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Päätoimittaja

Bussimatkailua ja 
turistivirtaa

Suomen kiinnostavuus kan-
sainvälisessä matkailussa on 
ollut, turistimäärästä päätel-
len, kuluneella kaudella mer-
kittävää. Henkilökuljetuska-
lustoa on ollut liikkeellä ja uu-
sia autoja on otettu palveluk-
seen silmin nähden runsaasti. 
Onko kysymyksessä ollut 
sitten tietynlainen investointi-
en pakko vanhentuneen ja ku-
luneen tekniikan uusimiseksi, 
yhdistyneenä positiiviiseen 
matkailijavirtaan sattumaa, vai 
jotain muuta, mene ja tiedä. 
Bussi-investoinnit sitovat kui-
tenkin suuria pääomia ja luon-
nollisesti hyvä asia on myös 
tulopuolen suotuisa kehitys.

Japanilaiset suuntaa 
Ouluun

Kaukoidän turistien tulevaa 
määrää yritetään arvioida en-
sivuoden suunnitelmia tehtä-
essä. FinPro / Visit Finlandin 
panostukset kaukoitään ovat 
tuottaneet tulosta, unohta-

matta myöskään muita ilman- 
suuntia. Eräänä esimerkkinä 
kehityksestä on Attractive 
Oulu Region 2018 -hanke. 
Sen pohjalta mm. japanilaisia 
matkanjärjestäjiä on käynyt 
tutustumassa Japanin kou-
lutusmaailmoihin liittyviä   
mahdollisuuksia Oulussa ja 
sen ympäristössä. Monimuo-
toisen koulutuksen ja luon-
toympäristöllisen lomailun 
yhdistäminen sopivassa suh-
teessa, hyvien kulkuyhteyksi-
en äärellä, on heille tärkeää. 

Laadukkaiden turistibussien 
merkitys kasvaa logistiikan 
hoitamiseksi sujuvasti. Ku-
luneelta kesältä on paljon 
esimerkkejä tällaisista projek-
teista. Niissä on onnistuttu 
lyhyessä ajassa mobilisoimaan 
autot matkailukansan kulje-
tuksiin mm Kotkan satamasta 
Helsinkiin.

Bussien määrät suurissa ta-
pahtumissa, kuten esimerkiksi 
Guns N´ Roses megakonser-
tissa Hämeenlinnassa, kertoo 
joustavuudesta ja suuresta 
kuljetuskyvystä verrattuna 
muihin kuljetusmuotoihin. 
Junalla voidaan tuoda väkeä 
paljonkin, mutta vain raitei-
den läheisyyteen. Laivoilla 
päästään satamiin, mutta siitä 
eteenpäin tarvitaan kumipyö-
riä. Lentokoneet laskeutuvat 
omille kiitoradoilleen, myös 
niiltä tarvitaan sujuvat jatko-
yhteydet.

Matkailukoulutusta tehdään 
Suomessa useammalla paikka-
kunnalla. Mielenkiintoista on 
myös lukea juttuja kohteista 
ja niiden palveluista. Niihin 
pääsemisen logistiikasta sen 
sijaan hyvin harvoin tulee esil-
le mitään.

Charter Club-lehden toimi-
tuksesta heiteltiin taannoin 
”verkkoja ilmaan” matkailu-

tuotteiden suuntaan. Turun 
saaristosta tulikin sitten varsin 
muheva saalis ihmeteltäväksi, 
kun Pentti Oskari Kangas ky-
syi jäseneltämme Kari V.  Vir-
taselta asiasta. Mitä siitä seu-
rasi, siitä voi lukea ja katsella 
kuvia lehtemme sivuilta.

Suomessa on paljon mielen-
kiintoisia Charterbussimatka-
kohteita, joista haluaisimme 
informaatiota tulevia tutustu-
misretkiä varten.

Värikästä bussimatkailu-
syksyä kaikille Teille!

Isko Uusimäki

Tilausajokuljettajat ry 
Facebookissa.

 
Ryhmään pääsevät kaikki 

yhdistyksen jäsenet. 
Tervetuloa mukaan!
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Kunnioitettava yhdistyksemme jäsen Toivo 
”Topi” Niemelä on täyttänyt hienot 70 vuotta 
ja haluaa kiittää saamastaan huomiosta ja 
onnitteluista. 

Topi on ollut Tilausajokuljett ajat yhdistyk-
sen jäsen jo niin sanotusti alusta alkaen ja 
vaikutt anut aktiivisesti yhdistyksen toimin-
nan edistämiseen. Yhdistyksen hallitukses-
sakin hän vaikutt i ensimmäisen kerran jo 
vuodesta 1992 viiden vuoden ajan. Myös 
alueensa hallituksessa hän on toiminut. 
Topi kertoo edelleen kulkevansa aktiivisesti 
reissuissa ja olevansa muutenkin tämän yh-
teiskunnan menossa mukana. Topi on aina 
yhtä positiivinen, joka varmaan johtuu osak-
si hänen hyvistä taustavoimistaan.
Onnea Topille vielä kerran.   
    
Matti Kulmala

KOKOUSKUTSU
TILAUSAJOKULJETTAJAT RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

PIDETÄÄN 28.10.2017 KLO 13.00. 

ESILLÄ SÄÄNTÖJEN §11 MÄÄRÄÄMÄT ASIAT

Paikka: Tupaswilla, Ränssintie 5,

 41370 Kuusa

Kokouksen jälkeen on perinnerastit, 

pitopöytä Mahtipidot sekä Mahtisavusauna.

Kuljetus Laajavuoresta Tupaswillaan ja takaisin 
on järjestetty. 

Kokouspaikasta johtuen suosittelemme rentoa 
vaatetusta.

Tervetuloa tekemään hyviä henkilövalintoja ja 
linjauksia tuleville vuosille!

”Kallan alueosasto 

järjestää päivän matkan 21.10 

Rantasalmelle 
Hotel&Spa resort 
Järvisydämeen. 

Matka järjestetään yhteistyössä Kuopion 
Oppaiden sekä Suomen Linja-autohistorial-
lisen seuran© Pohjois-Savon osaston kanssa. 
Matkan hinta alueen jäsenille 30€ sisältäen 

mm. kuljetuksen Kuopiosta Järvisydämmeen, 
kylpylän, juhlallisen illallisen.

 Paikkoja rajoitetusti! Ilmoittautumiset alu-
een sihteerille Tarja Heinoselle sähköisesti 

heinotar@hotmail.com. Lisätietoja matkasta 
Timo Ruotsalaiselta 044 5468 438. Ilmoit-

tautuminen on voimassa vasta kun maksu 
on maksettu alueen tilille. Tilinumeron sekä 

maksuohjeet saat paluu sähköpostina sihtee-
riltä kun teet ilmoittautumisen hänelle.

Tervetuloa Kallan 
alueosaston matkaan.”

Perävaunuyhdistelmät suurenevat kaiken aikaa, tulee lisää pituutta, painoa, kuormaa, pyöriä ja akseleita. 
Näitä HCT-yhdistelmiä kokeillaan eri puolilla Suomea erilaisissa ajoissa. Tämä Transpointin yhdistelmä sattui 
Autokeitaalla tankkaukseen yhtä aikaa kanssani sopivasti kuvattavaksi. Siinä on neliakselinen vetäjä, jonka 
päällä on yksi kontti. Perässä on viisiakselinen varsinainen perävaunu, jonka päällä yksi kontti ja vetopöytä 
perimmäisen vaunun vetämiseen. Perimmäinen vaunu on kolmiakselinen puoliperävaunu ja sen päällä 
kaksi konttia. Akseleita on siis kaikkiaan 12 kappaletta.   Toivottavasti linja-autot eivät kasva koskaan näin 
suuriksi, ei mahdu näet yhdenkään hotellin pihaan.                                Matti Kulmala

ITETAIDETTA 

Aaslaluodon 
Ylikyläntien 
varrelta. RS
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Charter Club 
Joululehti

4 / 2017
Aineisto  08.11. 

Lehti ilmestyy 49 viikolla

Puheenjohtaja

Olen ilokseni todennut alku 
vuoden menneen puheen-
johtajan tehtävissä nopeasti 
ja miellyttävästi. Kuten olette 
varmaan osittain huoman-
neetkin, tyylini puheenjoh-
tajana on hieman erilainen 
edeltäjääni verrattuna. Olen 
yrittänyt delegoida suuren 
määrän tehtäviä tasapainoises-
ti kaikille hallituksen jäsenille 
sekä yhdistyksessä toimiville 
toimihenkilöille. Vaikka itse 
sanonkin, olen siinä mielestä-
ni myös onnistunut. Tämä on 
näkynyt sinulle eri henkilöi-
den tuomien erilaisten työs-
kentelytapojen lopputulema-
na. Laskutuksessa ja joissain 
pienissä jäsenrekisteriasioissa 
on vielä hieman ”jumppaa-
mista”, mutta uskon palasten 
loksahtelevan kohdilleen – 
onhan tässä kullan arvoinen 
tiimi työtä tekemässä. 

Kuten aiemmin olen jo kerto-
nut, Rinnekarin Timo jatkaa 
toiminnassa aktiivisesti muka-
na sekä toimii minun perään 
katsojana. Voin myöntää, että 
ilman hänen apuaan en olisi 
päässyt kiinni tähän ” yhdis-
tysmaailmaan”. Julkinen kiitos 
Rinnekarille!

Teiltä jäseniltä olen saanut 
mukavasti palautetta, ja toi-
von sitä myös tulevan jatkossa 
lisää. Luen niitä aina mielen-
kiinnolla, pureskelen niitä pie-
nemmiksi palasiksi, ja pyrin 
antamaan vastauksia niihin 
sekä myös viemään asioita 
eteenpäin. 

Pieni miellyttävä haitta on 
aktiivisen puheenjohtajana 
toimisen lisäksi aloittamise-
ni henkilöliikenneyrittäjänä. 
Pyöritämme nimittäin kahden 

yhtiökumppanini kanssa Mio-
dex Oy:n tilaus- ja linjaliiken-
nettä tämän lehden numeron 
painamisesta lähtien. Eipä 
tässä kauaa ehtinyt opinto-
jen päätyttyä ihmettelemään, 
mitä alan seuraavaksi tehdä 
elääkseni. Bussiyrittäjyyden 
lisäksi vaikutan vielä osittain 
joukkoliikennesuunnittelussa, 
ja ennen kaikkea, käyn aktiivi-
sesti ajamassa. On mahtavaa, 
kun työympäristöt vaihtuvat 
vauhdilla ja ajatus ei kerkeä 
turhia ”jämähtämään” pai-
koilleen. Toivon myös tälle 
yhdistykselle käyvän samoin 
teidän palautteiden myötä – 
peruuttamalla tai paikallaan 
makaamalla ei päästä eteen-
päin. Mihin meidän on tarvet-
ta mennä? Kertokaa te. Minä 
kuuntelen ja toteutan. 

Olin positiivisesti ennakko-
luuloton, kun lähdin tähän 
Tilausajokuljettajat ry:n pu-
heenjohtajan tehtävään, enkä 
ole katunut.  Samaa odotan 
tuolta yrittäjyydeltänikin. 

Ei muuta kuin rohkeasti mu-
kana vain! 

Turvallista alkavaa syksyä! 

Tomi Vasiljev

Tilausajokuljettajat Ry:n jäsenille, lukijoilleni
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Matkailutuotereseptejä  
Suomen Turun , Naantalin ja 

Rymättylän suunnista.

Mitä kirjoittaisin kohdalle 
sattuneesta matkailuelä-
myksestä!?  Mietitään asiaa 
vaikkapa näin;  Laaja-alai-
nen näkymä meren ulapal-
le, jota rajaavat erikokoi-
set saaret, poutapilvinen 
taivas, tuulen puhalluksen 
mukana rantaan kulkevat 
aallot ja niiden kohina, höy-
rylaivojen pillien vihellyk-
set kutsumassa nauttimaan 
saaristolaiseväiden maku-
rikkauksista. Syksyn, talven 
ja uuden kevään tuoksut, 
valot edellisten lisänä, kat-
sojana Pentti Oskari Kangas

Rytmiorkesteri Seitsemän sei-
nähullun keikkabussien tuuli-
lasien tarjoamat näkymät taas 
ovat olleet muotoilemassa 
omalta osaltaan Pentti Oska-
ri Kankaan erästä maailman 
kuvaa. Lähes ilman kritiikkiä 
valloilleen päästetty mieli-
kuvitus on tuottanut sangen 
omaperäisiä oivalluksia, joi-
den konkretiaa on ollut mei-
dän muidenkin saatavilla  jo 
-60 luvulta saakka. 

Pentti Oskari Kangas

Ukkopekan luottomiehet

Kaikkia sai alkunsa kun pie-
nestä uusikaupunkilaisesta 
nöösistä kasvoi aikuinen mies, 
joka aluksi, äitinsä ehdotuk-
sesta, hakeutui pyrkimään 
”kansan kynttiläksi”  eli kansa-
koulunopettajaksi. Äidin pois-
meno juuri  hakupäivän kyn-
nyksellä, loi mieheen suurta 
velvollisuuden tunnetta ja hän 
läpäisi pääsykokeen korkein 
arvosanoin. Muutama vuosi 
koulumaailmaa ja sitten hän 
huomasi itselleen sopivia teh-
täviä olevan muuallakin lähes 
rajattomasti. Koulumaailma 
sai jäädä ja ympäristöopinnot 
Suomesta sujuivat musiikin 
merkeissä. Ohjelmatoimis-
tohommissa  60-luvun starat 
tulivat tutuiksi. Seitsemän 
seinähullun kansakouluopet-
tajan seikkailut ovat oma ta-
rinansa, jossa mukana olivat 
mm Irwin, Lea Laven ja mon-
ta muuta aikansa kovaa tähteä.   
Saaristolaisuus ja saaristo eivät 
kuitenkaan päästänyt otettaan 
miehestä, vaan kotimaisen 
ja kansainvälisen turistimaa-

ilman mahdollisuudet siellä 
alkoivat kiinnostaa aina vaan 
enemmän.

