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Päätoimittaja

Turistibussimaailma on jatkuvaa matkailua erilaisilla teillä 
koti-ja ulkomailla. Ihmisen tekemät kulkuväylät voivat olla 
sangen monipuolisia, mutta kuitenkin jotenkin ennakoita-
vissa. Säätiedotukset ovat kohdennetuin paikannuksineen 
osaltaan suuresti helpottamassa ajosuunnitteluja.

Tekniset osaamiset ovat siis kohtuudella hallinnassa. 

Suuri muuttujien määrä koskeekin meidän inhimillistä ympä-
ristöämme. Ihmiset kaikkialla maailmassa ovat hyvinkin saman-
typpisiä peruskäytökseltään. Käytännön toiminnat voivat kui-
tenkin  olla,  kulttuurierojen vuoksi, hyvinkin erilaisia. Naisten 
ja miesten erot ”marssijärjestyksessä” voivat olla meille pohjois-
maalaisille hämmentäviä. Kommunikointi ihmiseltä toiselle voi 
monesti toimia vain jonkun kolmannen henkilön kautta. Ääni-
tasot voivat yllättää jne.

Tuleva kausi on tuomassa jälleen valtavan määrän turisteja ja 
heidän tapojansa meille havainnoitavaksi. Kiertoajelut ovat ta-
vanomaista toimintaa, jossa tarvitaan yhteistoimintaa oppaan 
kanssa ja paikallistuntemusta reiteistä. Päivämatkat ovat jo hie-
man vaativampaa ja rengasmatkat tuovat jo haastetta.

Nuorille kuljettajille, jotka ovat suuntautumassa pääsääntöisesti 
tilausajoihin, voisi kesäkausi tai parikin, pääkaupunkiseudulla 
toimia kokemuksen kartuttajana vilkkaammassa liikenteessä 
ajamisessa ja eripuolilta maailmaa tulevien matkustavaisten 
kohtaamisessa. Ulkolaiset turistit ovat usein kiinnostuneita 
kohdemaastaan ja tekevät kaikenlaisia kysymyksiä myös kuljet-

tajille. Kielitaidon käytännön puhumisen osa-aluekin saa hyvää 
harjoitusta. Englannilla pääsääntöisesti pärjää matkanjohtajien 
kanssa, mutta matkaajat puhuvat usein vain omaa kieltänsä.

Nuoret kuljettajat ( ja ammatinvaihtajat) ovat uusien haasteiden 
edessä aloittaessaan työtehtäviään koulutuksen jälkeen. Rutii-
neja ei vielä ole ehtinyt kertyä ja kaikki pitäisi siitä huolimatta 
osata. Hommiin perehdytys auttaa paljon, jos se osataan, tai ha-
lutaan, tehdä oikein.  

Kuljettajan ammatissa ollaan huomattavasti enemmän liikkeellä 
kuin monessa muussa työssä. Ajomääriin nähden tapahtuu kui-
tenkin kovin vähän mitään vakavaa. Joskus niin saattaa kuitenkin 
käydä ja silloin on hyvä olla olemassa turvaverkosto. Rahtareilla 
on sellainen ollut jo pitkään, mutta bussialalla sitä ollaan vasta 
kehittelemässä virka-apua täydentämään. 

Kesäsesonki on jälleen alkanut, syksyllä ollaan taas viisaampia. 
Mukavaa matkantekoa , Charterbussilla.

   Isko Uusimäki

  

MATKAAN TAAS 
LÄHDEN NYT…



4 Charter Club 

Charter Club 
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Aineisto  16.08. 
Lehti ilmestyy 37 viikolla

Tilausajokuljettajat ry 
Facebookissa.

 
Ryhmään pääsevät kaikki 

yhdistyksen jäsenet. 
Tervetuloa mukaan!

LAVIAN LINJA-
AUTOMUSEO 
on avoinna heinä-

kuun sunnuntaipäi-
vinä kello 12 - 16 

(sisäänpääsy) ja pää-
symaksu 9 € ja Tilaus-
ajokuljettajien jäsen-
kortilla kaksi yhden 

hinnalla. 

Museo löytyy Lavian kirkon-kylästä 
kun kirjoittaa navigaattoriin Pori 

Tampereentie 14

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

Tietoa saa netistä: 

http://www.visithelsinki.fi /fi /ammat-
tilainen/miksi-helsinki/ajankohtaista/
matkailuliikenteen-jarjestelyt-keskus-

tassa 

www.tilausajokuljettajat.fi   

Vinkkejä kuljettajille

- Kohteiden pysäköintipaikoilla siirrä 
bussia eteenpäin kun tilaa vapautuu, 
näin saamme seuraavat bussit mahtu-
maan parkkiin. Näin esim. Senaatinto-
rin laidassa, Sibelius-monumentilla ja 
yms....

- Pysäköi tarkasti siten, että käytät mah-
dollisimman vähän tilaa

- Noudata liikenteenohjaajien ohjeita, 
samoja neuvoja pitää noudattaa, vaik-
ka ohjaajat eivät olisikaan paikalla.

- Kaivopuistoa ajetaan aina idästä län-
teen eli Olympiaterminaalilta kohti Län-
sisatamaa. Ehrenströmintietä siten, että 
meri on vasemmalla puolella.

- Joudut kuitenkin hieman häiritsemään 
muuta liikennettä, säilytä maltti ja ystä-
vällinen asenne.

- Kiertoajelun aikana voit joutua törmä-
yskurssille polkupyöräilijöiden kanssa. 
Varoita asiakkaita kun avaat ovet pyörä-
tien kohdalla.

- Noudata pysäkkien aikarajoituksia, 
vaikka joudutkin soveltamaan.

- Käytä parkkikiekkoa aina kun sitä lii-
kennemerkillä vaaditaan. 

- Olemme liikenteen ammattilaisia ja 
annamme sen näkyä!

Helsinki on turvallinen kaupunki mutta 
huomioi, että taskuvarkaita on liikkeellä 
siellä missä turistejakin. Poliisi on myös 
kiinnostunut havainnoista. Mikäli mah-
dollista, pidä vain yhtä ovea kerrallaan 
auki ja ole valppaana, ettei bussiin tule 
ylimääräisiä vierailijoita. Ongelma on 
todellinen!

Suomen Tiepalvelumiehet ry STM hoi-
taa liikenteenohjausta ruuhkapäivinä 
Senaatintorilla ja Temppeliaukion kirkon 
pysäköinnissä. Noudata heidän ohjeita, 
näin saamme liikenteen sujumaan mah-
dollisimman hyvin.

Mukavaa matkailukesää  kaikille!

Vinkkejä 
pääkaupunkiseudulle

Huom! Tiedot ovat huhtikuulta 2017, tilanteet saattavat muuttua ja varsinkin 
kaupungissa järjestettävät tapahtumat ja rakennustyöt aiheuttavat tilapäisiä/
pysyviä muutoksia.

Tilausajokuljettajat ry

ja Charter Club -lehti

Onnittelevat 

Helsingin Turistioppaita

70 - vuotisesta

 opastamisesta 

Helsingissä

           Kartassa (sivulla 49) ovat keskusta-alueen pysäkit ja parkkipaikat. 
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Puheenjohtaja

Kevät tuo elämäämme uusia 
ja toki jo ennaltakin tuttuja 
asioita. Liikenneturvallisuus 
nousee esiin uudesta näkö-
kulmasta. Kevytliikenne tuo 
eteemme viime kesästä tuttu-
ja haasteita. Jälleen liikenteen 
sekaan ilmestyy uusia kasvoja 
opettelemaan oikeaoppista lii-
kennekäyttäytymistä. Kevyen 
ja raskaan liikenteen sovitta-
minen samalle tontille on iso 
haaste, josta voisi kirjoitella 
pitkänkin tarinan. Uudet tiel-
läliikkujat – koululaiset, pää-
sevät tekemään harraste- ja 
koulumatkojaan polkupyö-
rillä. Olen tutuille opettajille 
muistuttanut, kuinka tärkeää 
on pyrkiä opettamaan, niin 
nuorille kuin vanhemmillekin, 
miten raskaankaluston kul-
jettajat näkevät työtilastaan. 
Miten me tilausliikenteen am-
mattilaiset voisimme kantaa 
kortemme kekoon muuten 

Kevään lämpimiä tuulia
kuin olemalla tarkkana? Yhte-
nä oivallisena mieleenpainu-
valla ja varsin konkreettisella 
keinolla - tekemällä luokka-
retkien yhteydessä liikenne-
turvallisuustyötä. Sopivassa 
välissä voisi antaa koululaisten 
käydä kuljettajan paikalla ja 
samalla voisi ottaa puheeksi 
katvealueet sekä liikenteessä 
koetut tilanteet. Sopivasti oi-
kealla asenteella esitetty asia 
voi mennä hyvinkin jakeluun 
ja siitä pienestä hetkestä voisi 
tulla pienelle tai isommalle 
koululaisella päivän suurin 
elämys. Saattaahan tässä kyl-
mien tyyppien ottajasta tulla 
tulevaisuudessa vaikka linja-
autonkuljettaja.

Kevätsesongin myötä myös 
bussikapasiteettimme on 
täysin käytössä ja liikennöit-
sijöille saattaa tulla kova kiu-
saus haalia ajamaan kaikki 

kynnelle kykenevät. Tämä on 
aihe, joka nostaa bussiyrittä-
jien karvat pystyyn, mutta ei 
millään tavalla tue tilauslii-
kenteen yleisen palvelutason 
parantamista – päinvastoin. 
Entisenä ajomestarina, tämän 
hetkisenä suunnittelijana ja 
tulevaisuuden ”jonain”, uskal-
lan väittää syynä olevan raha. 
Ylityöprosentit, sunnuntai- 
sekä vapaapäiväkorvaukset 
ovat kiperiä asioita, kun kes-
kustellaan taksoista asiakkaan 
näkökulmasta.

Laadukkaasti hoidettu työ 
maksaa, mutta yleensä (kul-
jettajan palkka) on pieni osa 
koko matkan hinnasta. Asia-
kas arvostaa valitettavan usein 
vain hintaa. Valitettavan usein 
kisan voittaa vähemmän am-
mattimainen tekeminen ja 
ilman rahaa hoidettu kalusto. 
Jokaisen lapsen vanhempi ha-

luaa parasta mahdollista tur-
vallisuutta ja hyvää palvelua. 
Se saavutetaan sillä, että aina 
ei tehdä valintoja raha edellä. 
Kyse ei ole kovin suurista sum-
mista, parhaimmillaan vain 
joitakin euroja/matkustaja. 
Pitäisikö tarjouspyyntöä an-
taessa yksityiskohtaisemmin 
kertoa, mitä oma tarjous sisäl-
tää? Muistetaan, että arvojem-
me mukainen työnantaja pitää 
aina huolen siitä, että ajoon 
lähtevä kuljettaja on asian-
mukainen ja yönsä levollises-
ti nukkunut ammattilainen. 
Me kuljettajat huolehdimme 
myös oman tonttimme kun-
toon, eikö vain?

 Turvallista kevättä – 
pitkää, kuumaa moottoritietä!

 Tomi Vasiljev
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Yhdistyksen sääntömääräi-
seen toimintaan kuuluu kak-
si yleistä kokousta vuodessa 
- kevätkokous ja vuosikokous 
syksyllä. Kevätkokouksessa 
käsitellään kulunut vuosi, ja 
vuosikokouksessa syksyllä 
tehdään valintoja ja päätök-
siä tulevaan vuoteen. Ke-
vätkokouksen tärkeimmät 
asiat ovat tilien- ja toiminta-
kertomuksen hyväksynnät. 
Asioita, jotka tähän kuuluvat 
sekä varmasti kiinnostavat 
kaikkia jäseniä.

Missä pidettiin?

Ennen varsinaisia kokous-
asioita kokouspaikan Ninan 
keittiön toimintaa esitteli asi-
akkuuspäällikkö Heta Oinas. 
Kokouspaikka Tampereella 
osoitteessa Valmetinkatu 
viidessä on vanha Valmetin 
lentokonetehtaan palkka-
kuoppa eli palkkatoimisto 
talon alakerrassa. Seitsemän 
Ninan Keittiö ravintolaa ovat 
osa Fresto Groupia, johon 
kuuluvat lisäksi kahdeksan 
Fresto ravintolaa, kuusi Fres-
to kahvilaa, SCAN-burgerit 
ja HP tilitoimisto.

Miten 
kokoustettiin?

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Tomi Vasiljev avasi kokouk-
sen, toivottaen läsnäolijat 
tervetulleiksi. Äänivaltaisia 
jäseniä oli paikalla 23 henki-
löä. Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Tampereen 
oma mies Jarkko Junkkari. 
sihteeriksi yhdistyksen sih-
teeri Satu Karhu ja pöytäkir-
jan tarkastajiksi miehet vä-
hän kauempaa eli Risto Koi-
vula Rovaniemeltä ja Erkki 
Kyllönen Kuhmosta. 

Aluksi perehdyttiin kuluneen 
kahdennenkymmenennen-
kuudennen toimintavuoden 
toimintakertomukseen, josta 
selviää johtotehtävissä ollei-
den henkilöiden nimet ja ta-
pahtumat. Hallituksen koko-
uksia vuoteen on sisältynyt 
viisi kappaletta, Lahdesjär-
vellä, Jyväskylässä, Lappeen-
rannassa, Anttolassa ja Salos-
sa. Jäsenille tiedottamista on 
tapahtunut jäsenkirjeillä ja 
Charter Club-lehden kautta 
sekä tekstiviesteinä. Tietoa 
saa myös www.tilausajo-
kuljettajat.fi-kotisivuilta ja 
jäsenistön omilta facebook-
sivuilta (tilausajokuljettajat.
fi, vain jäsenille)

Jäsenistölle suunnattuja ta-
pahtumia toimintavuoden 
aikana ovat olleet Maan-
puolustuskurssi Kajaanissa, 
kevätkokous Tahkovuorella, 
osallistuminen Linja-auto-
näyttelyyn Lappeenrannas-
sa, syyskokous Naantalissa 
ja matka Person Trafik mes-
suille Göteborgiin. Jäsenien 
käytössä on ollut myös loma-
asunto Pyhätunturilla. Char-
ter Club-lehti on ilmestynyt 
neljä kertaa. Clubituotteiden 
myynti jäsenille on myös pie-
nimittakaavaista jäsenpalve-
lua. Jäsenmaksu vuonna 2016 
oli 40,00 euroa ja jäsenmäärä 
vuoden lopussa 1307 jäsentä. 
Vuoden 2016 taukopaikaksi 
yhdistyksen jäsenet valitsivat 
Vierumäen Matkakeitaan.

Vuoden tileissä ei suuria 
muutoksia edellisiin verrat-
tuna ollut. Oman lehden te-
keminen vaati edellistä isom-
paa osuutta jäsenmaksuista, 
pienentyneiden ilmoitustu-
lojen johdosta. Toki lehden 
tekeminen kallistui hieman 
edellisestä vuodesta. Tili-

Tilausajokuljettajat ry:n 
sääntömääräinen 

kevätkokous Tampereella 
29.3.2017

Kokouksen puheenjohtaja nuija kädessä vasemmalla, sihteeri seisomassa taus-
talla ja yhdistyksen puheenjohtaja etualalla oikealla.

Kuvan kaksi lisäksi muu kokouksen jäsenistö, vain kuvaaja puuttuu kuvasta.

kauden tulos jäi kuitenkin 
plussalle.

Teksti ja kuvat Matti Kulmala

1914 Tampereen Heinätorille valmistui vaakahuone, 
jossa maalaisten heinäkuormat punnittiin kärryineen. 
Nyt paikassa on tyylikäs ravintola Heinätori,  hyvää 

ruokaa ja  pieni ylellinen hetki kaikille aisteille. 

...rullailee...

Asiakkuuspäällikkö 
Heta Oinas 

esitteli kokousväelle 
Ninan Keittiön.
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Ohittaminen johtaa 
helposti jonkinasteiseen 
tunnekuohuun. Tässä 
ei kuitenkaan ole 
mielenterveyden kanssa 
mitään tekemistä, 
vaan laitan muutamia 
ajatuksia kokemuksistani 
lähimenneisyydestä.

Tapaus 1

Ajoin moottoritietä Helsin-
gistä Tampereelle. Työkaluni 
kulki 99-100 km/h, kuten 
bussit yleensäkin. Rampilta 
tuli liikennevirtaan Sprinter, 
jonka huippunopeus oli sama 
kuin minun. Hän jäi taakseni 
ja hetken kuluttua tämä oli 
ohituskaistalla vilkuttamassa 
kaukovalojaan. Viesti oli sen 
suuntainen, että minun olisi 
pitänyt antaa tietä komeudel-
le.   Hän palasi kuitenkin pian 
oikealle kaistalle, palatakseen 
hetken kuluttua uudelleen ohi-
tuskaistalle. Vauhti ei riittänyt 
ohitukseen. Pudotin nopeut-
tani ja tämä uutuuttaan kiiltävä 
peli sai mennä. Kuljettaja kiitti 
kädenheilautuksellaan. Mi-
täpä tästä sitten seurasi? Jätin 
mukavan turvaetäisyyden ja 
jatkoimme matkaa täsmälleen 
samaa nopeutta, kunnes tämä 

ajoi pois moottoritieltä. Taisin 
olla pilaamassa pikkubussin 
matkustajien maisemaa, en 
keksi muuta selitystä.

Tapaus 2

Ajoin samaa reissua kuin ta-
pauksessa 1. Taakseni tuli 
vuoroliikenteessä oleva bussi 
(jätän tarkemmat tuntomer-
kit antamatta). Se kulki juuri 
ja juuri lujempaa eli ehkä 101 
km/h. Tämä ohitti minut, toki 
avitin hiljentämällä omaa ajo-
nopeuttani. Se kävi moottori-
tien rampeilla tsekkaamassa 
pysäkkejä ja ohitti minut kaksi 
kertaa samalla tavalla olemat-
toman pienellä nopeuserolla. 
Sainpahan tuulilasiin annok-
sen kuraa ja hyvän mielen. 
Nauroin itsekseni molemmille 
ammattilaisille. Ajattelin, että 
ei voi olla totta! Mikä meitä 
vaivaa?!!

Tapaus 3

Ajelin Sprinterillä kohti itää. 
Porvoon Moottoritiellä taak-
seni tuli vuoroliikenteessä 
oleva bussi. Ajonopeuteni oli 
täydet 98-99 km/h. Liiken-
ne oli vielä hiljaista ennen 
perjantai-iltapäivän ruuhkaa.   
Tilaa oli mukavasti meille kai-
kille. Takaa tullut bussi lähti 

ohittamaan ja samalla ”otsaani 
kasvoivat sarvet.”  Enpä an-
tanutkaan löysää, vaan pidin 
vakionopeussäätimen päällä. 
Pitihän se tutkia, että kuinka 
pitkiä ohituksista voi tulla. 
Ohittava linja-auto oli va-
semmalla kaistalla tarkalleen 
neljä kilometriä. Takaa tullut 
itänaapuri menetti hermonsa 
ja ohitti bussin oikealta heti 
kun maasturi-Mersu mahtui 
minun ja toisen bussin välistä. 
Matka jatkui siten, että saavu-
timme hitaammin kulkeneen 
ajoneuvoyhdistelmän ja sen 
ohitimme molemmat peräk-
käin ajaen. Tämä isompi bussi 
jätti minua vain noin 200-300 
metriä, kunnes sen piti poike-
ta pois moottoritieltä.

