 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 ko-
valla äänellä matkakohde.  
"Sisäänheittäjä" katsoi tar-
kasti pysäkkialueen ja sen 
ympäristön. Jos hän havaitsi 
jonkun viitilöivön etäältäkin, 
niin bussi odotti matkusta-
jaa. (Harvemmin havaittu 
toimintamalli Suomessa, to-
sin onneksi sitäkin joskus il-
menee!)

Lähiliikenteessä suosittiin  
23 istuma-ja 25 seisoma-
paikka Otokar, Isuzu- yms.
dolmus-busseja. Niillä "kuu-
tiokotteroilla" siirryttin 
näppärästi paikasta toiseen. 
Mukaan pääsi 1€:n maksul-
la. Kuljettajarahastus toimi 
nopeasti, koska matkustajilla 
oli yleensä tasaraha valmii-
na. Jos kuljettajalla ei ollut 
antaa vaihtorahaa heti, niin 
hän saattoi pysäyttää kivijal-
kamarketin eteen ja käydä 
vaihtamassa siellä euroja tai 
liiroja. Pysäkit olivat periaat-

Pamukkalen  kalkkiesiintymä oli mukava 
paljaiden jalkojen alla. 
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teellisia laitakaupungeilla ja 
mukaan pääsi kätt ä heilautt a-
malla. Myös poistuminen oli 
joustavaa, jopa kiertoliitt y-
män valoissa. Dolmus-bussit 
ajavat Turkissa tiett yjä nume-
roituja reitt ejä kaupunkien ja 
kaupunginosien välillä. Ne 
sijoitt uvat tavallisen taksin ja 
ison bussin väliin. Niillä voi 
olla matkustajamäärävaati-
mus ennen liikkeelle lähtöä, 
mutt a aikataulutkin ovat käy-
tössä. Kuljett ajina voivat olla 
mm autojen omistajat itse. 
Eräänä esimerkkinä oli bussi, 
jossa oli toimiva tv matkusta-
jien viihdykkeeksi.

Kiertomatkamme reitt i Tur-
kin lounaisosissa kulki pää- ja 
kantateitä, mutt a muutaman 
kerran poikkesimme pienille 
kyläteillekin. Kohtaamiset 
kapeilla, mutt a päällystetyillä 
teillä olivat mielenkiintoisia. 
Pienemmät autot antoivat 
suosiolla tietä ja huolimatt a 

eritt äin ahtailta tuntuneista 
tilanteista, ei kolareita tullut. 
Koko 1600km:n matkalla 
ei tullut vastaan kuin pari 
pientä peltikosketusta ja ne-
kin henkilöautojen välisiä 
lähestymisiä. Pimeällä ajo 
oli erityisen valoja säästävää 
puuhaa paikallisessa liiken-
teessä. Parkkilamppujen 
antama viesti ajoneuvon olo-
massaolosta oli enemmänkin 
sääntö kuin poikkeus. Täy-
sin ilman valojakin ajett iin 
paljon, joten siellä luotetaan 
siihen, ett ä jos ajat, niin näet 
muutkin. Turkkiin on raken-
nett u uusia teitä, jotka ovat 
laadultaan korkeatasoisia. 

Poliisilla oli tarkastuspisteitä 
yllätt ävänkin paljon. Pariin 
ott eeseen kuljett ajamme Su-
leiman piipahti partioauton 
ulkopuolella asiapaperikan-
sionsa kanssa, mutt a tuli sa-
mantein takaisin. Yllätt ävin 
ratsia oli kapealla kylätiellä 

hieman ennen uponneen 
kaupungin turistisatamaa.

Turkissa on panostett u pal-
jon turismiin. Suuria ja pie-
nempiä kohteita on runsaasti 
ja bussimatkalla ehtii nähdä 
paljon. Kaupankäynti on oma 
lukunsa, jossa tinkiminen 
on maan tapa. Päivitt äista-
varakaupoissa sitä ei tehty, 
mutt a matkailukohteissa 
kylläkin sitäkin enemmän. 
Bussimme pysähtyi erilaisiin 
kohteisiin kahviloista matka-
muisto-, matt o-, nahkatakki-
,muotivaate-ja timantt ikaup-
poihin. Suomenkieltä kuuli 
hyvinkin monessa paikassa 
henkilökunnan suusta.

Anatolian Lounais-Aasian 
niemimaan kierroksen jäl-
keen on todett ava, bussimat-
kailu on siellä vallan verraton 
matkustustapa. Turkin 780 
043 km2:n ja lähes 80milj 
asukkaan maassa on pal-

jon nähtävää ja koett avaa. 
Turismi on eritt äin tärkeä 
elinkeino maassa ja sen kyllä 
huomaa. Kustannustaso on 
suomalaisille vielä edullinen 
ja toimiva. Turistibussit ovat 
eritt äin siistejä ja kuljett ajat 
osaavat ajaa tasaisesti hyvin-
kin vuoristoisissa olosuh-
teissa.   Kiraç -yhtiön lipun 
alla työskenteleville pienille 
perheyhtiöille kuljetett avat 
matkailijat ovat tärkeitä työl-
listäjiä.  Kuljett ajamme Sulei-
man edusti tällaista toiminta-
mallia. Hän hoiti yksin koko 
reissun ajo-osuudet. Hieman 
pitkää päivää, mutt a ajotun-
timääräisesti n. kahdeksan-
yhdeksän kellonkiertämää. 
Hänen vanhempansa ja vai-
monsa ovat perheyrityksessä 
työntekijöinä.

Turkkilaista bussimatkailua 
seuratessa tuli mieleen mon-
ta kertaa suomalaisen vas-
taavan ongelmat. Perusasiat 

... näin rakennettiin antiikin aikaan

Vanhin mainos, 
johdatti ilotaloon.
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Turkkilainen yrittää.Esim. Kuvaaja 
tulee laivaan ja ottaa meistä kuvia.

Vene tulee hakemaan kuvaajan. Vauh-
dissa kuvaaja hyppää toiseen venee-

Kuvat viedään vedostettavaksi ja tunnin päästä
kun tulemme takaisin satamaan ...

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

ovat samoja, turistit tuovat 
rahaa mukanaan vain, jos he 
tulevat fyysisesti paikanpääl-
le. Määrät vain ovat aivan 
toista luokkaa Turkissa, jos-
sa matkustavaiset lasketaan 
miljoonissa. 

Saksalaiset ovat olleet suu-
rin ryhmä n.5milj. kävijää ja 
toisena olivat venäläiset n. 

3.5miljoonalla. Nyt itänaa-
purimme ovat lopett aneet 
omalta osaltaan turismin 
Turkissa ja se kyllä tulee esiin 
ongelmana lähes jokaisen 
paikallisen matkailuihmisen 
kanssa keskustellessa. 
Erikokoisia busseja on myyn-
nissä todella paljon. Matkan 
varrella olleiden kaupunkien 
pääkatujen varrella on usein 

kaikenlaisia muitakin härve-
leitä pieniä traktoreita myö-
ten tarjolla. Tulee mieleen, 
onko Suomessa bussikauppa  
ja -rakentaminen harrastelu-
hommaa, kun vertaa  vastaa-
via määriä Turkissa! 
Bussimatka Turkista on 
eräs vaihtoehto siellä kul-
kemiseen. Matkaamme ei 
sisältynyt minkäänlaista le-

vott omuutt a. Paukett a oli uu-
tisten mukaan täysin muual-
la. Lähinnä tuli mieleen, ett ä 
kohteet valiutuivat armeijan 
ja poliisin suuntaan maan 
keskuspaikoissa. Lienee kui-
tenkin paikallaan tarkastella 
matkustusajankohdat eri alu-
eilla  päiväkohtaisesti, koska 
tilanteet muutt uvat jatkuvas-
ti.

... ja näin eletään kaksituhatta luvulla

Turistibusseille parkkihalli Antalyan keskustassa Kolleega löytyi...
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Mitä ajatuksia sitten bussit-
rippi Turkkiin jätti itämään. 
Päällimmäisenä ehkä bussi-
ryhmämatkan helppous. Val-
miiksi järjestelty kokonai-
suus, jossa ei tarvinnut muuta 
kuin lunastaa tarvittavat osa-
tekijät ja sen jälkeen vain olla 
ajoissa paikalla. Tuntema-
ton matkailuympäristö tuli 
tutuksi ja vähitellen myös 
pääosa kanssamatkustajista. 
Muinaismuistokiintiö tuli 
täyteen. Seuraavan kerran 
voisi lähteä omalla ryhmäl-
lä matkalle, suomenkielisen 
oppaan kanssa. Ehkä paikal-
lisen kuljettajankin voisi ti-
lata auton lisäksi, mielellään 
englantia puhuvan, koska 
muuten keskustelut voivat 
jäädä vähäisiksi.

Bussimatka Turkkiin on mo-
nitahoinen juttu, josta koke-
muksia voidaan lukea lähes 
reaaliajassa netistä. Valinto-
ja on helppoa tehdä ja vasta 

matkan jälkeen tietää loppu-
tuloksen. Meidän "opiskelu-
reissumme" onnistui hyvin. 
Mitä kokemuksia toisin Suo-
meen käydyltä Turkinret-
keltä, niin ehkä merkittävin 
olisi matka-ajan huomioimi-
nen 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 toi-
mii Suomessakin. Pohjoisen 
kohteet pitävät talvisesongin 
jälkeen ovia kiinni yleensä 
toukokuun, mutta availe-
vat ovia jo kesäkuun aikana 
uudelle kaudelle. Muualla 
suomalainen kesä on täynnä 
mielenkiintoisia tutustumis-
kohteita, valinnanvaraa on.

          Teksti; Isko Uusimäki 

Opas kokoaa porukan ja antau-
tuu matkalle ryhmän kanssa.    
Lämmin ilmanala ottaa meidät 
lempeästi vastaan, bussi odottaa. 
Matkaan lähdetään lähes välit-
tömästi, Suleimanin kyyditessä 
ensimmäiseen hotelliin.  Ensim-
mäisestä illasta jää mieleen vain; 
”olemme tiiviisti yhdessä koko 
viikon”.

Hotellissa kaikki sujuu nopeasti ja  
parempi kiiruhtaa nukkumaan, 
sillä matka jatkuu varhain aa-
mulla.  Aamulla hotellin aamu-
palalla pääsemme maistamaan 
Turkkia, aamupalalla on paljon 
tarjolla erilaisia tuorejuustoja ja 
kasviksia ja hedelmiä ja kanan-
munaa monella eri tavalla.  Sekä 
hyvää Turkkilaista teetä.  

Oppaamme Ögÿn Aslan kehoit-
ti kutsumaan häntä leijonaksi, 

sukunimi Aslan on suomeksi lei-
jona.  
   
Leijona kertoo suomenkielen 
opinnoistaan; - ”suomalainen 
likka vei minut Suomeen Seinä-
joelle”, 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 ylä-
kertaan” aloittaa opas aamuisin 
autoon tullessaan , ja sää oli kau-
nis, aurinko paistoi koko viikon.  

Ennen  antiikinajan kaupunkei-
hin menoa, hän muistaa mai-

Turkkilainen opas -
 Ögÿn Aslan

”Minä olen ollut 
taas kiltti poika ja 
minulla on hyvät 

suhteet yläkertaan”
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Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

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

LAUKKU-CENTER
su-pe 10-18, la 10-16
puh. 0440  565 021

INVA WC, POSTILAATIKKO,
LASTENHOITOHUONE,
INFOPISTE myös sisätiloissa

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

info@harkapakari.fi
www.harkapakari.fi

ninita - ”älkää ottako yhtään 
kiveä, ei edes pientä palaa, jos 
ette halua jäädä opiskelemaan 
perusteellisesti Turkkin kieltä.  
Hänellä on paljon kerrottavaa 
St. Nicolauksen, Efesoksen, Afro-
diten kaupungeista sekä upon-
neesta kaupungista, Kekovasta, 
sen aikaisesta elämänmenosta.

Kuulemme myös Turkin nyky-
päivästä, elinkeinosta ja Islamin 
uskonnosta, siitä miten se on 
mukana arjessa.  

Yksi vitsikin jäi mieleen; ”Leijo-
na 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 son-
ni lähtivät yhdessä kuppilaan.  
Ilta vierähti nopeasti ja kello 
näytti pian 23.  Leijona ryhdis-
täytyi ja sanoi;  minä lähtee nyt 
antamaan vaimolle iltasuukko, 
ennenkuin tämä laittautuu nuk-
kumaan.  Sonni siihen, silmiä 
pyöritellen; täytyykö sinun met-
sänkuninkaan, lähteä nyt, näin 
aikaisin kotiin??  Leijona vastaa; 
kyllä minun täytyy mennä, sillä 
tiedätko mikä ero meillä on?  Se, 
että minua kotona odottaa leijo-
na mutta sinua lehmä.”