Turun  Vaakahuoneelta Uk-
kopekkaan ja suunta kohti 
Loistokaria, Naantalia tai 
Rymättylää.

Tämän päivän ilmentymiä 
ovat erilaisten matkailullis-
ten osatekijöiden yhdistely 
joustavasti mutta sujuvasti. 
Rymättylän Herrankukkaro, 

ro Höyrylaiva Ukkopekka, 
Charterlaivasto Suomen saa-
risto, Loistokari, Vaakahuone 
Paviljonki, Lintulan Pikku-
Kodit Naantalissa, positiivari.
fi/lotushill-projektit, kertovat 
runsaasta tarjonnasta Turun 
suunnalla ja hieman kauem-
pana. Lisänä ovat vielä yh-
teistyösopimukset lähialueen 
toimijoiden kanssa mm. ruo-
katarvikkeiden toimituksissa.

Helpolla ei mikään ole toteu-
tunut, mutta palvelualttiin 
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Loistokarissa Airistolla

Laituritanssit ennen lähtoä.

Musiikista vastaavat

mielen ja uskomattomien suh-
teiden sekä tapahtumien kaut-
ta, on toimiva kokonaisuus 
reseptoitu kaikkien nautitta-
vaksi ulkomaisia ryhmiä myö-
ten. Tunnettavuus lieneekin 
rajojemme takana suurempaa  
kuin Suomessa. Kaukoidän 
televisioiden kuvausryhmien 
tuotokset kun ovat suunnattu 
kymmenien miljoonien ylei-
söille. 

Jo toisen sukupolven  mat-
kailutoiminta sopii yksilöstä 
yhteisöille, ryhmille ja yrityk-
sille. Kohteiden henkilökunta 
on motivoitunutta ja kuvaavaa 
on, että henkilöstö voi itse olla 
mukana päättämässä tulevista 
työtovereistaan. 

Herrankukkaro ja muut mat-
kailukohteet toimivat yh-
dessä tai erikseen. Ryhmien 
matkaansa käytettävissä oleva 
aika luonnollisesti ratkaiseen 
paljon, mutta voimme suosi-
tella useamman päivän retkeä, 
koska nähtävää ja koettavaa 
on runsaasti. Siirtymät voi 

tehdä bussilla, laivalla tai nii-
den matkustustapoja yhdis-
telemällä kunkin ryhmän tar-
peiden mukaan. Suunnittelua 
helpottaa se, että matkalaisten 
ravitseminen voidaan järjestää 

yksilöllisesti eri kohteissa nii-
den henkilökunnan toimesta. 
Risteilykohde Loistokari on kal-
lioinen luoto Airiston selällä. 
Sillä on vuosisatainen histo-
ria alueen merenkulun reitin 

suunnannäyttäjänä. 2000-
luvun alusta se on kuulunut 
Höyrylaiva Ukkopekan hallin-
taan. Loistokari on höyrylai-
van iltaristeilyjen kohde, jossa 
on ravinto- ja tanssitarjontaa 
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Vaakahuoneella tanssia ja elävää musiikkia joka ilta

ilmojen niin salliessa. Kun 
ensimmäistä kertaa lähestyy 
Turun suunnasta kalliolla siin-
tävää pientä hirsimökkiä, niin 
ensimmäiseksi ei tule mieleen, 
mitä kaikkea Loistokarilla on.

www.loistokari.fi  

Vaakahuone on entinen meri-
rahdin punnituspaikka, joka 
on Paviljonkina  saanut uuden 
elämän yli 500-paikkaisena ke-
säravintolana. Monipuolisen 
ruokatarjonnan lisäksi korke-
an tason viihdettä on paljon. 
Höyrylaivaristeilyn jälkeen on 
helppoa siirtyä muutamalla 
askeleella nauttimaan elävästä 
musiikista ja tanssimisesta.

www.vaakahuone.fi

Höyrylaiva Ukkopekkalla on 
päälaituripaikka Turun Mar-
tinsillan kupeessa Vaakahuo-
neen vieressä. Laivalla on 
pitkä historia ja  päätyminen 
matkailukäyttöön pelasti sen 
mahdolliselta romutukselta 
tarkastuslaivavirkakauden 
jälkeen. Ukkopekan höyryko-
ne lämpiää nykyään kahden 
öljypolttimen puhaltamalla 
energialla. Aikaisemmin muut 
polttoaineet aiheuttivat hie-
man sanomista alkulämmi-
tysvaiheessa lähiympäristössä. 
Laivalla on oma keittiö ja vii-

tyisät salongit. Ukkopekalla 
tehdään reitti- ja tilausajoa, 
kohteina mm. Loistokari ja 
Naantali. Tarjolla on muitakin 
charterlaivoja ja veneitä.

www.ukkopekka.fi

Herrankukkaro sijaitsee Rymät-
tylässä noin 30 km ajomatkan 
päässä Turusta. Siellä on pie-
nempiä ja suurempia kokoon-

tumistiloja. Savusaunoja on 
mallia suuri ja vielä suurempi. 
Monimuotoista ohjelmatar-
jontaa. Mielenkiintoinen koh-
de, jossa ei yksityiskohtien 
kirjo heti lopu.

www.herrankukkaro.fi

 Teksti ja kuvat;

 Isko Uusimäki

 Riitta Salmu

The Braggarts, Mikkeli

The Stickville, Espoo
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Herrankukkarossa yhdessäolo mahdollisuuksia eri 
kokoisille ryhmille

Linnunpönttö-
majoitus ulkoapäin

Linnunpönttö-
majoitus sisältäHerrankukkaron kotisatama Merivesi uima-allas
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Jorma Kuismin asemapäällikön 
toimistossa tutkimassa 
junapäiväkirjaa, johon merkitään 
kaikki radan liikenne, myös resiinat.

Jokioisten Museorautatie – 
Museorautatieyhdistys ry - 
yksi yhteistyökumppaneistamme
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Kuluneenakin kesänä 
on ollut mahdollisuus 
muistella, katsella ja 
kokeilla vanhaa rauta-
tiekulttuuria kapearai-
teisella museorauta-
tiellä väillä Jokioinen-
Minkiö-Humppila. 
Minkiön asema on 
museon pääpaikka ja 
siellä on paljon nähtä-
vää. Ajopäivinä junaan 
pääsee myös Jokiois-
ten asemalta, joka ei 
kuitenkaan ole enää 
alkuperäisen aseman 
paikalla puretun radan 
vuoksi. Samoin kyytiin 
pääsee Humppilasta, 
joskin siellä on myös al-
kuperäistä rataosuutta 
purettu.

Pitkä rata

Junaliikenne Humppilan- 
Jokioisten- Forssan välillä 
alkoi vuonna 1898. Tavara-
liikenne oli radan päätar-
koitus, mutta varsinainen 
matkustajaliikennekin alkoi 
heti tuon vuoden lopussa, 
kun oli saatu matkusta-
javaunuja käyttöön. Vii-
meinen tavarajuna radalla 
liikennöi 29.3.1974. Hen-
kilöliikenne oli päättynyt 
jo aikaisemmin 31.8.1954. 
Koko radalla oli pituutta 23 
kilometriä.

Museorautatie Forssa 
Humppila ry haki 2.6.1972 
lupaa museoliikenteen 
aloittamiselle koko rata-
osuudella. Jonkun verran 
museojunatoimintaa oli-
kin, jatkuvuus oli radan 
omistavan yhtiön päätök-
sistä kiinni. Kun viimeinen 
tavarajuna 1974 oli ajanut, 
alkoi rata hävitä alta. 

Forssa oli päättänyt raken-
taa taloja radan päälle, val-
tateiden 2 ja 10 tasoriste-
ykset olivat osoittautuneet 
vaarallisiksi ja silta Loimijo-
en yli Jokioisilla oli rapistu-

massa sekä maantiesillan 
uusiminen olisi tullut kal-
liiksi. Siinä vielä toimivalla 
rautatieyhtiöllä oli omat 
hyvät syynsä kiskojen ja 
kaluston myymiselle ro-
muksi. Kiskoja jäi jäljelle 
vain nykyisen Jokioisten 
aseman ja Minkiön välille 
seitsemän kilometriä. Rata 
oli vain tynkä alkuperäi-
sestä.

Pätkärata

Rataa jäi jäljelle tuo seit-
semän kilometriä, mutta 
silläkin sitkeä museoyhdis-
tys päätti jatkaa toimintaa. 
Vanhan Jokioisten radan 
kalustoa ei ole jäljellä ko-
vin paljon, mutta onneksi 
Suomessa on toiminut 
muitakin kapearaiteisia 
rautateitä, joilta on saatu 
kalustoa museolle. Liiken-
netoimintaa tällä pätkä-
radalla on museolla ollut 
vuodesta 1978.

Rataa jatkettiin vanhalle 
pohjalle Minkiöltä Hump-
pilaan vuosina 1992-1994, 
jolloin pituutta radalle tuli 
14 kilometriä. Sitä pitkin 
pääsee ajelemaan kesä-
sunnuntaisin. Aikataulut 
ja muu tieto löytyvät koti-
sivuilta www.jokioistenmuseo-
rautatie.fi.

Höyryveturi on tietysti se, mistä museorata ensisijaisesti tunnetaan ja joka myös 
kiinnostaa kävijöitä. Oikea museojuna on tietysti höyryveturin vetämä. Tämäkin 
Loviisa-Wesijärvi radalta peräisin oleva halkolämmitteinen veturi toimii usein 
ajotehtävissä.

Kunnostaminen ja rakentaminen ovat suuri osa museon toimintaa. Tämänkään 
höyryveturin kunnostaminen alkuperäiseen kuntoonsa ajotehtäviin ei ole ihan 
halpa toimenpide. Kannatusrahalle kyllä löytyy oikeata käyttöä.

Yhtään alkuperäistä Jokioisten radan matkustajavaunua ei ole säilynyt. Vain 
yhden vaunun pääty löytyy museoalueelta. Jokaisella veturilla ja vaunulla on 
oma tarinansa, jonka voi kuulla museolla.

Koskinen on museoyhdistyksen perustajia. Hän ei ole lähtökohdiltaan 
rautatieihminen, vaan tullut mukaan aivan harrastaja pohjalta ja on nyt 
yksi radan kuudesta höyryveturikuljettajasta sekä paljon muuta. Kun hänen 
kanssaan pääsee juttusille, niin tietää museorautatiestä hetkessä hyvin paljon.

Markku Nummelinin kirja kertoo koko 
museorautatien historian. Tässä kirjan 
kannella on kaksi museorautatien 
lippua, käytetty ja käyttämätön.
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Museorautatieyhdistys ry

Museojunan toimintaa ylläpitää Museorautatieyhdis-
tys ry jäsentensä talkootyöllä. Yhdistys on perustettu 
1971 ja on siis jo 46 vuoden iässä. Yhdistykseen kuu-
luu noin 800 henkilöä ympäri Suomen ja ulkomailta-
kin. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
talkoisiin ympäri vuoden. Tehtävää ja kunnostettavaa 
löytyy eri alojen osaajille. Rataa ja rakennuksiakin täy-
tyy parantaa ja ylläpitää. Jäsenillä on oikeus vapaisiin 
matkoihin radalla, saavat oman Resiina-lehden sekä 
alennuksia tuotteista ja retkistä.

Paikalla nähtynä

Koska on mielenkiintoisesta museosta kysymys, on 
pakko käydä itse paikan päällä. Vaikka kirjoittajalla ei 
ole pitkä matka Jokioisten asemalle, niin eipä tuolla 
ole paljon tullut käydyksi. Olen muuttanut Jokioisille 
1960 aivan siihen nykyisen Jokioisten aseman viereen 
toiselle puolen tietä. Silloin siinä vielä kulki tavaralii-
kennettä, jopa höyryveturin vetämänä. Upea näky oli-
vat ison rautatien tavaravaunut kapearaiteisen lavetin 
päällä. Kaatumista sai pelätä. 

Hyvä tilaisuus hienoon tutustumiseen tuli, kun mu-
seon yksi aktiiveista ja Tilausajokuljettajat yhdistyk-
sen jäsen, oli paikalla. Jorma Kuismin viettää vapaa-
aikaansa museorautatiellä tai Humppilassa ja paikalla 

olevana lupautui minulle oppaaksi. Kovinkaan paljon 
siitä, mitä Jorma kertoi ja mitä hänen kanssa näin, en tä-
hän juttuun saa mahtumaan. Jorma voi myöhemmin itse 
kirjoittaa lisää museorautatien kuulumisia. Museolla on 
kesän aikana erilasia aiheeseen liittyviä tapahtumia, niis-
tä varmaan haluamme lukea.

Paikalla oli myös yhdistyksen perustajajäseniin kuuluva 
P.T.J. Koskinen. Hänellä olisi kerrottavaa yhdistyksen vai-
heista vaikka kuinka monen lehtiartikkelin verran. Hän on 
kolmas museorautatielle valmistunut höyryveturinkul-
jettaja. Toiminnan alussa mukana oli tietysti paljon VR:n 
höyryveturinkuljettajia ja he hoitivatkin alussa ajamiset. 
Nyt ei tule enää VR:ltä höyrymiehiä, joten museo joutuu 
kouluttamaan omat kuljettajansa. Veturissa täytyy ajetta-
essa olla aina kaksi miestä, kuljettaja ja lämmittäjä. Lisäksi 
junassa tarvitaan konduktööri ja jarrumies. Museojunassa 
kun ei ole vaunuissa veturista ohjattavia jarruja, niin vii-
meisessä vaunussa tarvitaan aina jarrumies. Museoliiken-
teen hoitamiseen tarvitaan lisäksi miehitykset asemille, 
joten ajopäivään miesvahvuus on kymmenen henkilöä.