Ohittajat eivät haittaa elämää-
ni mitenkään eli pointti ei to-
siaankaan ollut oman mieleni 
pahoittaminen. Olisikohan 
näiden ohittajien ollut viisain-
ta hiljentää hetkeksi hieman ja 
jättää sopiva etäisyys taakseni. 
Näin kuljettajat olisivat säästä-
neet omia hermojaan, poltto-
ainetta ja olisivat osoittaneet 
omille asiakkailleen olevansa 
hyvällä asenteella varustettuja 
ammattilaisia. Käyttökelpoi-
nen vinkki: moottoritiellä on 
hyvä ajella vaikka 95 km/h. 
Silloin ohitustarve vähenee 

oleellisesti, hitaampien ohit-
taminen helpottuu jäljellä ole-
van reservin ansiosta, muiden 
on helpompi ohittaa, polt-
toainetta säästyy, pää pysyy 
paremmin kunnossa ja mikä 
parasta: Asiakkaat saattavat 
kiittää erityisen tasaisesta ja 
mukavasta kyydistä… Eli en 
toiminut ehdottamallani ta-
valla, mutta teen sen, jos ei ole 
kiire mihinkään.

Näillä ajatuksilla kesän rien-
toihin…

 Timo Rinnekari

Ohittajat ja ohitettavat imagonrakentajina
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Tilausajokuljettajien perinteeksi muodostunut Mpk:n 
sotilaskuljettajien jatkokurssi houkutteli 11 innokasta 
jäsentämme Kainuun prikaatiin viikonlopuksi. Vähäisen 
osallistujien määrän vuoksi kurssimme vahvuuteen 
liitettiin Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin viisi 
ajolupakurssilaista. Heille viikonlopun aikana oli tarkoitus 
uusia Puolustusvoimien ajoluvat.

Maanpuolustushenkiset jäsenemme saapuivat Kainuun prikaa-
tiin perjantaina 17.3 puoleen päivään mennessä. Pääosa ryh-
mästämme tuli etelän suunnasta Lehdon Liikenne Oy:n pik-
kubussilla. Ruokailun ja varustautumisen jälkeen kurssin kou-
luttajamme yliluutnantit Jani Prauda ja Tero Paukkeri kävivät 
aloituspuhuttelun yhteydessä tarkemmin läpi kurssiohjelmaa ja 
sen tavoitteita. Illan koulutuksessa käytiin kalvosulkeisissa läpi 
turvallisuusmääräykset ja miten tulee toimia liikennevahinkoti-
lanteessa, miten toimitaan moottorimarssilla ja mitä ajoneuvo-
jen ajoonlähtötarkastuksissa tulee ottaa huomioon huumorilla 
sopivasti kevennettynä. Naurun remahduksilta ei voinut millään 
välttyä. Illan päätteeksi harjoituksessa käytettävät ajoneuvot et-
sittiin valmiiksi seuraavaa aamua varten autokoulun pihalle.

Lauantai alkoi ajoneuvojen kylmäkäynnistysharjoituksella sekä 
ketjusulkeisilla. Maastoajoneuvoihin laitettiin ketjut pyörien 
päälle maastoajoharjoitusta varten. Osa ryhmäsät lähti maas-
toon harjoittelemaan ja niillä joilla oli pv:n ajoluvan uusiminen 

Ketjusulkeisia ja moottorin murinaa
edessä, jäivät autokoululle harjoittelemaan niin B, C kuin CE-
luokan ajoneuvoilla. Kentällä koottiin keiloista ajoharjoittelura-
ta erikseen niin henkilöauton käsittelylle kuin täysperävaunuyh-
distelmän kulmaan peruutus varten. Kaikilla oli mahdollisuus 
kokeilla ajoneuvoilla ajoa myös muualla kasarmialueen sisäpuo-
lella, jos vain ajokortissa oli kyseisen ajoneuvon liikuttamiseksi 
tarpeeksi siihen oikeuttavia kirjaimia.

Lounaan jälkeen ryhmä valmistautui moottorimarssille. Moot-
torimarssille lähti RASI, Scania täysperävaunuyhdistelmä, pari 
maasturia, MB maastokuorma-auto, SM Sisu säiliöajoneuvo 
sekä MASI. Reitti kulki Lehtovaaran ja Lamminmäen kautta 
Terrafamen parkkipaikalle (ent. Talvivaara). Kieltämättä oli 
aika karua maisemaa katseltavaksi aidosti paikan päällä, mutta 
mielenkiintoinen kokemus nähdä silti se kaikki, mitä on kym-
menen vuoden aikana rakennettu täysin tyhjästä toimivaksi 
kaivokseksi. Itse kaivosalueella emme vierailleet, vaan se mitä 
näimme ja koimme, tapahtui alueen aitojen ulkopuolelta. Kai-
vokselta suuntasimme Vuokatin,  Sotkamon ja Kuluntalahden 
kautta jälleen takaisin kasarmille. Moottorimarssin pituudeksi 
tuli noin 150 kilometriä. Ajetun reitin tiestö vaihteli hiekkatiestä 
asfalttitiehen, kapeasta tiestä sekä leveään baanaan, oli mutkaa, 
mäkeä sekä notkoa. Eri ajoneuvojen ajo-ominaisuuksia pääsi 
kokeilemaan monesta eri näkökulmasta. Lauantai päivän kruu-
nasi lämmin sauna.

Kainuun prikaatin uusin hankinta ryhmämme takana uusi Scania Higer
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Sunnuntain ohjelma muodostui pääasiassa maastoajoharjoitte-
lusta. Maastossa pääsi kokeilemaan niin Maasto Sisua, RASIa, 
TEKAa, moottorikelkkaa kuin maastomönkijääkin. Maastossa 
tuli haastaakin itsensä ja pyrkiä etenemään mahdollisimman 
hankalissa olosuhteissa, eikä vinssaamiselta tänäkään vuonna 
vältytty.

Viikonlopun kurssi antoi jälleen uusille kävijöille mahdollisuu-
den mielenkiintoiseen kokemukseen ja elämykseen. Meille use-
ammin käyneille vahoille konkareille antoisan muistiinpalau-
tuksen ja kertauksen jo opittuihin asioihin. Suuri kiitos kaikille 
osallistuneille ja niille, jotka ovat mahdollistaneet kurssimme 
toteutuksen Kainuun maisemissa.

Teksti ja kuvat; Kim Venesjärvi

KIITOKSET:

Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Kainuun prikaati

             Kouluttajat: 

yliluutnantti Jani Prauda

yliluutnantti Tero Paukkeri

Lehdon Liikenne Oy

Telakuorma-auto ”NASU” ajokäsittelyharjoituksessa ennen maastoon lähtöä

RASIn kaikki pyörät 
ketjutettiin

Terrafamen kaivosalue häämöttää taustalla

 Moottorimarssi levähti Terrafamen parkkipaikalla ja on tässä lähdössä eteenpäin Scania 

Lehdon Liikenne 
Oy:n MB Sprinter 
”Princess” antoi 
kurssilaisille 
mukavan kyydin

Ketjukoulutusta 
RASIn ympärillä. 
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Kylmä totuus on, että 
linja- auton kuljetta-
jat ikääntyvät kovaa 
vauhtia. Jo tällä hetkel-
lä eläkeikäisiä kuljetta-
jia näkyy paljon ratin 
takana pelkästään siitä 
syystä, että liikennöit-
sijällä ei ole tarpeeksi 
kuljettajia kiireisenä 
aikana. Uusia ja nuoria 
kuljettajia kyllä koulu-
tetaan ammattioppi-
laitoksissa jatkuvasti 
lisää, mutta väitän, 
että tämä riitä, ellei 
itse alan kuljettajat ja 
liikennöitsijät havahdu 
ja harjoita pientä itse-
tutkiskelua. 

Mihin sitten tulisi havahtua? 

Otetaan kuvitt eellinen esi-
merkkitapaus. Nuori logistii-
kan perustutkinnon opiskelija 
saa linja- auton ajoluvan ja 
pääsee suoritt amaan työhar-
joitt elua linjaliikenteessä. En-
simmäisenä päivänä hänelle 
annetaan työvaatt eet, rahas-
tuslaukku, avaimet ja muut 
tarpeelliset varusteet. Ensim-
mäisenä päivänä hän myös 
menee seuraamaan ensim-
mäistä reitt iä.

Hetken päästä reitin kuljett aja 
tokaisee harjoitt elijalle, ett ä 
eiköhän vaihdeta rooleja niin 
opitkin jotain. Harjoitt elija 
on kauhusta jäykkänä, mutt a 
ei uskalla sanoa ventovieraalle 
perehdytt äjälle vastaan vaan 
menee mukisematt a kuskin 
paikalle. Tästä alkaa änkytyk-
sen ja nolojen mokien täyt-
tämä päivä, joka varmasti jää 
ikuisesti harjoitt elijan mie-
leen.

Päivän loppupuolella työnan-
taja soitt aa reitin kuljett ajalle ja 
kysyy miten on päivä mennyt. 
Kuljett aja vastaa, ett ä tuossa-
han tuo jo ajelee. Mitä tästä 
seuraa? Työnantaja kuvitt elee 
harjoitt elijan olevan valmis 
itsenäiseen työhön ja kiinnit-
tää harjoitt elijan seuraavaksi 
päiväksi ajamaan yksin. Taas 
todella stressaava ja ikimuis-
toinen päivä harjoitt elijalle.

Seuraava vastaavanlainen ti-
lanne syntyy kun nuori kul-
jett aja täytt ää kaksikymmentä 
vuott a ja saa ajaa myös pi-
tempää matkaa rajoituksett a. 
Hänelle soitetaan ja kerrotaan 
seuraavan päivän olevankin ti-
lausajopäivä.

Seuraavalla viikolla tulee taas 
soitt o, tällä kertaa pikavuo-
roon. Nykyään jo vakinainen 
työntekijä alkaa miett imään, 
ett ä onko tässä mitään järkeä. 
Teetetään uusia työtehtäviä il-
man minkäänlaista koulutusta. 
Hän kyllästyy, hakee muihin 
töihin ja lähtiessään toivott aa 
nykyisille harjoitt elijoille on-
nea valitsemallaan uralla.

Koulutus, riitt ävä ja ammat-
titaitoinen perehdytt äminen. 
Siinä suurimmat puutt eet ny-
kypäivän linja- autoalalla ja 
liikennöitsijöiden henkilöstö-
johtamisessa. Tällä on eritt äin 
iso vaikutus työviihtyvyyteen 
ja uusien työntekijöiden pysy-
vyyteen.

Mikä sitten on ammattitaitoista 
perehdyttämistä? 

Riitt ääkö fi rman ohjekansion 
ojennus ja kertaluontoinen rei-
tin opett elu? Ei. Ammatt itai-
toinen perehdytys ja koulutus 
lähtee koulutett avan taustojen 
tietämisestä. Onko koulutet-
tava vasta valmistunut tuore 
linja- autokortin omistaja vai 
kaksikymmentä vuott a alalla 
ollut konkari? Koulutus tulisi 
aina yksilöidä koulutett avan 

tarpeiden mukaan. Kuka kou-
lutt aa? Onko väliä? Asioiden ja 
faktojen latelu on aivan eri asia 
kuin asioiden ja faktojen opet-
taminen. Omasta mielestäni 
vastuukoulutt ajalla tulisi aina 
olla pedagoginen pätevyys. 

Ei pidä myöskään unoh-
taa jatkokoulutuksen tär-
keytt ä. Suomessa näiden 
ns.direktiivipäivien maine on 
pohjamudissa, joka valitet-
tavasti johtuu pitkälti kou-
lutusten huonosta tasosta. 
Kannustankin liikennöitsijöi-
tä olemaan kiinnostuneita ja 
vaatimaan parempaa koulu-
tusta direktiivipäivien osalta. 
Ne ovat kumminkin iso me-
noerä jokaiselle liikennöit-
sijälle. Parhaimmillaan pieni 
panostus koulutukseen lisää 
palvelutasoa huomatt avasti, 
mikä näkyy asiakkaille asti 
tyytyväisinä työntekijöinä.

Lopuksi. Uudet valmistuvat 
kuljett ajat. Olkaa kiinnostu-
neita, kuunnelkaa kokeneita 
kuljett ajia ja kysykää aina neu-
voa kun siltä tuntuu.  Kon-
kareille. Jakakaa tietoanne 
nuoremmalle sukupolvelle. 
Antakaa vinkkejä vaikka ky-
symätt ä ja ymmärtäkää tietä-
mätt ömyytt ä. Jokaisella on ol-
lut ensimmäinen kerta ratissa, 
tilausajossa, ulkomailla, rahas-
tuksessa ja lista on loputon. 
Liikennöitsijät. Panostakaa 
koulutukseen ja perehdytt ä-
miseen. Näin pidämme uudet 
työntekijät töissä varmem-
min.
Hannu Harmaala,  liikenneopettaja,  

tilausajokuljettaja

   
            Mikä tulee olemaan linja- autoalan suurin 
             haaste seuraavan vuosikymmenen ajan?

     Veikkaisin, e� ä työntekijät.
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Ari Karesvuo

Jumalalle kuuluu 
kymppi, opettajalle ysi, 
siis oppilas ei voi saa-
da kasia parempaa”.  
Näinhän vanha sanan-
lasku kuuluu. Voiko 
tuon myytin murtaa? 
Onko olemassa kympin 
arvoista ammattilais-
ta, -tilausajokuljetta-
jaa?  Ehkäpä jossain 
sellainen on mutta 
epäilen suuresti. Niin 
moninainen on täydel-
lisen tilausajokuljetta-
jan työnkuva.

Työtämme seuraa jatkuvasti 
läheltä takaamme useita kym-
meniä silmäpareja. He huo-
maavat pienimmätkin teke-
mämme virheet. Myös muut 
tielläliikkujat seuraavat suuren 
linja-auton käyttäytymistä lii-
kenteessä. Olemme helposti 
erottuva ryhmä.

Hiljattain eräs suuri päivälehti 
käytti puoli sivua palstatilaa 
siihen, kuinka linja-auton-
kuljettaja ajaessaan kahden 
suurehkon kaupungin välillä, 
käytti lähes koko puolentois-
tasadan kilometrin matkalla 
kännykkää ja I-padia sekä 
selasi jotain papereita siinä 
sivussa. Kuljettajan toimet oli 
joku matkustaja ottanut salaa 
kameraansa talteen. Auto oli 

seilannut kaistallaan laidasta 
laitaan. Lehti julkaisi tapah-
tumasta useita kuvia.  - ”Saa-
tanan tunarit”   sanoi Urkki 
aikoinaan.

Yhtiön toimitusjohtaja sanoi 
puuttuvansa asiaan ankaralla 
kädellä. Ehkäpä ko. kuljettaja 
kuuluu niihin yhtiöstä kym-
menien irtisanottujen kuljet-
tajien joukkoon. Teko on jo 
niin törkeä, että  pitäisi ottaa 
heti kortti pois - piittaamatto-
muus- säännösten perusteella.

Pidetään me tilausajokuljetta-
jat huoli siitä, että kukin, ke-
nellä ei vielä ole, hankkii puhe-
limeensa hands free - laitteen.  
Kännykän käyttäminen ajon 
aikana on rangaistava teko ja 
tämänhetkisen lain mukaan 
rikesakon hinta on 100 €. 
On myös muistettava se, että 
”kännykkäsakko” kuuluu nii-
den rangaistusten piiriin, jotka 
vaikuttavat ajokortin määräai-
kaiseen peruuttamiseen. Siis 
kolme rangaistusta vuoden 
sisällä tai neljä kahden vuoden 
sisällä.

Ajotapojamme seurataan 
myös tarkasti. Pidämmekö 
riittävät välimatkat, nouda-
tammeko nopeusrajoituksia, 
kuinka käytämme vilkkua, 
miten ajoneuvomme käsittely 
ylipäänsä sujuu jne.

Erittäin tärkeää on myös 
asiakaspalvelu. Hymyilevä, 
siististi ja asianmukaisesti pu-
keutunut kuljettaja saa lähes 
aina vastahymyn. Asiakkaan 
ensikohtaaminen on tärkeä 
tapahtuma.

Lähdön jälkeen tai joskus jopa 
ennen lähtöä on tehtävä kuu-
lutukset. Se on kirjavaa aluet-
ta. Toisilta kuulutukset sujuvat 
muitta mutkitta, toisille se taas 
on pakkopullaa. Koetaan jon-
kinlaista mikrofonikammoa. 
Kuulutuksia voi harjoitella yk-
sin lähes missä vain. Jokainen 
ajaa joskus siirtoajoja ilman 
ainuttakaan matkustajaa. Mitä 
oivallisin tilaisuus otaa mikki 
käteen ja harjoitella kuulu-
tuksia. Kuulutukset tulisi olla 
selviä ja kirjakielellä puhuttu-
ja. Mikään ei ole kauheampaa 
kuin savon murteella lätystelty 
kuulutus. Ja vielä: Tulihan läh-
tötarkastuksessa kokeiltua ää-
nentoistolaitteiden toimivuus 
ja voimakkuus?

Yhä useammin kuljetamme 
ulkolaisia ryhmiä. Jos olemme 
aikoinaan opiskelleet perus-
koulussa englantia ja ruotsia 
kenties saksaakin, olisi hyvä 
hieman kertailla asioita ja 
opetella joitakin kuulutuksia 
englanniksi, ”sitähän kaikki 
osaavat”?  Tähän saa apua jär-
jestöltämme sekä linja-autolii-
tosta.  - Och sedan samma på 
svenska.

Saapuessasi määränpäähän 
muista tarkastaa auto, ettei 
keneltäkään ole jäänyt mitään 
penkkien väliin tai lattialle. 
Löytötavara on  palautettavis-
sa kun viimeisten matkustaji-
en kantapäät ovat vielä näky-
vissä.

Ja sitten laivalla: Muista, että 
olet kuljettaja ja sinua seura-
taan myös siellä. Juo se kal-
jasi hytissä eläkä ainakaan 
sen kukkahattutädin nähden. 
Tämä tätihän tulee viimeise-
nä kyytiin ja sanoo kirkkaalla 
äänellään kaikkien kuullen: 
”Henkäsehän sitten tänne-
päin”.

Tässä muutamia hyvän tilaus-
ajokuljettajan ominaisuuksia. 
Paljon paljon muutakin pitäisi 
muistaa ja taitaa. Pääasia että 
yritämme parhaamme. Tahtoo 
vain olla, että kiitokset toimin-
nastamme tulevat harvemmin 
kuin moitteet. Elämme aikaa, 
jolloin jokainen omistaa kän-
nykän. Sen avulla voi tehdä 
vaikka mitä. Ainakin se nega-
tiivinen palaute on herkässä.

 Iloista matkaa! 

 Ari Karesvuo    

Tilausajokuljettaja



12 Charter Club 

Henkilökuljetusnäyttelyssä esillä olleeseen 
matkailulinja-autoon.
Rosero First on linja-auto siihen välikokoluokkaan, johon ei 
paljon vaihtoehtoja löydy.  Matkustajapaikkoja mahtuu muka-
vasti 26 ja opas. Tavaratilaakin löytyy auton takana ja parissa 
sivuluukussa pikkumatkoille yhteensä kahden kuutiometrin 
verran. Kuljettajalle Rosero tuntuu kunnon linja-autolta, sillä 
kuljettaja ei kiipeä mihinkään poteroon vaan hänelle löytyy 
aivan kunnollinen avopaikka.

Alhaalta alkuun

Tekniikaltaan Rosero First pohjautuu Iveco Daily 70C alustaan, 
joka on erillisrunkoinen taka-akselin ilmajousituksella. Päälle-
päin se näkyy Ivecon keulana, joka on säilytetty sellaisenaan. 
Nykymuodoissaan tuo ”delfiinin” nokka on miellyttävää kat-
seltavaa. Kuljettajan paikalta ei edes näe nokkaa, joka on siten 
kolhujen välttämiseksi muistettava ajossa. Rosteri kehikkoinen 
Roseron kori sopii tuohon delfiininokkaan mallikkaasti.

Moottorina on Iveco F1C nelisylinterinen Euro 6 turbodie-
sel. Sylinteritilavuus on 2998 kuutiosenttimetriä, tehoa löytyy 
132 kW eli 180 hv pyörimisnopeudella 3500 r/min ja vääntöä 
400 Nm pyörimisnopeusalueella 1250 – 3000 r/min. Eipä tuo 
autosta mitään rakettia tee, mutta eipä vie turhaan polttoainet-
takaan. Moottoriin on yhdistetty ZF:n kahdeksan vaihteinen 
Hi-Matic-automaattivaihteisto, joka takaa etenemisen kuormal-
lakin riittävän ripeänä. 

