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BUSSIMATKAILUN NÄKYMIÄ
Suomalaisten mahdollisuudet lähteä erilaisille bussimatkoille ovat
lisääntyneet vuosien mittaan. Reissukohteet ovat monipuolisia ja
ajankäytön joustavuus on lisääntynyt erilaisten vaihtoehtoisten
matkustusmuotojen mukana. Ulkomaiset kohteet ovat helppoja
tavoittaa hyödyntämällä bussimatkailuun erikoistuneiden yritysten
palveluja. Ne tarjoavat monipuolisen kattauksen kohteista ja niihin
matkaamisesta.
Bussimatkaajien perustarpeet, on the road, eivät ole
aikojen saatossa kovinkaan
muuttuneet. Kuljettajan ja
matkanjohtajan ammattitaitoja arvostetaan ja niihin luotetaan. Kaluston siisteys ja
toimivuus ovat ehdottomasti
huomioonotettavia tekijoitä
nekin. Matkojen sujuvat toteutukset, kohteesta riippumatta, ovat ihmisille tärkeitä.
Onnistuneista reissukokemuksista muodostuu yrityksille asiakasuskollisuus tilaajien puolelta, jonka merkitys
osataan
ammattimaisessa
toiminnassa noteerata korkealle. Someviestinnän nopeus
on tätä päivää ja hyväntuuliset pikaviestit maailmalta
edesauttavat tulevaisuuden
suunnittelua myös matkan
järjestäjien taholla.

Yksi ja sama henkilö voi
olla mukana erityyppisillä
tilausajomatkoilla pienestä
siirtoajosta parin viikon retkeilyyn. Positiivisten kokemuksien myötä hän on usein
kiinnostunut suosittamaan
muille ”omaa bussiyhtiötään”
kaikenlaisiin kuljetuksiin.
Yritysmaailmassa samainen
henkilö saattaa toimia samalla tavalla. Onnistuneesta yhteistyöstä on kaikille hyötyä.
Suomea
markkinoidaan
ulkomaille monin tavoin.
Matkailualan messut ja ja
räätälöidyt tapahtumat, niin
ostajille kuin myyjillekin
kaikkialla maailmassa , ovat
tekemässä omaa kehitystyötään reissuEurojen saamiseksi kansantalouteemme.

Mikä voisi olla ”viisastenkivi”
pohjoisen maamme matkailumahdollisuuksien esittelemiseksi maailmalle! Vaikka rahaa olisi käytettävissä
kuinka paljon tahansa, ei lopputuksesta voida olla varmoja. Muuttujia on siksi paljon
maailman yleisestä tilanteesta uusiin sukupolviin ja heidän matkamieltymyksiinsä.
Yhteistä kaikille maailman
matkaajille on kuitenkin pyrkimys elämykselliseen ja turvalliseen reissaamiseen vain
pienellä vaivalla. Bussimatka
suomalaisten ammattilaisten
kanssa on juuri sitä, Suomessa ja ulkomailla.

leen Tomi Vasiljeville Naantalissa pidetyn kokouksen
yhteydessä 16.10.16. Vaihtoa
tehdään kuitenkin asteittain
siten, että miehet toimivat
voimakkaassa yhteistyössä
asioiden hoidossa ja Tomi Vasiljev saa rauhassa tutustua
puheenjohtajan luottamustoimeen liittyviin seikkoihin
”oppipoika-kisälli-mestari”
periaatteella Timo Rinnekarin ohjauksessa.

Toimitus toivottaa
Jatkuvaa Menestystä
uudelle puheenjohtajalle!
Isko Uusimäki

Tilausajokuljettajat ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja
Timo Rinnekari ojensi puheenjohtonuijan seuraajal-
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Uuden puheenjohtajan
alkustartti
Käsissäsi on nyt uuden
puheenjohtajan starttihetket.
Alkutöikseni minun on pakko
myöntää, että olin ensimmäiseksi varsin yllättynyt jo
Lappeenrannassa pidetyssä
hallituksen kokouksessa, kun
minua kysyttiin ehdolle. Olen
edelleenkin otettu, että koette
minulla olevan potentiaalia
hallituksen ja koko yhdistyksen
vetämiseksi – lupaan teille olla
luottamuksenne arvoinen,
sekä aion olla teidän arvoisenne edustaja käytössäni olevan
kauden.

Löinköhän pääni
pienenä bussiin..?
Koen kohteliaisuudekseni
esittäytyä ja kertoa hieman
taustoistani.
Oikeastaan
ne ovat koko nuorelta 23vuotiaalta iältäni bussimaailmassa. Bussien pariin en ole
syntynyt, mutta kiinnostuin
niistä noin kymmenen vuoden ikäisenä, kun sain luvan
käydä fillaroimassa synnyinkyläni Parolan keskustassa.
Kävin jututtamassa kuljettajia päätepysäkillä, jonka
kautta tutustuin liikennettä
hoitaneen Vekka Liikenteen
silloiseen
liikennepäällikköön. Ensimmäiset ajetut
metrit kokeilin ko. Parolan
linjan toisella päätepysäkillä,
kun kiipesin bussin ohjaamoon ja vahingossa vapautin
ovijarrun varassa olleen bussin. Vahinkoa ei päässyt syntymään, mutta silloin päätin,
että tämä on minun juttuni.
Yläasteikäisenä sovitin taksvärkkipäivät, työharjoittelut
yms. samaisen yrityksen toimiston- ja korjaamon aputöihin, joissa myöhemmin sitten
vietinkin muutaman kesäloman.
Kuulun myös siihen suku-
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Kaiken tämän menneen
keskellä olen huomannut,
että aina kannattaa pyrkiä
kehittymään, niin koulun,
erillisten koulutuksien, kuin
hakeutumalla sinne omalle
epämukavuusalueelle peilaamaan omaa henkilökohtaista
tekemistään.

Peruuttamalla
ei päästä eteenpäin

polveen, kun bussikortin
sai 18-vuotiaana Koulutuskeskus Tavastialla logistiikan perustutkinnon kautta.
Olihan siitä varsinaisesta
ajokoe-päivästäkin hieman
jo puhuttu Vekan toimistolla,
sillä eihän varsinainen kortti
kerinnyt olemaan taskussa
kuin yhden Lahti-Hämeenlinna aikavälin, kun löysin jo
itseni ajamassa saattovuoroa
Hämeenlinnan kaupunkiliikenteestä. Ratin ja penkin
välissä vietin pari vuotta varsin aktiivisesti. Muistattehan
tekin, miltä tuntui ne ensimmäiset pari vuotta kaiken
innostuksen kanssa? Varsinaiseen ajamiseen en ole
kyllästynyt vielä tänäänkään,
mutta Charter Clubin kautta
tutustuin enemmissä määrin Kim Venesjärveen, joka
inspiroi minut hakeutumaan
jatko-opintoihin Hämeen
a m m at t i k or k e a k ou luu n ,
opiskelemaan Liikennealan
insinööriksi – tätä varsin
suurta päätöstä en ole katunut sekuntiakaan. Kyllä pitää
nöyrästi näin julkisesti kiittää myös Vekkaa joustavasta
suhtautumisesta opintojani
kohtaan.
Keväällä 2015 olikin jo ensimmäisen insinööri-opintovuosi takana ja oli aika
hakeutua työharjoitteluun,
ja koska linja-autoa oli ajettu,
päätin etsiytyä esimiestehtäviin pääkaupunkiseudulle.

Sain Transdevilta lämpimän
ja avoimen vastaanoton päästä harjoittelemaan liikenteen
johtamista ja sen optimaalisen suunnittelun tärkeyttä.
Toisen opintovuoden alettua
syksyllä palasin takaisin Vekka Liikenteelle ajomestarin
työtehtäviin. Kuten tiedätte,
eihän pelkällä opintotuella
itsenäisessä elämässä pärjää.
Ajomestarin työtehtävät perheyrityksessä ovat sen verran
monipuolisia ja aikaa vieviä,
että molempia asioita (koulu)
pysty hoitamaan kunnialla,
joten siirryin takaisin kuljettajan tehtäviin myöhemmin
talvella.
Kevään 2016 tultua lähetin
työhakemuksen Helsingin
seudun liikenne – kuntayhtymään, tunnetummalta nimeltään HSL:lle, missä aloitin
joukkoliikennesuunnittelijaharjoittelijana linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmässä. Pääasialliset työtehtäväni
pyörivät aikataulusuunnittelussa, kuljettajien kouluttamisessa ja kilpailutuksien
valmistelussa. Tällä hetkellä
tutkin HSL:lle avorahastuksen vaikutuksia bussilinjan
toimivuuteen, jonka pyrin
muodostamaan opinnäytetyöksi.
Jokseenkin iltaisin ja säännöllisesti
viikonloppuisin
käyn ajamassa linja-autoa
edelleen Vekka Liikenteellä.

Niin kuin edellisessä kappaleessa totesin, kehittyminen
kannattaa aina, ja välillä pitää
peilata hieman taaksepäin,
mitä on tullut tehtyä ja pohtia, voisiko näitä asioita tehdä
vielä vähän paremmin. Koen
tämän asian olevan niin myös
yhdistyksessämme. Keskeisimpänä tehtävänä on kehittää meidän tilausliikenteessä
toimivien kuljettajien arvostusta, turvallisuutta ja ennen
kaikkea luoda mahdollisuuksia kehittyä työssämme.
Mikäli onnistumme näiden
edellä mainittujen osa-alueissa, kehitämme koko tilausliikenteen palvelutasoa
– yhdessä.
Asiakas on koko tilausliikenteen toiminnan keskipiste.
Tasaisella, turvallisella ja
muut huomioon ottavalla
ajotavalla, sekä positiivisella
palveluasenteella, saamme
luotua pitkällä aikavälillä
edustamiemme yrityksien
kassavirtoihin
positiivisia
vaikutuksia ja kokonaisvaltaista hyötykasvua tilausliikenteeseen.
Iloitsen siitä, että yhdistyksemme koostuu huippuluokan ammattilaisista. Uskon,
sekä tiedän teillä olevan
paljon ajatuksia ja kehitysideoita, joten älkää epäröikö
kertoa niistä minulle. Pureskellaan asiat yhdessä palasiksi, pohditaan asioiden
eri näkökulmia ja lisätään se
hallituksen esityslistalle käsiteltäväksi.
...jatkuu sivulla 6

Tomi Vasiljev ja uusi
hallitus
tuovat mukanaan
positiivisia tuulia

Puheenjohtaja
15 vuotta siinä meni
ja nopeasti menikin
Kun tulin valituksi ensimmäiselle kaudelle puheenjohtajaksi vuodeksi 2002, en
olisi kyllä arvannut savotan
kestävän näin pitkään. Ihan
rehellisesti sanott una, kyllä siinä liian pitkään meni.
Kaikkien kannalta sopivampaa olisi, jos puheenjohtaja
vaihtuisi 5-6 vuoden välein.
Säännöissä on määritelty
maksimiksi 4 x kahden vuoden toimikautta peräkkäin eli
kahdeksan vuotta.
Tämän 15 vuoden aikana
moni asia on muutt unut
niin yhdistyksessä kuin bussiliikenteessä ja ihan koko
yhteiskunnassakin.
Asiat
menevät eteenpäin. Sopivia
muutoksia organisaatiossa
tarvitaan. Mikäli samat ihmiset tekevät asioita vuodesta
toiseen, alkavat jarrut jäädä
päälle. Varsin usein kuulee
sanotun, että ”tehdään niin
kuin ennenkin”. Se on joskus
fi ksu ratkaisu, mutta liian
usein käytett ynä, siitä muodostuu vakava kehityksen
jarru. Tämä pätee kaikkiin
organisaatioihin. Nyt pidetyssä syyskokouksessa valittiin sopivasti uusia henkilöitä
hallitukseen. Meillä kaikilla
on lupa odottaa uusia tuulia.
Kuten olen monesti sanonut,
saatiin seuraava vaihde päälle.

Kurkistetaanpa hieman
taustapeiliin
Yhdistys kasvoi ja kehitt yi
huikeata vauhtia heti perustamisensa jälkeen. Tilausajokuljettajat ry:llä oli vahva
tilaus ammatt iväen keskuudessa. Iso kiitos heille, jotka
idean synnytt ivät! Vauhti
oli heti huima ja toki pieniä
kasvukipujakin kohdatt iin
jo alkumetreillä. Niistä on

onneksi päästy eteenpäin ja
ne voidaan jättää historiaan.
Kokonaisuutena 90-luku oli
voimakkaan kehityksen aikaa. Yhdistys tiedott i tehokkaasti ammatt iin liitt yvistä
asioista, koulutt i jäsenistöä ja
ott i kantaa. Mukana oli suuri
joukko yrityksiä, yhteistyötahoja, sekä aktiivisia jäseniä.
Pitkäaikaisen puheenjohtajan Martt i Toivosen johdolla siirrytt iin 2000-luvulle.
Olimme hyvässä vedossa,
joten siitä oli hyvä jatkaa puheenjohtajana.
Vuonna 2002 jatkoimme toimintaa edellisten tekijöiden
viitoittamalla tiellä. Pidimme
15-vuotisjuhlat Mobiliassa
syksyllä 2005 ja 2-kymppisiä
juhlitt iin viiden vuoden kulutt ua Hyvinkään Sveitsissä.
Erilaisia koulutusprojekteja
tehtiin ympäri maata. Vuonna 2008 tehtiin iso päätös.
Hankimme loma-asunnon
jäsenistömme käyttöön Pyhältä. Päätöstä edelsi vilkas
keskustelu, mökkivaihtoehtojen etsintää, ajatuksia puolesta ja vastaan. Itselleni se
oli myös vaikea asia ratkaistavaksi. Onneksi oli tarpeeksi
rohkeita hallituksen jäseniä,
joiden ansiosta tehtiin viisas
päätös. Iso kiitos heille! Nyt
mökillä lomaillaan paljon ja
sillä on hyvä kokonaiskäyttöaste. Sitä varten otett u lainakin alkaa olla jo maksett u.
Charter Club-lehti on ollut
mukana kuvioissa koko historiamme ajan. Siitä on ke-

hitt ynyt hieno jäsen- ja ammatt ilehti. Sitähän se on tosin
aina ollut ja se on jalostunut
vuosien varrella nykyiseen
muotoonsa. Nykyään jäseniä
palvelevat myös Facebook ja
Twitter, nett isivut kahdessa eri muodossa (tilausajokuljettajat.fi ja charterclub.
fi) Mainonnan siirtyminen
verkkoon ja talouden huonot
ajat ovat tuoneet isoja haasteita lehtemme talouteen.
Olemme kuitenkin pystyneet
julkaisemaan neljä laadukasta numeroa vuodessa. Emme
ole ilmoitusongelman kanssa
yksin, vaan sama murhe on
monilla muillakin yhdistyksillä.
Tätä vuosikymmentä on kuljett u vakain askelin. Toiminta on vakiintunut omille urilleen. Olemme järjestäneet
hienoja matkoja jäsenistölle,
bussinäyttelyissä olemme olleet vakiokalustoa. Yhdistyksen toiminnoissa on mukana
vahvaa osaamista. Olemme
ammatt ilaisten verkosto, josta
löytyy apua ja hyviä neuvoja
yhdellä puhelulla tai meilillä.
Mitä enemmän jäsen on ollut
mukana tapahtumissa, hakenut tietoa nett isivuiltamme,
lukenut tarkasti lehtemme,
sitä enemmän hän saa jäsenmaksulleen vastinetta. Eipä
käy kieltäminen, että hyvästä toiminnasta huolimatta
urautuminen ja eräänlainen
pysähtyneisyys on väijynyt
nurkan takana.

Oli todellakin tärkeää saada
uusia ihmisiä tekemään työtä
yhdistyksemme eteen. Luotan täysin Tomin kykyihin
puheenjohtajana. Moni voi
epäillä hänen osaamistaan
nuoreen ikään vedoten. Tärkeintä on kuitenkin asenne.
Alle 3-kymppisiä on kunnanjohtajina, jopa ministereinä,
yrittäjistä ja yritysmaailman
menestyjistä
puhumattakaan. Hallituksessa on kokeneita jäseniä, jotka tuntevat
hyvin historian ja yhdistyksen toimintatavat. He ovat
uuden puheenjohtajan tukena. Uudet hallituksen jäsenet tuovat sopivasti virtaa
tekemiseen. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen alla on käyty lupaavan
vilkasta keskustelua, joten
voidaan odottaa menetyksellistä tulevaisuutta toiminnallemme. Olen luvannut vielä
hoitaa joitakin puheenjohtajalle kuulumattomia, mutta
hänelle siunaantuneita tehtäviä ja toimin myös tukena
sekä konsultt ina. Apua on
tarjolla puhelinsoiton päässä. Lupasin syyskokouksessa,
että en osoita muutosvastarintaa ja luopumisen tuskaa.
Jos alan olla hankala ja puutun liikaa asioihin, minut tulee palauttaa ruotuun.
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In memoriam

Onnittelemme

Rauno Reunanen
29.12.1949 – 20.11.2016

Mittavan työn yhdistyksemme ja Charter Club-lehden
hyväksi tehnyt Rauno Reunanen nukkui pois
vaikean sairauden murtamana 20.11.2016
Hän liittyi yhdistykseemme vuonna 2000.
Aikaisempi kokemus lehtimiehen tehtävistä johdatteli hänet pian
Charter Club-lehden päätoimittajaksi ajalle 2004 – 2010.
Hänet palkittiin yhdistyksen 15-vuotisjuhlassa pronssisella ja
20-vuotisjuhlassa hopeisella ansiomerkillä.
Sittemmin toiseksi kotimaaksi muodostui Espanja,
jossa Tuula ja Rauno viettivät ahkerasti eläkepäiviään.
Omaisten ja ystävien suruun osaa ottaen
Tilausajokuljettajat ry
...jatkoa sivulta 4

Toivosen Mara 70 V
Yhdistyksemme alkuperäisiin perustajiin kuuluva ja pitkäaikainen
puheenjohtaja sekä kunniajäsen sai 26.9. mittariin 70 vuotta.
Kävimme luonnollisesti onnittelemassa ja luovutimme kirjoituspöydälle tai vitriiniin sopivan kristallikyltin.
Maralle kuuluu hyvää, niin kuin aktiiviselle eläkeläiselle pitääkin.
Hän on innokas valokuvaaja, matkailuautolla mennään suuntaan
ja toiseen. Malmin lentokentän asiat ovat niin ikään lähellä sydäntä. Ilmailusta kiinnostuneen miehen asunto sattuu olemaan aivan
lentokentän tuntumassa. Laskeutuvat koneet lipuvat sopivasti
asunnon yli.