Meiltä kuljettajilta vaaditaan tiettyjä pätevyyksiä, että 
voimme tehdä työtämme. Museoradan harrastajilta vaa-
ditaan vielä enemmän pätevyyksiä ja lupakirjoja, jotta 
voivat harrastaa. Kaikki tuo vaatii rahaa, joten ei mikään 
halpa harrastus ole tämäkään. Toiminnan pyörittäminen 
maksaa muutenkin paljon ja kunnostustyöt vaativat lait-
teita ja koneita. Jäsenmaksutulot eivät riitä kovinkaan pit-
källe yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen. Lahjoituksil-
la ja tukemisilla on suuri merkitys, yhtenä Jorma mainitsi 

Tällä dieselveturin vetämällä junalla ajelin 23.7.2017 Minkiöltä Humppilaan ja takaisin. 
Kuljettajan oli Jaanus Tori (veturissa) ja koneapulaisena Joni Ristikankare (kiipeämässä 
veturiin). Konduktöörin ja jarrumiehen, jotka mukana kuvassa, nimet jäivät selvittämättä, 
niin jännää oli juna-ajelu
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Konduktööri kulkee vaunuissa tarkistamassa ja leimaamassa matkaliput.

Tällaisen lavetin päällä kuljetettiin VR:n isoja vaunuja kapearaiteisella radalla vielä silloin 
kun radalla harjoitettiin tavaraliikennettä. Tämä on ainoa säilynyt yksilö, kaikki toiset 
vaihtuivat romuna rahaksi kuolinkamppailua käyvän Jokioinen-Forssa rautatieyhtiön 
toimesta. Arvauskilpailu, kuinka leveä on museoradan ja valtionradan raideleveys?

koneenosien pesuun tar-
koitetun pesukoneen, jon-
ka on lahjoittanut Aatos 
Erkko, siis museorautatie-
ihminen hänkin.

Ajopäivä

Tuo päivä, jolloin olin mu-
seolla Jorman kanssa, oli 
keskiviikko ja ajopäiviä ovat 
sunnuntait. Siksi piti lähteä 
sunnuntaina asemalla ja 
nousta Minkiöltä Humppi-
laan ja takasin ajavaan ju-
naan. Harmi vain, sille päi-

välle ei kukaan kuudesta 
höyryveturinkuljettajasta 
saanut mahdollisuutta olla 
paikalla ja liikenne ajettiin 
dieselveturilla. Toki tuo 
dieselveturikin on radan 
historiaa, sillä paljon tuosta 
1960 luvun ja radan toimin-
nan lopunajan liikenteestä 
ajettiin nimenomaan die-
selvetureilla.

 Matti Kulmala

 teksti ja kuvat

Museovierailla on mahdollisuus lähteä resiinamatkalle radalle silloin, kun siellä ei ole 
junaliikennettä. Resiina-ajelusta on tullut suosittua perheajelua.

Neste K Linnatuuli 24h

Nyt 
myös

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

Tervetuloa täysin uudistuneeseen 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
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Rahtarit ry järjestää joka 
vuosi jäsenilleen mahdol-
lisuuden osallistua ajotai-
toa vaativaan kilpailuun. 
Tänä vuonna kisa oli Hy-
vinkäällä 29.7. ja osallistu-
jia 70 henkilöä. Kilpailussa 
ajetaan neljässä ajoneu-
voluokassa, kuorma-auto, 
linja-auto, puoliperävau-
nuyhdistelmä ja ns. täys-
perä eli kuorma-auton ja 
varsinaisen perävaunun 
yhdistelmä. Joka luokas-
sa on yleinen ja veteraani 
sarja. Ensi vuonna kaikki 
ajavat perinteisesti samas-
sa luokassa eli veteraanit 
eivät joudu kokemaan ikä-
rasismia.

Osallistumaan pääseminen 
edellytti Rahtarit ry:n jäse-
nyyden, ilmoittautumisen 
etukäteen ja ajokunnon tes-
taamisen (0-toleranssi) sekä 
ajokortin ja ammattipätevyy-
den voimassaolon tarkasta-

Rahtarit ry:n ajotaidon SM-kisat ajettiin Hyvinkäällä 
Rekka Rastin pihalla.

misen. Ensimmäinen osio 
kisaa oli kymmenen kysy-
myksen kirjallinen koe, josta 
allekirjoittaneen on myön-
nettävä, että kolmen kuorma-
autokysymyksen vastauk-
sen jouduin veikkaamaan ja 
kaikki väärin. Varsinaisessa 
taito-osiossa oli 12 tehtävää, 
joista kymmenen suoritettiin 
ajamalla.

Ajotehtävät

Joka luokalla oli samat tehtä-
vät, pysäkki tehtävässä vain 
ruudun mitta muutettiin 
ajoneuvon koon mukaan. 
Tehtävät edellyttivät tietysti 
tarkkuutta, siitä huolimatta 
virhepisteitä tuli. Joka teh-
tävässä oli virhevapaat rajat, 
mutta virhepisteetön ajo ei 
käytännössä ole mahdollista. 
Keskiverto pistekertymä oli 
siinä tuhannen pisteen paik-
keilla. 

Ensimmäinen tehtävä oli 
mutkaisessa rivissä olevien 
lätkien yli ajaminen, toisessa 
piti osata oikealle etäisyydel-
le tankkausmittarista, kol-
mannessa piti osata arvioida 
etäisyyttä edessä olevaan 
aitaan, neljännessä peruutet-
tiin oikea takapyörä laatalle, 
viidennessä piti osata tähdä-
tä etupuskurin keskikohta 
tikkataululle, kuudes oli pe-
ruutus pysäkille, seitsemän-
nessä kaadettiin etukulmalla 
palikoita, kahdeksannessa 
avattiin porttia etukulmal-
la, yhdeksännessä piti osata 
ajaa omaan kapeaan parkki-
ruutuun ja kymmenenneksi 
etupyörät piti saada jäämään 
viivalle. Lisätehtävinä arvi-
oitiin pysähdyksissä olevasta 
autosta portin leveyttä ja ali-
tuksen korkeutta. 

Tuloksia

Kuorma-autosarjassa oli 15 osal-
listujaa, joista kolme veteraania 
(yli 60-vuotiaat). Voittaja Sami 
Leppänen 547 virhepistettä, 
toinen Janne Kalliomäki 777 vp, 
kolmas Harry Winqvist 789 vp ja 
paras veteraani Martti Nurminen 
1309 vp, jolla hän olisi ollut kaik-
ki huomioiden kymmenes.

Linja-autosarjassa oli myös 15 
osallistujaa, joista kolme vete-
raania. Voittaja Jaakko Punkero 
611 virhepistettä, toinen Matti 
Komonen 720 vp, kolmas Timo 
Sulin 770 vp ja paras veteraani 
Krister Westermark 414 vp, jolla 
pistemäärällä hän oli koko kil-
pailun kunkku. Toiseksi veteraa-
neissa tulin minä 1042 vp, jolla 
koko luokan kisassa olisin ollut 
viides.

Puoliperävaunusarjassa oli 17 
osallistujaa, joista kaksi vete-
raania. Voittaja Jouni Siekkinen 

Kaikkien sarjojen tämän ja viime vuoden parhaista muodostuu tulevien 2018 MM-kisojen 
joukkue, joka tässä esiintyy melkein täysilukuisena. 
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Rahtarit ry:n ajotaidon SM-kisat ajettiin Hyvinkäällä 
Rekka Rastin pihalla.

727 virhepistettä, toinen Janne 
Pylväinen 791 vp, kolmas Sami P 
Hakala 832 vp ja paras veteraani 
oli Heikki Ylikännö 1020 vp, jolla 
hän olisi kaikkien joukossa ollut 
kuudes.

Täysperävaunusarjassa oli 23 
osallistujaa, joista yksi veteraa-
ni. Voittaja Pasi J Suhonen 527 
virhepistettä, toinen Tero Sikkara 
668 vp, kolmas Marko Tiihonen 
670 vp ja veteraani oli Eero Kirves 
2113 vp, jolla koko joukossa jäi 
kolmanneksi viimeiseksi, vain ai-
karajan ylittäneet takanaan.

MM-kisat

Näissä kansallisissa kisoissa 
parhaiten menestyneet pää-
sevät edustamaan Suomea 
Rahtari järjestöjen yhteisissä 
MM-kisoissa. Seuraavat MM 
ovat 2018 eli ensi vuonna Bel-
giassa. Matka tuonne Belgian 
kisoihin katsomaan ja kan-
nustamaan voisi kiinnostaa 
Tilausajokuljettajiakin.

 Matti Kulmala

Linja-auton peruuttaminen pysäköin-
tiruutuun ei ole ihan tuosta vaan, kun 
takakulmalla voi osua kartioihin. Karti-
oihin osuminen ei tietysti ollut sallittua, 
pyörät olisi tullut saada korkeintaan 20 
senttimetrin etäisyydelle kartioista ja ta-
kaseinä alle 50 senttimetrin etäisyydelle 
takaesteestä. Ajovuorossa on Leif Eriks-
son, veteraani hänkin. Tuomareina ovat 
tarkkana Raimo Seppä ja Seppo Tuppuri, 
veteraani linja-automiehiä hekin.

Palkittujen kuvana ovat voittaneet veteraanit, kunnioitusta heillekin. Vasemmalla 
puoliperävaunun Heikki Ylikännö, keskellä koko kisojen kunkku linja-autosarjan Krister 
Westermark ja oikealla täysperän Eero Kirves. Kuorma-autosarjan Martti Nurminen oli 
jo ehtinyt poistua.
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Ari Karesvuo

Ajo- ja lepoaikarikkomukset valokeilassa
Jälleen saimme tiedotus-
välineistä kuulla ja 
lehdistä lukea kuinka 
erään Bussiyhtiön 
kuljettajat ovat tehneet 
paljon ylitöitä, ajaneet 
ilman kuljettajakorttia 
ja rikkoneet ajo- ja 
lepoaikasäännöksiä. 
Ylitöitä on jollekin 
kuljettajalle kertynyt 
lehtitietojen mukaan 
457 tuntia vuoden 
aikana. Työaikalain 
mukaan sallittu ylityö-
tuntimäärä on 250 
tuntia. Lounais-Suomen 
työsuojeluviranomaisen 
mukaan rikkomuksia on 
yhtiössä ollut ainakin 
parin viimevuoden ajan.

Bussiyhtiö ei ole ainoa lajis-
saan, joka rikkoo säännöksiä. 
”Hevosmiesten” tietotoimis-
tosta olen kuullut mainintoja 
monesta muustakin linja-au-
toyhtiöstä, jotka rikkovat lähes 
toistuvasti kuljettajien ajoaiko-
ja sisältäviä säännöksiä. Yhtiöt 
jääkööt tässä mainitsematta, 
koska asiat eivät vielä ole tul-
leet julkisuuteen tuomioiden 
muodossa.  Erään Bussiyhtiön 
tapauksessa yhtiön johto työn-
tää vastuuta kuljettajille, jotka 
ovat halunneet tehdä vapaaeh-

toisesti parempaa tiliä. Kyllä 
lain mukaan ylitöiden teettä-
misestä ovat vastuussa yhtiön 
johto tai heidän asettamansa 
vastuuhenkilöt. Heidän kuu-
luu tehdä työvuorolistat siten, 
ettei ylitöitä synny normaa-
lissa oloissa. Heidän kuuluu 
myös valvoa listojen noudat-
tamista sekä valvoa, että jokai-
nen kuljettaja omistaa ja käyt-
tää kuljettajakorttia piirturissa 
oikein. Lisäksi yhtiön tulee 
tallentaa työaikakirjanpito ja 
kuljettajakorteilta saatava tie-
to.

On mielenkiintoista seurata, 
millaisia tuomioita Bussiyh-
tiön johto mahdollisesti saa 
laiminlyönneistä. Seuraukse-
na saattaa olla jopa vankeutta 
jos asia käsitellään työturvalli-
suusrikoksena. Rikkomuksis-
tahan seuraa yleensä sakkoran-
gaistus. Oikeus arvio aikanaan 
asian vakavuuden ja langettaa 
tuomion sen mukaan.

Ajo-ja lepoaikoja rikotaan 
huomattavan paljon. Väittäi-
sin, että rikkomukset kasvavat 
entisestään.  Pääasiallisin syy 
lienee pienessä kiinnijäämis-
riskissä. Liikkuvan Poliisin 
lakkautuksen myötä lopahti 
lähes kokonaan ammattiliiken-

teen valvonta maanteillä. Val-
vonta tulee siirtymään entistä 
enemmän työsuojelupiireille. 
Digitalisoitumisen myötä on 
helppo pyytää kuljetusalanyh-
tiöiltä kuljettajien piirturitie-
toja sekä työaikaseurantatie-
toja. Havaitessan rikkomuksia 
työsuojelupiiri ei suoraan voi 
rangaista asiasta, vaan he teke-
vät rikosilmoituksen poliisille. 
Poliisi tutkii asian ja kirjoittaa 
sakon tai törkeimmissä tapa-
uksissa saattaa asian oikeuden 
käsiteltäväksi.

Noin vuoden päästä vanhenee 
monen vanhemman kuljetta-
jan ammattipätevyys.  Noiden 
viiden koulutuspäivän tar-
peellisuudesta ollaan montaa 
mieltä.  Tosiasia on kuitenkin, 
ettei ajo-ja lepoaikasäännöksiä 
tunneta tarkkaan vieläkään!  
Sama koskee digitaalisen piir-
turin oikeaa käyttöä.  Kannat-
taa valita pätevyyskoulutus-
paivien sisällöksi näitä asioita 
käsitteleviä kursseja. Niille 
pitäisi saada mukaan myös ne 
vastuuhenkilöt, jotka laativat 
työvuorolistoja, sekä laittavat 
kuljettajia pitkille kotimaan tai 
ulkomaiden tilausajoille.

Vielä asiaa unohtamisesta; 
unohtaminen on meille kai-

kille tuttu asia. Jokainen on 
elämänsä varrella unohtanut 
tärkeitä asioita. Jos olet mat-
kustamassa ulkomaille ja olet 
saapunut jo lentoasemalle 
tai rajanylityspaikalle ja huo-
maat, että passi jäikin kotiin. 
Matkan ei kuitenkaan tarvitse 
peruuntua kokonaan, vaan on 
mahdollista saada poliisilta 
pikapassi. Mm. Helsinki-Van-
taan lentokentän poliisi hoitaa 
asian ympäri vuorokauden 
melko nopeasti. Hinta lienee 
noin 98 €.