Suuren luokan MIDI lukee Rosero 
Firstin kyljessä ja nokassa Iveco.

Rosero Firstin maahantuoja on VDL Bus & Coach 
Finland Oy.

 Konepellin alta löytyy alustan tekniikan mukaan kolmelitrainen 180 
hevosvoimainen Iveco moottori.

Vasemmalta sivulta 
kuljettajan kohdalta 
löytyy sivuluukku, jossa 
on akut ja sähkökeskus, 
sekä siinä vähän 
taaempana polttoaineen 
tankkausaukko. AdBlue 
täyttö on moottoritilassa.
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Kuljettajan paikan varustelus-
ta löytyy kaikki se mitä Ivecon 
kuljettajan työympäristö si-
sältää. Ohjaamon lämmityk-
sestä, tuuletuksesta ja jäähdy-
tyksestä huolehditaan Ivecon 
automaattisäätöisellä järjestel-
mällä. Katossa on LED-valo 
antamassa kirkkautta ylhäältä. 
Vasemmalla on oma 12 voltin 
virtapistorasia kuljettajan vir-
rankäytön tarpeisiin. Kuljetta-
jan vessa puuttuu eli autossa ei 
ole WC:tä.

Kuten edellä jo kerrottiin, 
kulkeminen kuljettajan pai-
kalle on helppoa ja lattia hä-
nen kohdallaan on tasainen. 
Kuljettajan istuin vaikuttaa 
Ivecon alkuperäiseltä, eikä 
tarjoa parasta mahdollista si-
vuttaistukea. Muuten istuin 
on tukevan tuntuinen ja siinä 
on kaikki säädöt; etäisyys, 
korkeus, istuinosan kallistus 
(tarpeeton), iskunvaimennus 
ja ristiseläntuki kahdelta kor-
keudelta omalla paineilma-
pumpulla. Istuimesta löytyy 
myös kaksitehoinen lämmitys, 
kolmipiste turvavyö, käsinojat 
ja nappula, jolla istuin laskee 
alas kulkua helpottamaan.

Matkustajien muka-
vuus

Matkustamon istuimet tun-
tuvat tukevilta istua ja normi-
mittainen saa niissä mukavaa 
matkaa. Valaistuksena mat-

Pyöräkoko on 225/75 R 16 
kuusi tuumaa leveillä teräsvan-
teilla. Etuakseli on erillisjousi-
tettu, mutta taka-akseli on 
jäykkä. Kummallakin akselilla 
on kallistelun vakain. Jarrut 
ovat nestetoimiset levyjarrut 
edessä ja takana höystettynä 
ABS:llä ja ASR:lla. Telman 
hidastin auttaa jarruttelua au-
tomaattisesti tai käsivipusää-
töisesti. Sähköjärjestelmä on 
12 volttinen, jossa pääakku on 
110 Ah varauskyvyltään. Au-
tossa on myös ns. vara-akku, 
josta saadaan käynnistysvirta 
pääakun varaustilan laskettua 
jostakin syystä liian alas.  Ko-
konaismassaa autolla on 7200 
kg ja akseliväli on 4750 mm. 
Auton pituus on 8040 mm, 
leveys 2350 mm ja korkeus il-
mastointilaitteella 3092 mm.

Sisälle autoon

Etuoviaukon askelkorkeudet 
ovat maasta 29 cm ja sitten 
kaksi kertaa 21 cm niin ollaan 
käytävätasossa. Matkusta-
mossa on keskikäytävä, jonka 
syvyys lattiatasosta on 13 cm. 
Paikkoja löytyy 26:lle mat-
kustajalle 73 cm istuinjaolla. 
Oikealla takana on varaulos-
käynti, jonka kohdalla jako on 
jopa 100 cm eli sinne mahtuu 
pitkäjalkainenkin mukaan. 
Takapenkillä on neljä paikkaa 
rinnakkain. Sisäleveys on 226 
cm. 

Penkeissä on kolmen pisteen 
turvavyöt, selkänojan kallis-
tus ja käytävän puoleisissa 
istuimissa sivusiirto keskikäy-
tävälle. Jalkatuet, lehtiverkot, 
käsinojat ja kääntöpöydät kuu-
luvat myös istuinkohtaiseen 
varusteluun. Muusta matkus-
tamon varustelusta mainitaan 
avoin hattuhylly ja 220 voltin 
penkkikohtaiset pistorasiat. 
LED-lukuvalot, STOP-nappi, 
tuuletussuuttimet ja kovaääni-
nen kattopaneelissa ovat jokai-
selle penkille kohdennettuna. 
Lattiassa on kokolattiamatto. 
Näin varustellussa autossa asi-
akkaat matkustavat aivan kuin 
isommassakin linja-autossa.

Vasemmalla sivulla taka-akselin edessä on tavara-
luukku, jossa on lisälämmitin, varapyörä, pyöräkiila, 
työkalut ja tilaa vielä auton muulle varustelulle.

Takatavaratilan luukku aukeaa ylös pään päälle, 
jolloin se toimii sadekelillä suojana. Tavaratilaa on 
vielä oikealla sivulla samanlainen tila tyhjänä, kuin 
vasemman sivun luukku.

Etuoviaukko on selkeä, vippiovi siirtyy aukon taka-
puolelle. Askelmat ovat tasaiset ja kuljettaja löytää 
paikkansa kuten isommassakin linja-autossa.

Oppaan istuin on oviaukon takareunalla, 
jolloin opas ei istu kuljettajan ulosnäkemi-
sen tiellä. Oppaan istuimessa on ylös nou-
seva istuinosa. Mikrofoni hänelle löytyy 
hänen edestään. Oppaalle, kuljettajalle ja 
auton papereille on kolme kannellista tilaa 
kojetaulun päältä. Oppaan ja kuljettajankin 
paikan läheisyydessä löytyy myös USB-vir-
tapistokkeet. Oppaan selän takana on auton 
jääkaappi.

Oikeassa takakulmassa on hätä-
poistumisovi, jota toki käsikäyt-
töisenä voi käyttää muulloinkin, 
onhan siinä askelma. Hyvä tuule-
tusovi silloin, kun auto joutuu sei-
somaan auringonpaisteessa.

Kuljettajan työmaa on suoraan Iveco Daylistä lisättynä vasem-
man sivun kytkin ja merkkivalopaneelilla. Taustapeilit ovat hy-
vällä katselupaikalla.

Vasemman avattavan sivuikkunan 
pystytolppa on näkökentässä va-
semmalle katsottaessa. Ylälasista 
paistaa vasemmalta tuleva aurinko 
pahasti kuljettajaa häiriten.
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kustamossa on kaksi pituus-
suuntaista valopaneelia ja kes-
kikäytävän reuna on valaistu. 
Se voi vaikuttaa hienostelulta, 
mutta on toki käytännöllinen 
pimeässä silloin, kun ajetaan 
vähäisin matkustamovaloin 
matkustajien levätessä. Käytä-
vävalo ei haittaa nukkumista, 
mutta mahdollistaa liikkumi-
sen käytävällä. Jokainen voi 
kohdallansa halutessaan käyt-
tää silloin kattovarusteen lu-
kuvaloja. Ovella on oma ovi-
valo valaisemassa oviaukon ja 
askelmat.

Matkustamon lämmityksestä 
huolehditaan patterein seinien 
vieressä ja takapenkin etureu-
nan alla. Lisäksi takana vara-
uloskäynnin kohdalla on pu-
hallin. Myös takatavaratilassa 
on lämmityspatteri. Katosta ei 
tässä autossa tule lämmitettyä 
ilmaa, mutta jäähdytystehoa 
katosta löytyy. Webasto jääh-
dytysilmastoinnin teho on 
14,5 kW Diavian ohjaamana 
ja siinä on myös kiertokäyt-
tö. Sen riittävyyttä ei maalis-
kuun puolessa välissä pienellä 
kuormalla ajettaessa päässyt 
kokeilemaan, siksi kylmää oli 
ulkona.

Matkustamo on valoisa ja sieltä 
näkee ulos kuin isosta autosta 
ikään. Eteenpäin katsottaessa 
tuulilasi ei ulotu kattolinjaan 
saakka. Tämä yläpalkki rajoit-
taa hieman etäälle yläviistoon 
näkemistä, mutta täydellisen 
pimeyden matkustajien eteen-
päin näkemiselle kuljettaja voi 
aiheuttaa aurinkosuojaverho-
ja alas laskemalla. Ei niitä voi 
matkustajien kanssa ajettaessa 
käyttää, mutta auton seisoessa 
auringonpaisteessa niillä saa-
daan estettyä auringon läm-
mittävää vaikutusta.

Ajajan paikalta nähty-
nä ja koettuna

Kuljettaja näkee hyvin eteen ja 
sivuille. Pieni ”delfiininnokka” 
laskee edessä niin, että sitä ei 
kunnolla edes näe. Ohjaamon 

vaihteinen Hi-Matic auto-
maatti. Liikkeelle lähdetään 
kaasua painamalla ja ilman 
nykäyksiä. Kiihdyttämistä 
voidaan tehdä vaihteiston 
kahdella eri moodilla, ECO ja 
Power. Ero on siinä, että Po-
wer sallii isompien kierrosten 
käytön, moottoritehoon se ei 
vaikuta. Tuota taloudellisen 
ajon valintaa voi ihan hyvin 
käyttää ensisijaisena ja varsin-
kin esimerkiksi koululaisajois-
sa. Powerille voi olla tarvetta 
nopeatempoista linja-ajoa 
ajettaessa. Tilausajossa kul-
jettaja ihan itse määrää millä 
tempolla mennään ja käyttää 
vaihtoehtoja harkintansa mu-
kaan. 

Vaihteita saa valittua myös 
vaihdevipua eteen ja taakse 
liikuttamalla. Täytyy kuiten-
kin huomata, että valinta me-
nee samalla automaatista ma-
nuaalille. Hyvää siinä on se, 
että valittu vaihde pysyy niin 
kauan, kuin kuljettaja haluaa. 
Takaisin automaatille siirty-
miseksi on vipua heilautettava 
sivusuunnassa. Vaihteisto toi-
mii kokonaisuutena tosi miel-
lyttävästi ilman mitään nykä-
yksiä. Käsivalintaa kuljettaja 
joutuu kuitenkin käyttämään 
esimerkiksi moottoritien pit-
kissä nousuissa, sillä pienem-
mälle vaihtaminen ei tapahdu 
automaatilla riittävän herkästi 
tavoitenopeuden säilyttämi-
seksi.

Tasaisessa menossa kuljettaja 
käyttää tietysti vakionopeus-
säädintä, joka löytyy ohjaus-
pyörän vasemmalla puolella 
vilkun alta. Nämä vivut me-
nevät aluksi helposti sekaisin, 
joten niiden käyttöön on to-
tuttava. Hidastimen saa toimi-
maan jarrupoljinta painamalla 
tai hidastimen omasta vivusta 
vetämällä. Hidastimen vipu 
on pieni ja kivasti vaihdevi-
vun yläpuolella, josta sitä on 
helppo käyttää. Hidastimessa 
on tehoa mukavasti ja sitä pi-
tääkin käyttää jarrujen säästä-
miseksi.

Oppaan istuin on oviaukon takapuolella, eikä 
näin ole oikealle näkemisen tiellä, opas mei-
naan silloin kun sellainen on.

Kaikissa matkustamon istuimissa on kolmepistevyöt ja käytävän puoleisessa si-
vusiirto. Jääkaappi on tässä oppaan takana oikealla ensirivissä istuvien edessä. 
Ei huono paikka.

sivulasien alareunat ovat niin 
alhaalla, että sivuille ja sivupei-
leihin näkee hyvin. Sivupeilit 
ovat isohkot ja kaksi osaiset. 
Alempi osa on laajakulma ja 
ylempi ns. peruspeili taustan 
seuraamiseen. Ainoa miinus 
näkemiselle on vasemmalla 
oleva leveä ikkunatolppa, joka 
peittää melko ison sektorin 
taakseen. Osaltaan sitä leven-
tää avattavan liukuikkunan 
etusärmä.

Tuon vasemmalla olevan avat-
tavan ikkunan päällä on melko 
korkea kirkaslasinen ikkuna. 

Vasemmalta paistava aurinko 
häiritsee kuljettajaa sen kautta 
pahasti. Maahantuojan edus-
taja lupasikin laittaa siihen 
sopivan suojaverhon. Kuljet-
tajan vasemmalla puolella on 
kytkimien ja merkkivalojen 
paneeli. Merkkivalot eivät ole 
kovin hyvin näkökentässä sii-
nä vasemmalla, mutta eivät ole 
niitä tärkeimpiäkään. Tärkeät 
merkkivalot ovat kaikki Ive-
con kojetaulussa, siinä kuljet-
tajan edessä.  Vasemmalla on 
kaistavahdin merkkivalo, joka 
palaa vihreänä silloin, kun 
vahti tunnistaa kaistan. Kais-
tanvahti havaitessa ajoa lähellä 
kaistan reunaa, kuuluu pieni 
summeriääni siltä puolelta au-
toa, mihin ollaan ajautumassa. 
Summeriääni on kuitenkin sen 
verran heikko, ettei se nukku-
vaa kuljettajaa herätä.

Sähkötoimisen yksilehtisen 
etuoven avaamiseen on kolme 
käyttömahdollisuutta. Kuljet-
tajan vasemmalla puolella ole-
va keinukytkin on se, jota kul-
jettaja käyttää silloin kun istuu 
paikallaan. Autosta poistues-
saan ja sinne palatessaan hän 
käyttää mielellään avaimenpe-
rässä olevaa kaukosäädintä ja 
kun kaukosäädin on hukassa 
tai ei toimi, niin etumaskista 
löytyy pieni salakytkin. Tuon 
oven ja kaistavahdinkin käy-
tön ohjeet löytyvät kattavasta 
suomenkielisestä auton käyt-
töohjeesta. 

Ja sitten ajamaan

Moottori avaimesta käymään 
ja jalka jarrulle, että saa vaih-
teen päälle. Kytkinpoljinta ei 
tästäkään autosta löydy, sillä 
autossa on ZF:n kahdeksan 
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Pimeässä ajoa ei ajorupea-
maan Vantaalta Turkuun ja ta-
kaisin sisältynyt, kun Turussa 
vaihdettiin isoon autoon. Ajo-
valot näyttävät rakenteeltaan 
sellaisilta, että niiden tehon 
voisi uskoa riittävän. Lähivalot 
ovat siksi suurella heijastimel-
la olevat halogeenit, että tehon 
luulisi riittävän. Kaukovalojen 
heijastin on halkaisijaltaan 
pienempi, mutta kaukovalo 
hyödyntää koko heijastinpin-
taa lähivalon puolikkaaseen 
verrattuna, joten valoteho 
riittänee kaukovaloissakin. 
Asentamalla auton nokalle tai 
katolle lisävaloja, menisi kyllä 
auton ulkonäkö pilalle, joten 
toivotaan ettei niitä tarvita.

Etupuskurin alakumissa ole-
vat sumuvalot toimivat myös 
kääntymisvaloina. Päiväajo-
valot ovat ylhäällä ajovalojen 
yhteydessä ja ainakin tässä 
autossa keskieurooppalaiseen 
tyyliin palamattomilla takava-
loilla. Takavalot ovat tavallisia 
pyöreitä ja edullisia eli niillä ei 
ole prameiltu turhaan. Suun-
tavilkut ovat henkilautojen 
tyyliin myös peilien päissä ja 
näkyvät myös takaviistoon. 
Tämä näkyminen on kais-
tanvaihdoissa hyvä asia, kyllä 

Matkustamo on valoisa tällä sisutuksella, kangasverhot ikkunoissa 
antavat viihtyisyyttä, hattuhyllyt ovat avoimet ja katossa on yksi 
kattoimuri esimerkiksi seisonnan aikaista tuuletus varten.

Oikealla takana viimeistä edellisen 
istuinparin alla on lämpöpuhallin 
varapoistumisoven kohdalle, koska 
patteri päättyy tähän puhaltimen 
kohdalle. Takimmaisen penkkirivin 
etureunan alla on omat lämpöpat-
terit ja myös tavaratilassa omansa, 
joten tuskin takapenkilläkään tarvit-
see palella. 

Tuulilasin yläreunan kilpikotelo rajaa näkemistä yläviistoon. Aurinkoverhot 
ovat nyt siinä suoja-asennossa, jossa niitä voi käyttää estämään auringon 
valon lämmittävää vaikutusta pysäköityyn autoon.

pitäisi vierellä ajavan nähdä 
ja ymmärtää, kun kuljettaja 
tiedottaa kaistanvaihdon ai-
keesta.

Mistä tulee Rosero

Rosero-P Ltd. on vuonna 
1995 perustettu slovakialai-
nen midibusseihin erikoistu-
nut linja-autovalmistaja, jonka 
tehdas sijaitsee Spiśská Nová 
Vessissä, Tatra-vuoriston juu-
rella. Yritys valmistaa noin 150 
autoa vuodessa. Maahantuon-
nista ja jälkimarkkinoinnista 
vastaa VDL BUS & COACH 
FINLAND OY.

Teksti ja kuvat Matti Kulmala

Kojetaulun näytöstä kannattaa 
seurata ajon aikana myös vaihteen 
numeroa, onko valinta automaatilla 
vai manuaalilla ja vetomoodin ECO 
ja Power tiloja.
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Usein pohdimme lausetta 
”entäpä jos”? Niin, ”entäpä 
jos”  jotain tapahtuukin, 
kuinka sitten toimitaan ? 
Jokaisen on helppoa sa-
maistua ja jossitella tapah-
tuneesta, mutta mitä kokee 
henkilönä tapahtumassa 
osallisena ollut kolleega 
itse, kun jotain on tapahtu-
nut ja miten hän sen kanssa 
elää jatkossa?

Liian usein saamme lukea leh-
distä artikkeleita ajautui auton 
eteen tuntemattomasta syystä, 
tai syttymissyy oli tuntema-
ton, epäillään teknistä vikaa 
yms. Kollega, joka elää tapah-
tuneen jälkeen  asian kanssa, 
on pitkässäjuoksussa monesti 
yksinäinen ja miettii olisinko 
voinut tehdä jotakin toisin? 
Ne itse syytökset ovat useasti 
voimakkaita ja täysin aiheet-
tomia, mutta minkäpä ihmis-
mielelle mahtaa.

Ensimmäiset vuorokaudet 
tapahtuman jälkeen ovat use-
asti monijakoisia. Moni kokee 
syvää ahdistuneisuutta, itse 
syytöksiä, unettomuutta, pai-
najaisia ja asioiden kieltämis-
tä. Miten näihin voi reagoida 
ja lähteä hakemaan apua?

Suomen terveydenhuollossa 
on  useita auttavia organisaa-
tioita, kuten terveyskeskuk-
sien ja sairaaloiden akuutit 
kriisiryhmät, jotka toimivat 
ns. moniammatilaispohjalta. 
Niissä ovat jäseninä lääkärit, 
papit, psykologit ja muut ter-

veydenhuollon ammattilaiset, 
jotka käynnistävät akuutin 
kriisinpurun. Ensimmäinen 
vuorokausi kriisistä on avain-
asemassa, on tärkeää, ettei 
ketään jätetä tapahtuneen jäl-
keen yksin, ja välittömästi las-
keta jatkamaan matkaa taakka 
harteilla.

KUINKA AVUN PIIRIIN?

Tapahtuneen jälkeen avainase-
maan nousevat ihmiset,jotka 
ovat lähellä tapahtuneessa 
osallisena ollutta, kuten työ-
toverit, työnjohto ja läheiset 
ystävät. On vaativaa ja suurta 
rohkeutta osoittavaa jokaiselta 
edellämainituilta henkilöiltä 
mennä asianosaiselta kysy-
mään tämän vointia. Monesti 
vastaus on ympäripyöreä ”kyl-
lä tää tästä!”. Tämän jälkeen 
astuu kuvaan rohkeus sanoa 
kaverille, ”mitäpä jos lähtisim-
me käymään ammatti-ihmisen 
luona purkamassa tuntemuk-
sesi'.