Ilmoitathan etukäteen
kun saavut taukopaikalle
ryhmän kanssa.

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

Lyhyt puhelu
auttaa ryhmääsi
saamaan parasta
mahdollista palvelua.

Tilausajokuljettajat ry
Facebookissa.

Tällä on oikeasti iso
merkitys, vaiva on
siihen nähden pieni.

Ryhmään pääsevät kaikki
yhdistyksen jäsenet.
Tervetuloa mukaan!
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Yksin en pysty yhdistystämme kehittämään, tarvitsen
siihen niin hallituksen kuin
kaikkien meidän jäsenten yhteisen tuen - yhteisen tulevaisuutemme eteen. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa
digitaalinen maailma, ja se
miten voisimme hyödyntää
sitä jokapäiväisessä työssämme. Minkälaisella sovellukselle meillä olisi yhdistyksenä
käyttöä? Pohdinta on osaltani jo käynnissä, ja uusia ajatuksia otetaan vastaan!
Vaikka omat tulevaisuuden
suunnitelmani ovatkin ensi
keväästä, valmistumispaperien myötä täysin avonaiset,
niin lupaan tehdä tätä puheenjohtajuutta kaasu pohjassa, suuntaudun sitten mihin
vain jatkotöihin. Ajamista
en tule siltikään lopettamaan
kokonaan muutamaan vuosikymmeneen.
Painetaan kytkin pohjaan
ja vaihdetaan tarvittaessa
isommalle vaihteelle, mutta
tehdään se varoen, edellisiä
vaihteita kunnioittain – yhdessä.

Antoisaa talvea!
Morjestellaan, kun tavataan.
Tomi Vasiljev

...jatkoa sivulta 5

Mitä sitten teen jatkossa?
Tuskin kalenterini paljoakaan tyhjempi on kuin tähänkään saakka. Työelämä
tuntuu olevan kiireisempää
kuin koskaan aiemmin. Toivottavasti ihan joka työvuorolistaan ei tarvitse pyytää
järjestelyjä, kuten nyt on ollut asian laita. Toivon todella,
että minulle jää aikaa panostaa omaan elämääni. Voin
vapaapäivinä tehdä jopa ihan
omiakin juttuja. Autourheiluseuran toiminta, moottoripyöräily, mökkeily ja perheelämä saanevat nyt enemmän
aikaa. En todellakaan aio
jättää yhdistystämme, vaan
olen mukana aktiivisena jäsenenä ja voin puuhastella projektiluonteisesti. Kuluneet
vuodet ovat antaneet paljon.
Vastuun kantaminen on nyt
jätetty seuraaville ja vielä todella helpottunein sekä kiitollisin mielin!
Hyvät Tilausajokuljettajat
ry:n jäsenet, sidosryhmät, ystävät ja yhteistyökumppanit!
Suuri kiitos kaikille kuluneista vuosista ja hyvästä yhteistyöstä!
Lämmin kiitos
syyskokouksen yhteydessä
saamistani
huomionosoituksista!

Timo Rinnekari

Aktiivisia kokouksen osallistujia.
Tämänkertaisen syyskokouksen
paikaksi oli valittu Naantalin
Kylpylä eli Naantali Spa Hotelli. Sunnuntaina iltapäivällä
kokoukseen saapui Tilausajokuljettajat yhdistyksen jäseniä
yli kolmekymmentä. Valtaosa
kokouksen osallistujista jatkoi
vielä samana iltana matkaa
Naantalin satamasta kohden
Göteborgia ja Persontrafik
näyttelyä. Kokouksen puitteet
olivat erinomaiset.
Kokouksen alussa osallistujat
saivat infoa Naantali Spa Hotellista ja Finnlines laivayhtiöstä,
jonka laivalla matka Naantalista kohden Göteborgia alkaisi.
Hotellipäällikkö Anu Torvinen kertoi hotellin olevan
yksityisomisteinen, omistajina Pekka ja Ritva Niemi.
Heillä on muitakin alan yrityksiä kuten Ruissalo Spa,
Ruissalon Honkapirtti ja
Pinella ravintola Turussa.
Naantali Spa Hotellissa on
250 huonetta, erilaisia on
laaja valikoima. Kylpylässä
on mahdollisuus hemmotella
itseään yli sadalla erilaisella
hoitovaihtoehdolla. Hotelli
tekee yhteistyötä matkailua
tukevien eri yritysten kanssa.
Pikkujouluihin tehdään yhteistyötä mm. Linnateatterin
kanssa. Hotellin nettisivuilta
www.naantalispa.fi löytyy
kätevästi lisää tietoa.
Finnlines laivayhtiöstä kokousväelle kertoili myyntipäällikkö Marianne Sinkko-

ovat toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvioehdotus ja
jäsenmaksujen suuruus. Hallitus oli laatinut ehdotukset,
joihin ei tullut muutoksia.
Jäsenmaksutkin pysyvät tänä
kireän taloudenpidon aikana
samoina.

Uusi puheenjohtaja
Naantalin Kylpylän hotellipäällikkö
Anu Torvinen.

Finnlines myyntipäällikkö Marianne
Sinkkonen.

Tilausajokuljettajat ry:n syyskokous,
Naantalissa 16.10.2016

Yhdistykselle uusi

puheenjohtaja
nen. Yhtiö on saanut alkunsa
jo 1947 ja on kansainvälinen.
Jo Olympiavuonna 1952 yhtiöllä oli kaksi reittiä välillä
New York Helsinki. Suora
yhteys Saksaan on ollut vuodesta 1966, joka tunnetaan
nimellä Hansa reitti. Laivoja
on nykyään 32 kappaletta ja
toiminta-alueena Itä- ja Pohjanmeri. Yhtiö kuuluu italialaiseen Grimaldi Groupiin,
jonka pääkonttori on Napolissa. Finnlinesin konttori on
Vuosaaressa. Yhtiön toimenkuvaan kuuluu yhdistetty
rahti ja matkustaja liikenne.
Näitä ropax-laivoja on Helsinki Travemünde, Naantali
Långnäs Kapellskär ja Malmö Travemünde väleillä. Kotisivut Finnlinesille löytyvät
osoitteesta www.finnlines.
com.

Kokousasioihin
Syyskokous alkoi puheenjohtaja Timo Rinnekarin
pienellä katsauksella. Timo
muistutti kokousta tulevista
henkilövalinnoista ja lupaili hallitukseen valittaville
työntäyteistä kahta vuotta.
Hallituspaikka ei ole mikään
palkintopalli, vaan työpaikka
yhdistyksen eteenpäin viemiseen. Omalta osaltaan hän
vakuutteli kuluneen 14 vuotta puheenjohtajana riittävän.
Puheenjohtajaksi kokoukselle valittiin Lounais-alueen
puheenjohtaja Pekka Maunu
ja sihteeriksi Satu Karhu. Pöytäkirjantarkastajiksi Jarl Andström ja Arto Koskinen. Ns.
alkumuodollisuuksien selvittyä päästiin vahvistamaan tulevan vuoden toimintaa, jota

Sääntöjen kokoukselle määräämistä asioista pykälä viisi
piti sisällään jännitystä. Yhdistykselle pitää valita siinä
kohtaa uusi puheenjohtaja.
Yhdistyksen ”ISÄ” piti siinä
kohtaa pienen alustuspuheenvuoron, muistuttaen puheenjohtajalle asetettavista
vaatimuksista. Hänen tulee
olla tilausjoissa kuljettajana
toimiva ja vielä yhdistyksen
alkuperäisten jäsenvaatimusten mukaan merkittävässä
määrin. Uutta puheenjohtajaa oli jo pitkään etsitty jopa
lehti-ilmoituksella,
mutta
vapaaehtoisen löytyminen
tuotti silti omat ongelmansa.
Uusi puheenjohtaja löytyi
yhdistyksen jäsenten nuoresta päästä, Tomi Vasiljev
Hämeenlinnasta. Tomilla on
vielä liikennealan insinöörin
opiskelut kesken. Tilausajojen kuljettajakokemusta hänelle on jo kertynyt. Tomin
opintojen päätyttyä on mahdollista, että joudumme uuteen tilanteeseen. Toivomme
Tomille hyvää tulevaisuutta
ja uusia ideoita uudessa tehtävässä sekä opiskelujen jälkeistä työsarkaa tilausajojen
parissa. Puheenjohtajan pesti
kestää kaksi vuotta kerrallaan.
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Paikalla olleet tulevan hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja vasemmalta. Timo Ruotsalainen, Miikka Valtonen,
Jarl Andström, Kim Venesjärvi, Joonas Nieminen, Tomi Vasiljev, Markus Tauru, Arto Koskinen, Pekka Kantola ja Isko Uusimäki.
Uusi hallitus
Ennen valintoja kokouksessa kuultiin kolme puheenvuoroa, joissa muistutettiin
hallitustyön vakavuudesta,
puhuttiin nuorien voimien
mukaan saamisesta ja toivottiin väistyvän puheenjohtajan muistamista.
Seuraavana oli vuorossa neljän uuden hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta.
Ehdotetuiksi tuli yhdeksän
nimeä. Ensin heistä äänestettiin neljä eniten ääniä saanutta uusiksi varsinaisiksi
jäseniksi seuravaksi kahdeksi
vuodeksi. Paikalla olleet ehdokkaat pitivät itsestään pienen esittelyn.
Valituiksi tulivat Kim Venesjärvi Häme alueelta, Katja
Pyyny Oulunjärvi alueelta,
Joonas Nieminen Häme alueelta ja Jarl Andström Häme
alueelta. Jäljelle jääneestä
viidestä nimestä äänestettiin
omalla äänestyksellä neljä
eniten ääniä saanutta varajäseniksi vuoden ajaksi. Valituiksi tulivat Päivi Pistemaa
Lappi alueelta, Timo Ruotsalainen Kalla alueelta, Miikka
Valtonen Häme alueelta ja
Pekka Kantola Oulunjärvi
alueelta.
Hallituksessa jatkavat vielä
vuoden Arto Koskinen Lou-
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nais alueelta, Tommi Suhonen Kalla alueelta, Markus
Tauru Häme alueelta ja Isko
Uusimäki Uusimaa alueelta.
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin uudelleen
Asko Kallio-Könnö ja varalle
Timo Korsisaari.

Lopuksi

Puheenjohtajat vaihtavat valtikkaa, vasemmalla tuleva
Tomi Vasiljev ja oikealla väistyvä Timo Rinnekari.

Väistyvää yhdistyksen puheenjohtajaa Timo Rinnekaria
muistettiin Olli Anikarin piirtämällä karikatyyrilla.

Kokoukselle ei ollut esittää
mitään kiireellisiä asioita.
Tulevan hallituksen harkittavaksi ehdotettiin Turun
Satamalaitoksen muistamista hienosta vessantyhjennyspaikasta.
Myöskin Seniori(matka)kerhon perustamisesta kuultiin
puheenvuoro, mutta siihen
muistutettiin, että yhdistystä perustettaessa on luvattu
pitää kaikki jäsenet samanarvoisina.
Matti Kulmala, ”ISÄ”
teksti ja kuvat

Vasemmalta Timo Rinnekari, kokouksen ja Lounais alueen puheenjohtaja
Pekka Maunu, karikatyyri , varapuheenjohtaja Kim Venesjärvi, sihteeri
Satu Karhu ja hallituksen jäsen
Arto Koskinen kädessään lisälahja
yhdistykseltä ja Lounais alueelta,
johon Rinnekari kuuluu.

Ari Karesvuo

Nuorena linja-autonkuljettajaksi
Eräs nuoruudenajan tuttavistani totesi tavattuaan
minut tilausajolla linja-auton ratissa: ”tuollaisiahan
harmaapäitä ne on kaikki
bussikuskit”. - Niinpä asia
taitaa olla. Linja-autonkuljettajien keski-ikä on 50:n
tienoilla.
Kuinka saada nuoret kiinnostumaan kasvavassa määrin kuljetusalasta ja varsinkin
linja-autoalasta. Koulutusta
on kyllä tarjolla riittävästi.
Ainakin suurimmilla paikkakunnilla ammattiopistoissa on valittavana logistiikan
alan kursseja. Lisäksi koulutusalalla toimii lukuisat
autokoulut ja liikennealan
yksityiset monialakouluttajat. Armeijakin tarjoaa logistiikan koulutusta omaan
tarpeeseensa asevelvollisille.
Tämä armeijan antama koulutus on ”käypää valuuttaa”
myös siviilissä palveluksen
jälkeen. Ei myöskään voi
unohtaa aikuiskoulutustarjontaa, jossa valittavana on
logistiikan koulutusta, tai
suoraan linja-autonkuljettajaksi johtavaa koulutusta.
Nuorena ammatinvalinta on
tehtävä noin 16- vuotiaana.
Onko nuori tuossa iässä kyp-

sä päättämään koko loppuelämän tulevaisuudestaan? Jotkut yksilöt ovat ja tekevätkin
itsenäisesti oikeita valintoja.
Toisia taas ohjaa kaveripiiri
tai jokin kovis-idoli. Suurin
osa logistiikka-alan opiskelijoista hakeutuu tavaraliikenteen piiriin. Onko näin, että
pelätään ja arastellaan ihmisiä, jotka ovat kyydissäsi?
Hehän saattavat kommentoida ja neuvoakin. Tavarat kun
eivät puhu ja pysyvät paikoillaankin hyvin sidottuina. Vai
onko se rekkakuskin homma sitä oikeaa miehekästä
työtä? - Olla teiden kunkku,
”nortti”huuleen, puukengät
jalkaan ja menoksi.
16-vuotias voi siis hakeutua logistiikan peruskoulutukseen, joka kestää kolme
vuotta. Ensimmäinen vuosi
kuluu yleisopintojen piirissä,
sen jälkeen valitaan joko tavarapuoli tai linja-autopuoli.
D- luokan ajokortin voi saada
suoritettuaan tämän ammattiin johtavan perustutkinnon
ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutuksen 18,5-vuotiaana.
Ikäraja johtuu siitä, että ajokortin syventävä vaihe pitää
olla suoritettuna ennen D
-luokan ajo-oikeuden saamista. Syventävää koulutusta ei
voi suorittaa ennenkuin puoli

vuotta on kulunut ajokortin
saamisesta. Tällöin nuori
kuljettaja voi ajaa linja-autoa
paikallisliikenteessä säännöllisellä aikataulun mukaisella
reitillä , jossa reitin pituus on
enintään 50 km suuntaansa.
Enintään 16- henkilön bussia hän voi ajaa rajoituksetta
(Ahvenanmaata lukuunottamatta). Täytettyään 20 vuotta hän voi kuljettaa D – luokan ajoneuvoa rajoituksetta.
Muutoin ikärajat ovat 21vuotta ja 23-vuotta. Voit
saada D- luokan ajokortin
täytettyäsi 21- vuotta ja olet
suorittanut nopeutetun perustason linja-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen (140 t). Tällöin voit
ajaa säännöllisessä paikallisliikenteessä
linja-autoa,
jonka reitin pituus on 50
km suuntaansa. Tämä rajoitus poistuu, jos olet suorittanut normaalin (280 t)
linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutuksen. 23 vuotiaana, jos
olet suorittanut nopeutetun
(140t) linja-autonkuljettajan
perustason
ammattipätevyyskoulutuksen.
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon voi suorittaa
ammattitaidon hankintatavasta riippumatta. Sopiva

suoritusaika on jokaisen valittavissa. Kuitenkin on hyvä
olla työelämassä, ehkä ainakin pari vuotta, jotta saa
kokemusta ja kasvaa alalle
sisään. Tutkinto suoritetaan
ns. näyttötutkintona omassa
työympäristössä eri osioineen. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut saa koulutusrahastolta stipendin, joka
on suuruudeltaan 390/450
Euroa. Lisäksi suorittaja
voi saada 8 kk aikaisemmin
seuraavan tasokorotuksen.
Tämä on pienenä porkkanana suorittajalle. Ehkäpä tulevaisuudessa on odotettavissa
muitakin etuja koko tutkinnon suorittamisesta.