Jos olet unohtanut ajokorttisi 
kotiin ja aiot mennä autolla 
ulkomaille, ja haluat jonkin-
laisen ajo-oikettaosoittavan 
asiakirjan mukaasi, niin Trafin 
sivuilta löytyy oman asioinnin 
palvelut. Sieltä pankkitunnuk-
sien kautta sisäänpäästyäsi voit 
katsoa ja tulostaa omat ajo-
korttitiedot ja ajokorttiotteen. 
Tämä Trafin palvelu on kaiken 
lisäksi ilmainen. Ajokorttiote 
ei tietenkään ole oikea ajo-
kortti, joten on vaikea sanoa, 
miten eri maiden viranomai-
set suhtautuvat paperiin. Mut-
ta onpahan jotain dokumettia, 
jota voi tarvittaessa esittää.

Turvallista matkaa 

Ari Karesvuo
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Ilolla  
liikenteessä

Kysyimme tunnetuilta suomalaisilta,  
mistä he autoilijoina ilahtuvat.

LÄHETTILÄIDEN NIMIKKOKUPIT  
NYT KAIKILLA ABC-ASEMILLA!

Arttu Lindeman

Leo-Pekka Tähti

Niina Backman

Milla Paloniemi

Maarit Hurmerinta

Caj Bremer

Katso tarinat Katso tarinat abcasemat.fi

· SUOMEN LUOTETUIN HUOLTO
ASEM

A
 ·

200920122017
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Linja-autot näyttelyssä tavattiin paljon tuttuja, tässä 
tuoreen linja-auton ajoluvan haltija Pekka Paloranta. 
Hän näyttää hyvän ajoasennon mallia vanhemmillekin 
kuljettajille..

19.-21.6.2017
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Linja-autot näytillä 
Jyväskylän Paviljongissa

”Sisätiloissa ei sää haittaa”, tuumittiin varmaan 
Linja-autoliitossa, kun jokakesäinen LA-näyttely 
oli nyt siirtynyt sisätiloihin. Sitä kiittelivät näyt-
teilleasettajatkin, kun heidän ei tarvinnut varau-
tua sateeseen ja tuuleen. Ainoa kärsijä yhdistyk-
semme, kun emme saaneet jo tavaramerkiksi tul-
lutta grilliämme mukaan.

Keitä mukana

Suurimmaksi osaksi kotimai-
sin voimin toteutettiin näyt-
tely edelleen. Puhtaasti ulko-
maalaisia näytteilleasettajia 
ei hallissa montakaan ollut. 
Virolaiset ja puolalaiset osas-
tot toki löytyivät, vaikka osas-
tojen nimistä olisi voinut pää-
tellä suurimman osan olevan 
jotain ulkomaankielisiä. On se 
kumma, ettei suomenkieli kel-
paa enää yrityksen nimeksi.

Toteutimme näyttelystä ker-
tomisen jälleen perinteiseen 
kuvat ja kuvatekstit tyyliin. 
Tällä kertaa saimme henkilöi-
tä eri osastoilta kattavasti mu-
kaan kuviin, joten juttumme 
toimii samalla henkilöesittely-
nä. Joitakin toki puuttuu, kun 
he eivät sattuneet olemaan 
paikalla kuvan oton hetkellä 
tai kuvaaja ei sattunut paikalle 
oikeaan aikaan. Keskityimme 
kuitenkin linja-autoja myyviin 
osastoihin, varaosia ja tarvik-
keita myyvät lukuisat pienem-
mät osastot jäivät vähemmälle 
huomiolle.

Yksi henkilö, jota valitetta-
vasti ei ole mukana kuvissa, 
pitää mainita erikoisesti. Hän 
oli Jyväskylän Messujen tuot-
taja Matti Kuosmanen. Hän 
tarkasteli näyttelyä selvästi 
kehittäminen mielessä. Siihen 

viitaten voimme odottaa, että 
näyttelyt jatkossakin ovat Jy-
väskylässä. Näin saimme myös 
kuulemistamme puheista ym-
märtää.

Ulkonakin jotakin

Paviljongin edustalta löytyi 
pieni rivi käytettyjä linja-
autoja, joiden tuulilasilla tai 
kyljessä kerrottiin sen olevan 
myytävänä. En tiedä oliko täs-
tä jaettu informaatiota kuinka, 
mutta ei ainakaan allekirjoit-
taneella ollut mitään tietoa 
tästä mahdollisuudesta, vaan 
eipä olisi ollut myytävää linja-
autoakaan. 

Paviljongin takapihalta pääsi 
koeajamaan ainakin Volvon 
dynaamisella ohjauksella 
varustettua 9700 HD:tä. Il-
meisesti koeajajia oli run-
saasti, koska ajotapahtumaa 
hoitavaa Rönnbergin Tomia 
ei paljon sisätiloissa näkynyt. 
On se mielenkiintoisen kevyt 
tuollainen ohjaus, mutta yhtä 
ohjauksen käytön ohjetta on 
noudatettava ehdottomasti. 
”Ohjauspyörästä täytyy olla 
kaiken aikaa vähintään yhden 
käden tartuntaote.” Tämä on 
tarpeen ohjauksen normaalia 
nopeamman palauttamisen 
johdosta. ...jatkuu siv.26-28

Bussialan Kehittämispalvelut Oy:n osastolta heti näyttelyhalliin käytävän oven pielestä 
löytyivät Kristiina Manninen ja Saara Remes.

Historiasta on hyvä aloittaa. Näyttelyhallissa oli ensimmäisenä vastassa Suomen Linja-
auto Historiallisen Seuran ECO-bussi.

Volvon osastolta löytyi kuvanoton hetkellä yhdeksän hengen edustusto, Petri Olander, 
Tero Kujala, Erkki Hölli, Jari-Pekka Karhu, Petteri Reku, Timo Laitinen, Timo Hölttä, Jani 
Kangasmäki ja Matias Pitkänen (järjestys ei varma). Ulkona esittelytehtävissä oli Tom 
Rönnberg ja lisäksi vahvuuteen kuuluivat Carruksen vahvistukset mukaan lukien Harri 
Varjonen, Matti Häkkinen, Jukka Nikkinen, Sini Kemppainen ja Kimmo Peura.

Volvon osaston näyttävimpänä 
linja-autona näytillä oli Volvo 9900 
6x2 teliauto. Se on tehty Puolassa, 
pituutta 13,83 m, korkeutta 3,73 m ja 
matkustajapaikkoja 57 + opas. Erikoista 
9900:ssa on edelleen kuljettajan oma 
ovi ja taaksepäin nouseva ikkunalinja. 
Moottori on D11K 460 hv tehoisena, 

vaihteistona 12 vaihteinen I-shift ja sen 
lisänä hydraulinen hidastin. Muutoinkin 
turistiajoon kelvollisen Volvon varustelu 
on nykymittapuun mukaisesti kattava. 
Tavaratilaa ilmoitetaan olevan 13,5 m3.
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Mobilia automuseo 
Kangasalalla järjestää 
vuosittain teemapäi-
viä, linja-autopäivä 
on yksi niistä. Tänä 
vuonna tapahtuma 
oli 5.8.2017 ja päivän 
merkiksi oli valikoi-
tunut Scania. SLHS:n 
aktiivit olivat mukana 
järjestelyissä. Paikalle 
saapui pihan täydeltä 
vanhoja Scanioita ja 
pari uudempaakin.

Autoja paikalle

Päivän ohjelmassa oli tekemi-
siä ja tapahtumia aamun kym-
menestä iltapäivän neljään. 
Linja-autojen saapumisajaksi 
oli toivottu kello kymmentä 
ja useimmat niistä niihin ai-
koihin saapuivatkin. Ylväänä 
pihalla seisoi jo muita odot-
telemassa Lavian linja-auto-

museon miesten Lehtonen 
ja Koivisto BR145 Lahti 10 
korisena ja Someron linjan tai 
tarkemmin Koski&Kosken 

väreissä. 

Seurakseen se sai nokkako-
neisia Ajokki ja Kutter korisia 
vanhuksia sekä takamoottori-
sia kaupunkibusseja, pari Kat-
rineholmin kaupunkibussia. 
Mobilian oma auto on sekin 
Scania, Ajokin korilla. Auto 
on toiminut Tampereen kau-
pungin VIP-ajoissa. Uudem-
pina Scanioina paikalle uskal-

tautuivat käytetty postibussi 
Saksasta eli Scania Omniex-
press ja uusi Scania Interlink. 
Olipa joukkoon eksynyt yksi 
Volvokin, mutta vanhana sopi 
sekin joukkoon mukavasti.

Ohjelmasta

Yleisö sai äänestää pihan sy-
kähdyttävintä linja-autoa. 
Eniten ääniä sai Mobilian oma 
ajokki, mutta sitä ei palkittu. 
Palkinnon sai Jani Launokor-
ven Scania Kutter 9. Lapsilla 

Tämän vuoden Mobilian 
linja-autopäivä Scanian merkeissä

oli mahdollisuus päästä linja-
auton ratin taakse tutustu-
maan linja-auton kuljettajan 
paikkaan. Mobilia järjesti kier-
roksia omiin näyttelyihinsä ja 
tiloihinsa. Tommi Aromaan 
opastuksella oli mahdollisuus 
päästä tutustumaan Mobilian 
linja-autojen kokoelmava-
rastoon. Myös lelubussit oli 
mahdollisuus katsastaa päivän 
aikana.

Mobilian piha täyttyi Scanioista.

Pihan kunkku taisi olla tämä V8 moottorinen Scania BR 145 Lahti 10 korilla vuodelta 1972.



Puolen päivän jälkeen Juhani 
Intosalmi esitteli Scania men-
neiltä vuosilta kuvien avulla. 
Pääaiheena olivat eri taka-
moottorivaihtoehdot. Välillä 
ehti käydä vaikka Rallimu-
seoon tutustumassa, kunnes 
oli vuorossa linja-autotietoa 
testaava kilpailu. Vielä ennen 
Lehtosen Timon päivän päät-
tävää Scania linja-auto luentoa 
jaettiin yleisöäänestyksen pal-
kinnot. Kumpikin luento sai 
yleisöltä kiitosta.

Muistamisia

Martti Paunu luovutti 
SLHS:lle käyttöikänsä täyteen 
ajaneen kaupunkibussin ja 
Asko Hakolalle luovutettiin 
viiri ansiokkaasta työstä 
SLHS:n hyväksi. 

 Matti Kulmala          teksti ja kuvat
Oleellinen asia näyttelyssä oli se, että vanhat Scania-miehet pääsivät palauttamaan mieliin ajoaikojaan. 
Yksi tällainen oli meidän Tilauskokuljettajat yhdistyksen grand old caharter driver ”Faija”, Seppo Juvonen.

Asko Hakola sai puheenjohtaja 
Juhani Puron luovuttaman SLHS:n 
viirin toiminnastaan yhdistyksen 
hyväksi.

Mobilian Ajokki Scania vuodelta 
1957 oli yleisön suosikki.
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ROCK’N’ROLLS BAND 
soittaa maailmanluokan hittejä, 
unohtamatta kuitenkaan 
Suomirokin kirkkaimpia helmiä. 

SHOWTIME 
klo 12, klo 14 ja klo 16
 

Teboil Pirkanhovi , Kelhontie 254,  37500 Lempäälä 
Puh.020 470 8744

www.teboil.fi 

Toivotamme sinut tervetulleeksi 
Helsinki-Tampere moottoritien 
varteen Lempäälän Pirkanhoviin.
Kun poikkeat porukkasi kanssa 
meille, saat syödä ilmaiseksi ja 
lisäksi saat henkilökohtaiseen 
käyttöösi vielä 10 € arvoisen 
lahjakortin kuljettaessasi
yli 15 hengen ryhmää.

TERVETULOA
POIKKEAMAAN! 

          TERVETULOA TEBOIL PIRKANHOVIIN

Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi 
Helsinki-Tampere moottoritien Helsinki-Tampere moottoritien Helsinki-Tampere moottoritien Helsinki-Tampere moottoritien 
varteen Lempäälän Pirkanhoviin.varteen Lempäälän Pirkanhoviin.varteen Lempäälän Pirkanhoviin.varteen Lempäälän Pirkanhoviin.

Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi Toivotamme sinut tervetulleeksi 

TERVRVR ETULOA TEBOIL PIRKAKAK NHOVIIN

          KAUPPIAIDEN VAIHTUMINEN AIHEUTTAA PALVELUN PARANEMISTA

Muokkaamme toimintojamme asiakas-
ystävällisiksi, jouhevammaksi ja tehokkaaksi. 

Kuljettajan/matkanjohtajan soittaessa matkalta 
n. 1h aiemmin ja ilmoittaessaan ryhmän 

saapumisesta, kysymme teiltä mitä haluaisitte 
kahvin/teen kanssa syödä. Saapuessanne 

saatte tulla hakemaan tarjottimenne 
kassojen välistä ilman jonottamista.

Yhteisöllistä 
hauskanpitoa tavattu 

isolla keikalla

Hämeenlinnassa järjes-
tettiin kesällä varsin suuri 
tapahtuma, jossa pää-
esiintyjä sai merkittävän 
määrän kansaa liikkeelle. 
Guns N` Roses innoit-
ti väkeä tienpäälle lähes 
joka puolelta Suomea. Ti-
lausbusseja olikin Kanto-
lan festarialueen parkissa 
reilun kilometrin verran 
aivan tapahtumapaikan 
välittömässä läheisyydes-
sä. Autojonosta erottui hie-
nosti yhteisöllistä hauskaa 
pitänyt Åbergin Linjojen 
ryhmä. Pitkään odotusai-
kaan varautuneet henkilöt 
olivat ottaneet mukaansa 

kenttäruokailuun sopivan 
setin muonanvalmistus-
laitteita ja raaka-aineita. 
Keikan odotusaika kului 
rattoisasti musiikin kumua 
kuunnel len,herkul l is ia 
lopputuotteita nauttien 
ja maailmaa parantaen. 
Kateelliset katseet ohikul-
kijoiden silmistä kertoivat 
omaa tarinaansa siitä, että 
jotkut ne osaavat yhdistää 
asioita positiivisesti ja yh-
teishenkeä vahvistavasti.

