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päätoimittaja

Pula-ajan toimintaa?
Tilausajojen myyntiin tarvitaan
markkinointia. Sehän on
helppoa. Lähetellään vain sähköposteja, niin siinähän se tulee
hoidettua. Vaan toimiiko se?
Sähköpostia tulee jokaiselle
osoitteenomistajalle nykyään
jo niin paljon, että sen tärkeän
viestin poimiminen sieltä
joukosta voi epäonnistua. Hyvä
markkinointi tarvitsee suorempaa ja henkilökohtaisempaa
yhteydenpitoa kunnolla
onnistuakseen. Pula-aika on
kuitenkin saattanut johtaa
siihen, että markkinointiin
pystyviä henkilöitä on firmoissa
siirretty toisiin tehtäviin tai
kokonaan poistettu. Kulut ovat
pienentyneet, mutta tulot vielä
enemmän. Pistää miettimään?

Kotisivu on hyvä markkinoija vai onko? Kun selailee eri
yritysten kotisivuja, niin ei
aina voi kuin ihmetellä, että
ketä varten ne ovat? Suuri osa
tiedoista on vanhentunut.
Tietoja ole siis pidetty ajan
tasalla, mitä niiden pitäisi
ehdottomasti olla, jotta annetaan hyvä kuva yrityksestä.
Toinen suuri virhe on aivan
selvien ylisanojen käyttö. Jos
luvataan tähtiä taivaalta, eikä
niitä sitten pystytä kaikille
asiakkaille tarjoamaankaan,
niin pettämistähän se on.
Silmiinpistävä piirre kotisivuissa on voimakas itsekehu, sehän on hyväksi omalle
imagolle. Siis itselle.
Asiakkaan luottamus on ensiarvoisen tärkeää jatkuvan
asiakassuhteen luomiseksi.
En voi ymmärtää, miten sellaisella kotisivulla tai markkinointijulkaisulla haetaan

luottamusta asiakkaaseen,
jossa ei ole mainittuna yhtään
yrityksen henkilönimeä. Pienissä yhden hengen yrityksissä olisi varsin tärkeää antaa
asiakkaiden tietää jo mainosvaiheessa, kenen kanssa
ollaan tekemisissä. Nimettömällä julkaisulla esiintyminen antaa vaikutelman jostakin salailusta. Isompienkin
yritysten yhteystiedoissa pitäisi olla vähintään myynnistä vastaavan henkilön nimi.
Pula-ajan toiminta näkyy
myös kalustopuolella. KeskiEurooppa tyhjenee kivasti
käytetyistä busseista, kun
me ostamme niitä tänne Suomeen. Sieltä tosin saa hyviäkin ns. kertaalleen loppuun
käytettyjä. Kun sitten me
käytämme sen auton toiseen
kertaan loppuun, niin auto
on tehtävänsä tehnyt. Sitten
se pitää toimittaa kierrätyk-

seen eli romuttamoon. Yrittäjillä näyttää kuitenkin olevan sellainen käsitys, että se
jo kahteen kertaan loppuun
ajettu palvelin, pitää vielä
myydä edelleen. Seuraava
käyttäjä on se halpayrittäjä, joka tulee näille samoille
markkinoille sillä vanhalla
paljon korjaamista vaativalla
”tilausajo”bussilla. Sitten sitä
vaan ihmetellään, että miten
tämä hintataso on mennyt
niin alas. Kannattaisiko hinnoitella ajot niin, että se kahteen kertaan loppuun ajettu,
10 - 15 vuotta vanha bussi
lähtisikin romuksi???
Matti Kulmala
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onnittelemme

onnittelemme

muistamme
Pitkäaikainen jäsenemme

Olli Salmi

Maija Mikkola täytti 60-vuotta

Onnea 85 vuotiaalle

Seppo ”Faija” Juvonen täytti 16.7.2015 kunnioitettavat 85 vuotta. Lauantaina 18.7. pidetyillä synttärikahvilla häntä kävi onnittelemassa lukuisia tuttuja, ystäviä ja naapureita. Syntymäpäiväsankarin
tavoille uskollisesti puhuttiin paljon vanhoista linjaautoista ja alan henkilöistä. Kuvassa Martti Toivonen vaimonsa Raijan kanssa onnitteluvuorossa.