Missään kohdin oikea toi-
mintamalli ei ole ottaa lupa-
usta asianosaiselta ”kyllä mä 
meen”,  vaan on syytä pyrkiä 
huolehtimaan, että henkilö 
menee ainakin kerran, ensim-
mäisen vuorokauden aikana, 

käymään ammattilaisten pa-
keilla.

Ensimmäinen kontakti am-
mattilaisiin on ns. defusing-
(purkukokous)-keskustelu, 
joka olisi tärkeää käydä en-
simmäisen 12 tunnin aikana 
tapahtuneesta. Keskustelun 
tarkoituksena on kokemuk-
sen jakaminen välittömästi ja 
estää väärien kuvien muodos-
tuminen omaan mieleen.

Seuraavassa vaiheessa voidaan 
ottaa käyttöön debriefing-
(psykologinen jälkipuinti) 
asian käsittelyssä. Tämän 
keskustelun tarkoituksena on 
edistää normaalia paluuta ar-
keen ja lievittää mahdollisia 
muita mielessä tapahtuneita 
jälkiseuraamuksia kriisistä.
Debriefing keskustelu on syy-
tä käydä, vaikka defusingkes-
kustelua ei olisi käyty.

LÄHEISTEN REAKTIOT

Pieni lapsi kysyy miksi isi tai 
äiti vaan nukkuu ja on pahal-
la tuulella? Miksi kumppani 
kääntää selän? Miksi hän,  aina 
ennen niin sosiaalinen kave-
ri, ei enää osallistu yhteisiin 
pelireissuihin, vaan kääntää 
ympäristölle selkänsä? Isoja 

kysymyksiä edellä.

Onnettomuudessa osallisena 
olleen tuska ei lopu siihen, että 
pelastuslaitos siivoaa tapah-
tumapaikan ja poliisi lopettaa 
liikenteenohjauksen, vaan se 
tuska voi jatkua vielä vuosia-
kin eteenpäin. Näitä tapahtu-
mia ei pystytäkoskaan pyyhki-
mään pois mielestä, mutta on 
konsteja, joilla voimme tukea 
ja lieventää reaktioita tapahtu-
neesta. Ei ole koskaan väärin 
kysyä uhrilta kuinka jaksat tai 
voinko auttaa sinua? Jos toi-
nen sanoo, että ei halua puhua 
asiasta, on syytä kunnioittaa 
tätä, mutta kertoa myös kave-
rille, että hän ei ole yksin.

Vakavasta asiasta huolimatta 
turvallisia kilometrejä tule-
vaan kesään.

    Jaska Hyvönen

Alla muutamia kanavia joista 
voi lähteä hakemaan apua, kun 
se vahinko on käynyt.http://
www.mielenterveysseura.fi/
fi/tukea-ja-apua

Paikalliset terveyskeskukset-
Poliisi

APUA 
ONNETTOMUUDEN 
JÄLKEEN
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Vanha sanonta: ”Vahinko 
ei tule kello kaulassa” pitää 
paikkansa tänäkin päivä-
nä. Elämässä sattuu ja ta-
pahtuu, usein myös ikäviä 
asioita. Onnettomuuksia, 
loukkaantumisia, läheltä-
piti-tilanteita, tulipaloja, 
kuolemantapauksia, listaa 
voisi jatkaa pitempäänkin. 
Mikäli kyseessä on yllättävä 
tilanne, jossa asianosainen 
tai useampi kokee tilanteen 
järkyttävänä, on tärkeää, 
että heille tarjotaan mah-
dollisuutta purkukeskus-
teluun. Usein myös viran-
omaiset suosittelevat tätä 
menetelmää ja käyttävät 
sitä itsekin.

Toimiva purkukeskustelu on 
hyvä pitää melko nopeasti ta-
pahtuman jälkeen, yleensä 1-2 
vuorokauden sisällä tapahtu-

masta. Keskustelulle on hyvä 
saada ulkopuolinen vetäjä. 
Näitä löytyy yleensä kunti-
en kriisiryhmistä. Toimivaan 
purkukeskusteluun liittyvät 
seuraavat asiat. Keskustelulle 
varataan riittävä aika, kaikki 
osallistujat ovat paikalla koko 
ajan ja kaikki ovat tässä tilan-
teessa tasavertaisia riippumat-
ta esim. työyhteisön hierar-
kiasta. Kaikki keskustelu on 
luottamuksellista ja kännykät 
pidetään kiinni. Kaikilla on 
samat pelisäännöt.

Keskustelun aikana käydään 
läpi tietyt vaiheet: faktat eli 
mitä tapahtui. Ajatukset, mitä 
ajatuksia kullekin heräsi, mitä 
kukin näki ja koki. Reaktiot, 
miltä tuntui, mikä oli pahinta, 
jotkut kokevat jopa fyysisiä 
tuntemuksia kropassaan. Nor-
malisointi, todetaan ääneen, 
että kaikki reaktiot ovat nor-
maaleja ja samoja tuntemuksia 
on muillakin. Stressinhallin-

nan kouluttautuminen auttaa 
löytämään hyväksi havaittuja 
keinoja omaan tilanteeseen. 
Tällaisia keinoja voi olla esim. 
musiikki tai liikunta jne. Täs-
sä vaiheessa opastetaan myös 
tukeutumaan omaan tuki-
verkostoon eli perheeseen, 
ystäviin tai työkavereihin. 
Lopetuksessa vedetään kaikki 
vielä yhteen. Sovitaan seuran-
nasta esim. kokoontumisesta 
jonkun ajan päähän jo on tar-
vetta. Tässä myös selvitetään 
onko jollain jatkohoidon tar-
vetta. Vetäjät yleensä jättävät 
yhteystietonsa, että heihin voi 
tarvittaessa olla yhteydessä. 
Kaiken tarkoituksena auttaa 
yksittäistä ihmistä eteenpäin 
normaaliarjessa.

Toimin Suomen merimieskir-
kossa laivakuraattorina ja olen 
ollut laivoilla mukana vetä-
mässä purkukeskusteluja mm. 
kuolemantapauksen jälkeen. 
Voin omasta kokemuksesta 

kertoa, että purkukeskuste-
luista on hyötyä. Varsin miehi-
sessä merimiesten maailmassa 
reaktiot ja tuntemukset ovat 
samat kuin kenellä tahansa. 
Monet tulevat jälkikäteen, 
jopa viikkojen päästä, sano-
maan, että olipa hyvä päästä 
puhumaan yhdessä tästä jär-
kyttävästä kokemuksesta. Itse 
koen onnistuneeni jos yksikin 
läsnäolijoista on saanut helpo-
tusta arkeensa.

  

Pekka Wilska

Satamakuraattori/Koordinoiva 
laivakuraattori

Suomen merimieskirkko ry

KUN OLET KOKENUT JOTAIN JÄRKYTTÄVÄÄ 

- TOIMIVA PURKUKESKUSTELU
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KASVIHUONEILMIÖ
- pitää nähdä ja kokea -

Viidakossa afrikan kuulee laulun lupsakan 
daiga daiga duu daiga daiga...   

kaikki pienet apinat ja papukaijat kirjavat 
daiga daiga duu daiga daiga ....

Kasvihuoneilmiö on Elisa 
Palosen 1997 perustama    
sisustustavaratalo  Van-
han Turuntien varressa, 
vain kilometrin päässä 
moottoritiestä. Yli tuhat 
neliötä sisustus ja käyttö-
tavaraa ja erikoisuuksia 
mitä et mistään muualta 
löydä. 

Sen ovatkin jo löytäneet 
sisustajat ja lavastajat 
ja muut erikoisuuksia 
tarvitsevat asiakkaat.
Miehille on oma armei-
janosasto ja lapsille mo-
nenlaista kivaa.  Eloku-
va ja musiikkiosastolta 
löytyy harvinaisuuksia 
sekä laaja valikoima niin 
lukijoille kuin tekijöille-

kin.   Nähtävää on paljon.   
Kanikonttorissa on eläviä 
kaneja ja koiratkin saa-
vat tulla reilusti sisään, 
vesikuppi odottaa.

KASVIHUONE KAHVILA 
-RAVINTOLA

Ruoka ja kahvipuoles-
ta vastaa Jagoda Oy.  
Yrityksellä on pitkä ko-
kemus ravintola-alan 
yrittäjyydestä.  Ruoka 
ja leivonnaiset pyritään   
valmistamaan kaikki itse. 
Ravintolassa on 70 asia-
kaspaikkaa. 

Teksti ja kuvat Riitta Salmu

Seija Granholm 
tutustutti meidän 
Kasvihuoneilmion 
maailmaan. 

KASVIHUONEILMIÖ  on avoinna joka päivä  
ma-su 10 - 18  ja kesä -elokuussa 9 -20. 

Turuntie 1811, ( GPS 09810 Palomäentie 2) , 
Nummi, www.kasvihuoneilmio.fi

Puh. 019 - 37 37 88
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Milenko Srdjenovic ja Tarja Pitkänen Srdjenovic

Mihajlo Jagodic

Tilausajokuljettajien lounaisalue tutustui ja kokousti  Kasvihuoneilmiössä.  
Mukana olivat Kari Revo, Joonas Jalo, Klaus Orava, Johan Byman, Esa 
Heikkola, Arto Koskinen, Kari Veltto Virtanen, Harri Vähätalo, Heikki 
Mämmi  Harri Kjällbacka ja puheenjohtaja Pekka Maunu.

...kuuluu laulu lapsosten...
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Traktorimuseon synty sijoit-
tuu 70-luvun alkuun, jolloin 
Eero ja Erkki Karhu päättivät 
entisöidä heidän isänsä Yrjö 
Karhun hankkiman -36 malli-
sen Ford kuorma-auton. Van-
hoja osia etsiessä tulee usein 
vastaan kaikenlaista mielen-
kiintoista. Veljeksille tarttui 
mukaan ikääntynyt traktori 
ja maamoottori. Maaseudun 

koneellistuminen on ollut ai-
kanaan sangen monipuolinen 
tapahtuma, jossa erilaisten 
laitteiden ja härveleiden kirjo 
on ollut suuri.  Niitä on val-
mistettu puusta ja metalleista 
sekä näiden yhdistelmistä. 
Tekniikan miehille tuli ajatus 
kerätä käytöstä poistettuja 
työvälineitä jälkipolville ih-
meteltäviksi. Pienestä alusta 

on ajan kuluessa kasvanut 
näyttävä kokoelma mennyt-
tä mekaanista-, tarpeisto-ja 
työkalumaailmaa. Esineistön 
määrän lisäännyttyä tilalle ra-
kennettiin suuri näyttelyhalli 
olemassa olevan ulkoraken-
nuksen täydennykseksi. Mo-
lemmissa on kaksi kerrosta 
ja katseltavaa riittää pienistä 
työkaluista järeisiin vetoko-

neisiin. Pihapiirissä on myös 
muita näyttelytiloja mm. kar-
tanon päärakennuksessa. Siel-
tä on tavoitettavissa menneen 
ajan maailmaa, johon tälle 
kertaa emme ehtineet tutus-
tua. Kovelan traktorimuseoon 
ja Kasvihuoneilmiöön pikatu-
tustuminen oli antoisa, mutta 
jätti voimakkaan ajatuksen 
uusintakäynnistä.

 Isko Uusimäki

www.kovelantraktorimuseo.fi

Kasvihuoneilmiöön tutustumisen yhteydessä ryhmälle 
tarjottiin mahdollisuus käydä Kovelan traktorimuseossa. 
Matkaa kohteiden välillä on vain muutama kilometri.

Kovelan traktorimuseo
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Pitkän kauppakeskusrakennuk-
sen keskivaiheilta löytyy Sirin 
Lounasravintola. Ravintolassa on 
tarjolla lounasbuffet, joka pitää 
sisällään kotiruokaa, kebabia, 
burgeria, pitsaa ja monipuolisen 
salaattipöydän. Lisäksi on tarjol-
la ruokajuomat limuautomaatis-
ta. Jälkiruokana on kahvia ja itse 
leivottuja munkkeja. 

A-oikeudet tuovat juomatarjon-
taan monipuolisuutta. Ravinto-
lassa on 52 asiakaspaikkaa ja te-
rassilla 26. Raaka-aineet tulevat 
suomalaisilta toimittajilta ja va-
linnoissa mennään laatu edellä. 
Sirin Kilinc on tehnyt pitkän uran 
hotelli- ja ravintola-alalla niin 
Suomessa kuin kotimaassaan 
Turkissa. 

  Sirin Lounasravintola kauppakeskus Tuulonen
Aukioloajat ja yhteystiedot:    
kesäaikaan 10 – 21,  talvisin 
10 – 18  ryhmätilausten 
yhteydessä joustetaan 
aukioloissa

Sirin ja Mustafa Kilinc pyörittävät yhdessä ravintolaa. 
Listalta löytyy niin suomalaista kotiruokaa kuin kebabit, 
burgerit ja pitsat erikoisruokavalioita unohtamatta.

Osoite:  Kauppakeskus Tuulosentie 1  14810 Tuulos  puh: 044 358 4934  
www.facebook.com/sirinlounasravintola/

UUSI YRITYSJÄSEN

Taksimiehen 
ammattitaito, 
katoava 
luonnonvara
Ainakin me vanhemman polven 
tilausajokuljettajat muistamme 
tilanteita, joissa olemme tulleet 
vieraalle paikkakunnalle osoite-
tietonamme jokin epämääräinen 
paikan nimi ilman hajuakaan 
mistään katuosoitteesta. Käynti 
paikallisella taksiasemalla ja jo 
vain selvisi missä on Vattolan 
kioski, vanha KOPin kulma tai 
kuinka ajetaan seurojentalon 
rantasaunalle.

Muuan rouva oli myöhästy-
nyt oopperakyydistä. Niinpä 
rouva päätyi ottamaan Hy-
vinkäältä taksin: ”Helsinkiin, 
oopperaan, kiitos”. ”Pitää 
saada navigaattoriin katuo-
soite”, oli taksimiehen tiukka 
vastaus. Rouva yritti selittää, 
että hän tietää kyllä paikan 
ja voi neuvoa. Ei kelvannut, 
katuosoite piti saada ennen 

kuin taksi suostui lähtemään 
liikkeelle ja minuutit kului-
vat. No, löytyihän Kansallis-
oopperalle katuosoite ja rou-
va ehti näytökseen.

Olin varhaisena kesäaamuna 
Kiasman pysäkillä lähtöä te-
kemässä, kun matkanjohtajan 
puhelin soi. Espoosta tulossa 
oleva nainen soitti hädis-
sään, että taksi ei tiedä missä 
on Kiasma. ”I don´t know 
what hell is a Kiasma”, taksi 
manasi. odoteltiin muutama 
minuutti yli lähtöajan ja löy-
sihän espoolaistaksi lopulta 
Kiasman. Kyytiini tuli tak-
sin avuttomuudesta selvästi 
stressaantunut nainen.

Tapauksista on tullut keskus-
teltua muutaman taksialalla 
toimivan tuttavan kanssa. Yk-
simielisiä on oltu siitä, että asi-
akkaalla on oikeus olettaa Uu-
dellamaalla toimivan taksin 
tietävän Helsingistä, samoin 
kuin esimerkiksi pohjois-
savossa toimivan Kuopiosta, 

tärkeimmät kulttuurikohteet, 
sairaalat, matkustajatermi-
naalit, kauppakeskukset, ur-
heilupaikat  ja kotipaikastaan 
”kaiken”. Taksin, niin kuin 
ei meidänkään, ammattiai-
don osaksi ei aina riitä, että 
tiedämme missä kohde on, 
vaan tulee olla kohtuullisesti 
selvillä myös siitä mikä se on, 
”what Kiasma is”. 

Ei kukaan ole seppä syntyes-
sään, taksinkuljettajan niin 
kuin meidänkin paikallistun-
temus kasvaa vähitellen työtä 
tehdessä, jollen tiedä, niin ki-
lautan kaverille. Näin silloin, 
kun minä en vanha ollut. Kas-
vaako ammattilaisen paikal-
listuntemus, jos jokainen uusi 
ja vanhakin osoite syötetään 
koneellisesti kepsuttimeen, 
jonka ohjeilla sitten sokeasti 
ajetaan.

Katuosoite ja kepsutin ovat 
yhdessä kokeneellekin kyyti-
miehelle verrattomia apuvä-
lineitä, mutta oikean paikal-
listiedon ja vielä vähemmän 
yleistiedon korvikkeiksi 
niistä ei ole. Taksien tilausjär-

jestelmä, erityisesti Helsin-
gin seudulla on hirttäytynyt 
katuosoitteisiin. Viikin pel-
toaukealla tielle jäänyt hen-
kilöautoilija ei saanut taksia, 
kun pellolla käyskentelevät 
yliopiston lehmätkään eivät 
osanneet kertoa katuosoitet-
ta. Taksin tilaaminen Helsin-
gin sisääntuloväylien pysä-
keille on lähes mahdotonta. 
Osaan mennä moneen sem-
moiseen paikkaan esimer-
kiksi eri liikennöitsijöiden 
varikoita, joiden katuosoitet-
ta en tiedä. Jos tämmöiseen 
päästäkseni tarvitsen taksia, 
niin palveleeko taksi minua 
vai pitääkö meidän yhdessä 
taksinkuljettajan kanssa pal-
vella kepsutinta?

Taksilla ja tilausajobussilla 
on paljon yhteisiä asiakkaita, 
joten yhteistyöhönkin pitäisi 
pystyä. Huoli, josta tässä tuli 
kirjoitettua koskee molem-
pia.      

Terveisin 

Kaks´viis´seiska

puheenvuoroja palstalla 
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Suomalaiseen tilausajo-
tarjontaan on alkanut 
tulla korkealuokkaisia 
turistibusseja, jotka ovat 
nimenomaan rakennettu 
ja viimeistelty vastaamaan 
vaativien tilaajien mielty-
myksiä. Autot on suunnitel-
tu matkailuliikenteeseen, 
jossa matkustajat pitävät 
itsestään selvyyksinä mu-
kavaa matkantekoa ja eri-
laisia lisätoimintoja, joita 
ei tavanomaiseen linjalii-
kennekalustoon yleensä 
hankita.

Janne Perkkiön Volvo 9900 
Euro 6   B11R on hyvä esi-
merkki Premium-laatuisesta 
ajoneuvosta, jossa matkustus-
mukavuus on korkeata tasoa. 
Penkkien muotoilu on onnis-
tunut ja verhoilun tummansi-
ninen on värinä käyttäjäystä-
vällinen.  Taittuvan tarjotin-

pöydän alla on verkkotasku, 
jonka joustomateriaali vaikut-
taa pitkäikäiseltä. Jalkatilaa on 
riittävästi tukitelineen kanssa. 
Seurusteluosasto keskioven 
vieressä on mukava lisä. Jokai-
selle penkkipaikalle on myös 
sähkö-ja usb-pistokkeet. Va-
laistuksessa lukulamput ovat 
ledejä ja keskikäytävällä on 
loisteputket. Ikkunat ovat hie-
man tummennetut. Ilmastoin-
nin teho on hyvä.