Kuljettajan vähimmäisikä
C-luokan kuorma-autoa ja
CE-luokan ajoneuvoyhdistelmää saa kuljettaa 18 vuotta
täyttänyt tai, jos perustason
ammattipätevyys on saavutettu 4 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla
nopeutetulla
koulutuksella, 21 vuotta täyttänyt. C1-luokan kuormaautoa ja C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmää saa kuitenkin
kuljettaa jo 18 vuotta täyttänyt, vaikka hän on saavuttanut perustason ammattipätevyyden nopeutetulla
koulutuksella. ...jatkuu sivulla 10
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...jatkoa sivulta 9
D-luokan linja-autoa ja DEluokan ajoneuvoyhdistelmää
saa kuljettaa 21 vuotta täyttänyt tai, jos perustason ammattipätevyys on saavutettu
nopeutetulla koulutuksella,
23 vuotta täyttänyt. D1-luokan linja-autoa ja D1E-luokan
ajoneuvoyhdistelmää
saa kuitenkin kuljettaa jo
21 vuotta täyttänyt, vaikka
hän on saavuttanut perustason ammattipätevyyden nopeutetulla koulutuksella.
D-luokan linja-autoa ja DEluokan ajoneuvoyhdistelmää
saa 2 momentista poiketen
paikallisliikenteessä säännöllisellä, enintään 50 kilometrin pituisella reitillä kuljettaa
21 vuotta täyttänyt, vaikka
hän on saavuttanut perustason ammattipätevyyden nopeutetulla koulutuksella.
9§

Nuori tilausajokuljettaja Joni Taskinen
Menin Savon Koulutuskuntayh-

Linja-auton kuljettajan tymän (SAKKY) järjestämälle
vähimmäisikää koske- logistiikka-alan peruskurssille
vat poikkeukset
Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa
linja-auton
kuljettajan perustutkinnon
suorittanut ja linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyden saavuttanut saa
8 §:n 2 momentista poiketen
toimia D1- tai D-luokan linjaauton kuljettajana Suomessa,
Ahvenanmaata lukuun ottamatta, jos hän on täyttänyt
18 vuotta ja saanut kuljetettavan ajoneuvon ajo-oikeuden.
Tieliikennelaissa, tai sen
nojalla säädetään linja-auton
ajo-oikeuden saamisen edellytyksistä. Kuljettajana toimimisen rajoituksista ennen
20 vuoden ikää säädetään 2
momentissa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu, joka ei ole täyttänyt
20 vuotta, saa kuljettaa Dluokan linja-autoa vain paikallisliikenteessä säännöllisellä, enintään 50 kilometrin
pituisella reitillä tai siirtää
D-luokan ajoneuvoa ilman
matkustajia.

Ari Karesvuo
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18- vuotiaana. Kuljetusala
kiinnosti minua jo nuorena,
eritoten linja-autonkuljettajan
työ. Koulutus kesti kolme
vuotta. Ensimmäinen vuosi
kului yleisopintojen merkeissä.
Toisena vuonna oli valittavissa
linja-autonkuljettajalinja tai
tavarankuljetuslinja. Saman
vuosikurssin aloitti kanssani
noin 30 oppilasta. Heistä suurin
osa, eli kaksikolmannesta,
meni tavarapuolelle. Linjaautonkuljettajalinjalle tuli siis
10 opiskelijaa. Koulutusaika oli
mielenkiintoista aikaa.
Kouluttajat olivat asiansa
osaavia ja aikanaan alalla
toimineita ammattilaisia.
21 – vuotiaana v. 2009 pääsin
harjoittelemaan linja-autonkuljettajan työtä käytännössä. Harjoittelupaikkani oli
Jääskeläisen Auto Oy Kuopiossa. Aluksi harjoittelussa
tutustuttiin korjaamotoimintaan. Olin mukana, vanhemman asentajan opastamana,

tekemässä kaikenlaisia autojen huoltoihin ja korjauksiin
liittyviä asioita. Kuljettajan
töitä sain harjoitella pikku
hiljaa linjoilla kokeneiden
kuljettajien mukana. Nämä
kuljettajat antoivat tietenkin
ajaa paljon. Itse he keskittyivät opettamaan rahastusta,
tavarankäsittelyä ym kuljettajan tehtäviin liittyviä asioita. Harjoitteluajan päätyttyä
Jääskeläisen Auto tarjosi minulle työpaikan
Nykyinen työni yhtiössä käsittää linjaliikennettä ja tilausajoja. Yhtiö on Suomen
vanhimpia linja-autoyrityksiä ja ajaa paljon myös tilausajoja. Vakituisia sopimustilausajoasiakkaita yhtiöllä on
useita.
Pidän työstäni linja-autonkuljettajana kovasti, enkä ole
katunut uravalintaani. Työssäni tapaan paljon monenlaisia ihmisiä. Myös jokainen
tilausajokeikka on erilainen,
matkustajia on jääkiekkofaniporukoista kirkon kuljetuksiin. Etuna on myös, että
kotimaa ja lähimmät naapurimaat tulevat ajan mittaan
tutuiksi. Olen saanut työs-

täni myös paljon positiivistä
matkustajapalautetta.
Suosittelen bussialaa nuorille uranvalintaansa tekeville
ihmisille. Miksi sitten nuoria
ei kiinnosta linja-autonkuljettajan työ, onkin vaikeampi kysymys. Suurin osa
logistiikan alan valinneista
suuntautuu tavarapuolelle.
Pelätäänkö turhaan ihmisiä?
Kaikilla nuorilla sosiaaliset
vuorovaikutustaidot eivät
ole kehittyneet siinä määrin,
että voisivat ilman ujostelua
astua pitkän telibussin ohjaimiin kuudenkymmenen
silmäparin arvosteltavaksi.
Tavarapuolella on myös yrittäjiä enemmän kuin linja-autopuolella. Tämä johtaa siihen, että monella nuorella on
jo työpaikka perheen piirissä
tavaraliikenteessä. Mielestäni suurin syy on kuitenkin
”mainonnassa”. Alaa ei tuoda
tarpeeksi esille. Erittäin harvoin näkee missään esittelyjä
linja-autonkuljettajan työstä.
Ainoat tiedottajat taitavat
olla alan lehdet.
Kertoi Joni Taskinen
Ari Karesvuon haastattelussa.

TILAUSAJON TILAUSTA
NETTIMENETELMÄLLÄ
Tietotekniikka lähentää
palvelun ostajia ja myyjiä.
Ajotilauksen tekeminen ideasta todentuvaksi tuotteeksi on moniosainen kooste inhimillistä toimintaa.
Hintakysymys tulee kuitenkin aina
vastaan jossain suunnitelmien vaiheessa. Www.tilausajot.net on kuluttajalle oivallinen keino saada vastaus
aiheeseen, minkälaisista summista
bussimatkan yhteydessä puhutaan.
Synergybus.fi on nett isivusto liikennöintiä harjoittaville yrityksille, jotka hakevat asiakaskontakteja. Ajojärjestelyissä voidaan
suotuisissa tapauksissa päästä
optimaaliseen ”vie mennessäsi
tuo tullessasi” matkustajavirtaan.
Kuluttajan kannalta on merkittävää tietää raja-arvot matkakustannuksille ja kuljetus voidaan
tilata keneltä vaan tarjouksen
antaneelta yritykseltä niillä
perusteilla, jotka milloinkin
katsotaan täyttävän keikan vaatimukset. Perusteet voivat olla
muutakin kuin kustannukset
itse kuljettamisesta. Toimiva
asiakas-yritys linja on molempien etu. Mitä joustavammin ajotilaus-ja toteutus saadaan tehtyä,
sitä enemmän jää aikaa muuhun
toimintaan.
Saimme mahdollisuuden, lehden toimituksessa, seurata käytännössä tapahtuneen ajotarjouspyynnön vaiheita. Emme
osallistuneet asiaan muuten
kuin ehdottamalla tilausajot.
net sivuston kokeilua. Kysyjä oli
nähnyt CC -lehdessä synergybus.fi -ilmoituksen ja miett inyt
mihin jättää tarjouspyynnön
ensivuonna tapahtuvan retken
kuljetuksesta.
Edellämainitussa tapauksessa
oli kysymys muutaman päivän
keikasta Suomessa. Henkilömme toimi tilausajot.net-sivuston
ohjeiden mukaisesti ja sai muutaman tarjouksen matkasta. Ryhmän matkailuosasto oli pohtinut

alustavasti hyväksyttäviä tarjouksia, jotka olivat hinnallisesti
lähellä toisiaan. Tässä vaiheessa
he ott ivat toimitukseemme yhteyttä pyysivät konsultaatiota.
Emme halunneet tietoja tarjouksien taustoista ja yrityksistä, vaan
suositimme miett imään tarkoin,
mitä he reissulta halusivat bussimatkan osalta ja ottamaan yhteyttä loppusuoralla päässeissiin
yhtiöihin suoraan.
Matkasuunnittelu on heidän
kohdaltaan vielä, tätä kirjoitettaessa, auki, mutta ehdokkaat on
valitt u. Hieman epätietoisuutta aiheutt i ehdokkaiden valinta
listalta, kun yksittäistä yhteydenottoa varten koko lista oli
poistettava ja vasta sen jälkeen
pääsi asioissa eteenpäin. Henkilömme epäili omaa osaamistaan
asiassa!
Tilausajot.net on kerännyt jo
n.26 000 palvelun käyttäjää.
.Tilausajoa tarjoavien määrä on
myös kasvanut ollen jo yli 170
yritystä ympäri Suomea.
Kuljetustarjouksen tilaaja kirjautuu
www.tilausajot.net sivustolle ja täyttää tarvittavat tiedot :
Lähtöaika, lähtöpaikka, matkakohde, paluulähtön aika, matkustajamäärän koko, halutt u tarjouksen jättöaika. Operaattori
täyttää lisäksi tarjouksen sisäänkirjautumisen jättöajan.
Tilaaja saa listauksen palveluntarjoajista ja valitsee haluamansa
vaihtoehdon.
Tilaaja kirjautuu järjestelmään ja
hyväksytt y yritys ottaa yhteyttä
kuljetusten yksityiskohtien sopimiseksi. Suora keskustelu-sähköpostitoiminta vähentää oleellisesti virhetoimintojen määrää ja
lopputuloksesta voidaan olla
suurella todennäköisyydellä varmoja.
www.tilausajot.net
www.synergybus.fi
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PersonTrafik 2016
PersonTrafik -messut ovat joka toinen vuosi järjestettävä
näyttely, jossa joukkoliikenteen parissa toimivat yritykset
esittelevät tuotteitaan. Näyttely kokoaa seminaareineen yhteen joukkoliikenteen ammattilaisia ja muita
alasta kiinnostuneita. Tänä vuonna näyttely järjestettiin
Göteborgissa 18.-20. lokakuuta. Mitään aivan uutta
bussimallia näyttely ei esitellyt. Nykyiset vaatimukset
kaupunkiliikenteen päästöttömyydestä tai ainakin sen
vähentämisestä näkyi messuilla erivalmistajien kaasu-,
sähkö- ja hybridibusseina. Ympäristökysymyksistä onkin
tullut aina vain merkittävämpi osa joukkoliikennettä ja
sen suunnittelua matkustajien tarpeita kuitenkaan unohtamatta. Kuvakollaasiin on kerätty vain osa näyttelyssä
esillä olleista ajoneuvoista.

Neoplan Skyliner,
13.99m, 76 istumapaikkaa

Teksti: Kim Venesjärvi
Kuvat: Kim Venesjärvi ja Matti Kulmala

6

MAN, 13.2m, 52
istumapaikkaa
Temsa MD9
Yutong E12 Electric, kapasiteetti
295 kWh, 9kpl Litiumioni akkua,
toimintasäde 320km (20oC lämpötilassa ilman ilmastointia)
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6.

Neoplan
Skyliner
takapää on
hulppean
näköinen

5

MAN, 12.0m,
49 istumapaikkaa

Scania
Citywide LE, 14.8m,
51+3+1 paikkaa

VDL FHD2-139/460, 13.9m,
57+1 istumapaikkaa

Transdevin Scania
VanHool Astromega
Volvo 7900 Electric
12 metrinen täyssähköbussi,
jonka sarjavalmistus on
alkamassa ja ensimmäiset
sarjavalmisteiset sähköbussit
toimitetaan Luxemburgiin

VDL FDD2-141/510
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Scania Interlink LD
CNG-kaasubussi, 12.2m,
49+2+1 paikkaa

Volvo 8900 varustettuna
uudella Dynamic Steering
VDS, joka aiemmin on ollut
saatavissa vain turistibusseihin

Charter Club 13

Volvo 9700
konferenssibussi
varustettua
kahdella
pyörätuolipaikalla.

Beulas Jewel, 13.9m, Manin tekniikalla, 85+1+1+2
Setra S 516 HDH,
13.3m

Solaris Urbino 12 CNG, Kaasutankit sijaitsevat katolla,
joiden tilavuus on 1875
litraa.

Tourismo 15
RHD, 12.4m
Mercedes Benz Cuby Srinter, 19+1 paikkaa. Autossa
on tavaratilaa rakennettu
myös auton allekin
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Solaris Urbino 12 Electric. Tämä
yksilö on yksi Tampereelle
toimitettavista sähköbusseista.
Ajoneuvon akkukapasiteetti on

Suomalaisen Kiitokorin
innovatiivinen vientituote- päiväkotibussi.
Bussin voi muuntaa
moneen käyttöön.
Sopisi mm. palvelubussiksi, joka veisi palvelut
syrjäseuduille

Linköpingin Flygvapenmuseum
Tilausajokuljettajat tekivät syysmatkan Göteborgiin Personal Traffic
messuille, kotimatkalla pysähdyimme Linköpingin Flygvapenmuseumiin eli Ruotsin ilmavoimien ilmailumuseoon. Museo sisältää
kattavan läpileikkauksen Ruotsin ilmavoimien käyttämistä konetyypeistä, erityisesti Saabin valmistamia koneita. Näyttelyn vanhimmat koneet ovat 1945 luvulta aina nykypäivän konetyyppeihin
asti, näyttelyssä on harvinaisuuksia kuten esimerkiksi Junkers Ju 86
K kaksimoottorinen pommikone.

Museossa sijaitsee myös
Flyglabbet eli ilmailulaboratorio jossa yhdistyksen jäsenet pääsivät kokeilemaan
esimerkiksi hävittäjän ohjaamoa, lentosimulaattoria sekä
lennonjohtosimulaattoria.
Museo on jaettu viiteen eri
osaan joissa kerrotaan kattavasti Ruotsin ilmailuhistorian pioneereista, sotien väliseen kehityksen aikakauteen
jonka aikana SAAB sai tuulta
siipiensä alle. Näyttelyt jatkuvat myös kylmän sodan
osatolla jonka aikana Ruotsalaiset valmistuivat pahimman varalle. Oman osaston

on saanut myös mystinen
DC-3:n tapaus sekä viimeisenä on Ruotsin ilmavoimat
nykypäivänä.
Museossa on myös pieni
lounaskahvila jossa ryhmällemme tarjoiltiin lihapataa
kasviksilla ja perunoilla.
Lounaskahvila tarjoaa isommallekin seurueelle lounaan
kunhan se vain on tilattu etukäteen.
Tilausajokuljettajat ry kiittää
vierailusta Flygvapenmuseumin henkilökuntaa.
http://www.flygvapenmuseum.se/

Johan “Jussi” Byman
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"Alankomaat, Einhoven, DAF-museo"

De Vooruitgang

Hampurin miniatyyrimuseo tarjosi öisen maiseman kaupungista.

Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry:n

matka Hollantiin VDL:n linja-autotehtaalle
ja Belgiaan Faymonvillen lavettitehtaalle
Avecin matkakertomus
Päätimme pitää toisenlaisen
syysloman ja lähteä pitkälle
linja-automatkalle KeskiEurooppaan. Heikki oli keväällä
liittynyt KATYyn, eikä tuntenut
juurikaan yhdistyksen väkeä.
Minä en senkään vertaa.
Ilmoittautuminen oli keväällä,
ja silloin minun piti tehdä
päätös yhden kesälomaviikon
siirtämisestä syksylle.
Kyllä kannatti!
Lauantaiaamuna 15.10. Saavuimme Kuopion Linja-autoasemalle pakaaseinemme
ja nousimme kyytiin. Auto
oli uutuuttaan kiiltelevä ja
hauskan näköinen. Löysimme hyvät paikat ja istuimme
alas. Väsymys painoi vielä
silmissä, ja alkumatka menikin videoita katsellessa ja
torkkuessa. Autossa kuului
mukavasti rupattelua koko
matkan. Pysähdyimme so-
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pivin välein syömään ja ostamaan matkaeväitä. Iltapäivällä saavuimme Vuosaaren
satamaan, missä vasta toden
teolla alkoi tuntua siltä että
ollaan matkalla jonnekin.
Pienen odottelun jälkeen
pääsimme lastautumaan laivaan ja majoituimme hytteihin. Minulle tämä oli ensimmäinen kerta rahtilaivalla, ja
positiivisimpana asiana huomasinkin sen, että ruuhkia ja
jonoja ei juuri ollut laivalla.
Ruokaa oli paljon ja usein ja
se oli todella hyvää! Baarissakin tuli toki piipahdettua.
Saksanmaalle rantauduimme
maanantaiaamuna. Eväsostosten jälkeen suuntasimme
moottoritielle, joka ei ihan
vastannut mielikuvaani autobaanasta jolla urheiluautot
suhahtavat ohi tuhatta ja sataa, sillä kaikki kolme kaistaa
olivat paikoitellen täynnä
rekkoja. Menomatkan moottoritietunnelmaan saimme

katkoksen kun poikkesimme
mukavaan pikkukaupunkiin
Dülmeniin
lounastauolle.
Siitä olikin lyhyt matka Hollannin rajalle, minkä ylitettyämme meidät pysäytettiin
pintapuolista
tarkastusta
varten.
Eindhoveniin saavuimme
illansuussa. Hotelli oli tyylikäs ja mukavan rauhallinen,
ja aamiaispöytiin meitä ohjaili ihka aito englantilainen
butler, ainakin aksentista
päätellen. Hotelli sijaitsi keskellä kaupunkia, ja sen ympäristössä oli paljon ravintoloita
ja ostospaikkoja. Etukäteen
olin jo vähän selvitellyt ajanviettomahdollisuuksia Eindhovenissa, ja ensimmäisenä
iltana löysimmekin hauskan
baarin, jonka varasto oli nostettu seinälle useaan kerrokseen.
Toisena Eindhovenin päivänä vierailimme VDL:n
tehtaalla. Suuri ja siisti tuo-

tantolaitos putkauttaa maailmalle 13 linja-autoa viikossa,
ja hämmästyttävää kyllä, se
toimii vain yhdessä vuorossa!
Työtahti näytti rauhalliselta,
joten kokoonpanolinjan täytyy olla todella hyvin suunniteltu. Iltapäivällä kävimme
Philipsin museossa. Siellä oli
paljon tuttuja ja tuntemattomia esineitä, päällimmäisenä
jäi mieleen samanlainen kirkasvalolamppu kuin meillä
kotona. Museokamaa. Illalla
kävimme syömässä mafiosotyyliin Sopranos-ravintolassa.
Keskiviikkoaamuna suuntasimme kohti Belgiaa, Büllingenin pikkukylää, jossa
Faymonvillen lavettitehtaan
edustaja Manuela otti meidät
sydämellisesti vastaan. Edessä oli yksi innostuneimmista
tehdasesittelyistä joita olen
nähnyt (ja niitä on monta!),
puhumattakaan
tehtaan
omasta pubista ja sen anti-

Eindhoven

mista. Saimme vielä runsaat
tuliaispussit
mukaamme.
Vastapainoksi pääsimme seuraavaksi pisimmälle siirtymälle matkallamme. Matka
Büllingenistä Bremeniin oli
puuduttavan pitkä ja pimeä,
mutta vielä oli aikaa pikaiselle kaupunkikierrokselle sen
jälkeen, kun olimme majoittuneet hotelliin Bremenissä.
Torstaiaamuna jatkoimme
matkaa kohti Hampuria.
Siellä kävimme miniatyyrinäyttelyssä ihmettelemässä
saksalaista perusteellisuutta
ja pikkutarkkuutta. Sitten
olikin aikaa shoppailulle,
lounaalle ja piipahdukselle
viinibaariin, jossa ei muuten
EU:n tupakkalaki tainnut
vielä vaikuttaa. Pikkuisessa baarissa ei ollut yhtään
paikkaa tupakoimattomille.
Riesling oli kuitenkin oikein
hyvää, ja pakko myöntää,
hyvä oli myös ilmanvaihto.
Illaksi ajoimme Lyypekkiin

tuliaisostoksille. Paljon niitä tuliaisia löytyikin, jopa
niin paljon, että osa meinasi
unohtua bussiin reissun päätyttyä!
Matka oli todella hyvin järjestetty ja osanottajat parhaasta päästä. Vaikuttikohan
saksalaisten maine täsmällisenä kansana meihinkin
siten, että matkaan päästiin
yleensä jopa etuajassa, ja aina
vähintään täsmälleen oikeaan aikaan. Tutustumiskohteet olivat mielenkiintoisia
ja aikataulu sopivan rento.
Ennestään tuntemattomasta
joukosta löytyi tuttavan tuttavia ja entisiä naapureita,
saman alan ihmisiä ja muita
mukavia tyyppejä.
Teksti ; Merja Hytönen
Kuvat; Merja Hytönen
Tommi Suhonen

VDL istuintyyppien esittelytila

Bremen

Eindhoven, Philipsin museossa.
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Vuorokausi syyskokouksen
jälkeen puheenjohtajat olivat
ymmärtäneet tapahtuneen ja
valmiita haastatteluun. Kolmion muodossa lähekkäin istuen
kumpikin vastaili esitettyihin
kysymyksiin lyhyesti. Vanha
puheenjohtaja on neljätoista
vuotta Tilausajokuljettajat
yhdistystä johtanut Timo
Rinnekari Muurlasta ja uusi
puheenjohtaja on vuoden
vaihtuessa aloittava Tomi
Vasiljev Hämeenlinnasta. Tomi
on Timoa yli kolmekymmentä
vuotta nuorempi. Saadaan
siis uutta ”verta” yhdistyksen
johtoon.
Ensimmäinen kysymys
Timolle: Miltä tuntuu kun
pääset eroon tehtävästä?
Timo: Suuri helpotus.
Tomi: Miltä tuntuu kun olet
tuleva puheenjohtaja?
Tomi: Nöyrältä, työteliäältä,…..
Kysymys kaksi: Mikä
mielestäsi on Tilausajokuljettajat yhdistyksen
johtoajatus/idea lyhyesti?
Timo: Tilausajoammattialaisten verkosto.
Tomi: Luoda yhteenkuulumisen tunnetta.
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Kysymys kolme: Mikä oli
ensimmäinen kontaktisi
yhdistykseen?
Timo: Olin mukana 1990
perustavassa kokouksessa
ja sitä ennen näin kutsun
tilaisuuteen liikenneyhtiön
ilmoitustaululla.
Tomi: Venesjärven Kim oli
lähdössä Vekan tilausajoon,
jolloin keskustelin hänen
kanssaan Charter Club lehdestä. Markus Tauru innosti
liittymään. Siitä alkoi.
Kysymys neljä: Mitkä ovat
tuoreet vaikutelmat eilisestä syyskokouksesta?
Timo: Erittäin luottavaiset.
Usko yhdistyksen tulevaisuuteen on vahva.
Tomi: Erittäin positiiviset.
Näyttää siltä, että meillä on
hyvä hallitus. Sen kanssa
yhdessä lähdetään rakentamaan tulevaisuutta.
Kysymys viisi Tomille: Mitä
mainittavaa näet Timossa?
Tomi: Ei huono. Timo on
esimerkki suomalaisesta
tilausajokuljettajasta.
Kysymys viisi Timolle: Mitä
mahdollisuuksia näet
Tomissa?
Timo: Näen todella ratkaisevan sukupolven vaihdoksen. Näen, että Tomi menee
elämässä vielä pitkälle.
Kysymys kuusi Timolle:
Onko sinulla mielessä
jotain, mikä on jäänyt
tekemättä?

Revolverihaastattelussa
Revolverihaastattelussa
vastatusten
vanha
ja uusi
puheenjohtaja
vastatusten vanha
ja uusi
puheenjohtaja

Tomi vasemmalla ja Timo oikealla tuleva hallitus taustalla.

Timo: On. Meiltä puuttuu vahvempi kontakti
yhdistyksen ulkopuolisiin
sidosryhmiin ja jäseniin.
Yhdistyksen imago voisi olla
vahvempi.
Kysymys kuusi Tomille:
Onko sinulla mielessä
jotain, mitä pitää tehdä?
Tomi: Tarvitaan nuoria
lisää, vanhojakaan unohtamatta. Hallituksen kanssa
yhdessä pitää pohtia miten
digitalisaatio hyödynnetään.
Kysymys seitsemän: Mitä
kerrottavaa jäsenille,
Timo menneestä ja Tomi
tulevasta?
Timo: Kerron sen omassa
erillisessä tervehdyksessäni.
Tomi: Sama kuin Timolla,
teen oman eri tervehdyksen.
Kysymys kahdeksan
Timolle: Mitä odotat
Tomilta?
Timo: En halua luoda
paineita Tomille. Hyvää ja
mukavaa yhteistyötä ja sitä,
että yhdistys kehittyy ja
vastaa jäsenten tarpeisiin.
Kysymys yhdeksän Tomille: Mitä ajattelet jäsenistön odottavan tulevalta?
Tomi: Jotta kuuntelen jäseniä ja yhdessä hallituksen
kanssa pystymme täyttämään heidän odotuksiaan.
Haastattelun hoiti Matti Kulmala.
Kuva Matti Kulmala

Jäsenmatka

Göteborgiin Persontrafik messuille.
Matkalla mielenkiintoisia kohteita.

Hyvään matkaan
tarvitaan hyvät tekijät,
hyvät tukijat ja hyvät matkalle lähtijät.
Tähän Tilausajokuljettajat yhdistyksen
Göteborgin Persontrafik messuille suuntautuneeseen matkaan
saatiin kaikki hyvät.
Yhdistyksen puolelta
järjestelyjä hoiti varapuheenjohtaja Kim
Venesjärvi. Kaikki toimi piirun tarkkuudella
ja kenenkään matkalle
lähtijän ei tarvinnut
olla epätietoinen mistään tarpeellisesta.
Kuljetus hoitui Pohjolan
Matkan Volvolla jäsenemme
Kalla alueen puheenjohtajan
Timo Ruotsalaisen ajamana.
Ei tarvinnut kyydissä olla
epätietoinen mistään. Matkan hotellivaraukset kävivät
kätevästi Matka-Mainion ja
Henna Oikarisen toimesta.
Suurena tukijana matkan
onnistumiselle oli Volvon
bussiosasto. Tom Rönnberg
oli matkalla itse mukanamme ja bussiosaston johtaja
Jukka Nikkanen nähtiin Göteborgissa näyttelyssä. Heitä
kiitämme käynneistä Volvon
Boråsin tehtaalla, Volvo säh-

köbussin kehityskorjaamolla
ja Volvo museossa. Vähin ei
ole myöskään Finnlinesin
ja Sonja Riipin osuus, sillä
ilman näitä laivakuljetuksia
emme olisi päässeet Ruotsiin
ja sieltä takaisin.
Iso kiitos kaikille matkan
mahdollistaneille!

syyskokous oli ohi ja vietetty
hieman laatuaikaa Kylpylällä, jatkui matka satamaan.
Siellä meitä oli odottamassa
Finnlinesin Finnclipper laiva. Liput laivaan matkustajille hyttipaikkoina ja autolle
kansipaikoin saa terminaalista Matkustajat luukulta, Kim
näyttää mallia.

Ja sitten matkaan
Pohjolan Matkan Volvon
matka oli alkanut jo Kuopiosta, ottanut porukkaa mukaan
matkalta Jyväskylästä, Tampereelta, Hämeenlinnasta ja
Forssasta. Forssan jälkeen
jatkettiin Turun linja-autoaseman kautta Turun satamaan tyhjentämään vessa.
Tämä oli hyvin tärkeä tapahtuma matkan jatkoa ajatellen.
Voidaan jo tässä vaiheessa
todeta, että eipä ehtinyt täyttyä sen jälkeen koko matkan
aikana. Koko porukka kiittää
Turun Satamalaitosta tästä
tyhjennyksen mahdollisuudesta.
Turun sataman jälkeen ajettiin Naantaliin, jossa oli yhdistyksen syykokous Naantali Spa Hotellissa. Siellä
saimme myös Finnlinesin
Marianne Sinkkoselta ohjeita, miten mennään laivaan
Naantalin satamassa. Kun

(Kuva 3.)
Ja sitten laivaan
Linja-auto ajetaan laivaan
matkustajat kyydissä, kun
toimihenkilö antaa siihen
luvan. Pientä sormipeliäkin
pelataan tässä vaiheessa, sillä laivaan ajetaan joko alas
satamatasossa tai ylös vievää ramppia pitkin. Toimihenkilö näyttää sormellaan,
ajetaanko ylös vai alas. Me
pääsimme ylös ja heti laivan
lastauksen alkupäässä. Tämä
ajoissa laivaan pääsy on siksi
tärkeää, että laivamatkan aikana kuljettajalle ehtii kertyä

vuorokausilepo. Varsinainen
laivamatka Naantalista Kapellskäriin kun kestää vain
kahdeksan tuntia. Ajo tunti
ennen laivan lähtöä laivaan
mahdollistaa vaadittavan lyhennetyn vuorokausilevon
yhdeksän tuntia. Sitä kun ei
saa katkaista laivaan ajolla,
vain normaalin yhdentoistatunnin vuorokausilevon voi
katkaista.

(Kuva 4.)
Autokannelta matkustajien
tulee siirtyä ripeästi hyttikerroksiin. (Kuva 4.) Avaimet
hytteihin saatiin jo rannasta, mutta silti on kohteliasta
kysyä receptionista, missä
se minun hytti on? (Kuva 5.)
Lipun hintaan kuuluu matkan ja hytin lisäksi iltaruoka
ja aamiainen, sekä mahdollisuus käydä saunassa. Laivalta
löytyy myös pieni myymälä
ja baari, tosin aikainen sulkeutuminen estää koko yön
hauskanpidon.
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(Kuva 5.)

(Kuva 6.)
Laivan kaupasta teemme
ostoksia seuraavan päivän
pitkää ajomatkaa varten.
Kaupan kassalla meitä oli tervehtimässä laivan intendentti
Piroska Gerhardsson, kuvassa keskellä. (Kuva 6.) Hyvin
nukutun lyhyen yön jälkeen
olemme valmiita jatkamaan
matkaa aamulla Kapellskäristä kohti Boråsia. Kannella
autoon mennessämme huomaamme, että lastaajat ovat
jättäneet linja-auton viereen
tyhjää tilaa. Autokansi ei siis
ole aivan täysi, koska tämä oli
mahdollista.

Ajo halki Ruotsin
Kapellskäristä ajamme ohi
Tukholman kohden etelää
ja Boråsia. Matkalla pidetään pienet tauot. Boråsissa
kohteemme on Volvon linjaautotehdas. Siellä ei tehdä
kokonaisia autoja, vaan ns.
alustoja ja osakomponentteja korittajille lähetettäväksi.
Tehtaan portilla on kielto
kameroiden sisään viennille.
Siksi tässä tyydymme vain
portilta saatuun kuvaan.
(Kuva 7.)

Borås on perinteinen Ruotsin
tekstiiliteollisuuden keskus,
josta kuitenkin lähes kaikki
tuotanto on siirtynyt halpamaihin. Onneksi tämä Volvon tehdas on säilynyt toimintansa alusta 1977 alkaen.
Tehtaalla on henkilöstöä 285,
joista pieni osa suomalaisia.
Tehtaalta lähtee alustat ja
komponentit noin 3000:een
autoon vuodessa. Alustoja
kootaan tehtaalla kolmessa
linjassa, joilla kullakin kahdeksan asemaa. Kun alusta
on käynyt nämä kaikki kahdeksan asemaa, se on saanut
kaiken tarpeellisen ja on valmis eteenpäin ajettavaksi.
Mielenkiintoiselle tehdaskierrokselle löytyi kaksi suomenkielistä opastajaa. Kolmannelle ryhmälle opastus
oli ruotsinkielellä.Tehtaan
leppoisa työtahti oli selvästi
nähtävissä. Tehtaalla toimitaan vain päivävuorossa eli
kapasiteettia voitaisiin lisätä
vuoroja lisäämällä. Oli tosi
mielenkiintoista nähdä, mitä
kaikkea nykyaikainen linjaauto kätkee alakertaansa.

Majoittuminen
Boråsissa
Hotelliksemme oli valikoitunut Scandic Plaza Boråsin
keskustassa. (Kuva 8.) Siellä
vietimme kaksi yötä. Ensimmäisenä iltana meille jäi
hyvää aikaa illan vapaaseen
viettämiseen.

(Kuva 8.)

Göteborg päivä
Tiistaipäivä oli varattu Göteborgille. Aamun ensimmäinen kohde oli Volvon
sähköbussi ”kehityskorjaa-
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(Kuva 11.)

(Kuva 10.)

mo” Göteborgin Arendalissa.
(kuva 9.) Nyt päästiin näkemään ja kokemaan tulevaisuutta. Göteborgissa on jo
yksi linja, jota ajetaan sähköbussilla. Autot käyvät täällä
”korjaamolla” tarkastuksissa
ja kehitystyö saa hyviä kokemuksia. Tuo sana korjaamo
on lainausmerkeissä siksi,
että ei se kyllä miltään autokorjaamolta näyttänyt, kun ei
ollut öljytahroja lattialla, eikä
haissut pakokaasut. Ainoa
vaara oli korkeat jännitteet
eli korjaajat ovatkin sähkömekaanikkoja.
Pääsimme sähköbussin kyytiin pienelle ajolenkille ja
kyllä se oudolta tuntui, kun
moottorin ääni ei kuulunut
lainkaan. Vain pientä suhinaa ja hieman rengasääntä
oli kuultavissa. Koeajon päätteeksi bussi ajettiin latauspisteeseen, jossa se seisoo noin
kuusi minuuttia ja on taas
valmis ajoon. (Kuva 10.)

Museoita ei saa
unohtaa
Modernin sähköbussin jälkeen oli syytä tutustua Volvon historiaan museossa.
(Kuva 11.) Sieltä löytyvät
niin henkilöautot kuin raskaskin kalusto, merimoottorit ja työkoneet sekä muukin
tuotanto missä Volvo on ollut
mukana. Näin lyhyessä ajassa
ei pystynyt kuin vähän pintaa
raapaisemaan. Kyllä tuohon
museoon voisi hyvin käyttää
puolipäivää, jos aikataulu

(Kuva 9.)

antaa mahdollisuuden. Eivät
kaikki Volvo linja-autot ole
9700 mallia, tässä esimerkki hieman vanhemmasta.
(Kuva 12.)