8.5.2015. Maija on toiminut aktiivisesti pitkään Tilausajokuljettajat ry:n toiminnassa. Nykyisin Maija,
hoitaa yhdistyksemme Klubituoteiden myyntiä ja
toimituksia jäsenillemme. Yhdistyksemme pöytästandaarin kävivät luovuttamassa yhdistyksemme
puolesta varapuheenjohtaja Kim Venesjärvi sekä
yhdistyksemme pitkäaikainen aktiivijäsen Matti
Saarinen. Paljon Onnea Maija!

on poistunut keskuudestamme.
Hän syntyi 11.9.1932 ja kuoli 18.7.2015 kotonaan.
Kuljettajana toimi Polarbus oy ab:ssä.
Jäseneksi hän liittyi 1990 ja oli ns.
tilausajomies loppuun saakka.

kiitos

Kuvassa; Kim Venesjärvi luovuttaa yhdessä Matti Saarisen kanssa Tilausajokuljettajat ry:n pöytästandaarin
aktiivisesta toiminnasta Maija Mikkolalle Lahdessa
8.5.2015.

Faija kiittää
Lämmin kiitos kaikille, jotka muistivat minua täyttäessäni 85 vuotta.

Arto Koskinen 60 v

Seppo Knuutila 70 v
Todellinen monitoimimies ja pitkänlinjan linjaautomies täytti 70 vuotta Turussa 8.7. Onnittelemassa Arto Koskinen (vas) ja Pekka Maunu

Arto kävi piipahtamassa Suomessa sen verran, että
pääsimme 9.8.2015 onnittelemaan. Hän on toiminut pitkään yhdistyksen hallituksessa. Hän työskentelee Linjaliikenne Muurinen Oy:ssä. Ruskossa
kävivät kahvilla Kari Virtanen (oik), Timo Rinnekari
ja Pekka Maunu. Kameran takana Satu Maunu.

...muistutuskalenteri
Vuoden Taukopaikka 2015

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

Erkki Hölli 60-vuotta
Rolf Metsola 60 v
Rolle vietti juhannuksen 24.6.2015 jälkeen merkkipäiväänsä ihan perhepiirissä. Saimme myös kutsun
ja kävimme onnittelemassa. Hän on toiminut yhdistyksen hallituksessa ja Uusimaa- alueen puheenjohtajana. Rollen työpaikka on nykyään J. Vainion
Liikenne Oy.
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17.4.2015. Yhdistyksemme luovutti hänelle viirin
Rovaniemen Bus 2015 näyttelyn yhteydessä. Monien tuntema Erkki toimii Volvo Bus Finland Oy:n
myyntipäällikkö ja on yhdistyksemme kannattajajäsen. Tilausajokuljettajat ry onnittelee häntä ja
kiittää samalla hyvistä yhteistyövuosista.Kuvassa
Kim Venesjärvi luovuttaa yhdistyksen pöytästandardin
menestyksellisestä yhteistyöstä Erkki Hölille Rovaniemen
bussinäyttelyn yhteydessä.

Uusi ajankohtaisporttaali www.
charterclub.fi. Sieltä löydät ajankohtaiset
bussiuutiset ja osallistut keskusteluun
”Esson baarissa”.
Ilmoitathan etukäteen kun saavut
taukopaikalle ryhmän kanssa. Lyhyt
puhelu auttaa ryhmääsi saamaan parasta
mahdollista palvelua.