Kuljettajan paikalle on kulku-
mahdollisuus omasta ovesta 
vasemmalta tai tavanomaisesti 
oikeasta etuovesta. Hallinta-
laitteet ovat hyvin näkyvillä 
ja auto on varustettu lisäksi 
peruutuskameralla ja -tutkal-
la. Viimeksimainittu on hyvä 
lisä silloin, kun valaistusolo-
suhteet eivät ole kameralle 
suotuisat. Volvolla ajaneille 
kuljettajille työympäristö on 
tuttu. Positiivinen lisä on il-
mastoitu penkki, joka voidaan 
säätää halutulle lämpötilalle 
ja puhallusvoimalle. Matkan-
johtajalle tai oppaalle on asen-
nettu kunnollinen mikrofoni 

Volvon 9900 
Premium bussi

ja tietokoneportti, josta on 
yhteys auton kuvamonitorei-
hin. Takimmainen monitori 
on tavanomaisen  WC-kaapin 
yläpuolella keskilinjan oikeal-
la puolella. Suurempi roska-
laatikko samoilla kohdin on 
poistettu ja sen tilalle on tullut 

jääviileäkaappi, mikä on esi-
merkiksi pulloveden tarjoi-
lulle oivallinen asia. Roskalaa-
tikko on kuitenkin olemassa 
keskellä hieman toisessa pai-
kassa. Sen tyhjennys tehdään 
tavaratilan puolelta. 
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Matkatavaraosasto on perin-
teinen. Keskiovi ja WC vievät 
oman tilansa. Takapyörien 
päällä on pienet luukut, joiden 
taakse voidaan varastoida esim 
siivousvälineitä etc. Samalla 
rakenteesta saadaan välipoh-
ja, joka vaimentaa mekaanisia 
ääniä. Moottori on 11-litrai-
nen/ 460hp ja sen jatkona on 
12 vaihteinen I-shift. Auton 
tummanpuhuva väri on mat-
tamusta.  Auto on valmistettu 
Volvon tehtailla Puolassa.

                Teksti ja kuvat   Isko Uusimäki

Janne Perkkiö
www.perkkio.fi

Sähkö-ja usb-
pistokkeet

Matkanjohtajalle 
tai oppaalle on 

asennettu kunnol-
linen mikrofoni ja 

tietokoneportti.
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2017 huhtikuun alussa ryhmä 
2016 vuonna aloittaneita lii-
kennealan opiskelijoita päätti 
lähteä excursiolle Wieniin, 
Bratislavaan ja Budapestiin. 
Matkarahoitusta kerättiin 
pitkin vuotta tekemällä lii-
kennelaskentoja eripuolilla 
Etelä-Suomea. Matka alkoi 
Wienistä, jonne ryhmä saa-
pui omaan tahtiinsa. Wienissä 
tutustuimme paikallisen am-
mattikorkeakoulun vastaavaan 
liikennealan koulutukseen. 
Esittelyssä oli mielenkiintoista 
huomata, kuinka Itävallassa 
keskityttiin paljon konkreetti-
semmin esimerkiksi älykkäi-
siin liikenneratkaisuihin kuten 
vihreänaallon kännykkäsovel-
lukseen tai älykkäisiin metron 
penkkeihin. Wien erottui suo-
mesta liikenteellisesti uudem-
man ja modernimman oloi-
sella infralla sekä äärimmäisen 
hyvin toimivalla metro-, bus-
si- ja raitiovaunuliikenteellä. 

Hyvänä esimerkkinä julkisen 
liikenteen aikataulut olivat 
lähes minuutilleen aina aika-
taulussa ja opastus oli todella 
selvää. Wienissä liikkuminen 
on helppoa ja matkailijan 
onkin järkevää ostaa yleinen 
joukkoliikennelippu, jolla saa 
rajattomasti matkustaa kaikil-
la julkisilla kulkumuodoilla 
ympäri Wieniä. 

Wien myös erottui kaikista 
kolmesta kaupungista eduk-
seen siisteydellä ja turvallisuu-
dellaan. Wienissä vierailimme 
myös teknisessä museossa, 
joka oli suomalaisiin museoi-
hin tottuneelle opiskelijalle 
häikäisevän suuri. Museossa 
oli viisi isoa kerrosta, joissa 
käsiteltiin erilaisia ihmiskun-
nan teknisiä saavutuksia. Mm. 
yksi kerros oli pyhitetty rau-
tatieliikenteen ja 1800 luvun 

lopun teolliseen tekniikkaan. 
Museoon oli jopa tuotu sisälle 
vanhoja täyskokoisia vetureita 
ja lentokoneita.

Vietimme myös yhden päivän 
matkastamme Bratislavassa. 
Vierailimme paikallisessa tek-
nillisessä yliopistossa. Siellä 
meille esiteltiin hieman kou-
lua ja saimme yksityiskoh-
taista tietoa asfaltin valmis-
tuksesta. Sieltä siirryimme 
asfalttitehtaalle, jossa vie-
timme pari tuntia tutustuen 
asfaltin valmistus prosessiin. 
Tämän jälkeen saimme vielä 
opastetun kävelykierroksen 
keskustassa Bratislavan enti-
seltä liikennesuunnittelijalta. 
Bratislavassa liikenteeseen 
panostetaan minimaalisella 
n. 6 milj. eurolla vuodessa ja 
se näkyy selvästi katukuvassa. 
Kadut ovat erittäin kuluneita 
ja vain harva katu on oikeasti 
hyvässä kunnossa. Jalankul-

kijoille ja pyöräilijöille on 
kuitenkin monessa paikassa 
varattu omat kaistansa. Koko-
naisuudessaan saimme kuvan, 
että ainakin raitiovaunuliiken-
ne toimii hyvin ja niille on 
järjestetty liikennevaloetuus. 
Kaupunkiin on myös vuosi-
en saatossa suunniteltu met-
roa, mutta projekti on kaatu-
nut kustannus kysymyksiin. 
Hinta metrolle kasvaisi niin 
korkeaksi, että jos kulut ha-
luttaisiin korvata, yhden met-
rolipun hinnaksi tulisi 17€. 
Bratislavassa huomaakin, että 
raitiovaunuliikenteeseen on 
panostettu metronkin edestä 
ja se on muuhun julkiseen lii-
kenteeseen verrattuna erittäin 
moderni. 

Budapestissa julkinen liikenne 
toimi erittäin hyvin. Melkein 
jokaisella bussi-, raitiovaunu- 
ja metropysäkillä on todella 
kattavat liityntämahdollisuu-
det. Ne olivat myös aina ajal-
laan, lukuun ottamatta yhtä 
kertaa, kun metro oli myö-
hässä 10min. Opastus etenkin 

metroasemille ja eri linjoille 
voisi tosin olla selvempää, 
sillä oikean linjan etsiminen 
meinasi välillä mennä arpo-
miseksi. Budapestissa sijait-
see myös Euroopan toiseksi 
vanhin metrolinja. Budapest 
on kiinnostava metrokaupun-
ki myös sen takia, että sieltä 

löytyy täysin automaattisesti 
liikkuva metro, jossa ei ole 
kuljettajia ollenkaan. Julkisten 
kulkuneuvojen ikäskaala oli 
laaja aina monien kymmenien 
vuosien ikäisistä aina 2000-
luvun värmeisiin. Hauska yk-
sityiskohta Budapestissä oli 
tuplavauhdilla kulkevat liu-

kuportaat, joihin tottuneena 
Helsinki-Vantaan liukuportaat 
tuntuivat matkalta palatessa 
lähes viallisilta. Ekskursiot 
ulkomaille ja niiden toteutta-
misen mahdollistavat pienet 
projektityöt ovat osa liikenne-
alan opetusta. Lähtemällä pois 
tutusta ympäristöstä, on help-
po huomata yksityiskohtia. 
Tämän jälkeen moni liiken-
nesuunnittelun yksityiskohta 
tulee tarkemmin tarkasteltua 
myös tutussa ympäristössä.

Teksti ja kuvat ; Petteri Tuimala, De-
niss Nazarov, Aleksi Kankaanpää, 
Aleksi Hakanpää, Mikko Kaukinen. 
Liikennealan opettaja Rami Tervo

Matkakertomus -  Wien,  Bratislava ja Budapest
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2017 huhtikuun alussa ryhmä 
2016 vuonna aloittaneita lii-
kennealan opiskelijoita päätti 
lähteä excursiolle Wieniin, 
Bratislavaan ja Budapestiin. 
Matkarahoitusta kerättiin 
pitkin vuotta tekemällä lii-
kennelaskentoja eripuolilla 
Etelä-Suomea. Matka alkoi 
Wienistä, jonne ryhmä saa-
pui omaan tahtiinsa. Wienissä 
tutustuimme paikallisen am-
mattikorkeakoulun vastaavaan 
liikennealan koulutukseen. 
Esittelyssä oli mielenkiintoista 
huomata, kuinka Itävallassa 
keskityttiin paljon konkreetti-
semmin esimerkiksi älykkäi-
siin liikenneratkaisuihin kuten 
vihreänaallon kännykkäsovel-
lukseen tai älykkäisiin metron 
penkkeihin. Wien erottui suo-
mesta liikenteellisesti uudem-
man ja modernimman oloi-
sella infralla sekä äärimmäisen 
hyvin toimivalla metro-, bus-
si- ja raitiovaunuliikenteellä. 

Hyvänä esimerkkinä julkisen 
liikenteen aikataulut olivat 
lähes minuutilleen aina aika-
taulussa ja opastus oli todella 
selvää. Wienissä liikkuminen 
on helppoa ja matkailijan 
onkin järkevää ostaa yleinen 
joukkoliikennelippu, jolla saa 
rajattomasti matkustaa kaikil-
la julkisilla kulkumuodoilla 
ympäri Wieniä. 

Wien myös erottui kaikista 
kolmesta kaupungista eduk-
seen siisteydellä ja turvallisuu-
dellaan. Wienissä vierailimme 
myös teknisessä museossa, 
joka oli suomalaisiin museoi-
hin tottuneelle opiskelijalle 
häikäisevän suuri. Museossa 
oli viisi isoa kerrosta, joissa 
käsiteltiin erilaisia ihmiskun-
nan teknisiä saavutuksia. Mm. 
yksi kerros oli pyhitetty rau-
tatieliikenteen ja 1800 luvun 

lopun teolliseen tekniikkaan. 
Museoon oli jopa tuotu sisälle 
vanhoja täyskokoisia vetureita 
ja lentokoneita.

Vietimme myös yhden päivän 
matkastamme Bratislavassa. 
Vierailimme paikallisessa tek-
nillisessä yliopistossa. Siellä 
meille esiteltiin hieman kou-
lua ja saimme yksityiskoh-
taista tietoa asfaltin valmis-
tuksesta. Sieltä siirryimme 
asfalttitehtaalle, jossa vie-
timme pari tuntia tutustuen 
asfaltin valmistus prosessiin. 
Tämän jälkeen saimme vielä 
opastetun kävelykierroksen 
keskustassa Bratislavan enti-
seltä liikennesuunnittelijalta. 
Bratislavassa liikenteeseen 
panostetaan minimaalisella 
n. 6 milj. eurolla vuodessa ja 
se näkyy selvästi katukuvassa. 
Kadut ovat erittäin kuluneita 
ja vain harva katu on oikeasti 
hyvässä kunnossa. Jalankul-

kijoille ja pyöräilijöille on 
kuitenkin monessa paikassa 
varattu omat kaistansa. Koko-
naisuudessaan saimme kuvan, 
että ainakin raitiovaunuliiken-
ne toimii hyvin ja niille on 
järjestetty liikennevaloetuus. 
Kaupunkiin on myös vuosi-
en saatossa suunniteltu met-
roa, mutta projekti on kaatu-
nut kustannus kysymyksiin. 
Hinta metrolle kasvaisi niin 
korkeaksi, että jos kulut ha-
luttaisiin korvata, yhden met-
rolipun hinnaksi tulisi 17€. 
Bratislavassa huomaakin, että 
raitiovaunuliikenteeseen on 
panostettu metronkin edestä 
ja se on muuhun julkiseen lii-
kenteeseen verrattuna erittäin 
moderni. 

Budapestissa julkinen liikenne 
toimi erittäin hyvin. Melkein 
jokaisella bussi-, raitiovaunu- 
ja metropysäkillä on todella 
kattavat liityntämahdollisuu-
det. Ne olivat myös aina ajal-
laan, lukuun ottamatta yhtä 
kertaa, kun metro oli myö-
hässä 10min. Opastus etenkin 

metroasemille ja eri linjoille 
voisi tosin olla selvempää, 
sillä oikean linjan etsiminen 
meinasi välillä mennä arpo-
miseksi. Budapestissa sijait-
see myös Euroopan toiseksi 
vanhin metrolinja. Budapest 
on kiinnostava metrokaupun-
ki myös sen takia, että sieltä 

löytyy täysin automaattisesti 
liikkuva metro, jossa ei ole 
kuljettajia ollenkaan. Julkisten 
kulkuneuvojen ikäskaala oli 
laaja aina monien kymmenien 
vuosien ikäisistä aina 2000-
luvun värmeisiin. Hauska yk-
sityiskohta Budapestissä oli 
tuplavauhdilla kulkevat liu-

kuportaat, joihin tottuneena 
Helsinki-Vantaan liukuportaat 
tuntuivat matkalta palatessa 
lähes viallisilta. Ekskursiot 
ulkomaille ja niiden toteutta-
misen mahdollistavat pienet 
projektityöt ovat osa liikenne-
alan opetusta. Lähtemällä pois 
tutusta ympäristöstä, on help-
po huomata yksityiskohtia. 
Tämän jälkeen moni liiken-
nesuunnittelun yksityiskohta 
tulee tarkemmin tarkasteltua 
myös tutussa ympäristössä.

Teksti ja kuvat ; Petteri Tuimala, De-
niss Nazarov, Aleksi Kankaanpää, 
Aleksi Hakanpää, Mikko Kaukinen. 
Liikennealan opettaja Rami Tervo

Matkakertomus -  Wien,  Bratislava ja Budapest
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                Pietari  2017 bussilla / junalla
 Hotellipaketti 3 vrk,  bussilla                       alk. 149 €
 Hotellipaketti 3 vrk,  junalla                        alk. 189 €

 
 Kesän kiertomatkat 2017
 Kazan - Jekaterinburg - Omsk   1. - 15.9.   1 590 €
 Laatokankierros    11. - 15.7. ja 31.7 - 4.8.       595 €
 Ruskaretki Mursmansk              23. - 28.9.       755 €
 Arvo Tuomisen matkassa                     alk.       490 €
 useita retkiä  (nämä ja muutkin valmismatkat löytyvät nettisivuilta)

 Venäjän viisumit
 - kertaviisumi           77 €
 - vuosiviisumi (LaL. puolto)          92 €
 - 2 vuoden viisumi (LaL.puolto)     122 €
  - kysy myös 3 vuoden viisumia

Eerikinkatu 20, 20100 Turku, puhelin 02 2504 655, 
fax 02 2504 755, www.nevatours.fi

Bussiväen motoristikerho 
täytti täydet 10 vuotta. 
Kerho aloitti toimintansa 
Vainion Liikenteen henki-
lökunnan omana juttuna 
laajeten siitä pian valta-
kunnalliseksi kerhoksi. 
Varsinainen perustamis-
kokous pidettiin 6.3.2007. 
Näin yhdistys saatiin yh-
distysrekisteriin ja samalla 
liityttiin SMOTON jäseneksi. 

järjestetään tänä vuonna 4.-6. 
elokuuta.

Suunnitelmissa on myös ns. 
Sawo-ajo, joka järjestettänee 
Pertunmaalla. Ajokausi pääte-
tään yhteiseen viikonloppuun 
jossain sopivassa kohteessa. 
Talvikausi menee yleensä 
muissa puuhissa, mutta ei ai-
van, MP-messut ovat kaikkien 
mukaan ehtivien MUST- jut-
tu.

Vuosikouksen satoa

Kerho piti vuosikokouksensa 
29.4. Mobiliassa. Lauantain 
kokoontuminen aloitettiin 
lounaalla, jonka jälkeen pi-
dettiin varsinainen kokous. 
Puheenjohtajaksi valittiin 
Jussi Marjalaakso. Hallituksen 
muodostavat Pentti Suho-
nen, Timo Rinnekari, Helena 
Räisäsen ja Seppo Veikkolin 
(sihteeri ja rahastonhoitaja) 
Varajäseniä ovat Ossi Ikola ja 
Tuomo Soukka. Kokouksen 
yhteydessä julkaistiin 10-vuo-
tisjuhlapinssit. Museokierrok-
sen ja loppukahvien jälkeen 
hyppäsimme autoihimme ja 
ajelimme kotiin. Ajankohta oli 
suunniteltu siten, että pääsem-
me kokoontumaan pyörillä. 
Keli oli kovasti joulukuinen 
eli viimeiset kilometrit ajettiin 
talvikelissä….

Timo Rinnekari

Coach MC ry täytti kymmenen
Tätä kautta jäsenet saavat 
mukavasti etuja sekä olem-
me mukana tukemassa mo-
toristien edunvalvontaa.

Motoristeilla  vahva 
yhteishenki

Yhteishenki on samansuun-
tainen kuin bussinkuljettajil-
lakin. Lapa nousee aina vas-
taantulevalle pyörälle. Kun 

tapaa motoristin vaikka huol-
toasemalla, siinä on kaveri, 
vaikka ei olla tavattu aiemmin. 
Sama henki jatkuu yhteisissä 
kokoontumisissa, joita jär-
jestetään ajokauden kuluessa 
lukuisia ympäri maata. Myös 
kansainvälinen toiminta kuu-
luu kuvaan. Coach MC on ol-
lut yhdessä Salo MC:n kanssa 
järjestämässä Salo-ajoa useana 
kesänä. Kerhomme on hoita-
nut asiakaspalvelu/matkailu-
asioita eli kioskin pyörittämi-
nen ja lauantain ajeluretki ovat 
olleet vastuullamme.

Ajokausi aloitetaan ruosteen-
poistokurssilla, jonka jälkeen 
on hyvä lähteä tien päälle. 
Kerhon omana kouluttajana 
toimii Pentti Suhonen (myös 
Tilausajokuljettajat ry:n jä-
sen) Pena on tosin vaihtanut 
ammattia ja toimii autokoulu-
alalla nimenomaan MP-kou-
luttajana. Useana kesänä on 
tehty parin päivän retki mm 
Viroon, Latviaan ja Turun 
saaristoon. Kerholaiset käyvät 
yhteisillä ajeluilla eli soitto ka-
verille sitten mennään vaikka 
päiväretkelle jonnekin. Siksi 
”jonnekin”, koska aamulla ei 
aina tiedä missä tullaan päivän 
mittaan käymään. Suosimme 
mutkaisia ja hyväkuntoisia 
teitä, moottoritiet ovat yksi-
toikkoisia ja maisematkaan 
eivät oikein viehätä. Salo-ajo 
on kerhon päätapahtuma, joka 

Mukana oli noin 20% jäsenistä. Vekka Liikenteen bussi, joka on pal-
vellut sodassa ambulanssina, toimi kivasti bussiväen taustana.
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POHJOIS KYPROS, ”KUPARISAARI”
Mitä tulee mieleen ensiksi 
kun on lähdössä Kyproksel-
le?   Olo on hieman kaksi-
jakoinen olenko menossa 
Turkkiin vai Kreikkaan?  
Kypros on viimeinen muu-
rilla jaettu saari välimerel-
lä.  Pohjoispuoli on Turkki-
laisten vaikkakin saari on 
itsenäinen ja eteläpuoli on 
Kreikkalaisten.  Saarta on 
vallattu eri maiden toimes-
ta jo aikojen alusta alkaen. 
Kaikki valtaan päästyään 
on jättäneet saarelle oman 
muistomerkinsä ja niitä me 
nyt sitten lähdemme katso-
maan.
Historian lonkeroihin sot-
keutuu helposti eikä osaa 
enään ulos tähän päivään, 
siispä oppaan kertomana 
nykypäivää. Pohjavesi on 

saarelta loppunut!?   Syynä 
pohjaveden loppumiseen on 
mm. eukalyptuspuut, jotka 
imevät 300 litraa vettä päi-
vässä.  Vesi ja bensiini saa-
relle tuodaan Turkista. Ben-
sa maksaa Kyprosella 1€, 
Turkissa enemmän. Saarella 
liikenne on vasemmanpuo-
leinen. 
Promilleraja on 0 ja liiken-
nenopeudet ovat 65 km, 75 
km ja 85 km ja niitä valvo-
taan.  Isot bussit ovat kaikki 
charteribusseja, jotka ovat  

dessä omat kampusalueet 
mm. suuri amerikkalainen 
yliopistoalue.  Vuosimaksu 
yliopistossa on n. 20 000 
joka on 10 000 halvem-
pi kuin Turkissa. Pohjois 
Kyproksella minimipalkka 
on 450€ ja etelä Kyprosella 
se on 850€.  Saaren rikkaus 
on ollut kupari ja siitä nimi 
Kypros.  Nykyisin tulot 
tulee turismista, oliviivivil-
jelmistä,   sitruuna ja gra-
naattiomenat tuotannoista 
sekä Johanneksen leipä-
puusta saatavat tuotteet.  