Toivotamme toimituksesta 
Åbergin henkilöstölle Jat-
kuvaa Menestystä valitse-
mallanne, ei ihan joka päi-
vä vastaantulevalla, tiellä.

 Isko Uusimäki

Keikkaa ja grillausta
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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

Sallan suosio kiihtyy – 
Lapin kovin kasvu teh-
dään keskellä ei mitään
Sallan matkailu kasvoi tammi-
kesäkuussa yli 30 prosentt ia 
edelliseen vuoteen verratt una. 
Kasvuvauhti on kovinta koko 
Lapissa, Ylen maanantaina 
julkaiseman uutisen mukaan 
vain Sodankylä ylsi samoihin 
lukuihin. Kaikki alkuvuoden 
kuukaudet olivat Sallassa plus-
merkkisiä. Kasvun tuovat kova 
työ ja laadukas brändi.

Sallassa komeimmat kasvu-
luvut ovat huhti- ja touko-
kuulta, jolloin rekisteröidyt 
yöpymiset lisääntyivät jopa 70 
prosentilla edelliseen vuoteen 
verratt una. Kasvua saatiin 
myös kesäkuussa, vaikka Ylen 
mukaan useissa Lapin koh-
teissa alkuvuoden kasvuvauh-
ti hiipui tuolloin.

Sallan käyrät tuskin notkah-
tavat keskikesälläkään, vaikka 
kesä on ollut Lapin matkailus-
sa tunnetusti talvea hiljaisem-
pi. Sallassa heinä-elokuu on 
tänä vuonna ollut kiireinen, 
mutt a virallisia lukuja kuukau-
silta ei vielä ole saatavilla.

Kyllä kesälle on selvästi tullut 
kasvua. Keskikesä on ollut 
paljon kiireisempi kuin viime 
vuonna tai edellisenä, Sallan 
Poropuiston toimitusjohtaja 
ja Matkalle Sallaan ry:n pu-
heenjohtaja Tuija Kääriäinen 
kertoo.  Kaiken kaikkiaan 
alkuvuoden vauhti enteilee 
hyviä lukuja koko vuodelle. 
Ruska ja joulu ovat kiireistä 
aikaa koko Lapissa, joten lop-
puvuonna kasvun ei odoteta 
hidastuvan.

Vuonna 2016 rekisteröityjä 
yöpymisiä oli Sallassa noin 
100 000. Nyt matkailussa on 
ollut niin vilkasta, ett ä uskon 
viime vuoden lukujen ylitt y-

vän reippaasti, sanoo 
Sallan matkailukoor-
dinaatt ori Kati Vesalai-
nen.

Sallassa kasvu on ol-
lut odotett ua, sillä 
matkailun eteen on 

tehty paljon töitä jo vuosien 
ajan.  Sallan ”In the middle of 
nowhere”-brändi vetoaa niin 
kansainvälisiin kuin kotimai-
siinkin matkailijoihin. Kiirei-
set kaupunkilaiset kaipaavat 
nyt hengähtämään luonnonlä-
heiseen ja kiireett ömään koh-
teeseen keskelle ei mitään. 

Sallan brändi on eritt äin pi-
dett y ja hyvin ajankohtainen 
tällä hetkellä, kun luontomat-
kailun suosio kasvaa. Salla on 
aito ja persoonallinen lappilai-
nen kohde, jossa pääsee naut-
timaan upeasta erämaaluon-
nosta, hiljaisuudesta ja puh-
taudesta. Meidän vahvuuksia 
ovat myös paikallisuus sekä 
eritt äin laadukkaat aktiviteetit 
ja palvelut, Vesalainen perus-
telee Sallan suosiota. 

Hyvä yhteistyö kansainvälis-
ten matkanjärjestäjien kanssa 
tuo Sallaan matkailijoita eten-

kin Hollannista, Iso-Britan-
niasta, Espanjasta, Venäjältä, 
Italiasta ja Ranskasta. 

Olemme onnekkaassa ase-
massa, kun meille on paljon 
halukkaita tulijoita. Majoi-
tuspuolella alkaa olla tarvett a 
lisäkapasiteetille, Kääriäinen 
toteaa.

Lisätietoja:
Kati Vesalainen
Matkailukoordinaattori
Sallan kunta
0400 159 022
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Vilkas matkailukesä alkaa olla 
takana. Helsingin seudulla se on 
tarkoittanut huikean vilkasta ku-
hinaa satamissa, lentokentällä, 
kiertoajelureiteillä ja eri kohteis-
sa. Pääsääntöisesti liikenne su-
jui vähintäänkin kohtuullisesti, 
varsinkin lomakauden aikana, 
jolloin kaupungin liikenne on 
muuten hiljaista.

Kesäkuun alussa tilanne eska-
loitui Sibeliusmonumentilla 
ja Merikannontiellä. Mecheli-
ninkadun työmaa yhdistetty-
nä ruuhkahuippuihin katkaisi 
kamelin selän. Merikannon-
tiellä sattui tallentumaan vi-
deolle tilanne, jossa kuljettaja 
joutui tekemään ratkaisun, eli 
valitsemaan turvallisimman 
vaihtoehdon, jotta suma saa-
tiin purettua. Hän koukkasi 
Kesäkadulta tultuaan pyörä-
tien kautta. Tilannetta kuvasi 
kauhistunut henkilö ja video 
päätyi Hesarin nettilehteen. 
Loppu onkin historiaa. Julki-
suus aiheutti vilkkaan keskus-
telun, joka  johti pitkäaikaisen 
toiveemme toteutumiseen eli 
Merikannontie muutettiin 
Sibeliuspuiston osalta yksi-
suuntaiseksi. Ja kas, ongelmat 
loppuivat siihen. Kiitos Sinul-
le, joka kuvasit ja nostit kissan 
pöydälle!

Rakentavat ehdotukset ai-
heeseen liittyen eivät olleet 
aiemmin johtaneet nyt saa-
vutettuun ratkaisuun.  Toki 
asian tiimoilta jouduimme va-
rautumaan jopa epäasialliseen 
keskusteluun, jota ei onneksi 
tullut. Saimme myös kertoa 
ajatuksistamme Helsingin Sa-
nomille. Kiitos myös medialle 
asiamme eteenpäin viemisestä 
sekä asiallisesta journalismis-
ta!

Ne ainaiset rakennus-
työt....

Helsingissä on ollut poikke-
uksellisen paljon katutöitä ja 
taloremontteja. Oikeastaan 
koko keskusta on ympäröity 
kaivauksilla ja rakennuste-
lineillä. Näistä on koitunut 
melkoisesti aikatauluongel-
mia niin tilausliikenteelle kuin 
linjaliikenteelle. Tämä vuosi 
on ollut rakennusalalla todel-
la vilkas. Ei voi kuin toivoa 
remonttien pikaista valmistu-
mista. Se ei tosin auta, luul-
tavasti ensi kesänä kaivetaan 
taas. Suuret työmaat mm. Pa-
silassa, Kalasatamassa ja Jät-
käsaaressa jatkuvat vielä vuo-
sia. Isoja rakennushankkeita 
on myös Tampereella, jossa 
ei ole matkailuliikenteelle en-
nestäänkään elintilaa. 

Onneksi tämä on hyvin pit-
kälti vain kuljettajan ongelma. 
Olen vähentänyt stressaa-
mista näiden asioiden kanssa 
toimimalla siten, että jos en 
ole voinut pysäköidä, olen 
ajanut vaan jonnekin muualle 
odottamaan tai kiertänyt kort-
teleita, kunnes paikka löytyy. 
Jos olen joutunut pysäköi-
mään hieman sopimattomaan 
paikkaan, olen heittänyt aivot 
narikkaan ja tehnyt vain työtä-
ni. Varaamalla riittävästi aikaa 
siirtymisiin pärjäämme aika-
tauluongelmien kanssa. Aika 
on tunnetusti rahassa mitat-
tavaa eli tämä tilanne maksaa. 
Kuka maksaa? Toivottavasti 
viime kädessä asiakas...

Tein kesän aikana muutaman 
reissun Riikaan. Siellä val-
mistaudutaan myös Latvian 
100-vuotisjuhliin, joita viete-
tään 2018. No, miten niihin 
valmistaudutaan? Mittavilla 
katuremonteilla tietenkin. On 
vaikeaa arvioida remonttien 
laajuutta, mutta se ero meidän 
vastaaviin on, että töitä teh-
dään aamusta iltaan. Koneita 
ja miehiä on paljon. Valmiin 
näköistä tulee nopeasti. Olin 
siellä heinä-elokuun aikana 
ja työt etenivät sinäkin aika-

na huimasti. Edistymistä oli 
helppo seurata kun työmaat 
olivat juuri niillä kaduilla, 
mihin matkatoimisto asiak-
kaansa majoitti. Mitä tulee sen 
kaupungin matkailuliikenteen 
järjestelyihin, ei sielläkään ole 
liikaa parkkitilaa. Poliisi lienee 
myös aktiivinen asian suhteen, 
eli jos olet väärässä paikassa, 
tyly häätö tulee helposti. Tu-
ristibusseja liikkuu suhteel-
lisen vähän ja risteilylaivoja 
käy harvakseen. Tällainen 
maalaispoikakin pärjäsi siellä 
hyvin. Kiitos olosuhteet huo-
mioon ottavan suunnittelun ja 
hyvän yhteistyön paikallisop-
paan kanssa.

Koulunpenkki odottaa

Meillä kokeneemmilla kul-
jettajilla on noin vuosi aikaa 
saada ammattipätevyysasiat 
kuntoon. Toivottavasti ala 
hyödyntää mahdollisuuden 
jalostamalla koulutusaiheita 
yritysten henkilöstön tarpei-
den mukaan. Pelkkä läsnäolo 
ja housun persusten kulutta-
minen on hukkaan heitettyä 
aikaa ja rahaa. Otetaan hyöty 
irti tästä mahdollisuudesta.

 Timo Rinnekari

Ajatelmia kesän ilmiöistä
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TalviLehti nro 1 / 2017

Aineisto  01.02. 

Ilmestyy viikolla 10

SyysLehti nro 3 / 2017

Aineisto  16.08. 

Ilmestyy viikolla 37

JULKAISIJA   Tilausajokuljettajat,    www.tilausajokuljettajat.fi 
Painosmäärä   3 500 kpl 

JouluLehti nro 4 / 2017
Aineisto  08.11. 
Ilmestyy viikolla 49

        
   JOHTAVA TURISTIBUSSIMATKAILUN JULKAISU SUOMESSA

Charter Club

-KERRALLA BUSSILLINEN  ASIAKKAITA -

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

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

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

ILMOITUKSET: 
Timo Rinnekari 
Tel. (+358) 040 1632595
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi 

Takasivu 1/1   4-väri               210 x 297 pmm  1400 €
(oikeaan yläkulmaan  varataan 83 x 40 mm 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 
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Bussinäyttely 2015

Rovaniemellä 

Syyskokous kutsu

Opas Iiro Kajaluoto

Charter Club 

Kankaantie 25, 37630  Valkeakoski
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Poliisi liikennelupien kimpussa       

Koeajossa VDL Euro 6 

Terra Feminarum

PersonTrafi k 2014

MM-Ajotaitokisat Puolassa

Pikatestissä  VDL CiteaSLF-120 
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Missä laivat huuteloo...
Pyörähdys Barcelonassa
Pienipyöräiset koeajossa 
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Uusi puheenjohtaja on  valittu
PersonTrafi k 2016
VDL:n tehtaalla Hollannissa
Maanteiden kuninkaat

KevätLehti nro 2 / 2017
Aineisto  30.04. 
Ilmestyy viikolla 22
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Scanian osastolla vieraita olivat 
vastaanottamassa linja-automiehet Risto 
Rantanen, Jarmo Putus, Ilkka Korpela ja 
Scania Finans Ab:sta Olli-Pekka Pitkäjärvi.

Scanian pääesiintyjä oli Interlink HD K450 EB 6x2*4 tehtynä ja suunniteltuna Lahdessa. 
Moottorissa Euro 6 tehoa 450 hv ilman EGR takaisinkierrätystä. Vaihteistona 12 
vaihteinen Opticruise ja perävälitys 2,73 jolloin 100km/h nopeutta ajetaan suurimmalla 
vaihteella 1100rpm kierroksilla. Pituutta tällä Lamminmäen autolla on 14,9 m ja 
paikkoja 67 plus opas. Muutoin varustelu on tilausajoon riittävä. 

Toinen mielenkiintoinen Scania Interlink oli LD monimuotolinjuri, 
joka soveltuu vessallisena ja tavaratilallisena myös tilausajoon. 
Pituutta 14,3 m, ovia 1+2+0 ja paikkoja 53 plus opas. Polttoaineena 
tässä autossa kaasu ja tehoa sillä 320 hv.

Veho osastolla katsottiin viiden miehen riittävän näyttelyn 
kävijämäärälle ja he olivat vasemmalta Marko Hono, Kai Lampi, 
Juha Mäenpää, Harri Heino ja Janne Perheenmies.

Vehon lippulaiva oli tietysti Setra numerolla S 515 HD 428 hv 
moottorilla, 12,3 m pitkä ja paikkoja 49 plus opas. Tässäkin autossa 
on tilausajoon riittävä varustus. 

Vehico Oy:n osastolla Esa Oksalle 
menevää ja muitakin Ivecoja esittelivät 
Kari Lahtela ja Risto Laurila (oikealla), 
keskellä on Esa Oksa.

Sihteerimme Satu Karhu löysi vierellensä 
kuvaan TV:stä tutun hahmon Asserin 
alias Erkki Kauppisen.