Matkasta muodostui oppaiden 
kanssa mukava ryhmä ja viikon 
ajan liikkuimme tiivisti yhdessä.  
Hänellä ei ollut tarvetta pitää 
välimatkaa ryhmäläisiin,  iltai-
sinkin hän luontevasti tulee ru-
pattelemaan baariin.

Ögyn lähtee vastaanottamaan 
seuraavaa ryhmää  ja me jäim-
me 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 muslimi-
maa. Valtion ja uskonto pidetään 
erillään.
-Naisten ei ole pakko käyttää hui-
via, saa olla housut tai hame.
-Kalenteri sama kuin euroopassa.
-Sunnuntaina vapaapäivä
-Tuotetaan; kikhernettä, aurin-
gonkukkaa, kurpitsansiemeniä, 
viikunoita, aprikooseja, omenoita, 
manteleita, päärynöitä, appelsiine-
ja, 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 lukiota-
so melkein pakollista.  Yliopistoja 
valtion sekä säätiön omistamia. 
Suosituin on Istanbulin tekninen 
yliopisto.
 -Turismin ja matkailualan koulutus 
on maisteritason koulutusta.
98 % Islamin uskovaisia 2 % kris-
tinusko, juutalaisia. Taivas sijaitsee 
äitien jalkonen alla, sanotaan Tur-
kissa. 
-Peruspalkka 1300 TL (400 €)
-Poliiseja 270 000 , armeija vahvuus 

700 000, 500 000 palveluksessa. 
20 vuotiaana pakko astua palve-
lukseen. Naisille ei armeijaa. Yli-
opistosta valmistuneet voivat valita 
palvelusajan 8 kk vai 18 kk. Muut 
18 kk.
17. suurin maa autonvalmistajana 
koko maailmassa, Renault, Toyota, 
Hynday, Ford, Mercedes Benz, An-
talyan kaupungissa kuorma-auto 
tuotantoa. 
-Juhlapäivät Ramadan
3 päivää Ramadanin jälkeen so-
kerijuhla. Uhrijuhla- 2 kk päästä 
Ramadanista, uhrataan lammas tai 
lehmä.
Toiseksi suurin maa, joka tuottaa 
silkkiä maailmassa.
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Kertausharjoitukset Kajaanissa 
18.-20.3.

Matka alkoi Espoosta Åber-
gin talleilta torstain ja per-
jantain välisenä yönä, mistä 
Simo Kivivuori lähti kip-
paroimaan Volvoa kohti Ka-
jaania, Hämeenlinnan, Tam-
pereen ja Vaajakosken kautta 
josta noukittiin nohevat1 
sotilaat kyytiin. Meno matka 
sujui hiljaisissa ja rauhallisissa 
merkeissä, melkeinpä kaik-
kien nukkuessa, olihan kaikilla 
ollut aikainen herätys.  

Perillä Kajaanissa oltiin 
vähän ennen aamu 10, jossa 
olivat kurssin johtaja J-P Käh-
könen ja kurssin vääpeli Kim 
Venesjärvi vastassa meitä 
portilla. Päivä alkoi varustau-
tumisella, jonka jälkeen kävi-
mme täyttämässä vatsamme 
täyteen. Siitä sitten alkoikin 
niin sanotusti "virallinen" 
ohjelma rullaamaan omalla 
painollaan. Tuttuun tapaan 
aloitimme pienellä tervetu-
lopuheella, jonka Ylil. Jani 
Prauda aloitti kuuluisilla 
sanoilla, "Sitä saa, mitä tilaa!" 
Telttamajoitusta oli toivottu 
ja sitä myös on järjestetty 
teille. Kaikilla taisi tulla pi-
eni virne naamalle tuossa 
kohtaan. Jokainen esitteli 
nopeasti itsensä, kun olihan 
tänä vuonna muutama ensi-
kertalainenkin matkassa. Sen 
jälkeen päästiin itse asiaan, 

vuorossa oli kodiksi aset-
tuminen eli telttojen pystyt-
täminen ja puiden hakkuuta 
kamiinaa varten.  Teltat saatiin 
pystyyn suhteellisen nopeasti 
hyvällä tiimityöllä, vaikka to-
sin ei ehkä niin nopeasti kuin 
omana armeijavuotena silloin 
nuoruusaikaan. 

Tämän jälkeen jatkui ohjel-
ma pakollisilla armeijan 
varomääräys oppitunneilla. 
Loppupäivä olikin sitten va-
paa-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 silm-
iä painoikin.  Lauantai-aamu 
alkoi kipakassa n. -15 asteen 
aurinkoisessa pakkassäässä. 

Ensiksi aamusta kerrattiin po-
rukalla kylmäkäynnistyksen 
salat erilaisista maastokuor-
ma-autoista, vinssauksen pe-
riaatteet käytiin läpi, ja käyn-
nistettiin ketjusulkeiset. 

Ruokailun jälkeen porukka 
jaettiin kahteen osaan, toinen 
puoli lähti metsään harjoit-
tamaan maastoajoa ja toinen 
puoli lähti harjoittelemaan 
vinssausta. Noin parin tunnin 
jälkeen vaihdettiin osia.  

Oli taas perinteeksi muodostuneen 
kertausharjoituksen aika 

Kajaanissa Kainuun Prikaatissa.
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Kahvistakin ehdittiin 
nauttimaan.

Illan hämärässä lähdettiin 
lyhyelle moottorimarssille 
maastokuorma-autoilla taist-
elupareittain. Kaikki meni 
hyvin ja kukaan ei eksynyt. 
Illan päätteeksi päästiin sau-
naan kylpemään, jonka jäl-
keen suunnistimme teltoille. 
Osa porukasta laittoi nuotion 
pystyyn ja rupesivat pais-
tamaan muutamat makkarat 
iltapalaksi, josta pikku hiljaa 
porukka siirtyi makuupussin 
sisälle nukkumaan. Sunnun-
taina aamuherätyksen jälkeen 
purettiin teltat pois ja nautit-
tiin aamupala metsän siime-
ksessä. Aamulla kokeilimme 
hiukan hiihtämistä sekä hiih-
tohinausta moottorikelkalla. 
Kaikilta näytti se onnistuvan 
edes jotenkin ja pystyssä py-
syttiin, vaikka osalla oli jo vie-
rähtänyt viime hiihtokerrasta 
jokunen vuosi. 

Tämän jälkeen siirryimme 
takaisin autojen pariin. 
Pääsimme ajamaan mönki-
jöillä ja nasulla. Halukkaat 
pääsivät kokeilemaan fullerin 
vaihdelaatikolla varustettua 
säiliö sisuakin, peruuttamaan 
kulmaan täysperävaunuyh-
distelmällä. Osa porukasta 
kävi samalla tankkailemassa 
käytössä olleita ajoneuvoja ja 

palauttamassa niitä omille pai-
koilleen.

Enää oli jäljellä varustusten lu-
ovuttaminen ja loppupuheet 
sekä viimeinen ehtoollinen. 
Perinteiseen tapaamme kiit-
imme pienellä muistolla kou-
luttajiamme Jani Praudaa ja 
Jani Seppästä hienosta työstä 
sekä kahta kouluttajien val-
itsemaa sotilasta, jotka ovat 
heidän mielestään erottuneet 
positiivisella tavalla. Palkin-
non 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 tun-
nelmissa kuin meno matka. 

ISO KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE, MEIDÄN KOULUT-
TAJILLE PRAUDALLE JA SEPPÄSELLE, ÅBERGIN LINJA 

OY:LLE JA KULJETTAJALLE SIMO KIVIVUORELLE! 

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

Toivottavasti ensi vuonna 
nähdään taas.

KUVAT JA TEKSTI;  MARKUS TAURU
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Tilausajokuljettajat ry:n 
sääntömääräinen kevät-
kokous pidettiin Kallan-
osastomme johdolla 
Nilsiän Tahkolla 22.-24.4. 
Tapaamiseen saapui 
jäsenistöämme lähes 
joka puolelta Suomea. 
Ohjelma oli laadittu huo-
mioiden matkaetäisyydet 
siten, että turhaa kiirettä 
ei tarvinnut maantiellä 
pitää. 

Kokonaisuus rakentui per-
jantai-iltapäivän saapumises-
ta 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 jär-
ven rantaan grillauspaikalle, 
jossa vaihdettiin kuulumisia 
ja päivitettiin  tapahtumia. 
Eräs paljon keskustelua he-
rättänyt ajatus oli Charter-
Seniorit osaston perustami-

saattoi varata mm "muailman 
saunan".

Nähtävyyskierroksen jäl-
keen piedettiin varsinainen 
kokous Tahko Span kokous-
ja kappelitilassa. Puheenjoh-
taja Timo Rinnekari avasi 
kokouksen ja Kallan alueen 
Timo Ruotsalainen toimi 
valittuna puheenjohtajana. 
Satu Maunu valittiin sihtee-
riksi. Kokouksessa käytiin 
sääntömääräiset asiat läpi asi-
aan kuuluvasti. Kokouksessa 
käytettiin paljon puheenvuo-
roja eri asioista. Lopuksi hal-
litukselle myönnettiin tili-ja 
vastuuvapaus. Kokouksen 
jälkeen TahkoSpan edustaja 
Martti Kahelin piti ansiok-
kaan esitelmän monipuoli-
sesta tarjonnasta , mitä alu-
eella on saatavissa.

Kokouksen jälkeen oli vuo-
rossa illanviettoa, johon kuu-
lui illallista ja hohtokeilailua. 
Myöhemmin  saattoi vielä 
lähteä seuraamaan mm Mat-
ti 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 majoituksi-
neen.

KOKOUSKEIKKA TAHKOLLE
seen liittyneet mielipiteet. 
Tampereen suunnasta tuli 
alustavaa positiivista palau-
tetta vetovastuun ottamises-
ta sitten, kun kokonaisuus on 
saatu kehiteltyä. Ilta viileni ja 
Kunkku-ravintola alkoi vetää 
osallistujia lämpimämpään 
tilaan, jossa keskustelut jat-
kuivat vaihtelevin aihein.

Lauantai-aamun aamiaisen 
jälkeen Tommi Suhonen 
avasi ovet Savonlinjalaiseen 
ja kokousväki siirtyi kuunte-
lemaan kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Kari Heiskasen 
nähtävyystarinoita. Tahkon 
alue on monen tekijän yhteis-
summa ja kansainvälisyys on 
siellä enemmän sääntö kuin 
poikkeus. Alue on sangen 
laajalle levinnyt päätien suh-
teen. Ajelimme monenlaisten 
talokeskittymien kautta koh-
ti laskettelurinteiden erästä 
huippua, josta avautui hienot 
näkymät kohti Tahkon talo-
alueita. Tien rakentamisen 
myötä aktiivisuus järjestää 
tapahtumia myös ylhäällä on 
luonnollisesti lisääntynyt. 
"Pehkun Konttorista" mm 

Kunkussa tanssitti Matti Nykänen ja 
Hotellissa Tarja Lunnas

Satu Maunu voitti 
arvonnassa  viikon-
lopun Tahkolle

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

 Teksti ja kuvat:
 Isko Uusimäki
 Riitta Salmu
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Pauli Hellberg sai pyöräili-
jän juoksemalla  kiinni ...

Asumisen puitteet 
olivat komeat myös 
iltavalaistuksessa.

Pekka Pollarin keila kulkee... mutta 
voittajaksi kuoriutui Tommi Suho-
nen, (kotikenttäetu).

Tilausajokuljettajia ja kannatusjoukkoa

Sympaattinen toimisto

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

Satu Maunu voitti 
arvonnassa  viikon-
lopun Tahkolle
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Päätoimittaja antoi minulle 
tehtäväksi kirjoittaa nuoren 
kuljettajan kouluttamisesta 
tilausajokuljettajaksi.
On varmaan montakin tapaa, 
miten nuoresta kuljettajasta 
tulee myös työn osaava tilaus-
ajokuljettaja. Koulutuksen 
aikana saatavassa opissa on 
varmaan perusta tilausajo-
kuljettajaksi. Koulutuksissa 
on kuitenkin vaihteluja op-
pilaitoksien ja opettajien vä-
lillä. Jos oppilaitoksesta löy-
tyy tilausajoista kokemusta 
hankkinut opettaja, niin hän 
varmaan hoitaa tuon osuuden 
mallikkaasti.

Vanhemman muka-
nako?
Päätoimittajan kysymys oli, 
voisiko nuori kuljettaja saada 
tilausajokokemusta vanhem-
man kuljettajan kakkoskul-
jettajana? 

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 matko-
ja on aika harvoin nykyään. 
Pohjoisen ajotkin kun hoide-
taan kuljettajaa matkan var-
rella vaihtamalla. 