Matkan pääkohde
Persontrafik messut oli matkamme tavoite ja sinne oli
varattu aikaa koko tiistain iltapäivä. Siellä pääsimme näkemään linja-automaailman
nykyaikaa ja uutuuksia. Siitä
on kuvakollaasi toisaalla lehdessämme. Heti ovesta sisään
päästyämme kohtasimme Tomin kanssa Saara Remeksen.
Näin tuleva yhdistyksemme
puheenjohtaja tuli heti esitellyksi Linja-autoliiton edustajalle. (Kuva 13.)
Näyttelyssä vietimme aikaa
siksi pitkään, että nyt hotellille ei jäänyt yhtä pitkää
vapaailtaa kuin edellisenä
iltana. Näyttelyn jälkeen oli
yhteinen vapaamuotoinen
Mingeln, jossa on mahdollisuus verkostoitua näytteilleasettajien, vierailijoiden ja
alan ammattilaisten kesken
hyvän tarjoilun lomassa.

(Kuva 15.)

(Kuva 12.)

Kotiin päin
Matkanjohtaja oli ilmoittanut, että linja-automme
kohden Kapellskäriä lähtee hotellin edestä klo 9:45.
Näin todella tapahtui, käsijarru meni pois päältä juuri
tarkalleen tuohon sovittuun
aikaan. Mahtoipa meidän
kuljettajamme Timo kiitellä
ryhmää aikataulun noudattamisesta.
Matkalla poikettiin Linköpingissä
Flygvapenmuseossa. Siitäkin on eri juttu
ohessa. Kyllä on ruotsalaisilla ollut erilaisia ilma-aseita,
vaikka en tiedäkään mihin he
ovat niitä tarvinneet. Kotimatkallakin ryhmä oli hyvin
virkeää, vaikka tässä ollaan jo
illansuussa lähestymässä Kapellskäriä. (Kuva 14.)
Terminaalialue satamassa on
täysin uusittu ja nyt ajetaankin Finnlinesin lähtöselvitykseen aivan tuloreitin perälle oikeaa reunaa seuraillen.
Matkustajaliikenteen liput
saadaan linja-autoryhmällekin siitä pienestä kojusta
kuin henkilöautotkin. Tosin
Kimi joutui odottamaan passien tarkastusta ja lippujen
kirjoittamista ulkona.

seuraillen ja kaikki pääsivät
taas takaisin omille kotikonnuilleen. Matkan lopussa
kiittelimme toisiamme ja kiitettiin isosti matkan onnistumisen järjestäneitä.
Ja siellä kaikilla meillä oli
mukavaa, oi jospa oisit voinut
olla mukana.
Matti Kulmala
teksti ja kuvat

(Kuva 13.)

Ankea paluu
kylmään Suomeen
Laivamme rantautui Naantaliin torstaiaamuna seitsemältä. Terminaalin vieressä odottavissa henkilöautoissa oli
lasit aivan jäässä. Paluureittimme jatkui siitä lähtöreittiä

(Kuva 14.)
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Maanteiden kuninkaat-

Bussihistoriaa Tallinnassa 3.-6.11.
Olemme Suomessa
saaneet monena kesänä
ihailla upeasti entisöityä
kalustoa bussinäyttelyssä
Busland OÜ: n osastolla.
Nyt kokoelma oli esillä
yleisölle neljän päivän
ajan. Näyttely oli
pystytetty historialliseen
laivatehdasmiljööseen
Noblessneri Valukodassa
(valimo).
Esillä oli 14 bussia, kaksi Volga- taksia ja ideaan kuuluvasti rivi polttoainemittareita
sekä muuta pienempää rekvisiittaa. Näyttelyn järjestivät
Eesti Bussiajaloo Selts MTÜ
(Viron Linja-autohistoriallinen Seura), Timeless Buses ja
Mootor Grupp, jonka omistuksessa suurin osa busseista on. Kaikki ovat entisöity
Busland OÜ:n, AS SEBE:n
korjamoiden ja vanhojen bussien entisöinnin johtomiehen
ja harrastajan Tõnu Piiburin
Kiiun korjaamon toimesta.
Tilausajokuljettajat ja Linjaautohistoriallinen seura kävivät vierailulla
Syksyn aikana virisi ajatus,
että lähdetäänpä katsomaan
Tallinnaan busseja. Matkan
julkaisun jälkeen Rönnbergin Tomppa otti yhteyttä,
että mitäs jos SLHS lähtisi
mukaan. Eikun tuumasta toimeen. Soittoa Ikaalisten matkatoimistoon ja homma lähti
etenemään. Listalla oli tuota
pikaa 35 nimeä eli matkasta
tuli hyvin suosittu.
Ryhmä lähti matkaan Länsisatamasta perjantaina klo
10.30 ja Eesti Buss OÜ:n
violetti Mersu odotti ryhmää
lahden takana. Siirryimme
muutaman kilometrin län-
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vastassa vieraita. Tapasimme
myös Busland OÜ:n Suomen
asiakasjohtajan Marek Metsiksen. Näyttely sai innostuneen vastaanoton niin meissä
suomalaisissa kuin tallinnalaisissa. Neljän päivän aikana
paikalla vieraili 20 000 henkeä. Museobussiasiaa löytyy
netissä: www.timeless.ee
www.facebook.com/
EestiBussiajalooSelts.

Mies ja auto eli Evald ja Ikarus 255. Paikalla oli myös tuttuja kollegoita, Eesti
Bussijuhtide Ühing MTÜ:n (Viron Linja-autokuljettajien Yhdistys) hallituksen
puheenjohtaja Evald Lass oli esittelemässä hänen pitkällä urallaan tutuiksi tulleita busseja.
teen, josta tuli vastaan viime
vuosisadan alusta peräisin
oleva laivatehdasmiljöö. Venäjän tsaarinvallan aikana
täällä rakennettiin sukellusveneitä. Alue oli neuvostoaikaan suljettua sotalaivaston
tehdasaluetta. Vanhaan valimohalliin oli rakennettu bussinäyttely. Eesti Bussiajaloo
Selts:n hallituksen puheenjohtaja Toivo Leht, joka on
myös AS SEBE:n, Eesti Buss
OÜ:n ja Busland OÜ:n hallintoneuvostojen jäsen, oli

Parituntisen näyttelyvierailun
jälkeen kuljettajamme Tiit
Mahlakõiv vei meidät kaupungille, jossa ryhmä vietti aikaa
ruokaillen ja shoppaillen laivan lähtöön saakka. Tallinkin
Shuttle saapui vähälumiseen
Helsinkiin 21.30, joten kaikki
taisivat olla kotona vielä saman päivän aikana. Kurjasta
säästä huolimatta hieno päivä.
Näitä lisää…
Kiitos!
Ikaalisten Matkatoimisto Oy
Eesti Buss OÜ
Eesti Bussiajaloo Selts
Timeless Buses
Mootor Grupp
SLHS ry
Teksti: Timo Rinnekari
Kuvat: Eesti Bussiajaloo Selts
Tom Rönnberg,

Volgan rekisteritunnus kertoo jotain mielenkiintoista. Virossa oli 1980-luvulla
lakikokeilu, jossa rattijuoppo merkittiin rekisterilaatan ensimmäisellä kirjaimella eli o:lla. Kansankielellä oli tämä ”oinanumber” (pässinumero).

Mootor Grupp- konsernin johtaja Hugo Osula avasi näyttelyn
3.11. Taustalla Ikarus LUX vm –72, huomaa erikoinen kaukovalo.
(Kuva:Eesti Bussiajaloo Selts)

Tõnu Piibur - Eesti Bussiajaloo Selts museobussien
entisöinnin ”henki”, ammattiltaan Pelgulinna Gümnaasiumin johtaja. (Kuva: Eesti Bussiajaloo Selts)

Ikarukset 55 vm -68 ja LUX vm -72 loistivat upeine muotoineen. Huomaa LUX:n
erikoinen kaukovalo.

Kaikki bussit yhteiskuvassa näyttelyn avajaispäivänä 3.11.
(Kuva:Eesti Bussiajaloo Selts)

Näyttävä joukko bussiväkeä. Taustalla todellinen
helmi ja ainoa maailmassa ZIS 127 vuodelta 1956.

Viimeisimpänä kokoelmaa valmistunut Volvo B14 Autokori
vm 30-luvun lopulta. Tämä yksilö on muuttanut Tallinnaan
Suomesta.
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ESEDUssa koulutetaan bussinkuljettajia
Opiskelijat Kia Gynther, Sandra Häkkinen, Riku Kuisma, Aleksi Juutilainen Niklas
Blomfelt ja kouluttajansa Tarja Rantalaisen kanssa opetus-Volvon edessä

Uusia kuljettaja-ammattilaisia tulossa henkilöliikenteeseen
Raskaan liikenteen kuljettajaksi voi kouluttautua monella
tavalla, mutta pääpaino on
koulutuskeskuksissa ja niiden
kursseissa. Muista mahdollisuuksista mainittakoon Puolustusvoimien ajoneuvokoulutustoiminta, joka luonnollisesti
painottuu armeijan tarpeisiin,
mutta on siviilipuolellekin
toimiva ajoluvanhankintajärjestelmä.
Mikkelissä olevan ESEDUn
logistiikkaopetustilat sijaitsevat hieman kaupungista
pohjoiseen olevalla Kinnarin teollisuusalueella Kinnarinkatu 3:ssa. Samoissa
tiloissa toimivat myös Raskasparin palvelut-ja korjaamot. ESEDUn autoalaa opetetaan myös Pieksämäellä.
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Nuorisolla bussimaailmaan
ei ole kovin suurta kiinnostusta, aloittavasta n. 40
opiskelijasta vain muutama
valitsee (1-4) linja-autoalan.
Siisti sisätyö ei jostain syystä innosta vielä, vaan suuret kuorma-autot tuntuvat
m i e l e n k i i nt o i s e m m i l t a .
Saimme kuitenkin henkilökuljetukseen suuntautuneita
nuoria haastatteluun. Riku
Kuisma, Niklas Blomfelt, Aleksi Juutilainen,
Kia Gynther ja Sandra
Häkkinen olivat kaikki
kiinnostuneet busseista jo
heti alusta pitäen. Alalle hakeutumisesta oli erilaisia
mielikuvia painottuen kuitenkin isohin ajoneuvoihin.
Yhteistä näkemystä oli työn
sosiaalisessa
luonteessa,
ihmiseltä ihmiselle, jonka

saattoi liittää oikeaan ajamiseen vaihtuvissa maisemissa. Matkustajat, vastuu ja
kaluston koko tulivat myös
nuorille mieleen bussialaa
mietittäessä. Ajotapa-asenne
oli opiskelijoilla paikallaan.
Maininnat rauhallisuudesta,
sujuvuudesta, huolellisuudesta ja ennakoivasta ajotavasta oli mukavaa kuultavaa.
Matkustajia eivät nuoret tuntuneet ujostelevan, vaan harmistuneisiin ihmisiin pitää
heidän mukaansa pyrkiä suhtautumaan asiallisesti ja ystävällisesti. Meille kaikille ajankohtainen digitalisaatio sai
varauksettoman positiivisen
vastaanoton. Pääpaino siinäkin on työn helpottuminen
ja siihen oppiminen kannattaa tehdä porras kerrallaan.

Kouluttajien kannalta opetusmaailman uudet suuntaukset
tuovat mukanaan mietintää
ammattiasioiden esittämisnäkökulmista. Nuorilla on
huomattavasti erilaisemmat
lähtökohdat ymmärtää asioiden taustoja, olivat ne sitten sosiaalisia, teknillisiä tai
taloudellisia, kuin jo varttuneemmalla väellä. Lisäksi
tulevat vielä elämäntilanteet ja muut ihmisen kasvun
vaiheisiin kuuluvat ilmiöt.
Toisaalta taas oikeiden asenteiden oppiminen, ilman
menneen ajan painolastia,
lyhentää oleellisesti uusien
asioiden omaksumisen vaatimaa aikaa. Teknillisten ja
muiden asioiden muutosten
nopeus on hämmentävää,
mutta perusasiat pysyvät.
Teksti ja kuvat: Isko Uusimäki

Kouluttaja Erkka Lohtander

Kouluttaja Jarkko Leppä

Kouluttaja Tarja Rantalainen

Kouluttajat palaverissa Tarja Rantalainen, Teppo Nikkinen ja Jarkko Leppä

MIKKELISSÄ PÄÄMAJAKAUPUNGISSA

ESEDUn logistiikkakoulutuskeskus sijaitsee Mikkelin Kinnarissa, www.esedu.fi
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HANKO,
kesäkaupunki, joka toimii muinakin vuodenaikoina.
Hanko on monipuolinen
kohde ympäri vuoden. Suomen
eteläisin kärki on matkailullisesti hyvin vilkas kesäaikoina,
mutta sesonkiaikojen ulkopuolella kadut hiljenevät. Ilmiö
ei ole mitenkään harvinainen
Suomessa, mutta vaatii hieman
uutta tarkastelua.
Matkailu Hangossa mielletään lumettomaan ja lämpimään vuodenaikaan sopivaksi toiminnaksi, näin varsinkin
eteläisessä Suomessa. Kesä
onkin täynnä kaikenlaista
tapahtumaa, aktiviteettiä ja
kohteita, joihin matkustavaisten haluttaisiin tulevan.
Kohteet taas ovat usein kiinteitä rakenteita, joita voidaan
kuitenkin käyttää ympäri
vuoden, lomailukauden jälkeen, mm yritysmaailmaan
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soveltuvina henkilöstön koulutus-, tyky- yms-, tuotekehityspaikkoina.
Hanko on hyvä esimerkki jatkuvasta muutoksesta.
Palvelujen joustavuus vuodenaikojen mukaan kertoo
alueen
matkailuammattilaisten positiivisesta suhtautumisesta
tulevaisuuteen.
Mm kylpylätoiminnan henkiinherättäminen, kokonaan
uuden rakennuksen myötä,
on hyvä esimerkki tästä. Lomaresidenssien nouseminen
samaan
kokonaisuuteen,
palvelee laajasti kokonaismatkapakettien
myyntiä,
koska lähes kaikki tarvittava,
mm toimintapäivien järjestämiseen, on kävelymatkan
päässä. Liikuntapaikkoja on
tarjolla ja niistä saa lähempää
tietoa netistä www.hanko.fi/

palvelut/liikunta/liikuntapaikat/hinnasto.
Hangossa ei yritetä päästä
valtaviin
matkailijavolyymeihin sesongin ulkopuolisella ajalla, vaan tarjotaan
kohdennettua palvelua laatua etsiville erilaisiin tarpeisiin. Sinne ei ole pitkä matka
charterbussilla maanteitse tai
junalla ( intercity/pendolinovaihto Karjaalla taajamajunaan), mutta se on riittävän
etäällä arjen irtiottoja varten.
Hangon monipuoliseen historiaan on aina kuulunut
matkailu. Ulkomaita myöten
sinne on keräännytty tapaamaan tuttuja kylpylään, rannoille, ravintoloihin ja luonnon siimekseen. Satamasta
lähti laivoja ison veden yli
Amerikkaan, vieden suu-

Matkailusihteeri Ilse Klockars
ren määrän siirtolaisia kohti
uutta elämää. Sotien tiimellyksessä osa toiminnoista
luonnollisesti katosi, mutta
ideoita alettiin herätellä uudelleen henkiin rauhan ajan
niin salliessa. Meren läheisyys ja maaston helppokulkuisuus ovat edesauttaneet
kehitystä. Teollisen tuotannon monipuolisuus ,sekä sa-

Jan Westerling hoitaa saaristolaispöydästään
tunnettua ravintolaa, joka on auki ympäri vuoden.