...jatkoa siv.19

Oliko kävijöitä

Näyttelyyn pääsy oli edelleen 
ilmaista, mutta kirjautuminen 
sinne piti tehdä. Tämähän 
määrän laskemisen lisäksi 
tarkoitti sitä, että saadaan kä-
vijöiden kirje- ja sähköposti-
osoitteita tietoon mainosten 
heille saattamiseksi. Toisaalta 
tämä ulospäin näkymätön ja 
tiedottamaton näyttely ei hou-
kutellut mukaan ohikulkijoita. 
Perinteisiin ulkotilanäyttelyi-
hin kun tuli paljon alan ulko-
puolisiakin kävijöitä.

Aikaisemmissa näyttelyissä 
osan ohikulkijoista houkutteli 
mukaan varmaan Tilausajo-
kuljettajat ry:n grillistä lähte-
nyt maukas makkarantuoksu. 
Nyt tuota tuoksua ei ollut. 
Siitä huolimatta vieraat osasi-
vat tulla jopa vähän piilossa ol-
leelle kuljettajia kouluttavien 
laitosten bussille kysymään, 
missä on Tilausajokuljettajien 
makkarat. Korvaavana tarjot-
tavana sieltä löytyi nyt kylmiä 
Kivikylän tuotteita tikussa - 
hyviä olivat. Tarjottavasta iso 
kiitos Kivikylän Kotipalvaamo 
Oy:lle.

Tilausajokuljettajat ry

Yhdistyksemme kiittää Jy-
väskylän aikuisopistoa, Lapin 
ammattiopistoa ja TTS-kou-
lutusta siitä, että saimme olla 
mukana täydentämässä hei-
dän osastoaan. Onhan heidän 
henkilökunnastaan suurin osa 
myös yhdistyksemme jäse-
niä. Puheenjohtajamme Tomi 
Vasiljev oli saanut kattavan 
edustuksen esittelemään toi-
mintaamme, myymään putiik-
kituotteitamme jäsenillemme 
ja huolehtimaan tarjottavan 
esillepanosta. Pekka Maunu 
oli itse oikeutetusti Kivikylän 
”mannekiini”, Satu Karhu ja 
Maija Mikkola avustajinaan. 
Tuotteiden myynnissä ahke-
roi ainakin Katja Pyyny, Kim 
Venesjärvi ja Jarl ”pappa” 
Andström hoitelivat pr:ää, 
Markus Tauru, Kari ”Veltto” 

Virtanen ja Arto Koskinen 
avustivat mukana kaikessa tar-
peellisessa. Lyhytaikaisesti oli 
paikalla muitakin yhdistyksen 
hallituksen jäseniä. Allekir-
joittanut keskittyi tämän jutun 
tekemiseen. Osastolla vieraili 
suuri joukko jäseniämme, jot-
ka olivat tulleet tutustumaan 
näyttelyyn.

 Matti Kulmala               
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Iveco Evadys monikäyttöbussi oli Vehicon esittelyn iso auto. VDL henkilökunnasta paikalla olivat Henrik Mikkola, Sami Ojamo, Nina Oja ja Timo Vainio.

VDL Futura FDD2-141/510 oli varmasti näyttelyn komein nähtävä. Pituutta 14,1 m, 
korkeutta 4,00 m ja paikkoja tässä näyttelyautossa oli 71 plus opas. Moottorina DAF 12,9 
litrainen 510 hevosvoimaisena, vaihteita AS Tronicissa 12 ja tavaratilaakin 9,3 m3. Kaikki 
penkit olivat nahkaverhoilulla ja muutenkin autossa oli tilausajoon riittävä varustus.

Irizar ja Autocuby myynnistä vastasivat Meeri Monto, Frans Rindell, Rauno Rindell ja 
Jukka Pukaro.

Irizar i6S pituutta 12,92 m, korkeutta 3,73 m ja paikkoja 53 plus opas. Moottori DAF 11 
litraa 320 kW eli 435 hv ja vaihteita ZF:n AS Tronicilla 12 kappaletta.

Varsinkin pikkubussien sisutuksessa on meneillään jonkinlainen valokirjavuus kilpailu. 
Auto Cuby Iveco 70c Touristline 31 plus opas paikkaisen sininen valaistus on varmaan 
yöajossa ihan kivakin.

Puolalaisen Polsterin osastolta löytyi suomalaisiakin nimiä, henkilöt ovat Damian 
Kuczynski, Jacek Kuczynski, Karoliina Tolvanen, Izabela Kavalska ja Pertti Kutila.

Polsterilla oli vaihtoehtoja Sprinter kokoluokassa ja kaikki autot olivat 
näkyvästi hinnoiteltuja kotiinvienti hinnoin.
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Bussikauppa.fi esitteli uuden myyntimiehen Henri 
Koiviston kuvassa oikealla ja vasemmalla Ari 
Salminen, joka tunnetaan myös Bustec palvelustaan.

Virolainen Busland on meillä Suomessa jo hyvin tuttu 
toimija ja niin ovat myös henkilöt Otto Osula ja Marek 
Metsis (oikealla).

Autowayn esittelemä Sprinter ei ollut varmaankaan näyttelyn halvin Sprinter. Sivulasien alareuna oli saanut uutta linjausta ja 
normaalin tuulilasin päältä löytyi lisäikkuna. 

Autowayn Sprinterin sisävalaistuksesta löytyy myös voimakas sininen ja 
valopisteitä on vaikka muille jakaa. Huomaa myös kellon yläpuolella oleva 
tuulilasin lisäosa.

Laajasta, linja-autojen lisäksi olleesta oheistarjonnasta, poimimme Proxel 
varaosa- ja tarvikemyynnin Kristiina Eljanderin ja Pohjolan Matkan Vuokko 
Heikkilän heidän yhteiseltä osastoltaan.

Nuorta polvea näyttelyssä edusti nuori 
neiti Aino. Tässä hän tutkailee, kelpaisiko 
tämän kaltaiset askelvalot Häme Bussille.

Tilausajokuljettajat yhdistyksemme Satu Karhu ja 
Maija Mikkola pitivät huolta, että pientä purtavaa 
riitti kaikille tallipaikallamme käyneille, joista tässä 
juuri yksi tyytyväinen asiakas Samuli Notko.

Jyväskylän aikuisopiston, Lapin ammattiopiston ja TTS koulutuksen yhteisellä 
osastolla oli mahdollisuus visailla kuljettajan paikalta näkemisessä. Auton 
edessä oli paljon kartioita, joista vain pieni osa sijaitsi niin, että kuljettaja 
näki ne paikaltaan.

Tuosta kouluttajien kuvasta on sopivaa siirtyä 
tarkastelemaan linja-autojen kuljettajan paikalta 
näkemistä. Ei se yleisesti ottaen kovin huonoa ole. 
Joissakin autoissa on esteitä kuljettajan sivuikkunassa 
olevista orsista tai paksuista A-tolpista. Irizarin isot 
peilit kostautuvat peilin ja A-tolpan taakse jäävänä 
leveänä katveena hieman yläviistoon katsottaessa. 
Peilin alanipukka tulee haittaavan alas ja sivulasin kaari 
peittää alansa sivulle katsottaessa. Scania Interlinkissä 
on samaa vikaa. Volvo ja Setra ovat näkemältään hyvää 
keskiluokkaa.

Paikalla olleista  isoista  linja-autoista tehdyn 
tarkastelun perusteella paras näkyvyys kuljettajan 
paikalta on VDL Futuroissa. A-tolpat ovat katseen 
suunnassa ohuet ja tuulilasi kaartuu pitkälle sivuille, 
jolloin etuviistoihin on esteetön näkyväisyys. Peilit 
ovat katsomistason yläpuolella riittävän korkealla ja 
tuo kaareva tuulilasi takaa peileistä hyvän näkemisen. 
Toki täytyy huomata, että suurin vaikuttaja kuljettajan 
näkemiseen on sillä, kuinka edessä ja korkealla 
kuljettajan silmät ovat. Parhaaseen tulokseen kuljettaja 
pääsee, kun säätää ajoasentonsa oikein, istuin ylös ja 
eteen sekä selkä suoraksi.
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USB latureiden 
jälkiasennus busseihin

24/7

 
 
 
 

 
 

TÄSSÄ VOISI OLLA SINUN 
UUDISTETUN BUSSIN KUVA

 
               
                Pietari  2017 bussilla / junalla
 Hotellipaketti 3 vrk,  bussilla    alk. 159 €
 Hotellipaketti 3 vrk,  junalla     alk. 199 €

                      Räätälöimme matkasi mihin tahansa 
                      Venäjälle.

 Venäjän viisumit
 - kertaviisumi                  77 €
 - vuosiviisumi (LaL. puolto)                 92 €
 - 2 vuoden viisumi                                      250 €
  - kysy myös 3 vuoden viisumia
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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.�

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

KÄYTÄ ILMOITTAJIAMME !

Bussikauppa.fi  esitteli uuden myyntimiehen Henri 
Koiviston kuvassa oikealla ja vasemmalla Ari 
Salminen, joka tunnetaan myös Bustec palvelustaan.

Virolainen Busland on meillä Suomessa jo hyvin tuttu 
toimija ja niin ovat myös henkilöt Otto Osula ja Marek 
Metsis (oikealla).

Autowayn esittelemä Sprinter ei ollut varmaankaan näyttelyn halvin Sprinter. Sivulasien alareuna oli saanut uutta linjausta ja 
normaalin tuulilasin päältä löytyi lisäikkuna. 

Autowayn Sprinterin sisävalaistuksesta löytyy myös voimakas sininen ja 
valopisteitä on vaikka muille jakaa. Huomaa myös kellon yläpuolella oleva 
tuulilasin lisäosa.

Laajasta, linja-autojen lisäksi olleesta oheistarjonnasta, poimimme Proxel 
varaosa- ja tarvikemyynnin Kristiina Eljanderin ja Pohjolan Matkan Vuokko 
Heikkilän heidän yhteiseltä osastoltaan.

Nuorta polvea näyttelyssä edusti nuori 
neiti Aino. Tässä hän tutkailee, kelpaisiko 
tämän kaltaiset askelvalot Häme Bussille.

Tilausajokuljettajat yhdistyksemme Satu Karhu ja 
Maija Mikkola pitivät huolta, että pientä purtavaa 
riitti kaikille tallipaikallamme käyneille, joista tässä 
juuri yksi tyytyväinen asiakas Samuli Notko.

Jyväskylän aikuisopiston, Lapin ammattiopiston ja TTS koulutuksen yhteisellä 
osastolla oli mahdollisuus visailla kuljettajan paikalta näkemisessä. Auton 
edessä oli paljon kartioita, joista vain pieni osa sijaitsi niin, että kuljettaja 
näki ne paikaltaan.

Tuosta kouluttajien kuvasta on sopivaa siirtyä 
tarkastelemaan linja-autojen kuljettajan paikalta 
näkemistä. Ei se yleisesti ottaen kovin huonoa ole. 
Joissakin autoissa on esteitä kuljettajan sivuikkunassa 
olevista orsista tai paksuista A-tolpista. Irizarin isot 
peilit kostautuvat peilin ja A-tolpan taakse jäävänä 
leveänä katveena hieman yläviistoon katsottaessa. 
Peilin alanipukka tulee haittaavan alas ja sivulasin kaari 
peittää alansa sivulle katsottaessa. Scania Interlinkissä 
on samaa vikaa. Volvo ja Setra ovat näkemältään hyvää 
keskiluokkaa.

Paikalla olleista  isoista  linja-autoista tehdyn 
tarkastelun perusteella paras näkyvyys kuljettajan 
paikalta on VDL Futuroissa. A-tolpat ovat katseen 
suunnassa ohuet ja tuulilasi kaartuu pitkälle sivuille, 
jolloin etuviistoihin on esteetön näkyväisyys. Peilit 
ovat katsomistason yläpuolella riittävän korkealla ja 
tuo kaareva tuulilasi takaa peileistä hyvän näkemisen. 
Toki täytyy huomata, että suurin vaikuttaja kuljettajan 
näkemiseen on sillä, kuinka edessä ja korkealla 
kuljettajan silmät ovat. Parhaaseen tulokseen kuljettaja 
pääsee, kun säätää ajoasentonsa oikein, istuin ylös ja 
eteen sekä selkä suoraksi.
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Yhdistyksen oma kelohuvila odottaa Sinua 

Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä ja pystyy 
majoittamaan mukavasti 4-6 henkeä ja tarvittaessa jopa 8. 
Pyhätunturi tarjoaa 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 vas-
taa Tulikiven vuolukivitakka, 2 televisiota, taulu-TV kortinluki-

jalla (antenniverkko), DVD-soitin, 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, 400 € /viikko, 

Muut ajat: 300 € /viikko Henkilökannattajille: 500/400 € /viikko. 
Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € / vrk, 

etusija kokonaisilla viikoilla. 

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 !

PYHÄN 2018 VARAUKSET 
ALKAVAT 9.10. ja 16.10.

Vuoden 2018 varaukset alkavat 
uusille lomalaisille ma 9.10.2017 
klo 9.00 ja jo aiemmin Pyhällä 
käyneille 16.10.2017 klo 9.00.
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Pohjoiskarjala 
tarjoaa matkailijalle 
huikeasti nähtävää ja 
koettavaa. Ihmiset ja 
ruokakulttuuri tuovat 
todellisen lisämausteen 
matkailukokemukseen. 

Yksi erikoisuus on 
laivayhteys Lieksan ja Kolin 
välillä.