Viljelysmaat ovat yksityi-
sessä omistuksessa ja met-
sät omistaa valtio. 

Pohjois Kyproksella liehuu 
aina kaksi lippua vierek-
käisissä saloissa, Kyprok-
sen valkopohjainen lippu 
ja Turkin lippu.   

...jatkuu siv.  28,29,30,

valjastettu kuljettamaan 
2,5 milj. turistia vuosittain.  
Joukkoliikennettä ei ole ol-
lenkaan.  Mutta näppärät 
pikkubussit ajavat shuttlea 
kaupunkien ja kylien välissä 
ja ilmoittavat tööttäämällä, 
että kyytiä ois - sivuovi on 
hetkessä auki, täytyy vaan 
hypätä rohkeasti sisään.  
Pois pääsee missä haluaa, 
vaikka liikenneympyrässä.

Pohjois Kyproksella on 14 
yliopistoa ja niiden yhtey-
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Miksi patsailta puuttuvat 
päät? Siksi, koska valta 
vaihtui niin nopeasti niin ei 
tarvinnut kuin vaihtaa pää.  

 Opas Jokke kertoo 
antiikin aikaisista vessa 
sekä kylpemistavoista, sen 
aikaisessa kylpytynnyris-
sä.  Selvisi myös, etteivät 
amfi teatterissa rikkaat ja 
silmäätekevät istuneetkaan 
ensimmäisissä penkeis-
sä vaan mahdollisimman 
korkealla ylhäällä. Köyhät 
ja alempiarvoiset istuivat 
edessä ja ottivat suojamuu-
rina kaiken pölyn vastaan. 
Bysantin aika toi monien 
kokeilujen kautta kestävän 
holvikaaren, jonka vuoksi 
rakennuksia on vieläkin jäl-
jellä maanjäristyksistä huo-
limatta.

Kätevät penkit kirkossa 
sekä istuville että seisoville, 
selkä pysyy suorana.  

Tämän  näköiseen  puuhun 
Sakkeus kiipesi, kunnes ka-
verit rupes huuteleen, että; 
Sakkeus tule alas,  Ilmi on 
tullut. 

 Tämä on Johanneksen 
leipäpuu, jonka tietää mutta 
kukaan ei oikein tiedä mihin 
sitä käytetään. Se kasvattaa 
pitkiä palkomaisia hedelmiä 
jotka ovat kypsinä melkein 
mustia. Hedelmät jauhetaan 
tai niistä tehdään siirappia. 
Siirappi on terveellistä ja 
esim. yskään erinomaista 
lääkettä, siirapissa on myös 
muita terveyttä edistäviä ai-
nesosia.

POHJOIS KYPROS, KUPARISAARI 
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Aavekaupunki Varosha jäi 
mysteeriksi. Alueelle ei 
pääse, vaan se on aidattu 
ja tarkasti vartioitu. Aivan 
seinänaapurissa eletään tätä 
päivää, normaalia elämää.

1960-luvulla Varosha au-
rinkorantoineen oli suosittu 
lomakohde, jonne fi lmitäh-
det saapuivat lomiaan viet-
tämään. Golden Sand hotel-
lilla  oli 7 tähteä.  15.8.1974 
Kreikkalaiset suunnittelivat 
liittävän Kyproksen manner 
Kreikkaan. Turkkilaiset vas-
tustivat lähettämällä saarel-
le 6 000 sotilasta ja 40 tais-
teluvaunua. 1960 Kypros 

itsenäistyi Ison-Britanian 
siirtomaasta. 1974 tapahtu-
mien seurauksena seurauk-
sena saari jakautui kahtia, 
Varosha sattui rajavuöhyk-
keelle. Yhtäkkiä kaupunki 
piti tyhjentää asukkaista 
ja asukkaat joutuivat jättä-
mään kaiken ja lähtemään 
pois.  Rakennukset omistaa 
englantilaiset mutta maa-
alueen  turkkilaiset.   

Aidattu aavekaupunki Varosha

Kypros muistetaan myös 
rauhanturvajoukkojen, si-
nibarettien asemapaikkana. 
Turkkilaisten ja kreikka-
laisten ristiriitaiset välit ai-

Rauhanturvaajat



30 Charter Club 

POHJOIS KYPROS, ”KUPARISAARI” 

Aphrodite Beach on  peli-
miesten paikka, siellä on 
Casino, missä raha liikkuu 
ja  puhdistuu.  

Turkin liira on virallisesti 
käytössä mutta hinnat on tu-
ristipaikoissa euroina, mikä 
onkin hankalaa koska alku-
peräistä hintaa ei ole mihin 
verrata ja kun kaksi euroa 
käännetään liiroiksi onkin 
tuote huomattavasti kal-
liimpi. Mikä ei sittenkään 
ole vielä kallis. Esim. kam-
paamossa hiusten värjäys 
maksoi 80 turkin liiraa eli n. 
20€. Pohjois Kyproslaisista 
ystävällisistä ihmisistä  jäi 
mukava mielikuva. Heidän 
lähestymistapa on välitön 
mutta ei hyökkäävä kuin 
mantereella. 

Teksti ja kuvat:  Riitta Salmu

 

Erään museon sisäpihalle oli rouva 
laittanut pystyyn kevyen  työtilan. 
Hänellä oli taikina valmiina kipossa ja 
toisissa astioissa täytteet. 

Täytteinä oli pinaattia ja fetajuustoa 
ja mausteita yrteistä. Nainen pyöräytti 
”tikulla” ohuen letun ja laittoi täytteet 
sisään. 

Lettu käännettiin kaksin kerroin ja 
nostettiin tikun avulla kätevästi vää-
rinpäin olevalle muurinpohja pannul-
le, jonka alla oli kaasutuli.

Lettu paistui 
nopeasti josta lai-
tettiin paperilau-
taselle.  Isäntä toi 
teetä pöytään ja 
välipala oli valmis 
nautittavaksi.

heutti vat väkivaltaisuutta.  
Yhdistyneet kansakunnat  
lähettivät saarelle rauhan-
turvajoukkoja Kanadasta, 
Ruotsista Suomesta ja Bra-
siliasta. Sakari Tuomioja 
aloitti kiistan selvittelyn, 
mutta kuoli kesken työnsä 
vakavaan sairauteen. 

Matkaseurueessa oli yksi 
rauhanturvaaja, joka ker-
toi sen ajan tapahtumista 
heidän näkökulmastaan.

Prameita hotelleja on Kyp-
rosella edelleen Aphrodite 
Beach hotelli on suuri ja 
mahtava.  Rakennusten mit-
tasuhteista voi päätellä se-
sonkiaikaan ihmismäärän

Turkin liira ja Euro

Komea moskeija, 
olisko  ollut  le 
Corbusierilla osuutta 
suunnittelussa. 
Ei tiennyt opas 
suunnittelijaa.

Hotellissa oli monen kerroksen 
väkeä, lompakon paksuudesta 
riippuen.  
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Ylä-Lapin luontokeskus Sii-
dan näytt elykesä 2017 tutus-
tutt aa alueelliseen kultt uuriin 
monesta eri  näkökulmasta 
ja Ateneumin taidemuseosta 
saapuvaan klassikkoon, He-
lene Schjerfb eckin Toipilaa-
seen. Se on nähtävillä Inarissa 
25.7.–27.8.2017. 

Suomi+Sápmi 100 -juhla-
vuott a julistetaan koko vuo-
den kestävällä Gieddegeažis 
– Kentänpäässä -lastennäyt-
telyllä, jossa kotipiha päätt yy 
ja metsä alkaa. Siellä asuu 
Kentänpääneukko ja alkaa 
matka tarinoiden maailmaan. 
Lastennäytt ely on matkasaa-
melaiseen lastenkultt uuriin, 
pohjoiseen luontoon ja Sii-
dan lahja satavuotiaan Suo-
men lapsille.

Esillä 7.4.2017 – 8.4.2018.
Saamenmaan elämään 1900-
1950- luvuilla tutustutt aa 
Mátt ut – Juuret -valokuva-
näytt ely.  Se esitt elee Suomen 
saamelaiskultt uurien moni-
muotoista kirjoa perinteisten 
elinkeinojen, rikkaan puku-
perinteen ja Saamenmaan 
vaihtelevien maisemien ja 
vuodenaikojen kautt a.  Saa-
melaismuseo  on tuott anut 
näytt elyn yhteistyössä Kuo-
pion VB Valokuvakeskuksen 
kanssa, jossa se oli ensimmäi-
nen kerran esillä viime kesä-
nä. Esillä  18.5.-27.8.2017.

Siidan näytt elykesä täydentyy 
Saamelaisalueen koulutus-
keskuksen koulutustarjontaa 
ja sen ainoana saamelaisena 
ammatillisena oppilaitok-
sena Suomessa esitt elevällä 
Opinpolut-näytt elyllä.  Esillä 
31.05. - 1.10.2017.

Alkusyksystä Siidassa avau-
tuu Boazoeallin – Poroper-
heen arki -näytt ely, jossa 
Pohjois-Lapin poroperheet 
esitt ävät itse tuott aminsa ku-
vin ja teoksin, miten he näke-
vät arkensa nykypäivänä. 

Poroperheen arki -näytt ely ja 
siihen liitt yvät taidekasvatuk-
selliset työpajat ovat Lapin 
yliopistonväitöskirjatutkija 
Korinna Korsström-Maggan 
väitöskirjan taiteellinen osio. 
Esillä 2.9. - 29.10.2017 välise-
nä aikana.

Kesäkaudella 1.6.–31.8.2017 
Siida on avoinna päivitt äin 
klo 9-19 ja 1.-30.9. joka päivä 
9-18. Siidan näytt elyihin on 
sisäänpääsymaksu. Lue lisää 

osoitt eesta www.siida.fi . Ra-
vintola Sarrit Siidan yläkerras-
sa palvelee museon aukiolo-
aikoina. Sarritissa tarjotaan 
lounas seisovasta pöydästä 
1.6.-19.9. joka päivä kello 11-
16. Kesäisin 10.6.-20.9. myös 
Koltt ien perinnetalo Sevett i-
järvellä on avoinna joka päivä 
klo 10-17.  Saamelaismuseon 
ylläpitämään perinnetaloon 
on ilmainen sisäänpääsy.

Pohjoisessa kohteena saamelaismuseo Siida

Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

info@harkapakari.fi

Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

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

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

INVA WC, POSTILAATIKKO,
LASTENHOITOHUONE,
INFOPISTE myös sisätiloissa

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

info@harkapakari.fi
www.harkapakari.fi

Avoinna
klo 10–23

ma–la 7-21, su 10–21
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Tuli lueskeltua tuoretta Bus-
siammattilaista. Kahdessakin 
jutussa tuli esille asia, jonka 
itsekin tiesin enemmän tai vä-
hemmän karvaasta kokemuk-
sesta. EU:n johtava periaate on 
ihmisten, tavaroiden, pääomi-
en ja palveluiden vapaa liikku-
vuus. Näihin arvoihin ilmeisesti 
sisältyy jotain, mitä valtioiden 
eliitti ei oikeasti halua alamai-
sille myöntää. Tällaista tulee 
mieleen, kun seuraa bussimat-
kan suunnittelua Eurooppaan.

Turistibussilla tuotetun pal-
velun vapaan liikkumisen 
rajoittamiseksi valtioilla on 
käytettävissään monia keino-
ja, on arvonlisäverokikkailua, 
snobbailua ja rahastusta ym-
päristösäännöksillä, tiemak-
sujen rahastusjärjestelmiä ja 
lupa- ja todistusbyrokratiaa. 
Ei ole sellaista auktoriteettia 
(EU:n edustuston Pohjois-
Espalla kai pitäisi olla?), joka 
voisi tarvittaessa sanojensa ta-
kana seisten kertoa, että teh-
dessäsi näin ja näin matkaasi 
ei keskeytetä, sinua ei sakote-
ta eikä tule ennakoimattomia 
laskuja perässä.

Jos  suomalaisen  liikennöit-
sijä, joka Suomeen rekiste-
röidyllä bussilla kuljettaa 
suomalaisen asiakkaan Suo-
messa asuvista ihmisistä 
koostuvaa ryhmää ja ainakin 
toinen matkan päätepisteistä 
on Suomessa, on ilmoittau-
duttava viikkoja etukäteen 
arvonlisäverovelvolliseksi 
neljään tai viiteen maahan, 
osa ilmoittautumisista on 
maksullisia (viisumi alv vi-
ranomaiselta!) mahdollisesti 
autokohtaisia eli auton vaih-
tuminen aiheuttaa uuden 
maksu/viive tapahtuman jne, 
ei vapaa liikkuvuus ole todel-
lista.

Osalla ympäristövyöhykkeitä 
vaadittavalla EU päästöluok-
kamerkillä rahastaa berliini-
läinen lakitoimisto. Joillakin 
kaupunkien ympäristövyö-
hykkeillä ajaminen on maksul-

lista, maksua ei voi suorittaa 
paikan päällä. Yleensäkin jos 
maksukoppi on kiinni, on kul-
kija silti vastuussa maksusta.

Vapaaseen liikkuvuuteen kuu-
luu myös se, että voin tarvit-
taessa tai halutessani (asiak-
kaan niin halutessa) muuttaa 
matkareittiä. Jos tämä vaatii 
taas uuden ilmoittautumisen 
alv ja tiemaksurekistereihin, 
on kyseessä päivän selvä va-
paan liikkuvuuden (EU:n pe-
rusarvon) loukkaus. 

EU vaatii jäsenvaltioiltaan 
milloin mitäkin saunapalvin 
desinfiointia. Kyllä EU:n pi-
tää vaatia myös perusarvo-
jensa noudattamista. Vapaa 
liikkuvuus oli tärkeimpiä 
niistä asioista, joiden puoles-
ta äänestin. On ehkä kohtuu-
tonta sanoa, että minua on 
petetty, mutta olen pettynyt. 
Kun tulivuoren purkaus löi 
lentokoneet maahan 2010 
keväällä, turistibussiliikenne 
teki mittavan kansalaisten 
pelastusoperaation ympäri 
Eurooppaa. Meitä heti lähte-
neitä oli pajon. Se oli silloin 
vielä mahdollista. Kun Katla 
kääntää tuhkansa taivaalle ei 
vastaavan avun toimittami-
nen liene enää mahdollista, 
vapaan liikkuvuuden rajoi-
tukset estävät.

Vapaa liikkuvuus tarvitsisi 
nyt puolustajia. Yhteistyötä 
voisi kysellä kuorma-autolii-
kenteen puolelta, siellä tais-
tellaan ainakin osin samojen 
ongelmien kanssa. Olisiko 
tässä kanteen paikka EY:n 
tuomioistuimeen? Tilausajo-
kuljettajat r.y:n rahkeilla tätä 
ei tehdä, pystyisikö Linja-
autoliitto?

Mistähän niitä brexittien kan-
nattajia kasvaa?

Terveisin

Kaks´viis´seiska

Edunvalvonnan  paikka

puheenvuoroja palstalla 

Senioreille 
omaa 

toimintaa?
Kuulostaisiko innostavalta ajatukselta? Meillä on run-
sas eläkeläis-jäsenten joukko, jolla on takana huikea 

määrä kilometrejä. Yhteisiä muistoja, kokemuksia riit-
tää vaikka muille jakaa. Olemme saaneet ehdotuksia 

senioritoiminnan aloittamiseksi. Kyseessä voisi olla se-
niorijaosto, 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

Tilaa 
Clubituotteita

www.charterclub.fi 
Bussimaailman uutisia ja ajankohtaista 

ammattiin liittyvää asiaa.

Clubituotteet verkkokaupasta. Valikoima 
uudistuu ja nyt myymme varastossa olevat 

paidat todella sopivaan hintaan.  Valikoimassa 
tuotteita lahjaksi, työkäyttöön ja vapaa-

aikaan. Seuraa verkkokauppamme uusia tuulia 
netissä. Verkkokaupan löydät osoitteesta www.

tilausajokuljettajat.fi/jasenille 

Ilmoitathan etukäteen kun saavut taukopaikalle ryhmän kanssa

Lyhyt puhelu auttaa 
ryhmääsi saamaan parasta 

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

h
Luovuta verta !
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Pohjoinen pikatie 8, 04600 Mäntsälä • 044-7938050, 
044-7938051 • AVOINNA joka päivä 9.00-20.00

Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki • 044 580 5880 
AVOINNA ma-la 6.00-22.00 su 8.00-22.00

Keisarintie 145, 61710 Pentinmäki • 06-456 6900 
AVOINNA ma-la 7.00-22.00 su 8.00-22.00

Tervetuloa 
juustoportin 
kahviloihin!

AVATTU MAALISKUUSSA 2017!

www.juustoportti.fi

joka päivä 9.00-20.00

www.juustoportti.fi

Jalasjärvi

Mäntsälä

KärsämäkiUusi

Cafe

Cafe

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 kortinlu-
kijalla (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. 
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100 % KOTIMAISTA LIHAA

MAHTI PEKONIMAHTI PEKONIMAHTI PEKONIMAHTI PEKONI

Tilausajokuljettajat ja matkanjohtajat!
Monet ABC-liikennemyymälät tarjoavat käyttöönne omat tauko- ja virkistystilat. 

Auta myös liikennemyymälää varautumaan ryhmäsi tuloon ilmoittamalla siitä etukäteen.

Tervetuloa!
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TERVETULOA OSTOKSILLE!
Bussiryhmät saavat normaalihintaisista tuotteista  
-20 % alennuksen. Lisäksi kuljettaja ja matkanjohtaja 
saavat 10 euron edun ostoksista.

Tarkemmat tiedot myymälöistä ja aukioloajoista www.finlayson.fi

EST. 1820

Finlayson_CharterClub_170x126.indd   1 02/05/17   10:06

 

on Salon Muurlassa toimi-
va ravintola/pitopalvelu-
yritys. Ravintola sijaitsee 
Muurlan Opiston tiloissa. 
Yritys hoitaa myös opiston 
ruokahuollon ja toimii sa-
malla tilausravintolana ja 
juhlatilana. Lounaspöytä on 
normaalisti katettuna ma-pe 

www.jaananherkkupöytä.fi

jaanakaarina.kakko@ebaana.net

Muurlantie 365, 25130 Muurla

Puhelin  040 7641 506

klo 11-13. Jaana palvelee 
bussiryhmiä ennakkotilauk-
sesta, joten aukioloajat ovat 
todella joustavia. Tarjolla on 
kotimaisista raaka-aineista 
tehtyä kotiruokaa. Menu 
voi olla vaikka juhlavem-
pikin. Ruokasalissa on tilaa 
84 asiakkaalle. Muurlan 

Opisto tarjoaa myös tiloja 
kokouksiin, juhliin ja yms 
tapahtumiin. Myös majoi-
tusta on tarjolla.
Yhteystiedot:

Jaanan Herkkupöytä Oy

Lounas- ja pitopalvelu 

Jaana Kakko

Jaanan Herkkupöytä

UUSI YRITYSJÄSEN

Bussilla pääsee pihaan, aivan pääovelle.  Ravintola löytyy 
Muurlan kirkonkylän keskeltä. Ryhmille kattaus räätälöidään 
tilauksen mukaan. 