Marskin huvila - Neljän Tuulen Tupa
tamien vilkkaus tuonnissa ja
viennissä, ovat osaltaan tuoneet työpaikkoja ja elävyyttä
Hankoon. Kielialueena se
on myös luonnollisesti rikas,
koska merenkulun myötä
myös” erilaiset murteet maailmalta” ovat löytäneet tiensä
niemeen.
Hankoa kehitetään voimakkaasti myös osana suurempaa

eteläisen rannikkosuomen
matkailukokonaisuutta. Yhdistämällä tilanteen mukaan
vahvuustekijöitä
saadaan
tarjontaan monipuolisuutta
ilman tarpeettomia kuluja ja
siten pidettyä kustannustaso
kurissa.
Hanko on päivämatkakohteena mainio ja useamman
päivän kohteena siitä saa vie-

lä enemmän irti. Yleisöopastuksien tarjonta on monipuolinen ja alueoppaat kannattaa
tilata vähintään päivää aikaisemmin.
Charterbussilla on näppärää tehdä katselmus Hangon
maisemista,asuntoaluista ja
muista nähtävyyksistä. Aikamatkallekin pääsee tuossa
tuokiossa, kun ajoreiteillä
tulee vastaan mielenkiintoisia historiallisia ilmiöitä ja
tapahtumia. Näillä retkillä
vuodenajalla ei ole merkitystä, mutta oleminen itse
paikanpäällä, tarinoita kuuntelemassa, ”on se jokin!” Tilausajobussin pysähtyessä
esimerkiksi länsisatamassa
Kuningatarvuoren lähelle,
voi siitä kävellä aallonmurtajalle tai kiivetä kallioille maisemia ihailemaan. Hankoa

voi ihailla myös mereltä. Risteilyjä voi tehdä erikokoisilla
veneillä ja laivoilla. Reitit voidaan räätälöidä asiakkaiden
mieltymysten mukaan, mutta
valmiita vesimatkojakin on
runsaasti. Hanko on panostanut paljon internettiin ja
siellä on aina viimeisin tieto
tapahtumista ja niihin liittyvistä oheistoiminnoista.
On luonnollista, että offseason aikoina kaikenlainen tarjonta vähenee, mutta
esimerkiksi ravintola Origo
toimii ympäri vuoden ja se
on riittävän suuri bussiryhmällekin. Hangossa voi myös
tilata paikalliselta Frimanresor.fi bussiyhtiöltä sopivankokoisen auton alueeseen
tutustumista varten.

www.hanko.fi

Kuvat ja teksti Isko Uusimäki
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Vierailu Pohjois-Suomen
Rautatieharrastajien ry:n varikolla
Oulujärven alueosasto järjesti
joulukahvit jäsenille ja kahvittelun jälkeen hallituksen kokouksen PoRha ry:n tiloissa Oulussa
Joutsensillan kupeessa olevilla
halleilla lokakuun viimeisenä
sunnuntaina. Meitä opasti
vanhojen junien salaisuuksiin
PoRhan aktiivijäsen Tauno Papunen ja Seppo Kälkäinen. Tauno
on ollut 15 vuotta eläkkeellä
konduktöörin tehtävistä. Hän
aloitti vuonna 1966 Lättähatun rahastajana. Muutaman
vuoden jälkeen Tauno eteni
konduktööriksi ja viimeiset 20
vuotta hän toimi esimiehenä eli
opastuskonduktöörinä PohjoisSuomessa huolehtien, että
konduktöörit rahastavat oikein.
Seppo pyörittelee onnikan rattia
työkseen, mutta kesäisin hän
toimii Lättähatussa rahastajana.
PoRha ry eli Pohjois-Suomen
Rautatieharrastajat ry on
perustettu elokuussa 2000.
Yhdistys kehittää ja ylläpitää rautatie- ja pienoisrautatieharrastusta sekä vaalii ja
säilyttää rautatiehistoriallista esineistöä, perinnettä ja
kulttuuria. Jäseniä on n. 220
Keski-Suomesta Lappiin ja
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Oulusta Kainuuseen. Jäsenistöön kuuluu rautatiealan
ammattilaisia,
harrastajia
ja yhdistyksen toimintaajatuksesta kiinnostuneita
henkilöitä eri ikä- ja ammattiryhmistä. Museokaluston
kunnostamisen, museoliikenteen ja pienoisrautatietoiminnan lisäksi
PoRha järjestää mm. kerhoiltoja, rautatieaiheisia esitelmä- ja yleisötilaisuuksia
sekä jäsenmatkoja sekä -retkiä. PoRha antaa tarvittaessa myös asiantuntija-apua
toimialaansa liittyvissä tilanteissa. Muita Suomessa
toimivia yhdistyksiä ovat
Porvoon museorautatie ry,
Keitele-Museo Äänekoskella
ja Haapamäen Museoveturiyhdistys ry.
Aktiivisia toimijoita PoRhassa on n. 30 henkilöä, jotka
talven aikana kunnostavat ja
entisöivät kalustoa. Kesäkaudella (kesä-elokuu) ajetaan
tilausliikennettä Lättähatuilla mm. Oulun Päivien aikaan
Oulu-Ii, Oulu-Liminka tai
Oulu-Muhos reitillä. Työn
alla on useampia vaunuja, joista osa on saatu lahjoituksena.
Entisöinti kestää useamman

Oulun rautatieasemalla lähdössä
Raaheen.

Entisöitävä moottorivaunu, valmis 2024.

Ratahenkilöauto entisöitävänä.

Raahen asemalla

vuoden, koska työ tehdään
talkoovoimin. Esimerkiksi
moottoriresiinan (Moren)
entisöinti kesti 5 vuotta.
Niitä käytettiin rataosaston
työmiesten kuljetukseen työmaille. Punavalkoinen More
käännettiin kiskoilla tunkin
avulla toisin päin, koska niitä
voi ajaa vain eteenpäin. Tällä
hetkellä työn alla on moottorivaunu, jonka on luvattu
olevan valmis vuoteen 2024
mennessä.
Ajohallintalaitteet

Tauno kertoo ja näyttää kuvia Moren
entisöinnistä

Lättähattujen historia alkaa
1950-luvulta. Ensimmäinen
sinivalkoinen Lättähattu valmistettiin 1954. Ne ovat Valmetin Tampereella valmista-

mia dieselmoottorivaunuja eli
kiskobusseja. Kansankielessä
niitä kutsuttiin Lättähatuiksi
silloisen nuorisomuodin mukaan, vaikkakin niiden nimeksi oli Valtionrautateiden
järjestämästä nimikilpailusta valittu Sinikko. Ne korvasivat höyryveturivetoiset
junat. Lättähatut poistuivat
säännöllisestä käytöstä 1988.
Tänä päivänä Lättähattuja on
ainoastaan museokäytössä.
Lättähatussa on aina sekä
kuljettaja että tähystäjä, koska siellä ei ole laitteita, jotka
hoitaisivat opasteiden seurannan ja mahdollisesti junan
pysäytyksen hätätapauksissa.
Huippunopeus 4-vaihteisella
vaihteistolla on 95 km/h ja
matkanopeus museojunalla
80 km/h. Lättähatun kulutus on kuljettajasta riippuen
25-30 l/100 km. Juna, jossa
on kaksi dieselmoottorilla
varustettua vaunua kuluttaa
n. 60 l/100 km.
Tauno kertoi tarinan asiakkaasta, joka oli ollut hieman
haastavampi. Siihen aikaan
keskusteluyhteyttä veturinkuljettajan ja konduktöörin
välillä ei ollut. Veturissa ei
tiedetty mitä vanuissa tapahtui. Neuvokkaat konduktöörit kirjoittivat viestin lapulle,
jonka he kiinnittivät narulla
koivuhalkoon ja Iin asemalla
nakkasivat sen asemanhoitajalle. Lapussa oli pyyntö

tilata poliisit Oulun asemalle
asiakasta vastaan.
Aurinkoisena
alkutalven
sunnuntaiaamuna
Oulun
rautatieasemalla odotti innokas joukko lapsia, vanhempia
ja isovanhempia Lättähattua
saapuvaksi. Junaan nousi
myös Joulupukki muorinsa kanssa, jotka kiireidensä
keskeltä olivat lähteneet mukaan Hantvärkki-Messuille
Raahen asemarakennukseen.
Rahastajaksi junaan oli hypännyt tuttu mies linja-auton
ratin takaa, Seppo. Matkan
varrella näimme monta vanhaa asemarakennusta. Messuilla meillä oli muutama
tunti aikaa auttaa joulupukkia ja -muoria joululahjahankinnoissa. Paluumatka sujui
nostalgisissa ja leppoisissa
tunnelmissa. Pääsinpä vielä
katsomaan kuljettajan näkymiä liikkuvasta junasta, mikä
meitä kuljettajia varmasti
aina kiinnostaa.
Jos kiinnostuit Lättähatun
veturinkuljettajan hommasta, niin koulutus maksaa tänä
päivänä noin 20000€.
"http://www.porha.fi/"www.porha.fi
Kuvat ja teksti Katja Pyyny
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Tilaa
Clubituotteita
UUTUUS TUOTE
PELLAVA PEFLETIT

••
VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
••
MEILLE
ON
HELPPO
TULLA
MEILLE
ON
HELPPO
TULLA
TERVETULOA!
TERVETULOA!

Avoinna
klo 10–23

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

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

LAUKKU-CENTER

Hyvää palvelua

20 vuotta!

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

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

info@harkapakari.fi
info@harkapakari.fi

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

SUOSIKAA
ILMOITTAJIAMME

KÄYTTÄMÄLLÄ
HEIDÄN PALVELUJAAN
ma–la 7-21, su 10–21

BUSSI-TILAUSLENTO-BUSSI
kuvitteellinen
maa-ilmalentokeikka
Suomeen

PYHÄTUNTURI KUTSUU

Suomessa välimatkat voivat olla tietynlainen haaste. Suomi on
pitkä maa, jossa päivämatkaa voidaan mitata kilometreissä ja
tunneissa. Retkeä voidaan tehdä monella tavalla ja hyödyntää
luontomme moninaisuutta. Bussi-laiva-bussi versio on oivallinen
kiirettömälle etenemiselle rannikolla ja sisävesillä kesäaikaan.
Syksyn tultua alkaa valoisaaika vääjäämättä lyhentyä ja
silloin voisi olla bussit-tilauslento-bussit eräs mahdollisuus niille pienemmille ryhmille, jotka haluavat nähdä
maatamme sekä ilmasta että
tientasosta mahdollisimman
monipuolisesti,
nopeasti
mutta laadukkaasti, sopivalla
hinnalla kaikille osapuolille.
Logistisesti reissu toimisi siten, että esim 20-paikkainen,
hyvin varusteltu, tilausajobussi noutaa Helsinki-Vantaan kentältä ryhmän ja vie
hotelliin. Helsingissä kevyt
yleiskiertoajelu ja ilta vapaa.
Aamulla bussi vie ryhmän
kentälle ja lähtee sitten ajamaan matkatavaroiden kanssa kohti Oulua.
APT Helsinki-Vantaalta tilauslento lennättää ryhmän,
käsimatkatavaroiden kanssa,
esimerkiksi Lappeenrantaan.
Siellä tehdään paikallisella tilausajobussilla rengasmatka
tärkeimpiin kohteisiin ja palataan kentälle. Seuraavana
kohteena voisi olla Kuopio,
jossa jälleen tilausajobussikuljetukset ja paluu kentälle,
josta lento Oulunsalon kentälle.
Helsingistä ajanut bussi ottaa
lentomatkalaiset Oulun kentältä kyytiin ja vie hotelliin
pienen kiertoajelun kautta.
Seuraavana aamuna bussi
vie matkalaiset kentälle, josta ilmaillaan Rovaniemelle.
Siellä paikallinen tilausajobussi on vastassa ja kierrättää
reissaajat tärkeimmissä tai
halutuissa paikoissa. Yöpy-

minen Rovaniemellä, josta
aamutuimaan alkuperäisellä bussilla kohti pohjoista.
Sopivan päivämatkan jälkeen majoitt uminen vaikka
Luostolle ”lusthin pithon” ja
seuraavina päivinä joko ajoa
eteenpäin tai tutustumista
lähialueeseen.
Pohjoinen
kierretään halutulla tavalla ja
jostain kohtaan suunnataan
etelään.
Paluumatkalla yöpyminen
Kemiin, jossa seuraavana
päivänä esimerkiksi lumilinnailua tai jää-/meriseikkailua. Kemiläisellä bussilla
sitten sopivana ajankohtana
lentoterminaaliin. Ryhmän
oma bussi lähtee matkatavaroiden kanssa kohti Kokkolaa
jo heti aamusta, jonne kumipyörät ehtivät päivän mittaan
hurruutella. Kentältä ryhmä
kyytiin ja majoitukseen. Aamusta kohti esim Kaustisen
jäsenkorjaamoa ja illaksi Seinäjoelle. Parin päivän pohjanmaapyörityksen jälkeen
keula kohti etelää ja Tamperetta. Sieltä ei sitten olekaan
pitkä matka joko Turkuun tai
Helsinkiin joko lentokoneella tai maanteitse.
Tässä kuvitteellisessa matkassa ei ole kysymys siitä,
paljonko se maksaa, vaan
mahdollisuudesta tarjota jotain muuta, kuin perinteisiä
ratkaisuja niille, jotka sitä haluavat. Matkailun syvimpiä
ongelmakentt iä on ihmisten
kiinnostuksen herättäminen
ja saaminen haluamaan päästä matkaan kokemaan elämyksiä mihin vuodenaikaan
tahansa Suomessa.

Yhdistyksen oma kelohuvila odottaa Sinua Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä ja pystyy majoittamaan
mukavasti 4-6 henkeä ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi
tarjoaa aktiviteettejä ja lapin elämyksiä ympäri vuoden.
Mökiltä on matkaa palveluihin noin 1500 m. Katso myös
www.pyha.fi Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu
keittiö, pesukone, kuivauskaappi, astianpesukone, tunnelmasta ja lämmöstä vastaa Tulikiven vuolukivitakka, 2 televisiota, taulu-TV kortinlukijalla (antenniverkko), DVDsoitin,
vajasta löytyy 2 polkupyörää, lämpöpistoke autolle. Pihalla
on myös grillikota. Lomakohteen osoite: Pyhätunturintie
1298, 98530 Pyhätunturi Varaukset hoitaa Jukka Kähkönen
0400 695 316, E-mail: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.
fi Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta www.
tilausajokuljettajat.fi/kelohuvila HINNASTO JÄSENILLE:
Sesonkiviikot: 1, 8 – 18, 36 – 40, 52,53 : 400 € /viikko,
Muut ajat: 300 € /viikko Henkilökannattajille: 500/400 € /
viikko. Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € / vrk,
etusija kokonaisilla viikoilla.

Isko Uusimäki
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VDL Bus &
Coach Finland Oy
kiittää
asiakkaitaan
kuluneesta
vuodesta
ja toivottaa
Hyvää Joulua
sekä menestystä
vuodelle 2017

VDL Bus & Coach Finland Oy
Koivukummuntie 9
01510 Vantaa

Rauhallista
Joulua!
Neste K Linnatuuli

Helsingintie 1426, Tervakoski
Puh. (03) 630 4230

www.linnatuuli.ﬁ

Radio
Coach

VASTAA LUKIJOIDEN
KYSYMYKSIIN

24h

h
Luovuta verta !

huomaamatta. Esimerkkinä voisi
olla päiväysmerkinnät, jotka laitteet
”oikolukevat” jonkin edellä koodatun mallin mukaisiksi. XX päiväys
muuttuukin seuraavaksi XX +1 ja
kellonaika 16.00 ajaksi 04.00.

Meiltä kysytään: Mitä
eroa on digitaalisella ja
pereinteisellä toimenpiteellä esim. majoitusta
varattaessa.
Me vastaamme: Periaatteessa
ei pitäisi olla mitään, mutta
bittimaailmassa saattaa jokin
muuttaa sisältöä käyttäjien

Mistä Suomen kaupungista löytyy tämä veistos? Vastaukset
aineisto@tilausajokuljettajat.fi.
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Tilausajokuljettajat ry:n
Uusimaa - alueosasto 01
toivottaa
kaikille jäsenilleen
ja yhteistyökumppaneilleen
Hyvää Joulua
Ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2017

Häme - Kaakko
alueosasto 03 toivottaa
Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2017
kaikille
jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneille.

Tilausajokuljettajat ry:n
Lounais-alueosasto 02
toivottaa kaikille
jäsenilleen
sekä
yhteistyökumppaneilleen
Rauhallista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta 2017

Pohjanmaa alueosasto 07
toivottaa
Hyvää Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2017
kaikille jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneilleen.

c cc

ggg

k kk
Alueosasto Kalla 08
toivottaa
kaikille jäsenille ja
yhteistyökumppaneille
Hyvää Joulua
Ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2017
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Oulujärvi alueosasto 09
toivottaa
Hyvää Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2017
kaikille jäsenilleen
ja
yhteistyökumppaneilleen.

Tilausajokuljettajat ry:n
alueosasto Lappi 10
toivottaa
Hyvää Joulua
Ja
Rauhallista
Uutta Vuotta 2017
kaikille jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneilleen.

Charter
Club -lehden
toimitus
toivottaa
lukijoilleen
Hyvää Joulua
ja
Onnea vuodelle 2017

LAPPI ALUEOSASTO 10 VUOSIKOKOUSKUTSU

UUSIMAA – ALUEOSASTO 01 VUOSIKOKOUSKUTSU

Lappi alueosasto 10 sääntömääräinen vuosikokous pidetään

Uusimaa-alueosasto 01 pitää sääntömääräisen vuosikokouksen

Lauantaina 21.1.2017 klo 16.00
Paikka Neste Reissumies, Alakorkalontie 22, 96300 ROVANIEMI
Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§ määräämät asiat.
Tervetuloa kaikki mukaan. Lappi alueosaston hallitus
varapuheenjohtaja Risto Koivula

Häme-Kaakon alueosasto 03 VUOSIKOKOUSKUTSU
Tervetuloa alueosastomme sääntömääräiseen vuosikokoukseen

lauantaina 14. tammikuuta 2017 klo 12.00.