puheenjohtaja
Liikennevalot ja nopeusrajoituskäytännöt,
toimivatko nämä ihmisluonnon vastaisesti ?
Kesän aikana ajelin lukuisia
transfereita ja kiertoajeluja Helsingissä. Kesäaikaan kaupunki
on kuin sunnuntai-aamuna eli
liikennettä on todella vähän ja
bussilla ajaminen on helppoa.
Miten käykään keskustan alueen
pääväylillä? Lähdet liikkeelle
valoristeyksestä ja saavut
seuraavaan risteykseen, jolloin
syttyy keltainen ja punainen
valo, lähdet uudelleen matkaan ja pysähdyt seuraaviin
valoihin jne. Liikennettä on
vähän, jalankulkijoitakin hyvin
harvakseen. Punavaloissa seisoessa et ehkä näe ainuttakaan
autoa risteävällä kadulla. Valot
palavat punaisena niin kauan,
että saadaan aikaan pieni jono.
Kuulostaako tutulta?
Tähän ovat syynä ilmeisesti
liikenneturvallisuusajattelu ja ympäristönäkökulmat.
Kun autot pysähtyvät punaisiin, laskee keskinopeus ja
seistessähän ei pitäisi tapahtua törmäyksiäkään. Ympäristötavoitteita haetaan sillä,
että ajaminen olisi sopivan

hankalaa, jolloin auto jäisi
kotiin. Mielestäni tällä asialla
on myös toinen puoli. Seisomalla ns. turhaan punaisissa
ja odottelemalla ”ei mitään”
saadaan aikaan turhautumista ja liikennesääntöjen kunnioitus rapautuu. Liikenneturvan teettämän tutkimuksen
mukaan päin punaisia ajetaan
joka seitsemäs kerta valojen
vaihtuessa. Samassa raportissa punavaloihin ajaminen
yhdistettiin ylinopeuksiin.
Kaupunkien keskustoissa on
varsin usein jopa 30 km/h
rajoitus, joka saatetaan kokea
perusteettoman alhaiseksi
hiljaisen liikenteen aikaan.
Punaisiin ajaminen tai keltaisilla risteyksiin ajaminen
johtuu melkoisella varmuudella myös turhautumisesta.
Jossain kirjoituksessani peräänkuuluttamani älyliikennevalot tai sopivalle ajonopeudelle toteutetut vihreät
aallot olisivat todella tarpeen.
Ympäristötavoitteet toteutuisivat parhaiten juuri silloin
kun liikennevirta etenee il-

man turhia pysähdyksiä. Sen
tietää jokainen, mutta siitä
huolimatta sitä ajatusta ei toteuteta.
Nopeusrajoitukset tulisi kohdentaa paremmin tarvetta
vastaaviksi. Tällaisia ajatuksia kumpuaa silloin kun esimerkiksi tietyömaa lähestyy
ja nopeuksia alennetaan jopa
useita kilometrejä ennen
kohdetta, samoin kohteen
jälkeen voidaan körötellä pitkään hiljaisesti, ilman näkyvää syytä. Tämä olisi helposti korjattavissa siirrettävin
merkein, asfalttikoneeseen
voisi laittaa jo sitten vaikka
kameravalvonnan.
Tämä
sama ilmiö on monien taajamien läheisyydessä, jossa
ajellaan 40 – 60 km/h vaikka
esim. kevyttä liikennettä ei
voi olla samalla ajoradalla ja
liittymiä on hyvin harvassa.
Rajoitus ehtii jo unohtua kun
saavutaan tiheämmin liikennöityyn osaa kylästä ja silloin
ollaan jo vaaratilanteessa. Jos
asenteet olisivat kunnossa, ei
ehkä tarvittaisi töyssyjä eikä

yliampuvia nopeusrajoituksia eikä suojateillä ajettaisi
kenenkään päälle.

Palaako käämit !
Tieraivo on noussut lööppeihin ja onhan asia meille
kaikille tuttua, jos ei muuten, niin olemme joutuneet
sen kohteeksi. Suomi sukeltaa ja ihmiset ovat kärttyisiä. Tähän törmää monessa
muussakin paikassa. Hyvät
kolleegat: Otetaan lunkisti ja
hymyillään vaan niille, joilla
otsasuonet pullistelee. Otetaan ammattilaisen asenne
käyttöön. Tässä vedämme
pisteet kotiin niin asiakkaiden kuin muiden tienkäyttäjienkin silmissä. Tämä on
myös hyvää terapiaa tieraivoajalle.