Hieno ajatus tuo vanhem-
man mukana oppiminen kui-
tenkin on. Sen toteuttaminen 
vaan on se ongelma. Kum-
mallekin pitää maksaa tuosta 
työajasta korvauksia. Kaik-
kien ryhmien kanssa ei lisä-
kuljettajan mukanaolo välttä-
mättä edes onnistu. Eikä tuo 
varmaan ihan mukisematta 
ole mieleen kaikille vanhem-
mille kuljettajillekaan. Kaik-

Miten koulutetaan tilausajokuljettaja

Joko saa mennä? Kuului in-
nokkaan oppilaan lausahdus 
ammattikoulun kakkosluo-
kalla, kun opettajamme oli 
perehdyttämässä linja-auton 
tekniikkaa. Kolmannella 
vuosiluokalla alkoi pääasi-
assa varsinaiset linja-auton 
ajotunnit. Tuntuihan se ker-
ta kaikkiaan hienolta, yhden 

neet, vaikka pidennetyssä 
ammattipätevyyskoulutuk-
sessa kattavasti asioita läpi 
käytiinkin. Varsinainen ti-
lausajotuntemus on tullut 
käytännössä hankittua eri-
laisilta keikoilta itsenäisesti,  
sopeutumalla asiakkaan tar-
peisiin.
Ensimmäiseen tilausajoon 
muutama vuosi sitten lähties-
säni sain niksit sopivimman 
reitin käytöstä silloiselta lii-
kennepäälliköltämme, joka 
perehdytti omien kokemuk-
siensa mukaan myös vakio-
asiakkaiden tottumukset. 
Hän toimikin samalla myös 
taustaturvana tienpäällä.

Pitänee koputtaa sitä kuu-
luisaa puuta, että ongelmia 
tienpäällä ei ole ollut. Ei Suo-
messa  eikä Viron maalla. Ei 
linja-autojen eikä asiakkai-
den kanssa. Omalla jousta-
valla asenteella  on pärjännyt 
nämä reilu kolme vuotta mal-
likkaasti.

Itse olen muovannut päähäni 
ajatuksen siitä, että vaikka 
asiakas ei aina ihan kuningas
olekaan, niin aina silti asia-
kas, meidän palkkamme 
maksaja. Kuten tiedostam-
me tämän ajatuksen ajoittain 
ja varsinkin ”pikkujoulu” 
- aikaan olevan varsin koe-
tuksella, olemme samalla se 
henkilö, joka takaa asiakkaan 
juhlalle sen viimeisenkin pis-
teen ii:n päälle - huumorinta-
julla, joustavuudella ja omia 
tulevia lomia ajatellen (asial-
lisen rennosti).

Emmehän me todellisuudes-
sa halua kenellekään ryhmäs-
tä jäävän negatiivistä kuvaa
edustamastamme yrityksestä 
tai ennen kaikkea itsestäm-
me.

            

            Teksti: Tomi Vasilijev
            

unelman täyttymykseltä 18-
vuotiaana. Tänään yhdeltä 
ammateista. Vaihtuvat mai-
semat, ikkuna paikka ja kra-
vatti kaulassa oman ”laivan-
sa” kapteenina kuljettaen 
arvokkaita asiakkaita.

Koulun penkillä emme juu-
rikaan tilausajo-oppeja saa-

 

Ammattipätevyyskirjoista 
linja-auton kuljettajaksi, 
tilausajokuljettajaksi!

ki kuljettajat eivät ole valmii-
ta jakamaan kokemuksiaan 
ja oppejaan nuoremmille. Se 
ammattikateus.

Mikä keino oppia?
Itseoppiminen on paljon käy-
tetty tapa tilausajokuljettajan 
tehtävään. Hyvin moni van-
hemmista kuljettajista, jotka 
eivät ole käyneet mitään kou-
lutusta linja-autonkuljettajan 
tehtävään, ovat joutuneet 
tilausajokuljettajan taidot-
kin opettelemaan itse. Aivan 
hyviä ja taitavia tilausajokul-
jettajia on näinkin syntynyt. 
Kirjoittajakin on tällainen 
tapaus, ei mitään koulutusta 
kuljettajan tehtäviin, pelkkä 
neljän kuukauden rekka-ajo-
kokemus ja pari kesää katsas-
tustehtävissä antoi luvan ajaa 
linja-autokortin ja siitä se läh-
ti tilausajokuljettajan urani 
alkuun. Näillä itse opituilla 
tiedoilla on sitten myöhem-

min hyvin pystynyt opetta-
maan uusia kuljettajia.
Tuohon itse oppimiseen kuu-
luu tietysti toisten kuljettaji-
en tekemisten seuraaminen. 
Kaikesta näkemästään ja 
kuulemastaan joutuu kui-
tenkin 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. vää-
riäkin oppeja. 

Erillistä tilausajokoulutus-
ta on annettu jo ammatissa 
toimiville kuljettajille ennen 
nykyistä ammattipätevyys 
aikaakin. Tilausajokuljetta-
jat yhdistys on toimintansa 
alusta alkaen järjestänyt eri-
laisia koulutustapahtumia, 
usein risteilyjen muodos-
sa. KOulutuksista on saatu 
hyvää oppia. Valitettavasti 
tämä pakollinen direktiivi-
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koulutus on syönyt pohjaa 
yhdistyksen tarjoamalta va-
paaehtoiselta koulutukselta, 
kun kaikki on muuttunut pa-
kolliseksi. Monen yrityksen 
direktiivikoulutusohjelmaan 
nykyään kuuluu ainakin yksi 
päivä tilausajokoulutusta.

Mistä voi oppia?
Nykyisin kaikki uudet kul-
jettajat tulevat koulutuksen 
kautta. Pelkällä kokemuk-
sella ei enää linja-autokorttia 
saa. En pidä tätä menettelyä 
välttämättömänä, kyllä van-
hallakin menettelyllä tultiin 
toimeen. Linja-autoyrityksel-
le on tietysti helpompaa, kun 
joku on antanut jo uudelle 
kuljettajalle pohjakoulutuk-
sen. Lopullinen hioutumi-
nen tapahtuu kuitenkin työn 
ohessa.
Koulutuksessa on ollut käy-
tettävissä erilaista materiaa-
lia. En tunne tällä hetkellä 
yhdenkään linja-autonkuljet-
tajia kouluttavan oppiahjon 
opetusohjelmaa ja sen todel-
lista toteuttamista. Lähtö-
kohtana pitää kuitenkin olla 
hyväksytty kuljettajakoulu-
tuksen opintosuunnitelma. 
Erilaista materiaalia käyte-
tään sen mukaan, mitä on 
saatavissa.

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

kun opetuksen hoitaa tilaus-
ajokokemusta omaava opet-
taja. Kirja voi toimia myös jo 
alalla olevien kertausoppikir-
jana, varsinkin kun on hank-
kinut uusimman painoksen 
ja löytää sieltä kaikki alaan 
tulleet muutokset.

Itselläni aikanaan Rajamäellä 
uusia kuljettajia kouluttaes-
sani oli tilausajon opettami-
nen yksi osaamisalueistani. 
Tein siihen oman yhdeksän 
sivuisen monisteen, johon oli 
koottu koko yhden koulupäi-
vän käsittävän tilausajoluen-
non asiat. Oppilaat saivat 
monisteen omakseen, joten 
sitä monistetta kyllä löytyy 
opettamiltani oppilailta. 
Joistakin heistä on kehkey-
tynyt ihan tilausajoyrittäjiä. 
En tiedä mikä vaikutus tuolla 
monisteella siihen on, mut-
ta ilmeisesti siinä ei kerrota 
alan huonoista puolista. Vii-
meisen kerran olen sitä käyt-
tänyt kesällä 1999, jolloin 
siirryin autokouluyrittäjäksi. 
Jätin tosin monisteen jälkee-
ni jääneiden käytettäväksi 
ja olen sen antanut joillekin 
muillekin alan luentoja pitä-
ville. Luvatta sitä ei ole lupa 
käyttää opettamiseen ja jaka-
miseen. Toki se on jo monen 
määräyksen osalta vanhen-
tunut, mutta perussisältö ei 
vanhene.

Kokemuksia saadus-
ta koulutuksesta
Ns. ammattikoulu, millä ni-
mellä sitten toimiikin, antaa 
nykyään peruskoulutuksen 
linja-autonkuljettajan am-
mattiin. Tällaisen koulu-
tuksen läpikäynyt kuljettaja 
muisteli, että aika pieneksi jäi 
varsinainen tilausajo-opetus. 
Se sisältyi ns. läpäisyperiaat-
teella muuhun kurssin ope-
tukseen. Tällä tasolla ope-
tetaan ensisijaisesti nuoria, 
jopa 16 vuoden iässä aloitta-
via, tulevaan lähiliikenteen 
ja pikkubussin ajamiseen. 
Siihen he saavat kortin jo 18-
vuotiaana. Ison bussin ajo-

oikeuden pitkille matkoille 
he saavat vasta 20 vuotta täy-
tettyään.
Aikuiskoulutus on perintei-
sesti se kouluttaja, joka on 
kouluttanut ne uudet linja-
autonkuljettajat, jotka eivät 
ole voineet hankkia korttia 
pelkällä kokemuksella. Ai-
kuiskoulutuksen käyneillä 
on hyvin monenlaisia koke-
muksia tilausajokoulutukses-
ta. Parhaimmillaan heillä on 
ollut mahdollisuus osallistua 
työnäytteen antamisessa ul-
komaan useampipäiväiseen 
matkaan aidossa tilausajossa. 
Kirjoittajakin on saanut olla 
mukana tällaisella ja aina-
kin kahvitarjoilu toimi, kyllä 
kaikki muukin. Joillakin ai-
kuiskoulutuksen oppilailla 
on ollut mahdollisuus kuun-
nella yksi päivä vierailevaa 
tilausajokuljettajaa tai ollut 
runsaan tilausajokokemuk-
sen omaava opettaja opetta-
massa.
Autokoulussa linja-autokor-
tin suorittanut kolmekymp-

pinen tuttavani, jolla on vank-
ka yhdistelmäajokokemus 
taustana, kertoo tilausajo-
opetuksen osuuden suorit-
tamallaan linja-autokortti- ja 
ammattipätev y yskurssi l la 
olleen hyvin vähäistä. Ope-
tus käsitteli enimmäkseen 
linjaliikennettä, yleisesti kul-
jettajan tekemistä, autojen 
tekniikkaa ja ajoturvallisuut-
ta. Tilausajon opettamista 
pidetään vähäpätöisenä, kos-
ka 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. Vas-
taukset osoitteella matti.kulmala@
tilausajokuljettajat.fi 30.7.-16 men-
nessä.

Kysymys: Miten ajetaan mutkaista 
tietä niin, että annetaan kasvot me-
nosuuntaan istuvalle matkustajalle 
miellyttävä kyyti?

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).



28 Charter Club 

Shell on vanhin edelleen toimiva 
öljy-yhtiö maassamme. Histo-
ria Suomessa ulottuu vuoteen 
1911, jolloin yhtiö rantautui 
Suomeen.  Pienenä kuriositeetti-
na mainittakoon Viipurin linja-
autoaseman naapurissa oleva 
huoltoasema, jonka julkisivusta 
löytyy edelleen vanhat Shellin 
simpukat. Yli satavuotinen histo-
ria sisältää luonnollisesti paljon 
käänteitä kuten maamme histo-
ria muutenkin. 

Meille tilausajokuljettajille 
Shell ravintolapalveluineen 
on erittäin tuttu yritys ja 
varsinkin Kolmen Helmen 
Simpukat ovat tuoneet laa-
dukkaat taukopaikat käyt-
töömme. 
1990-alkupuolella ravintola 
muuttuivat Shell HelmiSim-
pukoiksi. Restel on operoinut 
ravintolatoimintaa vuodesta 
2006. Ravintoloita on yh-
teensä 49 kpl ympäri Suomea 
ja niissä työskentelee noin 
800 henkeä.
Uusia liikepaikkoja on avattu 
harvakseltaan, viimeisim-

mät Shell HelmiSimpukka 
ketjuun rakennettuja ase-
mia ovat Halikko E 18- tien 
varrella Salossa ja Porvoo 
niin ikään E18- moottoritien 
tuntumassa.  Isoja investoin-
teja tehdään myös nykyisiin 
asemiin. Mittavia peruskor-
jauksia tehdään lähivuosina 
ahkerasti. Uusittuja asemia 
on jo toistakymmentä ja vii-
meisin perusteellisen remon-
tin 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; ra-
kennus on remontoitu niin 
ulkoa, kuin sisältäkin, mm 
maalämpöä varten on porat-
tu 12 kaivoa, joiden kanavien 
kokonaispituus 3,6km, pihaa 
on asfaltoitu 1500m2. Asema 
edustaa sitä, mitä ala voi ny-
kyään tarjota asiakkailleen 
aamusta iltaan. 