Pielisellä, Lieksan ja Kolin 
välillä autolautt a liikennöi 
kesäaikaan kaksi edestakaista 
vuoroa päivässä. Tämä vuon-
na 1958 rakennett u, uutena 
Norjan vuonoilla palvellut 
alus tarjoaa hienon matkai-
lukohteen.  Lieksasta Kolille 
on maanteitse matkaa 84 km. 
Vesiteitse aikaa vierähtää 1h 
40 min eli reilu puoli tuntia 
pidempään. Samalla matkus-
taja voi nautt ia upeista mai-
semista puhtaassa luonnossa 
ja vaikka aluksen kahvilan 
palveluista nautt ien. Laivaan 
mahtuu 24 henkilöautoa tai 
4 bussia, matkustajia otetaan 
maksimissaan 150 henkeä. 
Laiva liikennöi säännöllisen 
aikataulun mukaan 26.6. – 
20.8. Muina aikoina kyyti 
onnistuu tilauksesta. 

            Timo Rinnekari
Laivan kahvilassa voi nauttia vaikka leivoskahvit, itse valitsin kaksi kertaa karjalan-
piirakan munavoilla. Salolaiset Pirjo Taskinen (oik) ja Pirjo Aaltonen saivat iloista poh-
joiskarjalaista palvelua Anni Hillbergiltä.  

Varsinainen palkinto odottaa Ukko-Kolin 
huipulla, josta avautuu huikea maisema sinne, 
mistä juuri ajoimme laivalla.

Autolautalla 
kansallismaisemassa
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Bangkokin kiireisestä 
sykkeestä voi nauttia 
joitakin päiviä. Sitten 
pitää päästä pois. Tu-
ristit valitsevat yleensä 
lentokoneen. Oma va-
lintani oli rentouttava 
16 tunnin junamatka 
pohjoiseen, Thaimaan 
toiseksi suurimpaan 
kaupunkiin, Chiang 
Maihin.

Yöjunalla matkustaminen 
on kätevä tapa liikkua Thai-
maassa. Ensinnäkin se on 
turvallista, toisekseen mu-
kavaa ja kolmanneksi edul-
lista. Matka rautateitse 700 
kilometrin päähän pohjoi-
seen makuuvaunussa mak-
saa 821 bathia (noin 22 eu-
roa), samalla säästää yhden 
hotelliyön kustannukset.

Varaa lippu ajoissa 

Junamatkustaminen on 

Thaimaassa suosittua. Mi-
käli haluaa varmistaa it-
selleen makuupaikan, on 
varaus syytä tehdä hyvissä 
ajoin, vähintäin paria viik-
koa aikaisemmin. 

Bangkokin päärautatiease-
ma, Hua Lamphong, löytyy 
helposti. Se on metroradan 
viimeinen pysäkki, joka on 
nimetty aseman mukaan. 

Junaan ei nousta noin vain, 
sillä jo laiturilla on henkilö-
kuntaa tarkastamassa mat-
kalippua. He myös opasta-
vat oikeaan vaunuun. Viivy-
tyksiin saa varautua. Vaikka 
juna lähtisikin ajoissa, on 
ihme, mikäli aikataulu pi-
täisi myös pääteasemalla. 

Juna nytkähtää liikkeelle 
kirskuen. Kenellekään ei 
jää epäselväksi, mitä on ta-
pahtunut. Vaunut huojuvat 
ja metallipyörien kolina 
kuuluu selvästi. Koska toi-
sen luokan vaunussa ei ole 
ilmanvaihtoa, pidetään ik-
kunat ainakin osittain auki. 

Lisäksi kattoon asennetut 
tuulettimet pitävät ilman 
liikkeessä. Ulkoa tuleva 
viimakaan ei haittaa, koska 
junan nopeus ei missään 
vaiheessa nouse kovin suu-
reksi. Sitä paitsi 30-asteinen 
ilmavirta ei edes tunnu epä-
miellyttävältä. 

Rautatie kulkee samalla ta-
solla, kuin muukin liiken-
ne. Bankokissa on lukuisia 
tasoristeyksiä. Näin junan 
kulku katkaisee monta ajo-
väylää lisäten entisestään-
kin ruuhkaisen pääkaupun-
gin tungosta. 

Työvoiman määrässä ei 
Thaimaassa säästellä, kon-
duktöörejä kulkee kolme 
peräkkin. Ensimmäinen tar-
kastaa lipun tehden siihen 
lävistäjällä reiän, kaksi seu-
raavaa tekevät papereihinsa 
merkintöjä. 

Bangkokin päärautatieasema Hua Lamphong.

Junalla pohjoiseen Teksti ja kuvat
Kari Leponiemi
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Evästä mukaan 
Paikalliset varautuvat yön 
yli kestävään matkaan osta-
malla viimeistään asemalta 
suuren määrän syötävää. 
Suosittuja ovat snaksit, kek-
sit, limonaadit ja muut hupi-
syötävät. Tarjolla on myös 
styrox-rasioihin pakattuja 
valmiita pikkuannoksia. 
Suomalaisille tuttuja voilei-
piä on turha etsiä. 

Mikäli kiireessä ruokaos-
tokset jäivät tekemättä, ei 
hätää. Junasta löytyy ra-
vintolavaunu, josta en kui-
tenkaan saanut kuvaa. Kun 
astuin ovesta sisään ja olin 
tallentamassa eksoottista 
näkymää, paikallinen hen-
kilökunta kielsi minulta tä-
män. Syyn saattaa arvata. 
Ravintolavaunu oli kaukana 
siitä, mihin tasoon olem-
me Euroopassa tottuneet. 
Muutoin Thaimaassa valo-
kuvaamiseen suhtaudutaan 
vapaasti ja ihmisten kuvaa-
minen on mutkattomam-
paa, kuin meillä Suomessa. 
Ihmiset poseeraavat mielel-
lään ja joskus jopa malliksi 
päässeet ihmiset kiittävät 
kuvaajaa.

Mutta entä, jos matkaeväät 
jäivät ostamatta ja ravinto-
lavaunuun ei haluta men-
nä? Junan käytäviä pitkin 
kulkee kauppiaita, jotka 
myyvät samoja tuotteita ja 
samaan hintaan, kuin mitä 
asemilla. Yksi myy hedel-
miä, toinen virvoitusjuo-
mia, kolmas kuivattua kalaa 
ja neljäs piirustuslehtiöitä ja 
kyniä lapsille. Alkoholia, ei 
edes olutta ole saatavilla. Ei 
junassa eikä asemalla.

Makuuosastolla istutaan 
vastakkain, välissä on pieni 
pöytä. Juna lähti aikatau-
lun mukaan kello 22:00. 
Noin tunti junan lähdön 
jälkeen konduktööri yhdisti 
istuimista ja pöydästä ala-
vuoteen. Luukkumallinen 
ylävuode avautuu samaan 
tapaan, kuin Suomen junis-
sa. Ainoa merkittävä ero on 
siinä, että Thaimaan junissa 
toisen luokan vuoteet ovat 
junan suuntaisia. Verho toi-
mii näköesteenä käytävään. 

Yöjuna on turistien suosios-
sa. Käytävän toisella puolel-
la matkusti Berliinistä ko-
toisin oleva Max, joka vain 
valitteli sitä, ettei junassa 
päässyt suihkuun. Hän oli 
ollut yhtäjaksoisesti mat-
kalla jo toista vuorokautta. 
Lähtöpisteenä oli Kambodja 
ja kohteena radan päätepiste 
Chiang Mai, aivan kuten 
itselläni. Yläpedillä nukkui 
korealaisnuorukainen, jon-
ka kanssa ei juurikaan tullut 
juteltua. Seinän takana ma-
jaili matkailija Itävallasta. 
Makuupaikoista suurin osa 
oli turistien käytössä. 

Sängyn päädyssä ei ollut 
yövaloa, joten kirjan ystä-
vä olisi tarvinut vähintäin-
kin taskulampun. Itse olin 
ladannut älypuhelimeeni 
runsaasti musiikkia, joka 
riittikin alati vaihtuvien 
maisemien lisäksi matkan 
viihdykkeeksi. 

Monissa matkaoppaissa 
neuvotaan heräämään 2-3 
tuntia ennen Chiang Main 
kaupunkia. Kirjojen mu-
kaan koettavana olisi lumo-
ava seikkailu sademetsän 
läpi. Maisemia oli ilo kat-

sella, mutta sademetsää en 
nähnyt. Sen sijaan oli riisi-
peltoja ja lehtipuuvaltaista 
metsikköä. Matkan varrelle 
osui myös monia pieniä 
kaupunkeja, joiden idyllisil-
lä asemilla pysähdeltiin.

Aamiainen oli 
pettymys
Muutama tunti ennen pää-
teasemaa junaemäntä tuli 
pyytämään tilausta aamu-
palasta. Minä ja uusi sak-
salainen tuttavani Max 
valitsimme suppeasta lis-
tasta monipuolisimman ja 
kalleimman. Aaminainen 
maksoi 150 bathia (noin 4 
euroa). Paikalliseen hinta-
tasoon nähden aamiainen 
oli kallis. Katukeittiöissä 
Bangkokissa huomattavasti 
runsaamman aterian saa 1-3 
euron hintaan.

Vuorossa 
matkalippujen 
tarkastus.

Yli vuorokauden matkus-
tettua olimme perillä. Aika 
meni kuitenkin mukavasti. 
Muut matkustajat tarjosivat 
juttuseuraa ja jos niin halu-
si, omiin oloihin oli helppo 
vetäytyä. Verho vain vuo-
teen eteen ja kanssamatkus-
tajat kunnioittivat yksityi-
syyttä. Sängyllä maatessaan 
ikkunasta saattoi seurata 
maiseman vaihtumista ja 
ikkunoista puhaltava il-
mavirta piti huolen siitä, 
ettei olo missän vaiheessa 
tuntunut tukalalta. Chiang 
Maissa olimme kello 14:00, 
aikataulun mukainen saapu-
misaika oli 12:10. Matka oli 
kestänyt 16 tuntia. Noin 700 
kilometrin matkalle keski-
nopeudeksi tuli 44 km/h. 
Tästä oli hyvä jatkaa kohti 
uusia seikkailuja.

Junan käytäviä pitkin kulkevat myyjät pitivät 
huolen siitä, ettei nälkä päässyt yllättämään.

Viilennyksestä toisen 
luokan vaunussa 
huolehti tuuletin ja 
avoimet ikkunat.

Makuupaikat 
suosittuja
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”Kyllä kestää” sanotaan 
helposti jonossa, kun 
jonon alkupää ei lähde 
ripeästi liikkeelle valo-
jen vaihduttua vihreäk-
si. Mistähän tuo johtuu? 
Onkohan kyse hitaista 
reaktioista?

Reaktio 
yllättävissä 
tilanteissa

Tiedämme ihmisen ole-
van toiminnoissaan vii-
veellinen, jota kutsutaan 
reaktioajaksi. Yleisimmin 
kuljettajien reaktioajan 
merkitystä käsitellään no-
peita toimintoja vaativissa 
tilanteissa. Aina ei onnistu-
ta kaikista yllättävistä tilan-
teista selviämään hyvällä 
ennakoinnilla. Kokenut 
kuljettaja oppii ns. haista-

jarrutustilanteissa tuo yksi 
sekunti, niin paljonko se on 
sitten liikkeellelähdössä. 
Tuossa jutun alun kysymyk-
sessä sitä kysytään. Kyllä 
meidän reaktioajan pitäisi 
olla samaa luokkaa liikkeel-
lelähdössä kuin jarrutuk-
sessa. Mistä sitten johtuu, 
että perässä tulevista tun-
tuu lähdön kestävän joskus 
useita sekunteja. Tähän on 
varmaan monia selityksiä.

Valojen vaihtumista kul-
jettajien pitää valvoa her-
keämättä. Jopa niin, että 
kuljettajat vaikuttavat tosi-
koilta tuijottajilta, punaista 
valoa katsoessaan. Jos tuo 
punaisen vaihtuminen pu-
naiseksi ja keltaiseksi jää 
huomaamatta, niin vaih-
tuminen vihreäksi tulee 
silloin yllättäen ja lähtö vii-
västyy. Viimeistään tuossa 
punaisen ja keltaisen pala-

essa tulee olla lähtövaihde 
päällä.  Pidemmästä odot-
telusta takana tuleva ehtii 
jo töräyttämään hieman, 
eikä sitä pidä pitää kama-
lan pahana asiana.

Jonossa lähteminen onkin 
sitten jo taiteen laji, kaik-
kien pitäisi osata lähteä 
liikkeelle yhtä aikaa. Koko 
jonon kuljettajien tulee 
seurata liikennevaloja, ei 
edessä olevan jarruvaloja. 
Toki ei siihen edessä ole-
van peräänkään saa ajaa, 
joten sivusilmällä on seu-
rattava hänen liikkeelle-
lähdön onnistumista. Eikä 
pidä olla ihan kiinni edel-
lä ajavan takapuskurissa. 
Lähdössä ei myöskään pidä 
odottaa etäisyyden edellä 
menevään kasvavan siihen 
ajossa tarvittavaan turva-
väliin saakka. Turvallinen 
etäisyys edellä menijään 

Rektioajasta sujuvaan liikenteeseen
maan tai aavistamaan ne 
tilanteet, joissa voi tarvita 
nopeaa reaktiota. Tapah-
tuupa tämä häiriö sitten 
auton ulkopuolella tai si-
sällä autossa. 

Kuljettajan reaktioaika 
normaaleissa hätätilan-
teissa on yhden sekunnin 
paikkeilla. Normaali kul-
jettaja ei tarvitse mitään 
kilpa-autoilijan reaktioita, 
ja myönsihän Bottaskin 
sen Itävallan kisan lähdön 
reaktioajan 0,201 sekuntia 
perustuneen hyvään aa-
vistamiseen. Siinä näkee 
hyvän kuljettajan ominai-
suuden, aavistaminen.

Reaktio 
rauhallisissa 

tilanteissa

Jos meillä reaktioaika on 

Mannerheimintiellä jonotetaan valoissa, miksi?
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venytetään jonon liikku-
essa eteenpäin. Tuota lii-
kennevalojen vaihtumisen 
seuraamista eivät kaikki 
kuljettajat hallitse. Omas-
sa liikkeellelähdön hallin-
nassa saattaa olla myös 
puutteita. Siinä syitä, miksi 
jono ei lähde aina kerralla 
liikkeelle.