Liikenneturvallista
syksyä kaikille Teille!
Timo Rinnekari
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Linja-autonäyttelyssä
Rovaniemellä
Kuva 10

Suomen linja-autonäyttely
oli tänä vuonna BUS 2015
Rovaniemellä 16 - 17. kesäkuuta. Pohjoinen sijainti
oli selvästi nähtävissä myös
näytteillä olleessa kalustossa. Jo liikennöitsijöiden
käytössä uudehkot linjaautot olivat ensisijaisesti
pohjoisesta osasta Suomea.
Myyjien esittelykalusto oli
tuotu etelästä. Ensimmäiset saapuivat Rovaniemelle
jo sunnuntaina 14.6. ja
viimeiset poistuivat ehkä
vasta torstaina 18.6. Aika
pitkä rupeama siitä kertyy.
Näyttelyssä oli melko kattavasti koko tarjonta, mitä
meillä löytyy. Me Tilausajokuljettajat ry olimme taas
totuttuun tapaan koulutuskeskusten mukana. Osastostamme on oma erillinen juttu
toisaalla tässä lehdessä. Tässä
käsittelen näyttelyä ensisijaisesti tilausajoon tarkoitetun
kaluston kohdilta. Tilanne
Suomessa on kuitenkin uusien
tilausajolinja-autojen
hankinnan kohdalla aika lailla jäissä. Keski-Euroopassa
kertaalleen ”loppuun käytettyä” tuodaan paljon ja se on
osittain pois uusien hankinnasta.
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Paljon pieniä vähän isoja
Yleisvaikutelma
näyttelyalueelta oli juuri se kuin voi
ennakoidakin. Paljon oli pikkubusseja ja jokunen isompi
joukossa. Varsinaista helmeä
ei näyttelystä löytynyt. Uuden tuulahduksen toi taas
maahantuojalla
esiintyvä
Irizar.
Tilausajoissa vaaditaan nykyään myös tiettyä erikoistumista. Liikuntarajoitteisten
huomioon ottaminen vaatii
linja-autolta hintaa lisääviä
varusteita. Ilman kunnon
pyörätuolihissiä ei isossa bussissa pyörätuoliasiakkaiden
kuljetus onnistu ongelmitta.
Ongelma autoon tulee sen
hissin tuomana hintalisänä.
Se pitää tietysti ottaa takaisin
palvelun myynnissä. Scanian osastolta löytyi Jari Kaari
Oy:n Scania OmniExpress
360 13 litran 410 hevosvoimaisella Euro 6 moottorilla.
Auton pituus on 14 metriä
ja siitä löytyy 59 matkustajapaikkaa perustilassa. Se
voidaan muuttaa ottamaan
seitsemän pyörätuolia, jolloin istuinpaikkoja jää pyörätuolipaikkojen lisäksi 37:lle
matkustajalle. Kuva 2

Polster Puolasta oli paikalla
kolmella eri lailla varustellulla MB Sprinter pikkubussilla.
(Kuva 3) Heidän tukipiste Suomessa kun löytyy Rovaniemeltä Kutilan Liikenteeltä.
Pertti Kutila löytyikin Polsterin osastolta heidän auton
vierestä. (Kuva 4)
Iveco oli paikalla pienesti
mutta näkyvästi. Pieni värikäs IvecoDaily pohjainen palvelubussi oli näytillä, muut
tuotteet esitteinä. (Kuva 5)
Suomeen tuotavaan malliin
saadaan 18 istumapaikkaa ja
12 seisomaan. Auton muutos tehdään Tsekissä nimellä
Stratos LF ja on täysi matalarakenne.
AutoWay:n osastolla seisoi
yksi madallettu Sprinter.
(Kuva 6) Palveluliikenteeseen
soveltuvassa autossa on tilaa kahdelle pyörätuolille,
kolmelletoista istuvalle ja
kolmelle seisovalle matkustajalle.
Kare Tervonen esitteli Turkissa sisutetun KAREMAN
Sprinterin. Lehtimäen musta
oli edustavan näköinen MB
519 CDI 190 hv 19 paikkaisena. Kohtuulinen tavaratilakin auton oli saatu sopimaan.
(Kuva 7)