Restelin varatoimitusjohtaja 
Ari Wirnes taustoitti puhees-
saan Restelin toimintojen 
laajuutta mm hotelli- ja ravin-
tolabisneksessä. Uudistamis-
ta tehdään jatkuvasti muuta-
man aseman vauhdilla ja ST1 
on tärkeä yhteistyökumppa-
ni näissä toimissa. Hän kui-
tenkin painotti tyytyväisten 
asiakkaiden merkitystä, kos-
ka jos ei käyttäjiä olisi, ei olisi 
toimintaakaan.

Shell Mäntsälä Pohjoisen yh-
teyshenkilö Mikael Enholm 
kertoi kokonaisuuden posi-
tiivisesta muutoksesta ja sen 
laajuudesta, sekä uusista toi-
mintamuodoista ravintolan 
ja mittarikentän palveluissa. 
Rahtareiden ja tilausajokul-
jettajien käytössä olevat vir-
kistäytymistilat ovat hieno 
lisä kokonaisuuteen. Uudet 
maksutavat ja pikakassatoi-
minnot ovat myös tätä päi-
vää ja tulevaisuutta. Kaikki 
toiminnot on pyritty miet-
timään tarkasti ja asiakas-
lähtöisesti mm wc- tilat ovat 

oleellisesti parantuneet.
Mäntsälän kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Anna 
Helin toi tervehdyksensä ti-
laisuuteen. Hän totesi mm, 
että paikkakuntalaisille Shell 
on tuttu paikka ja monet ovat 
kanta-asiakkaita. Mäntsä-
lälle asema ja sen toiminnot 
ovat tärkeitä. Uusitut, valoi-
sat ja toimivat tilat ja palvelut 
tulevat olemaan käyntikohde 
uusillekin asiakasryhmille.

Kotimaisuus ja paikallisuus 
arvossaan
Lähiruoka ja kotimaisuus 
ovat päivän sana. Shell Hel-
miSimpukoissakin ollaan 
luonnollisesti seurattu tätä 
hienoa trendiä. Laskutavas-
ta ja tuoteryhmistä riippuen 
on pientä vaihtelua mutta 
noin 80% ravintolan tuot-
teista tehdään tai tuunataan 
paikanpäällä. Mm itsetehdyt 
talon munkit ja leipäpöy-
dänleivät paistetaan itse, 
samoin lounaat ovat pitkälti 
itsetehtyjä.  Kotimaisuutta 
vaalitaan mahdollisimman 

Shell ja HelmiSimpukka uudistui
 Timo Rinnekari onnittelee Restel Oy:n varatoimitusjohtajaa Ari Virnes, 
Marika  Shell Mäntsälä, ST1 toimitusjohtaja Mika Wiljanen
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Yhdistyksen oma 
kelohuvila odottaa Sinua!

Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä 
ja pystyy majoittamaan mukavasti 4-6 henkeä 
ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa akti-
viteettejä ja lapin elämyksiä ympäri vuoden. Mö-
kiltä on matkaa palveluihin noin 1500 m. Katso 
myös www.pyha.fi  

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

 

Lomakohteen osoite: 
Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi

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

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

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

PYHÄLLE KAIKKINA 
VUODENAIKOINA

pitkälle. Esimerkiksi talon 
tavaramerkkinä tarjolla ole-
vat lihapullat tehdään itse ja 
ne sisältävät 100 % kotimais-
ta lihaa. 

 Teksti; Isko Uusimäki
                Timo Rinnekari
 Kuvat; Isko Uusimäki

Rahtareille ja tilausajokuljettajille taukotilat

mm. heti käyttövalmiina 
sauna.

Lähiruoka ja kotimaisuus näkyy ja maistuu

Shell ja HelmiSimpukka 
Perustettu 1907
Suomessa vuodesta 1911 
ST1 osti Shellin liiketoi-
minnan Suomessa 2010
Ravintoloiden liiketoiminta 
Restelille 2006
Henkilöstöä noin 800

Edut ryhmille: 
http://www.helmisimpukka.fi 
/fi _FI/ryhmille/ 

Hauskaa
kesää

toivottaa
Charter 

Club-lehti
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Syyttömänä 
tuomittu eli 
syytetty vaan ei 
tuomittu
Sekava otsikko antaa 
ymmärtää, että nyt on 
kyse vähintään Aarni-
on tai Auerin tasoises-
ta oikeustapauksesta. 
Kyseessä on kuitenkin 
linja-autonkuljettajan 
tekemiset tai se mitä 
hänelle työajossa väi-
tettiin tapahtuneen.

Kuljett aja ajoi bussia kau-
punkiliikenteessä. Lähestyi 
risteystä, jossa on liikenne-
valot. Hänelle paloi nuolivih-
reä oikealle. Hän lähti siinä 
hiljaa kääntymään. Kun hä-
nelle paloi vihreä nuoli, niin 
suojatien jalankulkijoille pa-
loi punainen. Kääntymisen 
aikana risteyksen valot al-
koivat vaihtua. Suojatienkin 
valo vaihtui vihreäksi.  Hän 
saatt oi olla vielä silloin suo-
jatien päällä kääntymistään 
suoritt amassa.

Sitt en alkoi ehkä tapahtua, 
kuljett ajan mitään huomaa-
matt a. Pyörätuolikulkija oli 
törmännyt bussiin tai bussi 
pyörätuolikulkijaan, siinä 
suojatiellä. Törmäys tapah-
tui vähän bussin takapyörän 
etupuolelle. Pyörätuolikul-
kijan jalkaan tuli pieni vau-
rio, bussiin ei mitään jälkeä. 
Näin väitt i pyörätuolikulkija 
poliisille seuraavana päivä-
nä tapahtuneesta ilmoitusta 
tehdessään. 

Kuljett ajalle tuli pyyntö 
mennä poliisin puheille. Po-
liisi ilmoitt i, ett ä hänen on 
otett ava kuljett ajalta ajokort-
ti pois, koska syytt äjä näkee 
tilanteen kuljett ajan törkeä-
nä liikenteen vaarantamise-
na. Silloin on menett ely aina 
sen mukainen, ett ä kortt i hyl-
lylle odott amaan oikeuden 
käsitt elyä. Tämä on hallin-
nollinen toimenpide, se ei ole 
rangaistus.

Asia tuli aikanaan käräjäoi-
keuden käsitt elyyn. Oikeu-
dessa kuultiin myös paikalla 
olleita todistajia. Kuljett ajalla 
oli tietysti avustaja. Ja kuinka 
kävikään? Oikeus totesi kul-
jett ajan tehneen kaikki niin 
oikein, kuin hän vain tapauk-
sessa tehdä voi. Hän ei ollut 
osoitt anut mitään tahallista 
tai huolimatonta tekoa. Oike-
us hylkäsi kaikki syytt eet ja 
palautt i kortin kuljett ajalle.

Iso kysymys ???

Voiko kuljett aja joutua kärsi-
mään kun on ilman työlupaa 
eli ajokortt ia kolme kuukaut-
ta? Hallinnollista menett elyä 
ei katsota rangaistukseksi, jo-
ten väärästä rangaistuksesta 
hän ei korvausta voinut saa-
da. Ei hän saanut korvausta 
myöskään tapauksen toiselta 
osapuolelta, eikä syytt äjältä. 
Oikeuden kulut tuli hänen 
itsensä maksett avaksi. Mitä 
olemme mieltä, oliko oikein?

Opiksi edellisestä. Aina ja 
kaikkialla on syytä yritt ää 
pysyä niin kaukana oikeus-
laitoksesta kuin suinkin mah-
dollista, mutt a kun vahinko 
voi satt ua aivan vahingossa 
syytt ömällekin. Ei siitä saisi 
rangaista kortin poisotolla!

           Matti Kulmala

Kuulostaisiko innostavalta ajatukselta? Meillä on runsas eläkeläisjäsenten joukko, jolla on takana huikea 
määrä kilometrejä. Yhteisiä muistoja, kokemuksia riittää vaikka muille jakaa. Olemme saaneet ehdotuk-
sia 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.

Senioreille omaa toimintaa?
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HelmiSimpukka-ketju

helmisimpukkaravintolat

TYKKÄÄ

SEURAA

HELMISIMPUKKA RAVINTOLAT JA KAHVILAT

1 Aura
2 Espoo Lahnus
3 Espoo Vallikallio
4 Halikko
5 Helsinki Ala-Tikkurila
6 Helsinki Etelä-Haaga
7 Helsinki Konala
8 Helsinki Pukinmäki
9 Ii 
10 Iittala
11 Jyväskylä Matkakeskus
12 Jämsä
13 Kalajoki
14 Kangashäkki Hirvaskangas
15 Karhula
16 Karjaa
17 Kempele
18 Kempele Zeppelin
19 Kokkola Vitsari
20 Kyyjärvi
21 Laitila
22 Lapua Tamppari
23 Lievestuore
24 Muurame
25 Mäntsälä P

26 Naantali
27 Oulu Haapalehto
28 Oulunsalo
29 Parkano
30 Pihtipudas
31 Pori Karjaranta
32 Pori Koivula
33 Porvoo
34 Rovaniemi Erottaja
35 Rovaniemi Napapiiri
36 Rovaniemi Teollisuustie
37 Ruutana
38 Saarenkylä
39 Savonlinna Miekkoniemi
40 Siilinjärvi
41 Taavetti PitkäShell
42 Tampere Hervanta
43 Tampere Lahdenperänkatu
44 Tampere Sammonvaltatie
45 Turku Oriketo
46 Tuusula Hyrylä
47 Vantaa Ruskeasanta
48 Ylämylly
49 Ylöjärvi
50 St1 Peura

  

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  
  
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

Saimaa

Suur-Saimaa

Puula Pihlajavesi

Puruvesi

Haukivesi

Päijänne

Pyhäjärvi

HAMINA

JOUTSENO

ANJALANKOSKI

LOVIISA KOTKA
PORVOO

HEINOLA
IMATRA

KITEE

VARKAUSPIEKSÄMÄKIJYVÄSKYLÄ

SUONENJOKI

VIITASAARI

IISALMI

SEINÄJOKI

KAUHAJOKI
NÄRPIÖ

KURIKKA

KASKINEN

KRISTIINANKAUPUNKI

KANKAANPÄÄ

KOKKOLA

OULAINEN

YLIVIESKA

HAAPAJÄRVI
PYHÄJÄRVI

KIURUVESI

PIETARSAARI

VIRRAT

MÄNTTÄ
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HELMISIMPUKKA-KETJU UUDISTUI

PAREMMAT 
PALVELUT TEIDEN 
AMMATTILAISILLE
HelmiSimpukat kautta maan 
tarjoavat kattavat palvelut 
ammatikseen teillä liikkuville. 
Suihkusta tai saunasta voit nauttia 
jo kolmessatoista HelmiSimpukassa. 
Kaikilla 24h auki olevilla asemilla 
tarjoilemme myös kunnon ruokaa 
kaikkina vuorokaudenaikoina!

ITSE TEHTYNÄ TAKUULLA 
TUORETTA
Tarjoilemme monipuolisesti aitoa suomalaisten 
lempiruokaa, ja itse tekemisen meininki kuuluu 
aiempaa laajemmin kaikkien HelmiSimpukoiden 
jokapäiväiseen toimintaan. Esimerkiksi klassikok-
si 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.

Uudistunut asema Truck Point -asema

Tervetuloa viihtymään uudistuneille asemillemme

Täysin uudistunut, Suomen suurin 
HelmiSimpukka Mäntsälä P 
tarjoaa ammattiautoilijoille nyt 
myös viihtyisät saunatilat!

Asemalla suihku Asemalla sauna

HelmiSimpukka - Tilausajokuljettajat-lehti A4.indd   1 11.4.2016   10.41
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Helsinki ja koko pääkau-
punkiseutu on suuri mat-
kailukeskittymä. Ulko-
maiset ryhmät vierailevat 
Helsingissä tai ainakin 
aloittavat Suomenmatkan-
sa sieltä. Miltei jokainen ti-
lausajokuljettaja käy ”isolla 
kirkolla” ainakin silloin täl-
löin ja useat suhaavat siel-
lä miltei jatkuvasti. Onhan 
Helsinkiin keskittynyt ko-
vasti paljon nähtävää ja ko-
ettavaa sekä isoja yrityksiä, 
joissa vieraillaan ahkerasti. 
Varsinkin harvemmin pää-
kaupunkiseudulla käyvät 
kuljettajat kaipaavat tie-
toa. Varsin usein kysytään 
vinkkejä esimerkiksi pysä-
köintijärjestelyistä. Hyvä, 
että otetaan etukäteen 
selvää. Näin onnistumme 
työssämme paremmin. 
Tätä varten olen koonnut 
muutamia vinkkejä pysä-
köintipaikoista, liikennejär-
jestelyistä ja hyviksi osoit-
tautuneista käytännöistä.