Kokous pidetään Rantasipi Ikaalisten Kylpylässä.
Kokouksessa käsitellään alueosaston sääntöjen § 10 määräämät asiat.
Kokouksessa kahvitarjoilu. Ilmoitathan jos osallistut kokoukseen. Hallitus

ALUEOSASTO 03 HÄME-KAAKKO JÄRJESTÄÄ

perinteisen koko perheen piknik-päivän lauantaina 14.1.2017
Rantasipi Ikaalisten Kylpylään. Matkan hinta; aikuiset 35,- alle 15-vuotiaat
18,- sisältäen bussikuljetuksen, kylpyläkäynnin (3h) sekä buffet-ruokailun
(klo. 15.30) Aikataulu Lahti, matkakeskus 8.30, Hämeenlinna,
Wetterhoff 9.30 Tampere, linja-autoasema 10.30. Paluulähtö ruokailun
jälkeen, noin kello 17.00 Tiedustelut sekä sitovat ilmoittautumiset
keskiviikkoon 28.12.2016 mennessä sihteerille
sähköpostitse jarkko.junkkari@gmail.com tai puhelimitse 050-529 2888
Maksut 28.12.2016 mennessä alueosaston tilille FI74 425210 20030123
Viestikenttään maksajan nimi ja henkilömäärä

Tervetuloa täysin remontoidulle
ja laajennetulle Neste-asemalle
Tarjoamme

Kuljettajille eväät
ja lisäksi mukaan
annamme pienen
matkaevään.

Aamupala, lounas noutopöydästä
ja À la carte tarjolla joka päivä!

Maanantaina 16.1.2017 klo 18.00
Paikka Volvo Finland, Osumakuja 4, 01530 VANTAA
Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§ määräämät asiat.
Kaikki tervetuloa mukaan. Puheenjohtaja Rolf Metsola

LOUNAIS – ALUEOSASTO 02 VUOSIKOKOUSKUTSU
Lounais-alueosasto 02 sääntömääräinen vuosikokous pidetään

Maanantaina 16.1.2017 klo 18.00
Paikka Leenan Lounas, Kuormakatu 17, 20380 TURKU
Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§ määräämät asiat.
Tervetuloa kaikki mukaan vaikuttamaan alueosastosi asioihin.
Tarjolla pientä iltapalaa. Paikalla Esa Salo Varsinais-Suomen poliisista
Puheenjohtaja Pekka Maunu

POHJANMAA – ALUEOSASTO 07 VUOSIKOKOUSKUTSU
Pohjamaa – alueosasto 07 sääntömääräinen vuosikokous pidetään

Sunnuntaina 15.1.2017 klo 14.00
Paikka Neste Oil Kaustinen, kokoustiloissa. Osoite Teerijärventie 1,
69600 KAUSTINEN. Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Pohjanmaa alueosaston hallitus
puheenjohtaja Janne Tastula

KALLA – ALUEOSASTO 08 VUOSIKOKOUSKUTSU
Kalla – alueosasto 08 sääntömääräinen vuosikokous pidetään

Maanantaina 16.1.2017 klo 18.00
Paikka Volvo Center, Mestarinkatu 3, KUOPIO
Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§ määräämät asiat.
Samalla SLHS Pohjois-Savon osaston ( Suomen Linja-autohistoriallinen Seura)
kanssa illanistujaiset kuvia katsellen ja keskustellen ”veteraani” busseista.
Samalla keskustellaan yhdistyksen / KALLAN tulevasta toiminnasta sekä
kehityksestä. Toivotaan runsasta osanottoa, ei tarvitse ”pelätä” hallitusvastuuta. Kukaan ei sinne pakolla joudu ! Kahvitarjoilu Tervetuloa
Ystävällisin terveisin puheenjohtaja Timo Ruotsalainen

Ystävällistä palvelua kauniin Längelmäveden rannalla
 <Yfki``]gYhGWUbVif[Yf!hichhYYh
 DYfigY`]bhUfj]__YYh
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Tampere–Jyväskylä tien
puolivälissä aivan Valtatie 9
varrella. Hyvät P-alueet.

Neste Länkipohja
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OULUJÄRVI – ALUEOSASTO 09 VUOSIKOKOUSKUTSU
Oulujärvi – alueosasto 09 sääntömääräinen vuosikokous pidetään

Sunnuntaina 15.1.2017 klo 15.00
Paikka Peuhun Kartano, Peuhuntie 194, 90460 OULUNSALO
Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§ määräämät asiat.
Ruokatarjoilu, ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot.
Tervetuloa mukaan. Ilmoittaudu 6.1.2017 mennessä
puheenjohtajalle: pekka.pollari1@gmail.com tai puh: 0407641172 /
alueosaston sihteerille : katja.pyyny@tilausajokuljettajat.fi tai 0405654228
Tervetuloa Puheenjohtaja Pekka Pollari
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Sinivalkoinen Suomi
100 vuotta 2017

Ryhmävaraukset puh. 010 292 0110
LASI-KOSTAMO

Yrittäjänkatu 4, 20760 Piispanristi
Puh. 010 292 0110 • LQIR#ODVLNRVWDPR¿

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

REALPARK

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

[[[RMREROIMXXMS½

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

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

JÄRVENPÄÄ

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

TI LAUSAJ OKU LJ ET TA JAT JA
M ATKA NJ OHTA JAT!
Monet ABC-liikennemy ym älät
tarjoavat käy ttöönne om at taukoja virkis tys tilat. Auta myös
liikennemyym älä ä var autum aan
ryhmä si tuloon ilmoit tam alla siit ä
etukäteen . Mukav aa joulun odotus ta
ja ter vetuloa ABC:lle!
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Kaikesta siitä, mitä ihmisen silmä näkee, tulee ja
täytyy tulla valoa silmään.
Mitään, mistä ei tule
valoa, emme voi nähdä.
Pimeässä emme siis näe
mitään, liian kirkkaassa
silmä saattaa taas häikäistyä ja suora auringonvalo silmään voi jopa
vahingoittaa sitä. Päivän
valossa näkeminen on siis
helppoa, koska valoa on
riittävästi. Hämärässä ja
pimeässä on toisin. Silloin
meidän on turvauduttava
apukeinoihin eli valoihin.
Valoa tielle voi tulla tievalaistuksesta ja auton omista
valoista. Vaikka tie olisi valaistukin, meidän on kuitenkin hämärässä ja pimeässä
ajettaessa käytettävä ajovaloja. Mitkään päivävalot eivät
siis kelpaa. Kun tie tai katu
on riittävästi valaistu, kaukovalojen käyttö muuhun kuin
tarvittavaan merkinantoon
on kiellettyä. Seisontavaloilla
ei siis saa ajaa koskaan.

Mitä valoja
käytämme?
Auton ajovaloja ovat lähi- ja
kaukovalot.
Kaukovaloja
käytämme aina kun niistä
hiukankin on hyötyä, paitsi silloin kun ne häikäisevät
vastaantulijaa tai edellä ajavaa. Kaukovaloilla meidän
tulee nähdä sellaiselle etäisyydelle, jolla auton normaali
pysäyttäminen ajonopeudesta onnistuu. Pidemmälle ei
tarvitse nähdä. Turhilla kaukovaloilla vain häikäisemme
kaukana vastaantulevaa ja
joudumme vaihtamaan valot
lähivaloille aivan liian aikaisin. Kohdattaessa pitkään
lähivaloilla ajaminen on vaarallista.
Auton edessä voi olla myös
sumuvalot, jokseenkin turhat? Sumuvaloja voimme
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suuntaamme kaukovaloilla
katseen niin pitkälle kuin
näemme ja lähivaloilla suuntaamme katseen tien oikeaa
reunaa pidemmälle kuin lähivalot näyttävät. Koskaan
ei saa katsoa vastaantulevan
valoihin. Silmä häikäistyy ja
palautuminen kestää aikansa.

Valojen laatu,
määrä, kunto ja
suuntaus.

Auton valojen ihmeellinen
maailma, miten käytämme,
miten näemme,
miten suuntaamme?
tarvita vain kun keli on sellainen, että voimme ajaa korkeintaan nopeutta 30 km/h.
Yleinen harhakäsitys on, että
sumuvaloista lähtee valoa
vain alaspäin, mutta pienellä
tarkastelulla voi havaita niistä yläsuuntaankin lähtevän
valon. Tuo yläsuuntaan lähtevä valo on tarkoitettu tuossa
pienessä nopeudessa valaisemaan tien reunan merkkaavat sumutolpat ja liikennemerkit. Muutoin ne jäisivät
näkymättömiin. Emmehän
me näe tolppia ja merkkejäkään, jollei niistä heijastu
valoa meidän silmiin. Sumuvaloista sivuille lähtevä valo
on tarkoitettu tien reunan ja
reunaviivan näkemiseen.

Mitä silmä näkee?
Ihmisen silmä on melkoisen
automaattinen säädöiltään.
Emme paljon pysty vaikuttamaan silmän toimintaan.
Aurinkolaseilla pystymme
rajoittamaan silmään tulevaa
valon määrää, mutta sitäkään
ei saa rajoittaa liikaa. Kun
suora auringonvalo on estetty tulemasta silmään, niin
aurinkolaseja voidaan tarvita
lumi- tai jääpintaisilla keleillä

ja märällä tienpinnalla ajettaessa sekä auringon paistaessa
tosi alhaalta. Hyvillä autonkuljettajalle tarkoitetuilla kuparilinssisillä aurinkolaseilla
voimme lisätä kontrastia sumussa ja sateessa ajettaessa,
kunhan valoa on riittävästi.
Silmä säätää valoaukkoaan
aina sen kirkkaimman näkemänsä kohteen mukaan.
Tämä on helppo todeta iltahämärässä, kun taivas on kirkas. Peitetään se kirkas yläosa
jollakin, esimerkiksi kädellä,
henkilöautossa aurinkolipalla tai jollakin muulla hyvällä
konstilla, esimerkiksi lipalla.
Kun kirkas taivas on peitetty, näemme ihmeen paljon
paremmin sinne alas tielle
hämärään. Tämä sama ilmiö
haittaa näkemistä, jos syyllistymme sumuvalojen virheelliseen käyttöön. Sumuvalot
tekevät auton eteen lähietäisyydelle kirkkaan pinnan
ja se estää meitä näkemästä
hyvin kauas. Siis mitä enemmän valoa lähellä, sitä huonommin näemme kauaksi.
Ja sinne etäämmälle meidän
täytyy nähdä. Liikenneturvallisuuden pitää olla etusijalla. Valoilla ajaessamme

Hyvän näkemisen kannalta
tärkeää on, että valot ovat
hyvän laatuiset. Valojen määrä ei ole niinkään oleellinen
asia. Jos meillä on paljon kaukovaloja, niin valon määrän
väheneminen
lähivaloille
vaihdettaessa on aivan liian
suuri silmän reagoinnille.
Myös valon värillä on merkitystä. Vahvasti sinisen kirkkaat ksenonvalot eivät ole
ollenkaan mukavat silmälle.
Niistä puuttuu liikaa valon
eri aallonpituuksia ja silmä
ei pysty toimimaan oikein.
Led-valoilla on vähän samaa
ongelmaa. Ne näyttävät kyllä kirkkailta, mutta silmä ei
pysty hyödyntämään niitä
tehokkaasti. Silmä tarvitse
hyvien havaintojen tekemiseen riittävästi eri valon aallonpituuksia. Kirkaskin valo
saattaa olla valomäärältään
pienempi kuin moniaallonpituinen vähemmän kirkkaalta
näyttävä valo.
Itse valojen rakenteeseen
en tässä sen enempää puutu. Sanon vain lyhyesti, että
huonoon suuntaan on menty,
kun valojen kokoa on lähdetty pienentämään. Jos valon
lähde olisi vain yksi pieni
piste ja kaikki sivuheijastumia antavat pinnat olisi saatu
poistettua, voisivat pienetkin
valot olla hyvät. Tuota edellä
mainittua eivät valojen valmistajat ole vielä onnistuneet
toteuttamaan. Valojen kunto

ja puhtaana pysyminen, ovat
sittenkin paljon tärkeämpiä
tekijöitä hyvän näkemisen
takaamiseksi, kuin se miltä
valot näyttävät.

Tärkein on
suuntaus.
Auton ajovaloista puhuttaessa, ei ole mitään muuta niin
tärkeää kuin niiden oikea
suuntaus. Vaikka auton nokalla olisi kuinka paljon valoja, mutta näyttävät minne
sattuu, niin ei niillä näe ajaa
turvallisesti. Miksi meidän
ajettavaksi valitettavan usein
tulee autoja, joiden valojen
suuntaus ei ole oikein tehtynä. Se, että valot ovat katsastuksessa hyväksytyt, ei
vielä ollenkaan takaa niiden
hyvää suuntausta. Henkilökohtaisesti olen autoinsinöörin koulutuksella ja 42
vuoden kokemuksella tehnyt
joidenkin Volvo linja-autojen
valojen suuntausta. Kyseessä
oli jo vajaa kymmenen vuotta vanhat autot, joten säädöt
eivät olleet kaikkein herkimmin liikkuvat. Aikaa kuuden
valon hyvään suuntaamiseen, kaksi lähivaloa ja neljä
kaukovaloa, meni kahdesta
neljään tuntia autoa kohden.
Sen jälkeen niillä jotain nä-

kikin. Suuntauksia työkseen
tekevä tekee sen varmaan nopeammin.
Valojen suuntauksessa on
tärkeää, että valot näyttävät
suoraan eteenpäin ja samaan
toimintaan tarkoitetut parit aivan täsmälleen samalle
korkeudelle. Ns. ”Matolaatikolla” tämä suuntaus ei onnistu. Suuntaus on tehtävä
sopivassa hämärässä vaakasuorassa tilassa viiden kymmenen metrin etäisyydellä
olevaan seinään suuntaamalla. Valojen paikka merkitään
tähän seinään auton sivuista
ja vaakalinjoista rihtaamalla.
Niistä kohdista mitataan sitten ne kohdat, mihin valon
pitää näyttää. Sivusuunta on
merkin kohdalla, mutta korkeuden merkki lasketaan. Lähivalojen näytön tulee laskea
yhdestä kahteen senttimetriä
metrin matkalla. Eli jos lähivalon korkeus maasta autossa
on yksi metri ja valo laskee
kaksi senttimetriä metrillä,
niin valo näyttää viidenkymmenen metrin etäisyydelle.
Se on hieman liian vähän,
pienempi lasku metriä kohden riittää. Vähintään sentti
metriä kohden tuon laskemisen tulee olla.
Kaukovalojen suuntaus var-

sinaisten kaukovalojen kohdalla on pieni lasku metriä
kohden. Puoli senttimetriä
metriä kohden tarkoittaa
sitä, että metrin korkeudella
olevat valot näyttävät kahdensadan metrin päähän.
Lähemmäksikin saa niiden
keskilinja näyttää, jos autossa on lisäkaukovalot varsinaisten korkeudella. Nuo
lisät säädetään näyttämään
hieman pidemmälle, mutta ei
milliäkään vaakatasosta ylöspäin. Katolla olevat lisäkaukovalot ovat sitten aivan oma
lukunsa. Niiden ei missään
tapauksessa tule näyttää ns.
liian kauaksi. Hyvä etäisyys
katolla olevien lisäkaukovalojen näytölle, siis keskilinjan
suuntaus, on noin 150 – 250
metrin etäisyydelle. Kolmen
ja puolen metrin korkeudella
oleva valo osoittaa 175 metrin etäisyydelle, jos lasku
metriä kohden on kaksi senttimetriä.

Millä se hirvi
nähdään.

valoa säteile, kaikki valo on
siis auton valoista lähtenyttä
ja takaisin heijastunutta. Jos
näkisimme hirven kilometrin
päässä edessäpäin tiellä, niin
siitä hirvestä ei paljon haittaa
ole. Se on varmasti vaihtanut
jo paikkaansa siihen mennessä kun itse olemme ehtineet
siihen kohtaan. Sadankin
nopeudella tuon kilometrin
ajaminen kestää 36 sekuntia.
Neljännes kilometrin päässä
olevan hirven luo ehtiminen
kestää yhdeksän (9 s) sekuntia. Sinä aikana on vielä
jotain tehtävissä ja suurella
todennäköisyydellä hirvi on
ehtinyt poistua. Sadan metrin päässä olevan hirven nähtyämme, olemme silloinkin
ehtineet aloittaa jarrutuksen
ja vauhti hidastunut käytettävissä olevan 2,6 sekunnin aikana. Miksi vain 2,6 sekuntia?
Reaktioaika on vienyt siitä
sen ensimmäisen sekunnin.
Jos hirvi nähdään 28 metriä
ennen ja nopeutta on 100
km/h, niin reaktioaika yksi
sekunti on tuossa nopeudessa 28 metriä. Emme siis ehdi
jarruttaa ennen törmäystä.
Niillä sumuvaloilla nähdään
ehkä juuri tuo matka.
Kyllä heijastin on sentään
hyvä turvallisuusvaruste. Se
palauttaa lähes kaiken siihen
tulleen valon ja näkyy siten jo
kaukaa. Näkeehän ihminen
tähtiinkin ja ne vasta kaukana ovat. Toki se tähdistä
tuleva valo on lähtenyt niistä
jo useita vuosia sitten, kun
ovat valovuosien etäisyydellä
maasta. Valovuosi tarkoittaa
sitä matkaa, jonka valo kulkee vuodessa ja valon nopeus
on noin 300 000 km/s.

Matti Kulmala
teksti ja kuvat

Muistamme vielä, mistä tekstin alussa oli puhe. Hirvikin
nähdään vain silloin, kun siitä
lähtevä valo tulee kuljettajan
silmään. Hirvi itse ei mitään
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Volvon johtoryhmä leikkasi nauhan

VOLVO FINLAND TRUCKS&BUSES UUDET TOIMITILAT AVATTIIN
VIRALLISESTI VANTAALLA
Volvo Finland Ab:n uudet toimitilat saivat juhlallisen avajaisseremonian 11.11.2016 Vantaan
Osumakuja 4:ssä. Paikalle oli
kutsuttu huomattava määrä alan
vaikuttajia ja kokonaisuudesta oli
rakennettu näyttävä spektaakkeli
juhlapuheita, nauhan leikkausta,
hienoa köysiesitystä ja tarjoilua
sekä seurustelua.
Illan juontajina toimivat alan
ammattilaiset Laura Ruohola ja
Nicke Lignell.