Yritystä pyörittää 
Jaana Kakko 
henkilökuntineen
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Jo ulkona oli nähtävillä ja koeajettavissa autoja, 
mm. Volvon lippulaiva eli Perkkiön 9900 HD 
dynaamisella ohjaustehostus järjestelmällä.

Yhdistyksemme edustajana oli työanta-
jansa auton vierellä Arto Koskinen.

Heti ovesta sissään astuttaessa oli edessä Rosero First 
Iveco, josta on esittely toisaalla tässä lehdessä. Sa-
malla VDL:n osastolla oli näyttelyn komein nähtävyys 
eli Busmo Oy:n VDL Futura FDD2-141 kaksikerroksinen 
tilausajolinja-auto nahkapenkein. Tällainen näkymä on Busmon kaksikerroksisen yläkerrassa.

Ensimmäiseksi näyttelyyn saavuttuamme kävimme Suhosen Tommin 
kanssa tervehtimässä Scanian osastolla, jossa oli näytillä Interlink HD. 
Tällaisen teliautona esittelimme lehden edellisessä numerossa. Suo-
malaista laatutyötä, suunnittelua ja rakentamista, myös osakompo-
nenteiltaan, on tuo Scania.

Ulkomaisita näytteilleasettajista lähinnä meitä on Busland Viros-
ta. Heidän kunnostetut käytetyt linja-autot ovat siistejä.

Volvon osastolla oli Liedossa ja Puolassa tehtyjä tilausajolinja-
autoja. Lampisen auto on perusturvallinen takaovivaihtoehto.

Scanian ulkomaantuotantoa edusti Kiinassa 
tehty Scania Touring teliauto.

Kuvakatsaus Henkilökuljetusnäyttelyyn Tampereella Messu- ja Urheilukeskuksessa 29.-30.3.2017.
Alan kattavin näyttely väitti järjestäjä Ammatti autot lehti. 
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Paljon suunnittelua, työtä ja toteutusta Liedossa oli upeasti sisustetussa Nor-
jaan menossa olevassa 9700 HD teliautossa. Takaosassa kymmenen hengen 
sohvaryhmä ja keskiautossa iso keittiöosasto.

Tuon Norjaan menossa olevan Volvon koko sisustus oli päällystetty 
ruskealla nahalla, kuljettajan osastokin ohjauspyörää myöden.

Norjaan oli menossa Irizarinkin i8 kiiltokuva, 14,07 m pitkä ja 3,98 m korkea 
musta kiiltävä teliauto. DAFin MX13 moottori 460 hv, ZF AStronic 12 vaihtei-
sena, jarrut Wabcolta ja ohjaus ZF:ltä.

Mustassa Premium tilausajolinja-autossa on luonnollisesti musta sisustus. 
Tässä on Setran kymmenen hengen sohvaryhmä.

Vehon osastolla loisti mustissaan Lehtimäen Setra S511 HD Premium 
luokan sisustuksella 24 matkustajapaikkaisena, joihin lisätään kaksi 
opasta ja kuljettaja.

Irizar i8:n kojetaulu on uudistunut i6:sta. Siinä on tuollainen yläreunan suojakaari. 
Huomaa ajopiirturi on ohjauspyörän vasemmalla puolella.

Vehicon osastolla oli Iveco alustalle tehdyt tilausajolinja-auto ja palveluliikenteeseen 
sopiva vaihtoehto. Tämä Busmasterin tekemä Ferqui oli se tilausajovaihtoehto.

Kuvakatsaus Henkilökuljetusnäyttelyyn Tampereella Messu- ja Urheilukeskuksessa 29.-30.3.2017.

Timo Tuomisto saa kalustoonsa uuden MB Sprinter 519 CDI:n 19+1+1 paikkaisena. Väri on 
kaunis briljantinhopea metalliväri. Auton on myynyt Veho, suunnitellut Carsport ja valmis-
tanut CMS Auto.

Tekstit ja kuvat Matti Kulmala
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Iveco Daylin ohjaamon voi sisustaa niin, että kuljettaja tuntee ajavansa linja-autoa.

Bussikaupan pikkubussit ovat Altaksen rakentamia, M-B tai VW Crafter pohjiin. 
Kuvan VW Crafter Tourline versio on 19+1+1 paikkainen, 163 hv moottorilla ja 
käsivalintaisella vaihteistolla.

Härmän Liikenteen Unvi Ivecossa on oikealla takana invahissi, jonka Autoway on 
sinne myynyt. Pyörätuolipaikka verottaa tilaa kahden penkkiparin verran, jotka 
tarvittaessa otetaan pois autosta.

Bus Factory Puolassa osaa värittää Sprintereitä kirkkaasti. On tämäkin väri tulevan 
asiakkaan väreiksi tunnistettavissa, vaikka muunkin laisia tuloksia olen nähnyt. 
Värivaihtoehdoista voi kysyä myyjältä Finneoplan Myynti Oy:stä.

Meiltä kysytään: Mitä eroa 
on turistilla ja tavallisella 
ihmisellä?

Me vastaamme: Periaatteessa ei 
mitään. On kuitenkin hyvä huomioi-
da , että matkalla olo voi rasittaa ih-
misolentoja erilailla. Joku voi väsyä 
pienestäkin haasteesta ja vastaavas-
ti joku toinen ei harmistu mistään 
vastoinkäymisestä. Esimerkkinä 
voidaan käyttää vaikkapa  Helsingin 
liikennerakentamista, jossa ajoituk-
set ovat onnistuneet vaihtelevasti. 
Kansainväliset matkanjohtajat ovat 
esimerkiksi ihmeissään katutöistä 
Sibeliuspuiston kohdalla Mecheli-
ninkaudulla. Miksi niitä pitää tehdä 
juuri kiihkeimmän sesongin alettua! 

Meiltä kysytään: Miksi Hel-
singin Länsisatama on niin 
vaikeaselkoinen liikenteel-
lisesti?

Me vastaamme: Ilmeisesti Jät-
käsaarta rakennetaan perinteisellä 
menetelmällä, jossa eri osapuolet 
tekevät ratkaisujaan ilman istumis-
ta yhteiseen pöytään. Poliittisilla 
päätöksillä on tehty kautta aikojen 
uskomattomia päätöksiä ohi am-
mattilaisten ohjeiden. 

Meiltä kysytään: Miksi 
edellä mainituista asioista 
voidaan jo lukea monista 
viestimistä?

Me vastaamme:  Asia on alkanut 
ilmeisesti koskettaa yhä useampaa 
tavallista ihmistä ja heidän elä-
määnsä. Usein Suomessa vierailevat 
kansainväliset matkanjohtajat ker-
tovat muualla maailmassa olevista 
säännöistä, jotka ovat aikamäärä-
yksiltään kuulemma hieman toista 
luokkaa suomalaisiin verrattuna.  
Voimme vain olla tyytyväisiä,että 
jotain sentään tehdään ja korjataan.

Radio
 Coach 

VASTAA LUKIJOIDEN 
KYSYMYKSIIN
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Ravintola Takkatupa 
sijaitsee muutama 
kilometri etelään Pih-
tiputaan kirkonkylästä 
Niemenharjun alueel-
la 4-tien länsipuolella. 
TB:n kylmäasema on 
suoraan rakennuk-
sen edessä ja toimii 
hyvänä maamerkkinä 
kuljettajalle ajosuun-
nasta riippumatta.

Ravintolan isäntäväki on 
pitkään alalla olleita henki-
löitä. Tampereelta syntyi-

sin oleva Kimmo Törmä ja 
hänen vaimonsa Hannele 
Törmä tulivat Pihtiputaalle 
muutaman mutkan kautta. 
Konsultointi-ja koulutus-
töissä sekä pitkä hotelli-
ravintola-alalta  kertynyt 
kokemus kulminoitui ha-
luksi tehdä omannäköinen 
ravintola, jossa laadukkais-
ta raaka-aineista valmistet-
taisiin makuaistia hiveleviä 
annoksia. Kaikki tarjottava 
tuli olla itsevalmistettua, 
mikä varmistaisi aromit 
juuri sellaisiksi kuin tekijät 
ovat suunnitelleet.  Valittu 
suunta on myös käytännös-
sä todella onnistunut.

Kiinteistö, jossa Ravintola 
Takkatupa sijaitsee on alun-

perinkin rakennettu asia-
kaspalvelua silmälläpitäen. 
Huoltoasematoiminnot on 
kuitenkin ulkoistettu niin, 
että ainoastaan kylmäase-
man maa-alue on jätetty 
omaan hallintaan. Kimmo 
Törmän mukaan he mie-
luummin keskittyvät laatu-
ravintolan pitämiseen ja sen 
toiminnan kehittämiseen. 
Siitä on hyvänä esimerkki-
nä tuleva laajennus, jossa on 
54 asiakaspaikka ja kolme 
wc:tä.  Rakennustyöt ovat 
alkamassa, mutta ne eivät 
vaikuta olemassa oleviin 
palveluihin. Ilmiasultaan 
laajennus sopii arkkitehtuu-
risesti vanhaan osaan, jossa 
on materiaaleina hyödyn-
netty paikallista kiviainesta. 

Samaa on Pihtiputaan kun-
nantalolla katseltavissa mm 
seinäpinnoitteena.

Ravintola Takkatupa on 
suosittu kohtaamispaikka. 
Kotijuhlat, kokoukset, kou-
lutukset ja bussimatkatauot 
on helppoa suunnitella pi-
dettäväksi siellä mm jous-
tavien aukioloaikojen puo-
lesta. Asiakaslähtöisyys on 
huomioitu mm keikkaväen 
keskuudessa. Talossa on 
vieraskirjat, joiden sivuille 
on laaja-alaisesti suomalai-
sia taiteilijoita ja muusikoita 
roudareineen jättäneet mie-
telmiään muillekin luetta-
vaksi.     
 Teksti Isko Uusimäki

 Kuvat Riitta Salmu

Takkatupa
4-tolppatien 
varrella

Anger Asetiti ja Matti Törmä Kimmo Törmä ja Hannele Törmä

Vieraskirjat nähtävinä
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Matkailubussilla 
retkeileminen on mukava 
tapa tutustua kotimaahan. 
Tässä tarinassa ajellaan 
Oulusta Helsinkiin ilman 
kiirettä ja pysähdelle siellä 
sun täällä.

Lähdettäessä Oulusta voidaan 
jo heti alussa valita vanha- tai 
uusitie. Ajelimme moottori-
tietä Kempeleeseen. Reitiksi 
valiutui 4-tie kiertoliittymän 
jälkeen, koska halusimme kä-
väistä muutamassa paikassa.  

Ensimmäinen oli Uljuan al-
taan näkymät. Altaan reunalle 
oli ajoramppi ja näkymä oli 
odotetunlainen, mutta ehkä 
hieman pienempi. Rampilta 
peruuttamalla alas ja altaan 
kahvio jäi vasemmalle puolel-
le. 

Sitten kohti ITE-taidetta, tai-
teilija Seppo Similän taidetalo 
Temmeksellä. Tienohjeistuk-
sesta poiketen käännyimme 
sinne  hieman aikaisemmin ja 
tie kulki kylän läpi. Paikallinen 
pariskunta antoi vielä hieman 
ohjeita kohteen löytämiseksi. 

Taiteilija ei ollut itse paikalla, 
mutta pitkän suoran päässä 
oleva paikka oli kyllä näkemi-
sen arvoinen. 

Piipahdus Suomen keskipis-
teellä Piippolassa, missä se 
edelleen on. 

Matka jatkui kohti Kärsämä-
keä. Menomatkalla pohjoisen 
suuntaan yöllä entisen Paanu-
linnan nykyiset Juustoportin 
valomainokset  herättivät aja-
tuksen paluumatkalla käydä 
tarkastamassa kokonaisuus 
päivänvalossa.  Paikalla on 
merkitystä kansainvälisen 
matkailun kannalta, koska 
Suomi on pitkä maa ja tau-

kopaikkoja pitää olla tarjolla 
sopivin välein. Ihmetystä he-
rätti Suomen virallisen alko-
holiliikkeen toiminta. Vaikka 
ulkomainos on etuseinällä, ei 
liikettä löytynyt etsimisestä 
huolimatta. Saimme kuulla, 
että se oli juuri sulkeutunut 
lauantaina klo 15.00 ja ver-
hot laitettu ikkunoiden eteen. 
Ajatuksenamme kun oli ostaa 
juustoja ja niihin sopivia pe-
rusviinejä, kun mahdollisuus 
oli tarjolla. Emme olleet kuu-
lemma ainoat etsijät.  Mat-
kailullisesti mielenkiintoinen 
tilanne. Pitäisköhän maamme 
virallisen matkailuorgani-
saation vihjaista viralliselle 
myyntiorganisaatiolle matkai-
lijoiden näkemyksistä tässäkin 
asiassa. 

Ja matkamme jatkui Pyhäsal-
men ABC:lle, joka sijaitsee 
Vaskikellojen vieressä. Mat-

Bussimatkailua
Suomessa

Juustoportin tyylikästä tilasuunnittelua

kailijakoiramme ulkoilutuk-
sen yhteydessä havaitsimme, 
että parkkialueen laidalla oli 
useampi Teslan latauspisto-
kepylväs. Sähköä siis ollaan 
tuomassa voimalla tieliiken-
nekäyttöön. Ketään ei ollut 
e-tankkauksessa. Tulipa mie-
leen täyssähköinen 16-p  bussi 
ja sen koeajo ympäri Suomea. 
Seuraavana oli vuorossa Pih-
tipudas, jossa olimme pysäh-
tyneet tekemään juttua Tak-
katuvasta. Teimme pienen 
pyrähdyksen keskustassa ja 
Putaanportin takana rannassa, 
sitten keula kohti Viitasaarta. 
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EDUT RYHMÄN JÄSENILLE
   20% alennus kaikista myymälän tuotteista
   15% alennus kahvila-ravintolan tuotteista

RYHMÄMATKAEDUT
EDUT MATKANJOHTAJALLE JA KULJETTAJALLE

   25€ arvoinen lahjakortti 
    (oikeuttaa ostoksiin myymälässä ja kahvila-ravintolassa)

   20% alennus kaikista myymälän tuotteista
   Ilmainen à la carte annos tai lounasbufee, 
   sekä kahvi ja leivos
   15% alennus kahvila-ravintolan tuotteista 
   Kuljettajalle rauhallinen ja yksityinen taukotila 
     (pyydettävä erikseen)

 

Ilmoittautumiset ja muut tiedustelut:
Myymälä 020 711 8899 | myymala@muurla.com | Ravintola 020711 8885 | ravintola@muurla.com

Muurlantie 9, 25130 Muurla, Finland | www.muurla.com | Facebook Muurla
Myymälä ja kahvila ma-la 10 – 18, su 11 – 18, ravintola päivittäin 11 – 17

MUURLAN 
1000 m²

MYYMÄLÄ

Tule etsimään lahjaideoita ja 
tekemään löytöjä!  

Shoppailun yhteydessä voit nauttia 
viihtyisän kahvila-ravintolamme 
herkullisista antimista. 

Kesän aikana (touko-elokuu) matkanjärjestäjien kesken arvomme 200€ arvoisen tuotepaketin! 
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JULKAISIJA   Tilausajokuljettajat,    www.tilausajokuljettajat.� 
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   JOHTAVA TURISTIBUSSIMATKAILUN JULKAISU SUOMESSA

Charter Club

-KERRALLA BUSSILLINEN  ASIAKKAITA -

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

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

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

ILMOITUKSET: 
Timo Rinnekari 
Tel. (+358) 040 163 2595
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.� 

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

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

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

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

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

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

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

Mennään bussilla

Lappeenrannan Salpalinjalle

Buslandille Tallinnaan

Kajaanin kertausharjoutuksiin

Muuta kivaa

Hulluna Ingridiin

Kuninkaantien kuulumiset

Helsingin pysäköintipaikat busseille 

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti       
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Viime vuonna aloitettu 
konseptiuudistus on 
tuonut uutta ilmettä 
Neste- liikenneasemille. 
Liiketiloihin on tehty 
hieman isompaa 
pintaremonttia. 
Layoutia on muutettu 
käytännöllisemmäksi, 
pinnat ovat saaneet 
valkoista kaakelia, valaistus 
ja kalusteet on uusittu ja 
moni paikka on saanut 
myös uusia palveluja. 
Nimikin muuttuu eli 
uudistuneet liikepaikat ovat 
Neste K – asemia.

Linnatuulen 
remontti valmistui 
toukokuussa

Janakkalassa, 3-tien liiken-
nettä palveleva Linnatuuli 
on toiminut vuodesta 1992. 
Historiaan mahtuu useita 
päivityksiä. Tällä kertaa 
menivät uusiksi linjastot, 
kalusteet, kaupan tilat ja 
palvelutarjonta. Uutena 
tuotteena on Subway- ravin-
tola. Hesburger sai uuden 
sijainnin, buffet- ja kahvi-
linjastot siirtyivät salin kes-
kelle. Ruokalistoja on myös 

päivitetty. A-oikeudet ovat 
edelleen tuomassa pientä li-
sää juomavalikoimiin. Mit-
tarikenttä saa sähköautojen 
latauspisteet. Remontti to-
teutettiin ilman palvelukat-
koksia, toki pientä sovelta-
mista projekti on vaatinut. – 
Kesän myötä uudistuksem-
me tulee tutuksi asiakkaille 
ja toki toivon sen tuovan 
uutta säpinää alalle, kertoi 
kauppias Seppo Lauer esi-
tellessään uudistuksia vielä 
hieman keskeneräisellä ase-
mallaan.

Linnatuuli Neste K-liikenneasemaksi

Kauppias Seppo Lauer on tyytyväinen uudistukseen. Kaikki kassapisteet 
ovat saman pitkän tiskin takana, näin henkilökunta pääsee 
palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Hohtavan valkea ja puu ovat 
hallitsevat värit. Valaisimet olivat 
vielä vaihtamatta kuvanottohetkellä. 
Työt olivat käynnissä salin toisella 
puolella.Timo Rinnekari
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HelmiSimpukka-ketju

helmisimpukkaravintolat

TYKKÄÄ

SEURAA

HELMISIMPUKKA RAVINTOLAT JA KAHVILAT

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

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

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

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

Uudistunut asema Truck Point -asema

Tervetuloa viihtymään uudistuneille asemillemme

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

Asemalla suihku Asemalla sauna

HelmiSimpukka - Tilausajokuljettajat-lehti A4.indd   1 11.4.2016   10.41
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väskylän ohi Kärkistensalmen 
suuren sillan luokse. Muuta-
ma kuva kompleksista ja kohti 
Luhankaa. Emme ole aikai-
semmin käyneet sen keskus-
taajamassa. Ihmisiä ei näkynyt 
missään, mutt a ympäristö oli 
kotoisa. Kokeilin suunnistus-
taitoja ja onnistuimme pää-
semään päätielle aivan pikku-
tietä. Isolla bussilla tuskin oli-
sin lähtenyt edes kokeilemaan 
reitt iä.

Viitasaarella tutustuimme ul-
kopuolelta kirkkoon, joka oli 
keskellä korkeaa mäkeä. Bus-
siruudut olivat aivan raken-
nuksen edessä! 

ABC:ltä haimme vielä hieman 
evästä ja jatkoimme matkaa. 
Päivä alkoi kääntyä jo loppu-
puolelle, kun hurautimme Jy-

Pihtiputaan kunnantalon seinä on 
hopealoimu liuskekiveä, joka on ainoa 
kivilajiesiintymä Suomessa Pihtiputaalla.

Pihtiputaan kirkkoherran nuorin lapsi 
oli Lauri Gummerus eli Tahko Pihkala, 
Tahko oli lempinimi ja sukunimen he 
veljiensä kanssa suomensivat Pih-
kalaksi. Tahko oli yleisurheilija joka 
edusti Suomea Lontoon kesäolym-
pialaisissa korkeushypyssä. Lontoon 
kisojen jälkeen hän vaihtoi juoksuun 
ja voitti useita suomenmestaruuksia 
ym.

Viitasaaren kirkko ja alapuolella tsasouna.