Pitkäaikainen pysä-
köinti ilman aikarajoi-
tusta
l Mäntymäen kenttä, 
Olympiastadionin tuntu-
massa, Paavo Nurmen pat-
sasta vastapäätä

l Kamppi, Eteläisen Rau-
tatiekadun – Runebergin-
kadun ja Fredrikin-kadun 
kulmauksessa Päivällä tun-
nin rajoitus, Temppeliauki-
on kirkon asiakkaille. Yöpy-
säköinti rajoitukset-ta
l Katajanokka, Katajano-
kan laituri Kauppatorin 
vieressä, maailmanpyörän 
vinoparkki.
l Kaisaniemenranta, Kas-
viteteellisen puutarhan 
tuntumassa.
l Hakaniemessä, Hakanie 
men sillan alla
l Vilhonkatu, alamäessä 
ennen Mikonkatua. Keltai-
nen pysäkki, ei aikarajoi-
tusta.
l Linnanmäki, Viipurinka-
tu

Lyhytaikainen pysä-
köinti, turistipysäkit 
aikarajoituksella
l  Postitalo/Kiasma, 
 Mannerheimintie
l Finlandia- talon piha-
alue  
l Mäntymäen kenttä, 
Oopperatalon puoleinen 
reuna.
l Runeberginkatu Kamp-
pi
l Runeberginkatu länsi-
puoli välillä Ilmarinkatu    

Lutherinkatu ajalla: 1.5. - 
30.9.(Temp.auk. kirkko)
l Senaatintorin ympä-
ristö, Unioninkadulla kir-
kon vieressä sekä kesäisin 
Kirkkokadulla ajalla: 1.5. - 
30.9.(2h)
l Fabianinkatu, Kappelin 
vieressä.
l Vanha kauppahalli, Ete-
läranta
l Mikonkatu, kansalliste-
atterin ja Casinon vieressä 
l Ruotsalaisen teatterin 
edessä, Mannerheimintiel-
lä
l Kasarmintori, 
2 bussia, Et Makasiinikatu                                                                              
l  Lönnrotinkatu, 
Mannerheimintien kulma                                                                                 
l  Liisankatu, Sotamuseo-
ta vastapäätä                                                                        
l Makasiiniterminaali 
Olympiaterminaali 
                                                            
l Katajanokan terminaali
l Länsisatama
l Seurasaari, Tamminie-
mentie
l Ehrenströmintie, Cafe 
Ursula
l Ehrenströmintie, matto-
laituri
l Merisatamanranta, Kah-
vila Carusel 
l Arabiakeskus, tehtaan-
myymälät ja museo. Yhdel-
le bussille 2 h paikka paik-
kuripysäkin jälkeen (vain 
arkisin)              
Huom! Tiedot ovat huhti-
kuulta 2016, tilanteet saat-
tavat muuttua ja varsinkin 
kaupungissa järjestettävät 
tapahtumat aiheuttavat ti-
lapäisiä muutoksia.

Tietoa saa netistä: 
http://www.visithelsinki.
fi/fi/ammattilainen/miksi-
helsinki/ajankohtaista/
matkailuliikenteen-jarjes-
telyt-keskustassa 
www.tilausajokuljettajat.fi  

Vinkkejä kuljettajille
l Kohteiden pysäköin-
tipaikoilla siirrä bussia 
eteenpäin kun tilaa va-
pautuu, näin saamme seu-
raavat bussit mahtumaan 
parkkiin. Näin esim. Senaa-
tintorin laidassa, Sibelius-
monumentilla ja yms....
l Pysäköi tarkasti siten, 
että käytät mahdollisim-
man vähän tilaa
l Noudata liikenteeno-
hjaajien ohjeita, samoja 
neuvoja pitää noudattaa, 
vaikka ohjaajat eivät ole 
aina paikalla.
l Kaivopuistoa ajetaan 
aina idästä länteen eli 
Olympiaterminaalilta kohti 
Länsisatamaa. Ehrenströ-
mintietä siten, että meri on 
vasemmalla puolella.
l Joudut kuitenkin hie-
man häiritsemään muuta 
liikennettä, säilytä maltti ja 
ystävällinen asenne.
l  Kiertoajelun aikana voit 
joutua törmäyskurssille 
polkupyöräilijöiden kans-
sa. Varoita asiakkaita kun 
avaat ovet pyörätien koh-
dalla.
l  Noudata pysäkkien ai-
karajoituksia, vaikka jou-
dutkin soveltamaan.
l  Olemme liikenteen am-
mattilaisia ja annamme sen 
näkyä!
Helsinki on turvallinen kau-
punki mutta huomioi, että 
taskuvarkaita on liikkeellä 
siellä missä turistejakin. 
Poliisi on myös kiinnostu-
nut havainnoista. Mikäli 
mahdollista, pidä vain yhtä 
ovea kerrallaan auki ja ole 
valppaana, ettei bussiin 
tule ylimääräisiä vierailijoi-
ta. Ongelma on todellinen!
Suomen Tiepalvelumiehet 
ry STM hoitaa liikenteeno-
hjausta ruuhkapäivinä Se-
naatintorilla ja Temppeliau-
kion kirkon pysäköinnissä. 
Noudata heidän ohjeita, 
näin saamme liikenteen 
sujumaan mahdollisimman 
hyvin.

Timo Rinnekari

Vinkkejä pääkaupunkiseudulle
Mukavaa matkailukesää kaikille!
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 Yrittäjät Minna ja Stefan Möller

Tauo�
 paikk�?

Tervetulo� Liljaa�
piristymää�!

Jos matkaseurueesi kaipaa pientä piristystä matkan varrella niin uskallamme 
ehdottaa poikkeamista Café Liljassa Liljendalissa. Sijaitsemme mukavas-
ti 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 myynnis-
sä 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. Ha-
luamme 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 erityiskohte-
lulla matkanjohtajaa ja kuljettajaa. Muistathan soittaa etukäteen jos kyseessä 
on isompi ryhmä niin homma luistaa sutjakammin kaikkien iloksi. 
 Käy kurkkaamassa verkkosivujamme osoitteessa www.cafelilja.� , siellä 
voit tutustua lähemmin tarjontaamme.

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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Vilhelm Reiss ryhtyi heti rakennuttamaan mahtavaa 
kauppakartanoa, mikä oli pitkään kylän upein raken-
nus, 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 – ni-
miselle kauppiaalle.

Tytär Nanna isännöi tilaa pitkään miehensä Antti Impo-
lan 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.

Suomi on pitkä maa, joka mie-
likuvissa 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 kulku-
välineet ja majoittuminen. 
Kansainvälinen kulkija ei 
oikeastaan tarvitse kuin 
toimivan luottokortin, kaikki 
muu järjestyy.

Ennenkuin lähdemme mat-
kalle, tarvitsemme tiedon 
jostain sopivasta palaverinpi-
tokohteesta, jossa on tarjolla 
muutakin kuin vain yöpy-
mispaikka. Soittokierrosta 
tutuille kuljettajille ja muu-
tamsta ehdotuksesta poi-
mimme Oulunsalossa olevan 
Peuhun Kartanon. Mikä se 
on, siitä myöhemmin.

Tarvitsemme vielä ryhmäl-
lemme opastusta kohteista 
ja  kulkupelin, jolla voimme 
tehdä päivästä muutamaan 
päivään matkaa paikasta toi-
seen.  Oulun Onnikkamatkat 
Oy tuli sattumalta esille asi-
aa pohdittaessa. Se on kuu-
sivuotta toiminnassa ollut 
yritys, johon liittyy läheisesti 
myös Oulun Onnikka Oy:n 

turistibusseihin. Tällä sei-
kalla on merkitystä rengas-
matkan tekemisessä, koska 
muutokset ja niihin liittyvät 
kustannukset on helpompaa 
hallita ns. paikan päällä ja ta-
pauskohtaisesti.

Bussit ja matkatoimisto yh-
distelmänä ei ole kovinkaan 
harvinainen asia  Suomessa, 
koska takavuosina ao yritys-
malleja oli lähes pakko tehdä 
toimintojen mahdollistajana 
virkakuntamme kekseliäi-
syyden johdosta. 

Peuhun Kartanossa 
elämyksiä, kokouksia, 
koulutuksia ja juhlia

Menkäämme palaveripitä-
mispaikkaan. Oulunsalon 
Peuhun Kartano on moni-
puolinen kokoontumis-ja  
aktiviteettikohde. Se on va-
rustettu siten, että isotkin 
ryhmät voivat saada helposti 
tapaamisensa vaatimat osa-
tekijät toimimaan. Vanhan 
kauppakartanon molem-
mat kerrokset on valjastettu 
kokoontumisten sujuvaan 
läpivientiin. Täällä on hyvä 
suunnitella Pohjois- Scan-
dinavian kierrosta. Varsinai-
nen suurempi majoittuminen 
palavereiden jälkeen on help-
poa, koska Oulu on aivan vie-
ressä. Pienemmän ryhmän 
on mahdollisuus kortteerata 
erilisissä lomaosakeraken-
nuksissa Peuhun alueella. 
Mutta mikä mahtaakaan olla 
paikan tarina;

Pekka Kantola ja Oulun 
Onnikka 20 vuotta 

tienpäällä

Matkasuunnitelmapäätös-
ten jälkeen on mukavaa 
istua turistibussiin. Pekka 
Kantolan Onnikkamatko-
jen turistibussit edustavat 
uudempaa mallistoa, joissa 
on tarvittavat valmiudet 
matkan tekoon. Yritys ope-
roi xx bussilla.

Oulun Onnikka Oy oli 
alunperin perustettu Pekka 
Kantolan ja Oulun Pyrin-
nön kesken tasaosuuksin 
urheilijoiden kuljetuksiin 
eripuolilla olleisiin kisata-
pahtumiin. Tämä tapahtui 
20 vuotta sitten eli 1996. 
Pari vuotta myöhemmin 
Kantola lunasti urheiluseu-
ran osuuden yrityksestä. 
Yrityksen kalustomäärä 
kasvoi ja myös linjaliiken-
nettä tuli kuvioihin. 

Peuhun päärakennuksen  historia kertoo seuraavaa:
1800 luvulla oli Haapajärven keskustassa maatila ja 
kauppa, jonka omisti kauppias Kutvonen Viipurista. Kau-
pan myyjänä oli Vilhelm Reiss – niminen mies, jonka 
kanssa kauppias Kutvonen oli tehnyt valekaupat vara-
rikon pelosta. Vuonna 1887 pääsiäispyhien aikana paloi 
silloinen kaupparakennus tavaroineen kaikkineen. Ihmi-
set hädin tuskin pelastuivat. Kauppias Kutvonen järkyttyi 
niin, että kuoli sydänkohtaukseen. Hänellä ei ollut lapsia. 
Silloin Vilhelm Reiss veti esiin kauppakirjan ja sanoi omis-
tavana kaiken.

Onnikkamatkat Oy  
tuottaa ja tekee reissuja 

ympäri Suomen ja naapu-
rimaihin.

Pääsuunta on Oulusta ylös-
päin Norjan, Ruotsin ja 
Suomen Lappiin. Alueen 
tuntemus on tärkeätä on-
nistuneelle matkalle. 

Yhteistyöstä matkasuun-
nittelusta on esimerkkinä 
Tilausajokuljettajien Mur-
manskinreissu muutama 
vuosi sitten. Se tehtiin Kan-
tolan bussilla Jari Pääkön 
ollessa pääkuljettajana ja 
Raimo Kaisanlahden kart-
turoimana. Matka alkoi Ou-
lusta ja kulki Rovaniemen, 
Kirkkoniemen, Murmans-
kin kautta Kantalahteen ja 
sieltä takaisin Suomeen. 

 Teksti: Isko Uusimäki

  

MATKAA POHJOISEEN
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ABC-Ravintoloissa

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!
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Pohjanmaalle pääsee montaa 
reittiä mm 3-tietä Tampereel-
ta. Kun saavutaan Pirkanmaan 
pohjoispuolella Kurikka-kyltin 
luo, niin jo siitä alkaa nykyisin 
"noiruttu pohojammaa". Tien 
vieressä on levähdyspaikka, 
jossa on kesisin ollut toimin-
nassa kahvio. Mielenkiintoi-
nen yksityiskohta on pitkä 
siltalaiturirakennelma, jota 
pitkin pääsee kävelemään 
toiselle puolelle Saarijärven 
lahdenpohjukkaa. Jatketta-
essa matkaa pohjoiseen, voi 
kulkija valita Koskuella van-
han 3- tien ja käydä vilkaise-
massa entistä Pohjanmaan 
Porttia, josta on vielä jotain 
jäljellä. Aikaa sitten lopete-
tun Esson baarista muutaman 
kymmenen metrinpäässä on  
Vampire-lentämiskone (VA-7, 
varaosakone) jalustallaan 
muistuttamassa ilmailun his-
toriasta. Joitakin taloja tien 
varrella ja sitten ollaankin 
takaisin 3-tiellä. Seuraavaksi 
tuleekin bussiryhmälle näky-
viin taukopaikka.