Ilmari Mustonen ja Erkki Hölli
tä ja uskollisen asiaskaskunnan antamaa voimaa toimintojen eteenpäin viemisessä.
Nauhan leikkaamisen jälkeen juhlaväki siirtyi tarjoilujen pariin ja tapaamaan
tuttuja alan eri toimijoiden
keskuudessa. Tilausajokuljettajat ry oli edustettuna
useamman henkilön voimalla. Ajatustenvaihtoa käytiin
Volvon henkilöstön lisäksi
myös Linja-autoliiton edustajien kanssa. Suomalaisen
bussiteollisuuden Grand Old
Man Ilmari Mustonen lähetti
terveisiä mm nuorille alalle
tuleville henkilöille todeten
kuljettajan merkityksen olevan omaa luokkaansa bussimatkan onnistumisessa.

Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund
kiitti puheessaan kaikkia
projektiin osallistuneita onnistuneesta lopputuloksesta, jolla kaikki Kaivokselan
eriytetyt toiminnot oli saatu
saman katon alle. Huolto- ja
korjaamotilat edustavat uusinta uutta alalla ja siellä toimivaa henkilöstöäkin on voitu rekrytoida merkittävästi.
Volvo konsernin toimitusjohtaja Martin Lundstedt totesi puheessaan investoinnin
olleen todella merkittävää
suuruusluokkaa, mutta sen
tulleen tarpeeseen toimintojen kasvettua Suomessa. Hän
painotti yhteistyön merkitys-

38 Charter Club

Charter Club-lehti toivottaa Jatkuvaa
Menestystä Volvo Finland Ab henkilöstölle ja toiminnoille!

Saara Remes, Jukka Nikkinen, Sampo Selin ja Vesa Torenius

Isko Uusimäki

Päivällinen Haapsalussa

Talumehe kõrts, Karja 2
Päiväretkeilyn hyvä puoli
on siinä, että se ei useinkaan
tarvitse muuta ideaa, kuin
lähteä haluttuun suuntaan
tarkoituksenmukaisella
kokoonpanolla, sovittuna
aikana. Mikäli matka suuntautuu maanteitse Suomessa
jonnekin, ei laivavarauksia
tarvitse miettiä. Etelänsuunta
rannikolta lähdettäessä vaatiikin jo hieman ennakointia.
Päätimme tehdä bussimatkan Viroon. Kartalla oli monta mielenkiintoista kohdetta
ja lopuksi päädyimme länsirannikon Haapsaluun. Aivan
ensimmäinen ajatus oli huristella linjavuorolla Tallinnasta
kohteeseen, mutta aikataulut
osoittautuivat kohdallamme
hieman rajoitteisiksi. Matka-

liput oli kuitenkin jo hankittu
henkilömatkustamiseen ja ne
oli netin kautta maksetukin.
Eckerölinen matkustajapalvelu kuitenkin hoiti homman
hienosti ja saimme auton
mukaan, sekä uudet matkaasiakirjat sähköpostilla.
Merimatka Suomenlahden
yli meni mukavsti vastatuulesta huolimatta ja Tallinnasta suunnistimme navigaattorin opastamana eteläisempää
reittiä kohti pikkukaupunkia.
Liikennettä ei kovin paljon
ollut, joten matka sujui nopeasti.
Haapsalu on kolmelta suunnalta meren ympäröimä,
reilun 10 000-asukkaan kaupunki, joka on ollut venäläisen aristokratian lomakohteena aikoinaan. Edelleen

Hyvä ruoka ja palvelu

toimivaa kylpylää emme
kokeilleet, vaan ajelimme
katsomassa, miltä kaupunki näytti sattumanvaraisen
reitin varrella. Erilaisia ”ihmisen pesiä”, pihoja, katuja,
pysäkkejä,
rautatieasema,
merenrannan ulottuvuuksia,
vanhaa ja uutta rakennelmaa,
kivimuuri ja sen sisäpuolella
lisää kivirakennettua tilaa.
Paluumatkalle on hyvä lähteä
riittävän ajoissa. Ajoimme
takaisin läntisempää reittiä,
joka oli kohtalaisen jouhevaa
kulkea. Tien varrella oli monta paikkaa, joihin voisi tulla
tutustumaan
tarkemmin.
Tallinnassa
laivasataman
lähtöselvitys oli nopeaa. Ajo
kaistalle ja käsimerkkien mukaan jonon jatkeeksi. Paluu
Suomeen meni rutiinilla.

Haapsalu on päivänmatkaretkenä hieman jo rajoilla
ajanpuolesta. Kohteita naapurissa on moneen makuun
ja ehkäpä kahdenpäivänmatka tulee jossain vaiheessa
ajankohtaiseksi. Ajoneuvon
vienti/tuonti kannattaa ennakoida, koska matkassa on
monta muutakin ryhmää ja
paikkoja on laivoilla rajoitetusti. Ennakointi kannattaa.
Isko Uusimäki
Riiitta Salmu
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Yleisö kuljetettiin näyttelyn portille traktorien peräkärryillä.
Museobussi ajoi Jokioisten museorautatien asemalta ja takaisin
myös museojunaan tutustuvia.

Näyttelyssä oli paljon muutakin koettavaa kuin traktorikyyti. Yksi suuri suosikki oli olkipomppis.

Jokioisilla suuri
yleisötapahtuma.
Erilaisilla hyvillä ideoilla
saadaan ihmiset liikkeelle, kun
apuna hyödynnetään lasten
mielenkiintoa. Maatalouden
ääniä ja tuoksuja ei voi aistia
somen välityksellä, vaan on
mentävä paikan päälle sinne
missä tapahtuu.

Kuljettaja pääsi vain hyvästä
syystä pois traktorin pukilta.

Lasten maatalousnäyttely
Mansikki

Jokioisilla Maatalouden esittelypuisto Elonkierrossa oli
syyskuun alussa lasten maatalousnäyttely
Mansikki.
Tuon lauantain 10- 17 välisenä aikana näyttelyssä kävi
yli 5000 lipun lunastanutta
vierailijaa sekä maksutta
näyttelyyn päässeet alle kolmevuotiaat.
Tapahtuman
järjestivät maaseudun kehittämisyhdistys LounaPlussa
ry, LUKE (Luonnonvarakeskus) ja alueen eri yhdistykset,
tukijoina Jokioisten Kunta,
Jokioisten Osuuspankki ja
Loimi-Hämeen jätehuolto.
Tapahtumaa toteutti yli kaksisataa talkoolaista. Näyttely järjestettiin tänä vuonna
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jo kolmatta kertaa ja ensi
vuonna tulee neljäs kerta.
Samaan aikaan oli toimintaa
myös Jokioinen Humppila
museorautatiellä. Jokioisten
aseman ja näyttelyportin
välillä oli shuttle-kuljetus
SLHS:n
museobussilla.
Maatalousnäyttelyssä
oli
nähtävänä kaikkea alaan
kuuluvaa. Varsinaista myyntitoimintaa ei näyttelyssä
ollut tarjolla, varsinkaan
konemyyntinä.
Erilaisiin
koneisiin lapset pääsivät kuitenkin tutustumaan sekä
ajamaan traktoria avustettuna. Lapsille rakkaat eläimet olivat tietysti tärkeässä

roolissa. Monenlaiseen käsillä tekemiseen pääsi osallistumaan mm. oman linnunpöntön nikkarointiin.
Mielenkiintoista oli seurata
lampaita paimentavan koiran
näytöstä. Vatsan täytteeksi sai ostaa ruokaa, juomaa,
karkkia ja muita herkkuja.

Talkoiden voimalla
Talkoolaisten joukossa olin

siellä minäkin. Yleisön kuljetus
alas näyttelyalueelle tapahtui
viiden traktorin peräkärryissä.
Minä ajoin yhtä niistä traktoreista, koska luvassa edellytettiin
kuljettajilta linja-autokorttia. Kä-

velläkin sai, mutta traktorikyyti
kiinnosti vastustamattomasti.
Kyyditsemistä pysäköintialueelta näyttelypaikalle kesti viideltä traktorilta yhtämittaisena
yli neljä tuntia. Ensimmäiset
palailivat jo näyttelystä kun viimeisiä vietiin näyttelyalueelle.
Kuljettajille sallitun ruokatauon
aikana ehdin pikaisesti tutustumaan näyttelyyn ja nappaamaan muutaman kuvan. Pienet
näyttelyvieraat olivat innoissaan
saamastaan traktorikyydistä.
Traktorikyytiin eivät päässeet
ne monien tilausajolinja-autojen
matkustajat, jotka kuljetettiin
suoraan näyttelyportille. Ensi
vuonna näyttelyyn tulevien
tilausajoryhmien onkin hyvä
selvittää etukäteen, haluavatko tulijat traktorikyytiin.
Matti Kulmala

Kouluttavia kysymyksiä lehden sivuilla
eli vapaaehtoista koulutusta

Charter Club lehden numerossa
(2/2016) sivun 27 alakulmassa
oli koulutusjutun lopussa
kysymys, johon kaikilla oli lupa
vastata. Oliko se liian pienellä,
kun yhtään vastausta ei määräaikaan tullut. Vai onko niin,
että ei vaan ole aikaa pysähtyä
hetkeksi miettimään ja kirjoittamaan omaa näkemystään
asiasta. Tämän kaltaiset omien
näkemysten esilletuomiset
toimisivat hyvin kaivattuna
sisäisenä koulutuksena. Nämä
voisivat korvata ne vapaa-aikanamme aikoinaan tapahtuneet
koulutustapahtumat, jotka
pakollinen direktiivikoulutus
tulollaan siirsi historiaan.

Oma näkemykseni eli
vastaukseni kysymykseen
Kysymykseni oli; Miten ajetaan mutkaista tietä niin,
että annetaan kasvot menosuuntaan istuvalle matkustajalle miellyttävä kyyti?
Tämän kysymyksen laitoin
siltä pohjalta, miten olemme
asiaa käsitelleet linja-autonkuljettajaoppilaiden kanssa
ao. kouluttaja-aikanani. Vastauksen tuohon pulmaan saa
puhtaasti luonnonlaeista eli
fysiikasta. Ihminen kokee
kiihtyvyyksiä, myös kaarteessa ajettaessa syntyviä.
Sen sijaan ihmisellä ei ole
mitään aistia, jolla hän aistisi omaa nopeuttaan suoraan.
Kaikki nopeuden arviointi
on seurausta muista havainnoista, kuten ohi kiitävästä

maisemasta (näköaisti) tai
kulkulaitteen synnyttämästä
äänestä (kuuloaisti) tai ruumiin tuntemasta tärinästä
(tuntoaisti).

Vähän fysiikkaa
Tuo kiihtyvyyden tunteminen tapahtuu ensisijaisesti
korvassa olevalla tasapainoaistilla. Myös keho tuntee itseensä kohdistuvaa voimaa,
esimerkiksi kiihdytyksessä
selkää puristaa hitausvoima
selkänojaa vasten. Tämä
kiihdytyksessä syntyvä yläruumiin massan ja auton
kiihtyvyyden synnyttämä
voima (F = ma eli voima on
massa kerrottuna kiihtyvyydellä) selkänojaa vasten on
se, joka pitää matkustajan
kaarteessa tukevasti selkänojassa. Se estää siis matkustajaa kaatumasta sivuun
penkiltään.
Tuon kiihdytyksen synnyttävän voiman täytyy olla
suurempi, kuin se matkustajan synnyttämä keskeisvoima (F = mv2/r eli voima on
massa kertaa nopeus toiseen
korotettuna jaettuna kaarteen säteellä), joka syntyy
kaarreajosta. Kutsumme sitä
myös keskipakovoimaksi.
Penkissä pysymiseen vaikuttaa tietysti myös penkin
päällysmateriaali.
Liukas
muovi tai nahka ei ole yhtä
hyvä päällys, kuin kangas ja
varsinkin plyyshi, jotka pitä-

vät paremmin.

Missä jarrutus, missä
kiihdytys
Jarrutus pitää tapahtua jo
tien suoralla osuudella hyvissä ajoin ja pehmeästi. Äkillisesti aloitettu jarrutus irrottaa matkustajan selkänojasta
ja hän joutuu jännittämään
vartaloaan tarpeettomasti.
Jos käännetään samalla kun
jarrutetaan, irtoaa matkustajan selkä selkänojasta ja
kaarre pakottaa hänet sivuun
istuimeltaan. Tästä tulee epämiellyttävä tunne, siis epämukavalta tuntuva matka.
Kun jarrutus on tehty jo suoralla osuudella, niin kaarteen
alkaessa voidaan aloittaa kevyt kiihdytys. Tällä kiihtyvyydellä saadaan aikaan se
voima, joka painaa matkustajan selän vasten selkänojaa.
Hänen ei tarvitse jännittää
vartaloaan ja matka tuntuu
mukavalta. Niin helppoa se
on. Tuo kaarteessa kiihdytys
ei saa kuitenkaan olla liian
voimakasta, jotta nopeus ei
lisäänny liikaa.

Tukeva ohjaaminen
Vakaa ohjaaminen kaarteessa
edellyttää sitä, että kuljettaja
ei istu liian kaukana ohjauspyörästä. Jos kuljettaja joutuu kurkottelemaan ohjatessaan tai hänen selkä irtoaa
penkin selkänojasta, niin ohjaamisesta tulee epävakaata.
Kuljettajan oikea ajoasento
on sellainen, että hänen molemmat lapaluunsa (olka-

päät) pysyvät kaiken aikaa
tukevasti kiinni selkänojassa
ja hän ulottuu kaikkiin kojetaulun kytkimiin ja tarvittaviin säätimiin lapaluiden
irtoamatta
selkänojasta.
Suoraanajon asennossa kädet
ovat noin yhdeksänkymmenen asteen kulmassa kyynärpäistä. Olemme kirjoittaneet
ajoasennosta aiemmin Charter Club lehden numerossa
2/2014 sivuilla 26-27. Jos
ohjaaminen ei ole vakaata,
ei ole matkustaminenkaan
miellyttävää.

UUSI KYSYMYS:
Aina joskus kuulee matkustajien kehuvan, että kylläpä
kuljettaja ajoi tasaisesti.
Matkustajan oli siis kiva olla
kyydissä.
Nyt kysynkin; Millä yksinkertaisella ohjeella kuljettaja
pystyy antamaan matkustajilleen tasaisen kyydin?
Siis kaikissa tilanteissa, tuo
mutkainen tie tuli jo käsiteltyä edellä.
Vastaukset 25.1.2017 mennessä sähköpostiin matti.
kulmala@tilausajokuljettajat.fi.

teksti Matti Kulmala
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Talvilehti nro 1 / 2017

Ilmoitus aineisto 01.02.
Lehti ilmestyy viikolla 10
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ILMOITUKSET:
Tel. (+358) 040 163 2595

ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi

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

Charter Club
JULKAISIJA Tilausajokuljettajat,
Kankaantie 25, 37630 Valkeakoski

Koko sivu 1/1 4-väri
Puolisivua (vaaka) 1/2 4-väri
Puolisivua (pysty) 1/2 4-väri

170 x 257 pmm 1000 €
170 x 126 pmm 650 €
83 x 257 pmm 650 €

Neljäsosa (vaaka) 1/4 4-väri
Neljäsosa (pysty) 1/4 4-väri

170 x 64 pmm 400 €
83 x 126 pmm 400 €

Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri
Kahdeksasosa (pysty) 1/8 4-väri

170 x 28 pmm 200 €
83 x 62 pmm 200 €
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Vuoden
Taukopaikka
2016



Äänestä Vuoden Taukopaikkaa.
Nyt se onnistuu nettisivuillamme:
http://www.tilausajokuljettajat.ﬁ/lomake.html?id=4
Voit äänestää edelleen myös meilillä:
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.ﬁ ja
jopa tekstiviestillä: 040 8292 413.
Anna myös perusteluja sekä palautetta.
Äänestysaikaa vuoden loppuun!

Senioreille
omaa
toimintaa?
Kuulostaisiko innostavalta ajatukselta? Meillä
on runsas eläkeläisjäsenten joukko, jolla
on takana huikea määrä
kilometrejä. Yhteisiä
muistoja, kokemuksia
riittää vaikka muille
jakaa. Olemme saaneet
ehdotuksia senioritoiminnan aloittamiseksi.
Kyseessä voisi olla seniorijaosto, joka toimisi
alueosaston tapaan.
Heillä olisi oma hallinto
ja budjetti. Jos alkoi
kiinnostaa, niin ota yhteyttä ja anna ideoita
asian eteenpäin viemiseksi. isko.uusimaki@
tilausajokuljettajat.fi tai
0400 268 728
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MAUKASTA
HYVÄLLÄ
FIILIKSELLÄ!

Rovaniemi

Oulu

Raahe

Kajaani

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

Kokkolla

Vaasa
Kuopio
Joensuu

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

Jyväskylä
Savonlinna
keli
keli
Pori
Tampere

Tervetuloa nauttimaan!

Lahti

Kouvola

Lappeenranta

Turku

Helsinki

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

LÖYDÄ LÄHIN

FRESTO!

Katso osoitteet ja aukioloajat

ZZZIUHVWRƬ
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