Ennen Sysmää on Särkilahti. 
Siellä oli Särkilahden nuoriso-
seuratalon pihalla Olavi Virran 

reliefi  kiinnitett ynä suomalai-
seen graniitt iin. Olavi Virran 
koti oli muutaman kilometrin 
päässä, tosin enää vain kivijal-
ka oli lähellä. Ilta alkoi pimetä 
ja lähdimme jatkamaan mat-
kaa Sysmä, Pulkkilanharjun 
ja Vääksyn kautt a päätielle ja 
Helsinkiin. Täytyypä palata 
reitille vielä päivänvalon ai-
kaan.               

           Isko Uusimäki ,    Riitta Salmu

Bussimatkailua
Suomessa

Luhangan kirkko

Luhangan keskusta
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Tämä juttu on jatkoa edellises-
sä numerossamme olleeseen 
kuvitteelliseen charterbussi/-
lentokone juttuun erilaisista 
retkistä. 

Busseihin on saatavissa veto-
koukku lähes kaikkiin mal-
leihin. Säädösten mukaan  
perävaunun kokonaispaino 
saa olla korkeintaan 750 kg 
normaali ajoluvalle. Yli 750 kg 
vaatii DE-kortin. Tämä aiheut 
taa hieman rajoitteita käytet-
tävyydelle ja kiinnitettäville 
keksinnöille. Isoissa busseissa 
käyttöjännite on 24V ja nyt 
kokeillut vaunut ovat 12V jär-
jestelmään tarkoitettuja.

Lähtökohtana jutussamme 
on pääpainotteisesti 14-20 
paikkaiset kansankuljettimet 
(12V), joilla voidaan lähteä 
ajelemaan esimerkiksi päi-
västä - kolmeenpäivään retkiä 
jonnekin hieman lisävarustel-
tuina.

Bussin perään voidaan laittaa 
luonnollisesti aivan normi-
tavaraperävaunu. Pientä prob-
leemia sillä voi tulla peruu-
tuksen kanssa, koska vaunun 
leveys on usein vetoautoa pie-
nempi. Takakamera auttaa to-
sin tähän asiaan, mutta niitä ei 
vielä ole kovinkaan monessa 
pikkubussissa. Matti Kulmala 
ratkaisi asian näppärästi mo-
difioimalla liukureista sivuo-
soittimet, jotka näkyvät hy-
vin peileistä. Peruuttaminen 
onnistui hyvin, kun vaunu ei 
päässyt yllättäen  kääntymään 
poikittain. Vaunun laidat ovat 
tavanomaista korkeammat, 
joten suuret matkalaukut tai 
retkeilyvälineet voidaan paka-
ta tukevasti kuljetusta varten 
kuomun alle.

Saimme lainaksi Hausjärvel-
tä, Tmi Anun Autosta, pie-
nen puolalaisvalmisteisen 
Poksi-vaunun.  750kg mat-
kailuvaunu on näppärä moni-

Mitä bussin vetokoukkuun 
kiinni retkeä varten?

toimityöväline kaupunki- tai 
maaseuturetkelle. Matkustaji-
en ”huoltaminen” helpottuu. 
Ulkomaiset matkustajat eivät 
ole kovin innokkaista puska-
pissin harrastajia, joten siisti 
ja riittävän suuri eriö on ter-
vetullut myös niille matkoille. 
Poksissa on pieni keittiötaso, 
pesuallas ja minikylmäkaap-
pi. WC on kemiallinen ja iso-
kasetillinen. Helpotustila on 
yllättävän suuri muuten pie-
nessä vaunussa. Oleskelutilan 
etuosassa on pöytä ja kaksi 
makuutilaa. Laskemalla pöy-
tälevy alas, saadaan kolmelle 
hengelle pötköttelypaikka. 
Kulkuominaisuuksiltaan Pok-
si on riittävän hyvä. Sen leveys 
vastaa pikkubussia ja ei näin 
ollen ”katoa” katveeseen. 

Lainasimme Koivuhuhta 
Ky:n 22+1+1-p linja-autoa 
matkailulaitteen eteen. 5-19 
CDI Mersun perässä vaunu ei 
juuri tuntunut, samoin 14-p 

2,8 Hdi Pösössä se ei menoa 
haitannut. Peruuttaminen oli 
isommalla autolla  helpompaa 
kuin etuvetoisella, koska 
takaylitys oli sopivan pitkä ja 
automaatti joustaa mukavasti.

Pikkubussin perään voidaan 
laittaa myös erikoisempi 
umpivaunu. Mika Matikaisen 
savustukseen rakennettu 
laitteisto on hieman alle 750kg 
ja se voidaan viedä sinne, 
mihin bussillakin pääsee.

Retkelle voidaan lähteä pie-
nessä saattueessa. Esimerkiksi 
kaksi pikkubussia, joissa ovat 
ensin mainitut perävaunut 
kiinni ja matkustajat. Koh-
teeksi voidaan valita jokin 
sopiva paikka, jonne savustus-
laitteisto on mahdollisesti jo 
roudattu kolmannella autolla, 
joka voi olla siis bussi-tai pa-
kettiauto. Eväät valmistuvat 
haluttuun aikaan ja ryhmät 
voivat huristella omia aikojaan 
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leveitä 750kg vaunuja. Tava-
ratilahan voisi olla poikittain 
ja sillä saataisiin kokonaispi-
tuuttakin lyhennettyä. Perä-
vaunuja voi tietysti vuokrata 
yksittäiskäyttöä varten.

Matkailuperävaunujen 750kg 
luokassa ei ole kovinkaan pal-
jon valinnanvaihtehtoja, mut-
ta Tmi Anun Auton pihalla oli 
yllättäen kolme erimerkkistä 
vaihtoehtoa.  Vuokrahinnat 
ovat keikka-/ aikakohtaisia. 

Savustusperävaunun käyttö-
korvaus on myös erillisesti 
määriteltävissä halutun tar-
joilun ja keikan pituuden mu-
kaan. Tarjolla on hyvin moni-
puolinen sortimentti eväitä ja 
niiden tarjoilumuotoja.

 Teksti; Isko Uusimäki
 Kuvat; Isko Uusimäki,
                             Matti Kulmala

valitsemiaan reittejä pitkin ta-
varat ja huoltomatkailuvaunu 
mukanansa. Retkeilyt tai asia-
kastilaisuudet voidaan viedä 
asutuksesta kauemmaksi, kun 
tarvittavat osatekijät ovat hal-
linnassa. Autoissa on kuiten-
kin mukavasti tilaa matkustaa 
erikokoisten ihmisten kanssa, 
kun tavarat kulkevat omassa 
osastoissaan ja kuorma ei rasi-
ta bussien jousituksia.

Ulkomaisille matkustavaisille 
voidaan helposti tarjota sitä , 
mitä meillä on paljon; hiljai-
suutta ja hienoja luontonäky-
miä ympäri vuoden. Pieniä 
idyllisiä teitä ja kyliä, joissa 
on usein uskomattomia koh-
teita meille suomalaisillekin. 
Ja  vielä suomalaista ruokaa 
odottamattomassa paikassa.

Tavaraperävaunujen kohdalla 
olisi mielenkiintoista saada 
markkinoille nimenomaa bus-
sin taakse sopivia , riittävän 

Toimitus kiittää yhteistyöstä

Tmi Anun Autoanunauto

www.anunauto.fi

www.facebook.com/anunauto.fi/

Miki Koivuhuhta

Koivuhuhta Ky

www.koivuhuhta.fi

Mika Matikainen

www.fafassmokery.fi

Poksi-vaunu

Poksin ruokailu ja 
nukkumatilat

Poksin keittiö

Poksin wc ja suihku

Savustusvaunu

Sivuosoitti-
met, jotka 
näkyvät 
hyvin 
peileistä.
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TÄSSÄ VOISI OLLA SINUN 
UUDISTETUN BUSSIN KUVA

Kävimme Henkilökul-
jetusmessuilla Topper 
Uniformin osastolla tut-
kailemassa kulje� ajapu-
keutumisen tuulia. Tarjol-
la on tu� ua ja vähän uut-
takin. Pukeudumme pe-
rinteisesti tummansinisiin 
pukuihin joko pleiserillä 
tai puserolla varuste� u-
na. Väriskaala ulo� uu 
enimmäkseen harmaasta 
siniseen ja jopa mustaan.

Toki muitakin värejä on ja 
monesti työasuun kuuluvat 
talon omat värit ainakin so-
veltuvin osin. Pukuun yhdis-

tetään joko valkoinen tai si-
ninen paita tummanpuhuvin 
solmioin. Siinä perinteinen 
kuljett aja-asu.

Työasulla on iso merkitys 
niin imagon kuin työn esim. 
työturvallisuuden kannalta. 
Siisti ja huoliteltu työasu on 
omiaan tuomaan laatuvaiku-
telmaa. Ns. laivan kapteenin 
tulee erott ua matkustajis-
taan. Kyllähän bussi liikkuu 
samalla lailla, vaikka kuljet-
taja olisi risoissa farkuissa ja 
T-paidassa. Toiminta vaan 
ei näytä ammatt imaiselta. 
Epäkurantt ia pukeutumista 
näkee kyllä todella paljon. 
Asenneilmastoja on monia ja 
joillakin on peili epäkunnos-

sa. Mahdollisissa järjestyk-
senpidollisissa toimenpiteis-
sä kuljett ajan täytyy olla sel-
västi tunnistett avissa. Tästä 
löytyy ihan lakitekstiäkin.

Mitä edellytämme 
hyvältä asulta

Pukujen maksaja lähtee siitä, 
ett ä vaatt eet kestävät jokapäi-
väistä käytt öä niille odotetun 
ajan. Se tuo tiett yjä ominai-
suuksia kankaaseen. Kestä-
vyystavoitt eet vievät osan 
mukavuudesta eli kankaan 
jousto-ominaisuuksista on 
joudutt u luopumaan, joten 
leikkaukset ovat väljempiä 
kuin normi vaateliikkeestä 
ostetussa ns. siviilipuvussa. 
Puhelimet, kynät, avaimet, 
kortit, lompakot ja yms. tar-
ve-esineet vaativat taskuja. 
Paita on hyvä olla taskullista 
mallia, samoin mahdolliseen 
liiviin saadaan mukavasti säi-
lytystilaa. Liivi tuo myös tyy-
liä silloin kun takki on liikaa. 
Esim. kesäpukeutumiseen 
se sopii erinomaisesti. Varsi-
naisen työpuvun päälle sopii 
päällystakki (esim. yhdis-
tyksemme business-takki). 
Siihen olisi hyvä saada sopi-
vasti heijastimia, kankaan 
tulee olla likaa hylkivää ma-
teriaalia. Helppo pestävyys 
on tärkeä ominaisuus, sillä 
keliolosuhteet tuovat omat 
vivahteensa. Eikä työmme-
kään ole aina siistiä sisätyötä. 
Säähän ja autolla ajamiseen 
sopivat jalkineet ovat niin 

ikään asia, johon kannatt aa 
kiinnitt ää huomiota. Niin, ja 
huipulle voi valita kuljett ajan 
lakin, jos asia tuntuu omalta.

Muoti vaiku� aa myös 
työpukeutumiseen

Olemme kuulleet ainakin 
tarinoissa nahkasaappaista 
ja saapashousuista. Niiden 
aika on historiaa ja ovat ol-
leet aikansa muotia. Työasut 
seuraavat muotia hyvin mal-
tillisesti. Onneksi miesten 
puku on hyvin aikaa kestävä. 
Solmioiden kuosit ja leveydet 
vaihtelevat sekä päällystakit 
muutt uvat enemmän.

Kaikissa yrityksissä ei ole 
työn puolesta vaatt eita. Tämä 
on tietenkin yrityksen sisäi-
nen asia. Silloinkin voi aivan 
hyvin pukeutua siististi. Jos 
oma työnantajani ei pukisi 
minua, tekisin sen itse.

Topper Uniform on suoma-
lainen työpukeutumiseen 
erikoistunut yritys, joka pu-
kee vuositt ain noin 32  000 
ammatt ilaista eri aloilta. Kat-
so lisää: www.topper.fi 

Timo Rinnekari

Projektijohtaja ja yrittäjä Mia Ruusumo 
esitteli uusia pukeutumisen tuulia.

Työpukeutuminen on 
tärkeä imagonrakentaja
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Matkailumessut on Suomessa jakautunut 
kahteen osaan. Pääshow on Helsingin Mes-
sukeskuksessa ja hieman pienempi on Tam-
pereen Supermessujen yhteydessä järjestet-
ty kotimaan matkailuun keskittynyt tapah-
tuma. Kahtiajakoa selittää monta tekijää. 
Eräs  tärkeimmistä on kustannusvastaavuus 
Tampereella esillä oleville näytteilleasetta-
jille. Helsinki koetaan etäiseksi paikaksi ja 
kustannuksiltaan liian suureksi. Osaltaan on 
kysymys myös markkina-alueista ja asiakas-
virroista. Suomi on tietyllä tavalla jakautu-
nut etelä-pohjoinen- ja keskiosa valtakuntaa 
oleviin matkailuvyöhykkeisiin. Kotimaa koh-
teena mielletään usein vähemmän jännittä-
väksi kuin ulkomaille suuntautuva retkeily. 
Tosiasiassa Suomessa on huomattava määrä 
kohteita, jotka ovat kiinnostavuudeltaan kor-
keaa tasoa. Lisäksi on erimittaisten  matkojen 
järjestäminen rajojemme sisällä helpompaa 
monellakin tavoin. Perusongelma lienee mat-
kustavaisten ja kohteiden kohtaamisasia. Jos 
se saataisiin kuntoon, voisi kotimaan matkai-
lun sesonki-aikaa pidentää, kun aukioloaikaa 
kannattaa taloudellisesti jatkaa perinteisiä 
kalenteripäiviä eteenpäin. 

Tampereen Supermessujen kotimaan matkai-
lun esillepano oli runsas. Hyvinä esimerkkei-
nä uudistumisesta voisi todeta Ellivuoren ja 
Punkaharjun Valtiohotellin. Niitä on kehitetty 
ja korjattu monella tavalla. Uudistaminen on 
kallista puuhaa ja rahavirtojen sesonkiluon-
teisuus tuo omia paineitaan projekteille.

Saaristo ja muu rannikko on kansainvälisen 
kiinnostuksen kohteena, koska niiden omape-
räinen ilmiasu jääkauden muovauksen jäljiltä 
on vertaansa vailla. 

Kansainvälisen matkailun saaminen aktiivi-
seksi ympärivuotiseksi toiminnaksi on tavoi-
teltavaa. Suomi on kuitenkin aika pieni maa 
ja prosentin osatkin turisteista ovat meille tär-
keä asia.  ISKO UUSIMÄKI

Kotimaan matkailua esillä 

Tampereella 
Tilausajokuljettajat ry järjestää messumatkan 
Busworld Kortrijk Europe bussinäyttelyyn 19-22.10.2017 
  
Matkaohjelma:  
to 19.10 
Tapaaminen klo 6:00 Helsinki-Vantaa lentoasemalla.  
Lento Helsinki 7:55 – Bryssel 9:35 (AY811) 
Tutustuminen Suomen edustustoon Brysselissä 
Roeselaressa vierailu olutpanimoon ja lounas 
Majoittuminen hotelliin Best Western Flanders Lodge Hotel, Ieper. Ypresin kaupungin laitamille 
  
pe 20.10  
Kortrijkin bussinäyttelyyn tutustuminen. Kuljetus Ypres-Kortrijk-Ypres, 
  
la 21.10  
Kortrijkin bussinäyttelyyn tutustuminen. Kuljetus Ypres-Kortrijk-Ypres, 
Tai vaihtoehtoisesti tutustuminen oma toimisesti Ypresiin 
 
su 22.10  
Kuljetus aamiaisen jälkeen Ypres-Brysseli. Tutustuminen Automuseoon (www.autoworld.be)  
Lento Brysseli 19:20 – Helsinki 22:45 (AY818) 
 

HINTA: 760€ 
 
Hintaan sis: 
- Lennot Hki-Bru-Hki  
- Majoitukset 2hh, aamiaisella 
- pääsylipun messuille ja automuseoon 
-panimovierailu 
- Kuljetukset kohdemaassa  
 
Lisähintaan: 
-1hh 94,00€/3yötä 
-Liityntälennot Finnairin lennon +120,00€ 
 
Matkalle on varattu vain 15 paikkaa. Matkan toteutuminen edellyttää 12 osallistuvaa. 
Ilmoittautuminen ja varausmaksun tulee tehdä 30.6.2017 mennessä  
kim.venesjarvi@tilausajokuljettajat.fi,  puh. 040-7315151. Varausmaksu 300€ tulee suorittaa 
Tilausajokuljettajat Ry, FI76 3131 1000 6368 07 viestiin merkintä Kortrijk ja oma nimi, jos 
maksajana on joku muu taho kuin sinä itse. 
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Matkailumessut on Suomessa jakautunut 
kahteen osaan. Pääshow on Helsingin Mes-
sukeskuksessa ja hieman pienempi on Tam-
pereen Supermessujen yhteydessä järjestet-
ty kotimaan matkailuun keskittynyt tapah-
tuma. Kahtiajakoa selittää monta tekijää. 
Eräs  tärkeimmistä on kustannusvastaavuus 
Tampereella esillä oleville näytteilleasetta-
jille. Helsinki koetaan etäiseksi paikaksi ja 
kustannuksiltaan liian suureksi. Osaltaan on 
kysymys myös markkina-alueista ja asiakas-
virroista. Suomi on tietyllä tavalla jakautu-
nut etelä-pohjoinen- ja keskiosa valtakuntaa 
oleviin matkailuvyöhykkeisiin. Kotimaa koh-
teena mielletään usein vähemmän jännittä-
väksi kuin ulkomaille suuntautuva retkeily. 
Tosiasiassa Suomessa on huomattava määrä 
kohteita, jotka ovat kiinnostavuudeltaan kor-
keaa tasoa. Lisäksi on erimittaisten  matkojen 
järjestäminen rajojemme sisällä helpompaa 
monellakin tavoin. Perusongelma lienee mat-
kustavaisten ja kohteiden kohtaamisasia. Jos 
se saataisiin kuntoon, voisi kotimaan matkai-
lun sesonki-aikaa pidentää, kun aukioloaikaa 
kannattaa taloudellisesti jatkaa perinteisiä 
kalenteripäiviä eteenpäin. 

Tampereen Supermessujen kotimaan matkai-
lun esillepano oli runsas. Hyvinä esimerkkei-
nä uudistumisesta voisi todeta Ellivuoren ja 
Punkaharjun Valtiohotellin. Niitä on kehitetty 
ja korjattu monella tavalla. Uudistaminen on 
kallista puuhaa ja rahavirtojen sesonkiluon-
teisuus tuo omia paineitaan projekteille.

Saaristo ja muu rannikko on kansainvälisen 
kiinnostuksen kohteena, koska niiden omape-
räinen ilmiasu jääkauden muovauksen jäljiltä 
on vertaansa vailla. 

Kansainvälisen matkailun saaminen aktiivi-
seksi ympärivuotiseksi toiminnaksi on tavoi-
teltavaa. Suomi on kuitenkin aika pieni maa 
ja prosentin osatkin turisteista ovat meille tär-
keä asia.  ISKO UUSIMÄKI

Kotimaan matkailua esillä 

Tampereella
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Neste K Linnatuuli
on täysin uudistunut!

Nyt 
myös

24 h
Neste K Linnatuuli
Helsingintie 1426, 12400 Janakkala
Puh. (03) 630 4230
www.linnatuuli.fi

Tervetuloa Linnatuuleen!
Linnatuuli on täysin uudistunut uniikki taukopaikka, joka on 
rakennettu moottoritien päälle. Ainutlaatuinen rakennus on 
nähtävyys itsessäänkin. Linnatuuli sijaitsee Janakkalan 
Tervakoskella Helsinki-Tampere -moottoritien puolessa välissä.

Avoinna

Paremman
pysähdyksen
taktiikka.