Mitä mahtaa kuulua Juusto-
portille?

Kysymykseenvastaa toimitusjoh-
taja Timo Keski-Kasari: -kiitos 
oikein hyvää. Seinäjoelle on 
tulossa kesällä suuri määrä ta-
pahtumia ja väkeä liikkuu pal-
jon. Meille valmistuu veloituk-

seton showroom, jossa ihmiset 
voivat tutustua toimintaamme. 
Meillä on lisäksi Pentikin ja 
Topmanin myymälät ja juus-
tomaistiaisia .Ryhmiä varten 
meillä on paljon ravintola-ja 
kahvilatoimintoja, jotka toi-
mivat joustavasti, kun saamme 
tietoa ennakkoon aikatauluis-
ta. Riittävät wc-tilat ovat mat-
kaajille myös tärkeitä asioita. 
Juustoportin juuret ovat Etelä-
Pohjanmaalla, vaikka toimim-
me nykyisin muuallakin Suo-
messa hyvän henkilökunnan 
ja raaka-aineiden merkeissä, 
esimerkiksi Mäntsälässä. Tule-
vaisuudessa pyrimme saamaan 
5-10 paikka lisää n. viiden 
vuoden aikajänteellä. Ne ovat 
tärkeitä mm markkinoinnin-
kin kannalta, kun ihmiset pää-
sevät maistamaan tuotteitam-
me. Hyvin usein tutustuminen 
jatkuu sitten kotipuolessakin. 
Meitä on tällä hetkellä n.200 
ja kesällä 250 henkilöä hom-
missa. Olemme onnistuneet 
lisäämään yhden uuden työ-
paikan joka kuukausi jo parin-
kymmenen vuoden ajan. Bussi-
matkalaisille meillä on tarjolla 
useita tuotteita maun mukaan. 
Puolikas leipäjuustoa on hyvä 
eväs, joka kylläkin taidetaan 
syödään samantien.

Juustoportilta kohti pohjoista ja 
vastaan tulee Jalasjärven kirkon-
seutu. Oikealle jää ABC ja muita 
ostospaikkoja. Kirkko näkyy 
3-tielle. Hieman eteenpäin ja 
vasemmalla on nykyisin SEDU  
aikuiskoulutuskeskus, jonka pi-
halla 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 val-
mistaja. 
Mitä sinne mahtaa kuulua?  Toi-
mitusjohtaja Timo Laurila kertoo, 
että siellä valmistetaan kaikki 
heidän tuotteensa. Nykyisin pel-
lava tulee Italiasta, mutta sitä 

ennen se tuli Maalahdesta Vaa-
san läheltä. Jokipiin tehtaalla 
pellavalangoista tehdään loimet 
ja sen jälkeen ne kudotaan kan-
kaiksi. Ne leikataan pyyhkeiksi 
ja liinoiksi, ommellaan ja paka-
taan tuotepakkauksiin. Suoma-
laiset käyttäjät pitävät karheista 
pellavafroteepyyhkeistä. Pella-
van  paras ominaisuus on sen 
erinomainen kosteuden imukyky, 
pesussa pellava paranee. Jos mat-
kustavaiset haluaisivat tutustua 
valmistukseen, niin tehdaskier-
ros olisi hyvä varata etukäteen. 
Tosin ei ole poissuljettua, että 

kierros voisi järjestyä muuten-
kin, aina kannattaa kysyä.

Takaisin tielle. Jos edelleen 
lähtisimme E12/ 3-tietä, niin 
Ilmajoen Koskenkorvalla voisi 
piipahtaa katsomassa Kosken-
korvan 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 kes-
kusta. Luopajärvi on nimensä 
mukaisesti ollut monena kevää-

Jokipiin Pellava Oy tehdasmiljöö Jalasjoen varrella.  Vuonna 1920 perustettu perheyri-
tys joka toimii saman suvun voimin edelleen.

eräsbussimatka
Pohjanmaalle
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nä järvi, kun "veret on noussu 
pelloolle" tulvan aikoihin. Vä-
hän ennen Seinäjokea on Ren-
gonharjun lentoasema, joka on 
jouduttu ajamaan alas valtion-
apujen loputtua. 

Seinäjoki on kesäisin vilkas 
paikka, jossa on merkittävä mää-
rä tapahtumia. Kesä 2016 heinä-
elokuussa olevat asuntomessut 
tulevat olemaan monen bussi-
reissun pääkohde. Messuista on 
erillisjuttu tässä lehdessä.
Seinäjoella voi tilausajokuljet-
taja lähteä vaikka tutustumaan 
erilaisiin palveluihin. Me suun-
tasimme kohti busseja myyviä 
kauppoja. Ensiksi tuli vastaan 
Rinta-Joupin liike, jonka pää-
merkkinä on Fordin Transit 
mallit. Automyyjä Markku Rau-
manin kanssa juttuhetki kertoi, 
että busseista ollaan kiinnostu-
neita ja kyselyitä riittää. Seuraa-
vana päivänä oli odottamassa 
muutaman auton luovutus.

Kaupungin toisella laidalla Kaa-
rantie 13 on Auto-Way Oy:n toi-
mipaikka. Soitto Sami Niemis-
tölle vahvisti, että firma ei ollut 
vielä muuttanut osoitettaan. 
Pekka Purtanen oli vastassa. 
Yrityksellä on monipuolinen 
tarjonta erilaisista pikku-ja mi-
dibusseista ja huoltoasennustoi-
mintaakin on mahdollista tehdä 
autohallissa.

Asiakkaita on ympäri Suomea 
ja ulkomaita myöten. Yhteistyö 
korirakentajien kanssa antaa val-
miudet valmistaa auto käyttö-
tarkoituksen mukaisilla laitteilla 
varusteltuina. Hyvä esimerkki 
oli Transit, jossa penkit olivat 
pikalukoilla käännettävissä si-
vuun ja takaisin keikan mukaan. 
Auto-Way Ltd oli Tampereen 
näyttelyssä mukana varsin suu-
rella osastolla ja monella bussil-
la. Asiakastapaamisia oli paljon. 
Auto-Way Oy on muuttamassa 
suurempiin tiloihin kivenheiton 
päähän nykyisestä paikasta. Yri-
tyksessä autoasioita hoitaa myös 
Rami Koivisto ja    toimistossa 
Sanna Tuomi. 

Reissunpäällä tulee aina sil-
loin tällöin vastaan tilanne, 
jossa autoa pitäisi saada pestyä. 
Seinäjoella Rengastiellä tuli 
vastaan uutta ajattelua oleva 
autonpesupaikka. Risto Taka-
lan isännöimä puhdistamo on 
tarkoitettu korkeintaan pikku-
bussikokoluokkaan. Juhlapesu-
nimellä toimiva ketju hyödyntää 
mielenkiintoista tietotekniikkaa 
asiakastoiminnoissaan. Erilaisi-
en sopimusten mukaisia pesuja 
voidaan tehdä kaikilla systee-
min 13 asemalla, joiden tilanteet 
voidaan tarkistaa reaaliaikaises-
ti älypuhelimella tai tabletilla, 
esimerkiksi kuinka paljon on 
mahdollisesti jonoa linjalle mis-
säkin päin Suomea. Itse asemal-
la ajoneuvon tunnistus toimii 
rekisterinlukulaitteella. Tiedon 
pohjalta käynnistyy tiedostovir-
ta tehtävistä ja tehdyistä toimen-
piteistä. Itse pesulaitekin on tie-
tokone, joka toimii annettujen 
ohjelmien mukaisesti itsenäises-
ti, raportoiden kuitenkin tapah-
tumat omaan ja keskustietoneen 
muistiin. Tällöin voidaan selvit-
tää mahdolliset häiriötilanteet 
helposti jälkikäteen. 

Isoille busseille palveluita on 
merkkiedustajien korjaamoil-
la . Seinäjoella ei ole bussin 
WC:n tyhjennysmahdollisuutta 
millään huoltoasemalla. Ren-
gonharjun TB:llä sellainen oli, 
mutta huoltamon lopetettua toi-

mintansa, sekin mahdollisuus 
katosi.  

Seinäjoki itsessään on laajentu-
nut merkittävästi. Jos aikaa on 
käytettävissä, kannattaa tehdä 
nähtävyyskierros kaupungin 
alueella oppaan johdolla ( mat-
kailu@epmatkailu.fi). Hyvän 
kokonaiskuvan myös saa käy-
mällä Lakeuden Ristin 65m 
korkeassa tornissa ihailemassa 
maisemia. 
Rengasmatkaa voi harrastaa eri 
suuntiin, esimerkiksi Lapualle 
Nurmon kautta tietä 7041. Siel-
lä on paljonkin nähtävää ja ko-
ettavaa mm Simpsiö ja Paukun 
kulttuurikeskus. Bussiryhmän 
majoitusta voi kysyä Hotelli La-
puahovista, jossa on lukuisia eri-
laisia vaihtoehtoja tarjolla.

Lapualta voi palata takaisin koh-
ti Seinäjokea kantatietä 19. Mat-
kaa voi jatkaa moneen suuntaan. 
Meidän matkamme suuntautui 
etelään. Palaamme kuitenkin 
myöhemmin laajemman kier-
roksen merkeissä maakuntaan, 
jonka monipuolisuus ja päämää-
rätietoisuus tiedossa mm suuren 
veden takana Amerikassa, lähti-
hän Pohjanmaalta suhteellisesti 
kaikkein eniten ihmisiä siihen-
kin suuntaan. 

                Kuvat ja teksti:
                 Isko Uusimäki

Paukun alueen opaskartta.
Näyttelijä Esko Nikkarin muistopatsas

Lapuan Hovi

Simpsion laskettelukeskus

Nurmoon kirkko

Rami Koivisto ja Pekka Purtanen
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Ämmän Leipä Oy on Kainuussa 
Suomussalmella toimiva per-
heyritysleipomo. Ensio Jäsken 
perustama yritys on toiminut 
vuodesta 1977 ja heillä työsken-
telee noin 20 leipomoalan am-
mattilaista. 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. Leipomomyy-
mälässä on kiviarinauunilla paistettuja 
Kainuulaisia herkkuja mm. ruisleipää ja 
erilaisia rieskoja ja riisipiirakoita. Vali-
koiman erikoisuutena on aito pettuleipä 
. Talosta löytyy myös laaja valikoima 
gluteenittomia tuotteita . 

Kaikki tuotteet ovat valmistettu itse ja 
hyvin perinteisin menetelmin. 

Ämmän Leipä Oy

Vetelistä Vimpeliin, tai toisin päin, 
ja kun alla tie nro 750, olet lähellä 
Räyrinkiä, Keski-Pohjanmaalla. Poi-
ketaan Palokankaantielle ja ”kur-
vataan komiasti” Vanhan Meijerin 
pihalle. Rakennuksen historia alkaa 
vuodesta 1929, jolloin Meijeri aloitti 
Räyrinkijärvenrannalla kunnanta-
lon naapurissa. Maitotonkat kolisi-
vat aina vuoteen 1986, jonka jälkeen 
rakennuksen vuokrasi taiteilija Lee-
na Salmela, hänen töitään  näkyy 
edelleen Meijerin seinillä. Paikkaa 
kutsuttiin tuolloin Leenan linnaksi.

-Vietin usein aikaa Leenan kanssa lisä-
täkseni suomenkielen taitojani, kertoo 
Vanhan Meijerin isännän Jukka Alaspään 
vaimo Natalia.Silloin heräsi ajatus majoi-
tuspalvelujen tarjoamisesta Meijerin kiin-
teistössä. Natalia oli tuolloin töissä mm 
Kemoran moottoriradan ravintolassa. 
Siellä kysyttiin usein lähistön tarjoamista 
majoituspalveluista.

Teksti ja kuvat;  Pauli Mörsky

Mennään Vanhalle Meijerille
-Kun  kiinteistö tuli myyntiin vuonna 
2004 perheemme sai ostettua sen ja 
aloimme toteuttaa hanketta majoitus-
ja  ruokapalvelusta. Ensin remontoitiin 
Meijeri, johon keittiön ja ruokasalin li-
säksi saneerattiin kaksi kolmen hengen 
huonetta majoittuville. Yrittäjä koros-
taa, että remontti tehtiin vanhaa raken-
nuksen historiaa kunnioittaen.