Sujuvaan 
liikenteeseen
 pääseminen

Valoista oikein liikkeelle 
lähteminen antaa varmas-
ti meille tunteen sujuvasta 
liikenteestä. Sujuvaan lii-
kenteeseen pääsemiseen 
liittyy muitakin ehtoja eikä 
kaikkialla ole liikenneva-
loja. Sujuvan liikenteen 
onnistuminen ei ole kovin 
ihmeellinen asia, siinä pi-
tää toteutua vain kolme 
pääasiaa. Kaikilla samat 
tasaiset nopeudet on aivan 
ehdoton sujuvan liikenteen 
vaatimus, kaikkien pitäisi 
osata ajaa paikan ja tilan-
teen mukaisella nopeudel-
la. Toinen päävaatimus on 
hyvät ja oikea-aikaisesti an-
netut merkit, tärkeimpänä 
suuntamerkin käyttö. Mer-
kit ovat ainoa keino viestit-
tää muille, mitä kukin aikoo 
tehdä ja siihen aikomiseen 
toiset varautuvat. Kolmas 
on oikea paikka ajoradalla. 
Jokaisen pitää pystyä ole-
maan selvästi oikealla pai-
kallaan ja ajolinjallaan. Sil-
loin pääsee sujuvasti sinne, 
minne on menossa. Siitäkin 
toiset aavistavat, mitä naa-
puri aikoo. Ei sujuva liiken-
ne mitään ihmeitä vaadi, ei 
ainakaan suuria nopeuksia. 
Tasaisen liikennevirran no-
peudesta poikkeavat no-
peudet aiheuttavat kaikki 
liikennevirran etenemisen 
hidastumista.

 Matti Kulmala 

Ensimmäisessä kuvassa liikennevalo on 
juuri vaihtunut vihreäksi, kukaan ei liiku.

Toisessa kuvassa jonon ensimmäiset au-
tot jo liikkuvat, mutta kuudennella jo-
nossa palaa vielä jarruvalot.

Kolmannessa kuvassa jonon viimeinen valkoi-
nen maasturi on vielä paikallaan. Kunkin kuvan 
väli on noin yksi sekunti, sen nopeampaan ei 
digikameralla yksittäiskuvia saa. 
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Kesällä 2017 
koettua ja nähtyä

Aina silloin tällöin meille 
tulee uusia hienoja paik-
koja käydyksi, tässä pari 

omaani tältä kesältä. 
Ensimmäinen on majoitus 
ja viihtymispaikka Ranta-
salmella ja toinen teatteri 

Raaseporissa.

Ensimmäinen. Rantasalmella, 
Linnasaaren kansallispuistos-
sa, sijaitseva Hotel & Spa Re-
sort Järvisydän hämmästytti 
minut ensinäkemältä, kun 
pikkubussin kuljettajana las-
keuduin heidän laaksoon Sai-
maan rannalla. Paikka on ollut 
saman suvun hallussa 1680- 
luvulta saakka ja majoitustoi-
mintaa heillä harjoitettu jo 
1980 luvulta. Majoitustiloja ja 
aktiviteetteja on lisätty kaiken 
aikaa, uusin on tänä keväänä 
avattu järvenrantakylpylä. 
Toimintaa pyörittää omistaja-
suku Markus Heiskasen johta-
mana. Kotisivu www.jarvisy-
dan.fi .  Tavoitteena on tehdä 
paikasta isompi esittely seu-
raavaan lehteemme, toiveena 
tietysti aktiivisuutta heidän 
taholta.

Toinen positiivinen uusi koke-
mus tuli Raaseporissa Harpar-
skogin teatterissa. Sinne on 
vanhan Hangontien varteen 
Hankoniemen puolustuslin-
jan kohtaan metsään pienen 
kalliokumpareen viereen ra-
kennettu teatteri. Puisessa 
katsomossa on 800 istuma-
paikkaa. Näyttämönä toimii 
katsomon etuosan tasanne ja 
edessä oleva soratie ja met-
säinen kallionrinne. Katsomo 
on tehty talkootyönä Suomi 

100 vuoden kunniaksi. Samaa 
henkeä on näytelmä eli Tun-
tematon sotilas, jota esitetään 
sekä ruotsin- että suomenkie-
lellä.
Hienoa järjestelyissä oli kul-
jettajalle tultaessa tarjottu 
hernekeitto ja kuljettajien 
istumapaikat katsomon ulos-
käyntikulmassa. Pääsee no-
peasti ”lämmittämään” autoa. 
Myös parkkipaikka, jona toimi 
vanhan Hangontien puolisko, 
oli hyvä ja lähellä. Ammatti-
taitoista toimintaa.
Toiminnasta vastaa Okänd 
soldat i Harparskog ry, Raa-
seporintie 8 B, 10600 Tammi-
saari.

Epämiellyttävää-
kin kokemusta

Kolmas tämän kesän ko-
kemukseni tulee Helsingin 
kauppatorilta. Meno kesäpäi-
vänä siellä alkaa muistuttaa 
jo kaaosta. Tuntuu siltä, että 
erilaisen ns. rihkaman myynti 
lisääntyy kaiken aikaa tuolla 
pääkaupungissa käyvien tu-
ristien kansoittamalla torilla. 
Sieltä on vuosi vuodelta en-
tistä vaikeampi löytää todella 
aitoja suomalaisia tuotteita. 
Jopa Lapin tuotteilla on pi-
raattivalmistajia ja myyjiä. 
Hakemalla kuitenkin löysin it-
selleni aidon poronnahkaisen 
pikkurahakukkaron. Löysin 
myös aidosti omalla taidol-
laan maalaamiaan puu- ja pa-
perituotteita myyvän Minnan 
MönnaÖ myyntikojulta.                    

  Matti Kulmala

Järvisydämen vastanotto ravintola 
ovat tässä isossa rakennuksessa. 
Muut tilat ovat siinä ympärillä laak-
sossa ja järven rannalla.

MönnaÖ:n myyntikojulla Minna.
Handmade in Finland tekstin soisi löytyvän useimmilta Helsingin torilla ole-
vilta myyntikojuilta. 

Harparskog Arena teatterin katsomo 
on upea puurakennelma. Kyllä on 
tehty talkoovoimin upeat puitteet.
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Jäsen-
kyselyn 
satoa
Talvella 2017 
helmi-maaliskuun 
aikana Tilausajo-
kuljettajat järjesti 
jäsenistölleen 
kyselyn yhdistyk-
sen toiminnasta. 
Jäsenistöllä oli 
mahdollisuus 
kommentoida niin 
emoyhdistyksen 
kuin alueosasto-
jenkin nykytilasta 
sekä kertoa mieli-
piteitään ja toivei-
ta tulevaisuuden 
toiminnasta!
Kyselyn tarkoituk-
sena oli saada niin 
emoyhdistyksen 
nykyiselle ja tuleville 
hallituksille kuin myös 
alueosastoille ”työ-
kalu” tulevaisuuden 
tekemiseen.  Kysely 
oli jaettu neljään eri 
osa-alueeseen. Alue-
osastojen toimivuus, 
Tilausajokuljettajat 
Ry:n toimivuus, Char-
ter Club lehti ja netti-
sivut sekä muu sosiaa-

lisessa mediassa esillä 
oleminen.

Vastuksia saatiin 
158kpl eli noin 10% 
jäsenistöstä osallistui 
kyselyyn.

Enemmistö kyse-
lyyn osallistuneista 
oli sitä mieltä, että 
nykyiset alueosastot 
ovat tarpeellisia nyky-
muodossaan. Mutta 
myös muutosta kevy-
empään alueosasto 
malliin ehdoteltiin 
useamman jäsenen 
vastauksissa, ns. alue-
edustajat riittäisivät 
osalle jäsenistöstä 
hyvin.

Ehdotuksia saatiin 
myös alueiden yhdis-
tämisen puolesta, kos-
ka monellakin alueella 
toiminta on hyvinkin 
olematonta ja näillä 
ehdotuksilla haluttiin 
aktivoida alueita jär-
jestämään toimintaa 
jäsenistölle nykyistä 
enemmän.

Alueosastojen toimin-
tana toivottiin mm. 
verkostoitumistilai-
suuksia eri toimijoi-
den kanssa, teatteri-
matkoja, ammattiin 

liittyviä luentoja, 
ammattipätevyys kou-
lutusta sekä ammatti-
kunnan arvostuksen 
nostamiseen johtavia 
tekoja sekä myös kuu-
kausi kokoontumisia 
toivottiin. Välitämme 
toki aina jäsenillemme 
infoa ammattipäte-
vyyskoulutuksista, 
kun infoa vain on 
saatu.

Ongelmaksi osallis-
tumiselle mainittiin 
tapahtumien aika/
paikka. Linja-auton-
kuljettajan vuorotyö 
ei aina mahdollista 
osallistumista kuin 
osalle jäsenistämme.  

Toimivat ja aktiiviset 
alueosastot olisivat 
kaikkien etu, kuinka 
siihen päästään? Alue-
hallitukset kaipaavat 
uusia innokkaita jäse-
niä olemassa olevien 
hallitusjäsenien seu-
raksi antamaan uusia 
näkemyksiä ja ideoita 
toiminnan aktivoimi-
seksi.

Jäsenistön aktiivi-
suutta pitäisi saada 
nostettua, jotta jäse-
nistömme saataisiin 
osallistumaan jo ole-
massa oleviin tapah-
tumiin sekä alueiden 
vuosikokouksiin. Suuri 
kiitos heille, jotka 
osallistutte järjestet-

tyihin tapahtumiin.

Tässä osa-alueessa 
kysyttiin myös paljon 
samaa kuin edellises-
sä alueosastoihin koh-
distetuissa osiossa, 
mutta laajennettuna 
valtakunnalliseksi ko-
konaisuudeksi.

Vastauksista tuli ilmi 
toivomuksina taas 
järjestää ammatti-
pätevyyskoulutusta 
useammassa vastauk-
sessa.

Jäsenalennuksia toi-
vottiin, kuten Rahtarit 
ry:n jäsenistö saa. Täs-
tä on ollut keskustelua 
hallituksessa puolesta 
sekä vastaan, kuljet-
tajat kun saavat jo nyt 
todella hyvät edut 
ryhmien kanssa liikku-
essaan eli käytännös-
sä ilmaisen palvelun. 
Osa yrityksistä antaa 
alennusta kuljettajien 
liikkuessa ilman ryh-
mää. Jäsenistölle on 
tällä hetkellä tarjolla 
mm. majoitukseen 
liittyviä alennuksia. 
Edut löytyvät www.

Työryhmä; Timo Ruotsalainen, Tommi Suhonen, Kim Venesjärvi

2.
Tilausajokul-
jettajat ry:n 

toimivuus1.
Alueosastojen

toimivuus
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tilausajokuljettajat.fi 
jäsenosiosta.

Tapahtumia valtakun-
nallisesti halutaan jär-
jestettävän muutamia 
vuodessa, jotka olisi-
vat laadukkaita sekä 
sijoittuisivat tasaisesti 
ympäri Suomea. Myös 
matkoja ulkomaille 
toivottiin, etenkin 
naapurimaihin. Joka 
toinen vuosi järjestet-
ty Tilausajokuljettajien 
matka Persontrafik 
messuille on ollut suc-
cee.

Ongelmaksi koettiin 
myös järjestettävien 
tapahtumien ajankoh-
ta. Kevät ja kesä ovat 
sesonkiaikaa, jolloin 
tilausajotyön parissa 
olevien on hankala 
irrottautua mukaan 
järjestettyihin tapah-
tumiin.

Lehti koettiin vastauk-
sien perusteella edel-
leen tärkeäksi jäsenis-
tölle. Enemmistö vas-
tanneista piti lehteä 
melko kiinnostavana 
ja kertoi lukevansa 
lehden kokonaisuu-
dessa.  Lehden halu-
taan jatkossakin ole-

van tilausajokuljetta-
jan ammattiin liittyvä 
julkaisu, johon sisältyy 
mm. tekniikkaa, linja-
autoesittelyjä, mat-
kailuaiheisia juttuja, 
ajankohtaisia liikenne 
aiheita ja yhdistyksen 
tapahtumista kertovia 
juttusarjoja.

Lehden ilmestyminen 
neljä kertaa vuodessa 
nykyisillä ajankohdilla 
oli enemmistölle hyvä.

Verkkolehden julkaisu 
”jossain” tulevaisuu-
dessa sai myös hyväk-
syntää jäseniltä.

Kyselyyn osallistuneis-
ta valtaosa on vierail-
lut charterclub.fi ja 
Tilausajokuljettajat.fi 
sivuilla. Sivut on koet-
tu toimiviksi, mutta 
myös uudistusta sisäl-
töön sekä päivityksiä 
kaivataan useammin.

Kotimaan- sekä ulko-
maanliikenteen vinkit 
on koettu tarpeelli-
seksi ja niiden päivi-
tystiheyttä pidettiin 
tärkeänä.

Puhelin sovellusta ei 
pidetty vielä ajankoh-
taisena, mutta ääniä 
sekä toivomuksia tuli 
myös sen puolesta.

Facebook ei ollut 
enemmistölle kyse-
lyyn osallistuneista 
käytössä tai tärkeää.

Kyselyyn vastanneiden 
kesken arvottiin kolme 
mökkiviikkoa yhdistyk-
semme mökille Pyhä-
tunturille. Mökkiviikon 
voittivat:

Reino Koskinen, Turku

Ilpo Hynynen, Turku

Pasi Nieminen, Helsinki

Suuri kiitos jäsenistöl-
lemme kyselyyn osal-
listumisesta. Kyselystä 
saatujen tulosten avulla 
yhdistyksemme hallituk-
sen on hyvä jatkaa yhdis-
tyksemme kehittämistä 
eteenpäin kohti seuraavaa 
vuosikymmentä.

3.
Charter Club 

lehti

4.
Nettisivut ja 
sosiaalinen 

media

www.
charterclub.fi 

Bussimaailman 
uutisia ja 

ajankohtaista 
ammattiin 

liittyvää asiaa.
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