Lounasta ja rantasaunaa

Pian kuitenkin Meijerillä saatiin huoma-
ta, että tilaa tarvitaan lisää, kun asiakas-
määrät kasvoivat. Meijerin takana aivan 
järven rannassa oli vanha jää- ja vilja 
varasto, joka palveli kesäisinjärvestä 
sahattujen jäälohkareiden säilytyspaik-
kana sahanpurujen seassa. Rantala- 
nimen saanut rakennus saneerattiin 
huoneistoja majoitukseen, keittiö, sekä 
runsaat yli 50 hengen tilat lounasta-
jille. 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 Alas-
pään suosikki. Alkuperäinen kotimainen 
puulämmitteinen rantasauna, joka on 
varmaankin rakennettu meijerin valmis-
tumisen 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 kysyn-
tään. 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 

vuosittain.  Natalia on ideoinut Vanhalle 
Meijerille uusia palvelukokonaisuuk-
sia, joista suosituimpien joukkoon on 
kivunnut viikoittainen brunssi, runsas 
aamiaisen ja lounaan yhdistelmä. Se on 
tullut yhä suositummaksi paikkakunnal-
la ja pitemmältäkin tullaan sitä nautti-
maan. Meijeri tarjoaa pitopalvelua sekä 
tilausravintolan, esimerkiksi perhejuhlia 
varten.   Vuodenajasta riippuen järjeste-
tään mm Oktober-festivaalit, Halloween 
karkelot tai perinteiset pikkujoulut. Hen-
kilöstöä Meijerillä on, sesongista riippu-
en, noin seitsemän henkeä.

Kesää odotellessa

Tuleva kesän aikana tehdään Vanhalla 
Meijerillä uudistus- ja kunnostustöitä, 
joiden tuloksena saadaan uusi laituri, 
uusittu ympäristö huvimajalle sekä te-
rassin rantaa maisemoitua. Varsinkin 
ulkomaiset turistit ovat mieltyneet Räy-
rinkijärven kalastusmahdollisuuteen. 
Meijerin seinältä löytyy useita kuvia 
tyytyväisistä asiakkaista haukisaalis 
sylissään. Jukka ja Natalia Alaspää toi-
vottavat bussimatkalaiset poikkeamaan 
Vanhalle Meijerille virkistymään tai viih-
tymään pitempään.Toiveena olisi, että 
ryhmät ilmoittaisivat tulostaan ainakin 
pari tuntia ennen saapumista, jotta tar-
vittavat tarjoilut voidaan järjestää.

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

Ryhmille ennakko-
varauksesta avoinna 
myös sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot:
Jalonkaarre 3-5
89600 Suomussalmi
Puh. 08 711153
gsm 0400 917 418

Päivittäin on tarjolla noutopöytä kotiruo-
kineen sekä runsas jälkiruokapöytä.

 UUSIA YRITYSJÄSENIÄ

Palokankaantie 30
69820 Räyrinki
Puh: +358 40 5736343
+358 40 5325690
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LOUNASKAHVILA 
MATKASI 
VARRELLA!
Tervetuloa syömään maukasta ja lähes lisäainee-
tonta kotiruokaa. Tarjolla on monta lämmintä 
vaihtoehtoa, johon sisältyy salaatti, leipä, ruo-
kajuoma 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 ma-
keita kahvileipiä. Jauhopeukalon tuotteita voit 
ostaa myös mukaan.

Tilauksesta saat käyttöösi kokous- ja juhlatilat 
tarjoiluineen. 

RYHMÄT TEKEVÄT EDULLISEN PY-
SÄHDYKSEN NINAN KEITTIÖISSÄ. 
KYSY TARJOUKSET RYHMÄLLESI.

KULJETTAJA JA MATKANJOHTAJA 
SAAVAT VELOITUKSETTA RUUAN.keita kahvileipiä. Jauhopeukalon tuotteita voit 

ostaa myös mukaan.

PIRKKALA
Jasperintie 310, Pirkkala

avoinna: ma-pe 7.30-15.00, tai 
sovittaessa myös muina aikoina

JÄRVENPÄÄ
Muorinpolku1, Järvenpää  

avoinna: ma-pe 7.00-16.00, tai
sovittaessa myös muina aikoina

REALPARK
Realparkinkatu 1, Lempäälä 

avoinna: ma-pe 7.00-17.00, tai 
sovittaessa myös muina aikoina

Harrastukset ja vastapaino 
työlle ovat tärkeitä asioita. 
Mikäpä sopisi paremmin am-
matt ikuljett ajalle kuin moot-
toripyöräily. Varsin moni on 
tämän harrasteen löytänyt-
kin. Ainoa, mikä sotii tätä 
lajia vastaan on se, ett ä pitää 
lähteä taas reissuun kun on 
päässyt kotiin työmatkalta. 
Pyöräharrastukseen kuuluu 

Coach MC ry  
moottoripyöräkerho 

bussialan ammattilaisille

myös rakentelu ja huoltami-
nen, mikä onnistuu aivan ko-
tosallakin ja ajamiseen riitt ää 
pieni iltalenkki lähiseudun 
mutkateillä. Ammatt ikul-
jett aja liikkuu turvallisesti 
myös 2-pyöräisillä, joten hie-
man riskialtis laji ei ole meille 
ongelma.
Coach MC:ry perustett iin 
vuonna 2005 ensin epävi-

rallisesti Vainion Liikenteen 
henkilöstön keskuudessa. 
Talosta löytyi noin 20 mo-
toristia eli lähes 10 % talon 
väestä oli jollain lailla ty-
kästynyt moott oripyöriin. 
Tarkoitus oli ajella kesä ja 
kauden päätt eeksi pitää ajo-
kauden päätt äjäiset, jossa piti 
käytt ää jäsenmaksun tuotot. 
Aika pian toiminta muutt ui 
oikeaksi yhdistystoiminnak-
si 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 koulutuk-
sella eli ruosteenpoistolla. 
Joka kesä on tehty parin 
päivän retki esim. Eestiin, 
Turun saaristoon tai Savon 
suuntaan. Olemme olleet 
mukana järjestämässä ko-
koontumisajoa yhdessä Salo 
MC:n kanssa. Roolimme on 
ollut hyvin asiakaspalvelu/
matkailupainott einen eli 
olemme hoitaneet kioskin ja 
päiväajelun järjestelyt. Salo-
Ajo järjestetään myös tuleva-
na kesänä Salossa, Klippulan 
leirikeskuksessa. Ajokauden 

Kerhon puheenjohtaja Jussi Marjalaakso 
(vas) ja sihteeri Seppo Veikkolin kävivät vä-
hän kauempana...
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aikana ajelemme pienissä po-
rukoissa tai ihan vain yksik-
seen. Matkat vievät muuta-
man tunnin lenkille ja jotkut 
uskaltautuvat jopa ns. Rauta-
perseajoon, jossa ajetaan 1600 
km /vrk. Näiden ääripäiden 
väliin mahtuu paljon muka-
via hetkiä ja hienoja reittejä 
reippaassa porukassa. Kausi 
päätetään syksyllä yhteiseen 
viikonlopun viettoon. Talven 
aikana olemme käyneet MP-
messuilla hakemassa fiilistä 
tulevaan ajokauteen. 
Kaikki merkit tervetulleita
Coach MC:n tarkoitus on 
koota yhteen bussialalla työs-
kentelevät motoristit merk-
kiin ja tyyliin katsomatta. 
Jäsenistössämme on useita 

museopyöräharrastajia, löy-
tyy isoja ja pieniä custome-
ja, matkapyöriä , enduroita, 
kyykkyjä ja merkkejä Jawasta 
Harley Davidsoniin. Kerhoon 
pääsevät jäseneksi kaikki bus-
siyrityksissä, busseja myyvis-
sä ja valmistavissa yrityksissä 
työskentelevät motoristihen-
kiset 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

Meiltä kysytään : Mikä 
yhdistää kaikkia turisteja 
maailmalla?

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 pääsään-
töisesti elävä ihminen, joka toimii 
kaikkialla periaatteessa samalla 
periaatteella. Syö, juo, tarkkailee 
ympäristöään ja weeceeöi. Millä 
tahansa matkalla viimeksimainittu 
weeceeöinti tulee ensimmäiseksi 
tarpeeksi kaikkien hienojen koh-
teiden ohitse. Hyvin varustetuissa 
touristimaissa asia on huomioitu 
varsin hyvin ja matkailuvieras ha-
vaitsee melkeinpä yhdellä silmäyk-
sellä "helpotushotellin" sijainnin. 
"Lauhdevesien" poiston jälkeen 

Radio
 Coach 

VASTAA LUKIJOIDEN 
KYSYMYKSIIN

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

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

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

touristi on jälleen virikkeitä vastaan-
ottavaisella mielellä ja ostamaan 
kaikenlaista mukaanotettavaa.

Meiltä kysytään: Onko 
Suomessa muualla toi-
mivia julkisia wc-tankin 
tyhjennyspaikkoja muka-
vuusmatkailuvaunuille 
kuin Turussa?

Me vastaamme: Vaikea kysymys, 
johon kuitenkin saimme vahvistus-
ta. 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 huolto-
rakennuksen välissä keltainen ym-
pyrä osoittamassa tällaista paikkaa. 
Muuten ovat kohteet kovasti harvi-
naisia, jopa Helsigissä on vaikeata 
osoittaa sellaista.
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   JOHTAVA TURISTIBUSSIMATKAILUN JULKAISU SUOMESSA

Charter Club

-KERRALLA BUSSILLINEN  ASIAKKAITA -

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

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

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

ILMOITUKSET: 
Anne-Mari Salminen 
Tel. (+358) 040 163 2595
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi 
Timo Rinnekari 
Tel. (+358) 040 829 2413
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi 

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

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

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

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

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

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

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

Koeajossa VDL Euro 6 

PersonTrafi k 2014
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Rovaniemellä 

Syyskokous kutsu

Opas Iiro Kajaluoto

Charter Club 



Charter Club 45

    UUSIA YRITYSJÄSENIÄ

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

Luontoa, taidetta ja  
paikallisia herkkuja  

kauniissa saaristo ympäristössä 
Kemiönsaarella

Anu Tuominen:  
Kuulas valkea, 

läpäisemätön vihreä
15.5.–25.9.2016

Teija Lehto: Omenaista
15.5.–25.9.2016

Tarinoita 
Söderlångvikista:  

kuvia ja kertomuksia 
15.5.–25.9.2016

Jo 10 vuotta palveluksessanne

KEVÄT TARJOUKSET!  SOITA!
MEILLÄ HOMMAT HOIDETAAN

Marek Metsis  +372 526 2323
marek.metsis@busland.ee

www.busland.ee

Marek Metsis  +372 526 2323

www.facebook.com/busland

KIVIKYLÄN HERKKU JA 
TULIKIVIRAVINTOLA
Paikat sijaitsevat Nunnanlahdentie 1105/ Joen-
suuntie 1226, 83940 Nunnanlahti osoitteissa 6-tien 
varressa Juukassa. Vuolukivestään tunnetuksi tul-
leen 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. 

Kivikylän Herkkuun ja Tilikiviravintola PILKEen voi 
tutustua facebookissa ; kivikylanherkkukylapuoti tai  
tulikiviravintola.  Netissä www.juhlapalvelupilke/
herkkupuoti.html

Facebookissa on esillä uoreimmat asiat ja tarjouk-
set, joita Johanna Pajarinen päivittää aktiivisesti.
Kivikylän Herkkuun on puhelin 0503614730 ja 
Tulikiviravintolaan 0207636500.

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

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 ros-
puuttoaika muuntaa haasteellisek-
si ja tavoiteltavaksi ihmiselämän 
osaksi touristille. 

SyysLehti 
3 / 2016

Aineisto  16.08. 
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Bussialan vuotuinen katselmus 
Tampereella 6-7.4.2016 oli mie-
lenkiintoinen kokonaisuus.  Vii-
me vuonna ensimmäisen kerran 
järjestetty alan näyttely on ilmiö 
itsessään. Vuoden aikana koko-
naisuus kasvoi kaksinkertaiseksi 
mm näyttelypinta-alaltaan. Tä-
män vuoden erikoisuus oli henki-
lökuljetusajoneuvojen jakautu-
minen omiin kokonaisuuksiinsa 
bussien ja taksien osalta.

Mukavuusmatkailuvaunuja 
oli näytteillä monelta suun-
nalta ja suurimman osaston 
rakensi tällä kertaa VDL, joka 
oli tuonut paikalle peräti viisi 
autoa. Neljä kuljetuslaitetta 
oli osastolla ja yksi ulko-osas-
tolla koeajoja varten. Kaksi-
kerrosbussi otti näyttelyyn 
tulijat vastaan heti pääoven 
jälkeen. Se oli tuotu tehtaal-
ta Suomen esittelyyn toisen 
Futuran kanssa. Ne edustivat 
turistibussimallistoa. Kolme 
muuta autoa olivat turisti-ja 
linjaliikenteeseen tarkoitet-
tuja busseja.

Scania toi näytteille Lahdes-
sa muotoillun ja valmiste-
tun Interlink uutukaisen. Se 
tekniikka perustuu Omni 

Expressiin, mutta kehitty-
neemmässä muodossa. Au-
tossa on pyritty korjaamaan 
edellisen version puutteita ja 
korin muotokieli on huomat-
tavasti onnistuneempi. Sivu-
ikkunoiden linja on laskenut 
kymmenisen senttiä ja kes-
kikäytävää on nostettu, joten 
liikkuminen on helpottunut 
pituussuunnassa. Kuljetta-
janpaikalta on tässä versiossa 
parempi näkyvyys mm peili-
asettelun vuoksi.
Kattokalusteet on muutettu 
matkustamossa kestäväm-
pään suuntaan. Automallista 
on kuuleman mukaan oltu 
kovasti kiinnostuneita jo en-
nakkoon.
Volvon osastolla oli näytteil-
lä suomalaista ja puolalaista 
tuotantoa. Lisävarusteisiin 
voidaan lukea mm tavara-
tilan valaistusledit, jotka 
helpottavat pimeän ajan 
lastaus-ja purkutoimintoja. 
Mielenkiintoinen koeajo oli 
mahdollista tehdä Ruotsista 
tätä tilaisuutta varten tuodul-
la 9900:lla. Auto oli varustet-
tu Dyna Steering laitteistolla, 
joka on lisävaruste olemassa 
olevalle ohjausjärjestelmälle. 
Sähköinen avustin keventää 

BUSSINÄYTTELY TAMPEREEN PIRKKAHALLISSA
Tampereen bussimessut

Autoteippausta

Volvo 9900

Ivecon  palveluliikenteesen 
tarkoitettu bussi

Näkymä tuloaulasta

Perinteistä poikkeavaa korimuotoilua
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LINJA-AUTOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT TAMPEREEN KESKUSTAN ALUEELLA

Toimiva systeemi, joka on jo 
kuorma-autoissa ollut jonkin 
aikaa.
Vehon osastolla oli esillä MB 
Turismo ja Setra isoista bus-
seista ja erityyppisiä versioita 
Sprintereistä, joiden sisustus-
ratkaisuja oli useita useam-
paan käyttötarkoitukseen.
Seinäjokisen pikkubusseihin 
erikoistuneen AutoWay:n 
osastolla oli esillä useita Mer-
sun malleja.
Bussikaupalla oli Altas-MB 
näytteillä. AutoCuby:n osas-
tolla 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 seu-
rustelumatkailuun mahuri-
Volvo. Salpaus Koulutuskes-
kus oli tuonut opetuskalustoa 
Volvon 9500 mallin muodos-
sa. Erikoista oli se, että auto 
oli tullut harjoittelukäyttöön 
uutena.
Bussimaailmaan liittyviä 

oheistuotteita , varaosia ,va-
rusteita ja palveluita oli tar-
jolla usealla osastolla. 
Näyttelyn D-hallissa oli 
kattava esittely koriraken-
tamisen mahdollisuuksista 
esteettömien ajoneuvojen 
markkinoille. Pyörätuolit 
ja -paarit on mahdollisuus 
suoraan työntää joko kään-
nettävien tai laidoilla olevien 
penkkien väliin. Autoteippa-
usta käytännössä esiteltiin 
Granon osastolla, kun kaksi 
miestä päällysti postin väreil-
lä 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 puheen-
aihe oli luonnollisesti näyt-
telyiden määrä. Näytteil-
leasettajien mietteet olivat 

ohjausta olosuhteiden mu-
kaan niin, että kuljettajan ei 
tarvitse "voimistella" ohjaus-
pyörän kääntämisen kanssa 
varsinkin pienissä nopeuk-
sissa. Jämäkkyyttä esiintyy 
myös maantienopeuksilla, 
jolloin auton suuntavakavuus 
paranee.  Koeajossa laitteisto 
osoittautui erinomaisen mu-
kavaksi käyttää. Tunnokas 
tehostus vaatii kuitenkin 
kuljettajalta tarkkaavaisuutta 
aluksi sen vuoksi, että ohja-
uksen palautuminen on no-
peaa ja saattaa aiheuttaa hal-
litsemattomalta vaikuttavan 
heilahduksen korissa. Ohja-
uspyörän liikettä kannattaa 
"saattaa" siten, että ei ajossa 
irroita kokonaan molempia 
käsiä, vaan jompikumpi on 
kehällä koko ajan. Vastaavas-
ti maantienopeuksissa käsien 
irroittaminen ei aiheuttanut 
sivutuulessakaan suunnan 
muutosta. Lisäsysteemin 
hinta uusiin autoihin jäänee 
3000-4000€:n hujakoille ja 
sen jälkiasennusta vanhem-
piin malliin selvitellään vielä. 

tietenkin kustannusvastaa-
vuuksissa, koska kulut ovat 
tosiasia pienemmässäkin 
mukanaolossa. Toisaalta taas 
Suomessa on paljon yrittäjiä, 
joille Tampereen henkilökul-
jetusmessut ovat tärkeä tieto-
jenpäivityshetki arkisen kii-
reen keskellä ja vielä hieman 
ennen kevätsesongin alkua. 
Myös fyysinen kontakti mah-
dollisesti tulevaisuudessa 
ostettavaan kalustoon on tär-
keätä , samoin kuin myyjän/
ostajan näkeminen livenä. 
Kävijämäärää arvioitiin pie-
nemmäksi, kuin viime vuon-
na. Tosiasiassa vierailijat oli-
vat kuitenkin jakaantuneet 
kahteen isoon halliin, joten 
tuskin kovin suurta pudo-
tusta on tullut parkkialueen 
automääristä päätellen. 
Henkilökuljetusmessut oli-
vat ammattilaistapahtuma, 
joka on löytänyt paikkansa 
tapahtumakysynnässä.     

 Teksti ja kuvat:
 Isko Uusimäki
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Matkalla etelänsuunnas-
ta kohti Seinäjokea voi 
tehdä havaintoja pohja-
laisista "ihmisen pesistä" 
(Samuli Paulaharjun sa-
nonnan mukaan). Talot 
ovat yleensä tehty käyt-
tötarkoituksen 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 nii-
hin kuuluvat pihapiirit. Ta-
lonpoikaisessa rakentamises-
sa ovat ilmansuunnat olleet 
merkittävä tekijä niin, että ul-
korakennukset ovat yleensä 
päärakennuksen pohjoispuo-
lella suojaamassa pääraken-
nusta. "Kartanot" on raken-
nettu, jos vain mahdollista , 
aina hieman korkeammalle 
paikalle ympäröivään maas-
toon nähden.

Seinäjoen asuntomessuil-
la on nähtävissä uuden ajan 
ajatuksia hyvinkin moni-
muotoisesti. Rakennusma-
teriaalit ovat puuta, hirrestä 
CLT-levyihin,pitkää tavaraa, 
tiiltä, elementtejä eri muo-

doissaan käyttökohteen mu-
kaan. Rakentamiset päästiin 
alkamaan n. 1,5v aikaisem-
min, jolloin vältyttiin turhalta 
kiireeltä ja kaikkia määräyk-
siä oli helpompaa noudattaa. 
Valurakenteillakin on ollut 
aikaa kuivua kunnolla.

Näyttelyalue sijaitsee Kyr-
kösjärven pohjoisrannalla 
aivan patovallin tuntumassa. 
Pruukinranta on oiva esi-
merkki onnistuneesta suun-
nittelusta ja olemassaolevan 
tilan käytöstä yhteisölliseen 
asumiseen.Kaavallinen har-
ja/pulpettikattoisuus on 
alueelle ominainen. Puura-
kentamisen osaaminen nä-
kyy hienosti pohjalaistalojen 
perinteiden uusmuotoilussa 
ja punaisessa värityksessä. 
Kyrkösjärven läheisyys on 

otettu huomioon siten, että 
kaksifooninkisten pytinkien 
toisesta kerroksesta on näky-
mää laineille keittiöistä , "olo-
tuvista" jne ja alakerroksiin 
on sijoitettu työ-, makuu-ja 
kodinhoitohuoneet. Pihoil-
la on tilat kahdelle autolle ja 
pienelle ulkorakennukselle. 
Profiililtaan hevosenkengän 
muotoiselle alueelle on teh-
ty kaksisuuntainen ajorata 
ilman varsinaista jalankulku-
levennystä. Toisaalta kysees-
sä on pihakatu, jolla ajonope-
us on minimissään.
Hieman alempana olevalla 
alueelle on saatu keski-eu-
rooppalaista "lookia" raken-
nusten sijoitteluilla ja mal-
leilla. "Alvariakaan" ei ole 
unohdettu. Tontit rajautuvat 
yhdestä kolmeen osaltaan 
metsään myös tällä alueel-

ASUNTOMESSUT SEINÄJOELLA
 

la. Aitoja tai pengerryksiä ei 
myöskään ole tulossa vaan 
palstat liittyvät luontoon 
suoraan. Taloja on erityyp-
pisiä ja niihin on tulossa 
pääosin seinäjokisia lapsiper-
heitä asukkaiksi. Muualtakin 
on tulossa muutama henkilö 
aina Etelä-Suomea myöten.

Kaikenkaikkiaan rakentami-
nen on sujunut suunnitelmi-
en mukaan, paitsi erään har-
mittavan tulipalon vuoksi oli 
tulla takapakkia. Mutta poh-
jalainen tahto ylsi huippuar-
voihin byrokratiaa myöten ja 
uutta oltiin rakentamassa jo 
viikon kuluttua vahingosta.

Duudsonit ovat mukana 
näyttelyssä mm järjestä-
mässä lapsille aktiviteetteja. 
Hannu-Pekka Parviainen on 
rakentamassa erään parita-
lon toista päätyä omaan käyt-
töönsä.
Seinäjoen asuntomessujen 
rakennukset on saatu hie-
nosti sopimaan ympäröivään 
maisemaan. Liikunta- ja ul-
koilumahdollisuudet ovat 
hyvät. Etäisyys Seinäjoen 
keskustaan on reilut pari ki-
lometriä ja bussiyhteyskin on 
käytettävissä. 

Heinä - Elokuussa 2016
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Asuntomessut tulevat ole-
maan suosittu kohde tule-
vana kesänä 08.07-07.08.16 
heinäkuun alusta elokuun 
alkuun. Tilausajobusseilla 
pääsee aivan pääportin välit-
tömään läheisyyteen ja var-
sinainen parkkialue on noin 
200m:n päässä. Kuljettajilla 
on mahdollisuus myös päästä 
tutustumaan näyttelyaluee-
seen. Charter Club-lehden 
toimitus suosittelee kohdet-
ta, sekä tarkastamaan netistä 
matkaan liittyviä yksitys-
kohtia retken onnistumisen 
takeeksi.  Samoin kiitämme 
Seinäjoen asuntomessujen 
projektipäällikkö Kirsi Joen-
suuta ja tiedottaja Pekka Pur-
hosta yhteistyöstä.

                 Teksti ja kuva; 
                 Isko Uusimäki

Kyrkösjärven kuntolenkkin kierroksen  
14 km :n pylväs on asuntomessualueen 
kohdalla 
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Tilaa 
Clubituotteita

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

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

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

tai puh. 044 - 505 6673 

Liity nyt
tilausajokuljettajien 

jäseneksi

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

joukkovoimaa, yhteisöllisyyttä, asiallista hauskanpitoa.
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Rovaniemi

Oulu

Raahe

Kokkolla

Vaasa

Pori

Turku

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Joensuu

Savonlinna

Mikkeli

LappeenrantaKouvola
Lahti

Helsinki

Kajaani

MikMikk

RaaheRaahe

LahtiLahtiLahtiLahti

kelielieliMikk

HelsinkiHelsinki

MAUKASTA 
HYVÄLLÄ 
FIILIKSELLÄ!

LÖYDÄ LÄHIN 

FRESTO!

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

Ryhmät tekevät edullisen pysähdyksen Frestos-
sa. KYSY TARJOUKSET RYHMÄLLESI.

KULJETTAJA JA MATKANJOHTAJA saavat 
VELOITUKSETTA RUUAN.

Tervetuloa nauttimaan!

Katso osoitteet ja aukioloajat

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