Vehon osastolta löytyi pik-

Kuva 4
kubussituotantoa edustavien
Tamlanssin, Avestarin, Prostylen, Car Sportin ja KAREMANin lisäksi MB Tourismo K ja Setra 515 HD. (Kuva
8) Tämä Nevakiven Setra oli
näyttelyn ehdoton tilausajotähti. Siinä vaan on jotakin
sellaista, jota linja-automaailmassa arvostetaan. Se näkyy tietysti myös hinnassa.
Uudempi uutuus Veholla oli
Härmän Liikenteen ”Kuvernööri” MB Tourismo K.
Autossa on 1+2+34 paikkaa,
takavessa ja takaovi, pituus
10,25 m, Av 4,985 m ja korkeus 3,40 m. Tavaratilaa ei lyhyeen ja matalahkoon autoon
paljon jää eli tässä sitä löytyy
4,2 kuutiometriä. Muutoin
auto on varustelultaan melko
täydellinen. (Kuva 9)
Volvon osastolta löytyi kaksi
9700H bussia, Eskelisen ja
Paunun väreissä. Eskelisen
auto oli enemmän turistikäyttöön varusteltu, mutta
toki sopii heidän linjoilleenkin. Autossa on 55 paikkaa,
pituuta 13,26 m, erillisjousitus edessä, D11K euro 6

Kuva 5
Kuva 6

Kuva 5

Kuva 79

Kuva 4

Kuva 7

moottori 430 hevosvoimaisena, I-shift vaihteisto ja VEB
moottorijarru, takaovi ja
-vessa, käyttöakkujen lisäksi
erilliset starttiakut ja invertteri matkustajapistokkeilla.
Lisäksi vielä on kattava lista
muuta varustusta, esimerkiksi videot. (Kuva 10) Paunun autossa on 53 paikkaa, pituutta
13,46 m, 380 hevosvoiman
7,7 litran euro 6 moottori,
kiinteä etuakseli, keskiovi ja
-vessa.

Vähän uutta
Irizar oli mukana uudella
isolla turistibussilla, jota
Rauno Rindell esitteli. Esittelyssä ollut auto on 400 hevosvoiman DAF moottorilla, ASTronic 12 vaihteisella
vaihteistolla, ja lämmityksestä/tuuletuksesta vastaa
HispaGold. Hienon näköistä
työtä tekevät Espanjan pojat.
Merkin uudelleen markkinoille tuloon ei vaan aika ole
nyt otollisin, pulassa kun ollaan, kuten pääkirjoituksessani kirjoitan. (Kuva 11)
VDL:n osastolta ei vielä
löytynyt mitään varsinaista

Kuva 8

uutta, mutta luvassa on uusi
Suomi-versio Futura mallista. Siinä on tietysti otettu
paremmin huomioon meidän toiveet, edelliset kun
ovat enemmän ruotsalaisten
toiveiden täyttymyksiä. Katsotaan mitä poikkeavaa tulevasta mallista löytyy, mutta
palataan siihen sitten aikanaan. (Kuva 12)
Tarvikepuoleen emme tässä enempää keskity, mutta
erilaisia alaan liittyviä näytteilleasettajia oli mukana.
Linjakilpiä, renkaita, rahoitusta, vakuutuksia, varaosia,

Kuva 3

Kuva 1

asusteita ja muuta sellaista oli
esittelyssä. Perinteinen sisäosasto oli nyt teltta keskellä
näyttelyaluetta.

Pientä polemiikkia
Tämä oli tänä vuonna jo toinen valtakunnallinen linja-

autonäyttely. Kysymys kentällä kuuluikin, tarvitaanko
me pienessä Suomessa näinä
ankeina aikoina kaksi näyttelyä. Näyttelyiden aiheuttamat kokonaiskustannukset
ovat siksi tuntuvat, että pistää kyllä näytteilleasettajien
osallistuminen mietityttä-
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Rovaniemellä
linja-autonäyttelyssä
mään. Linja-autoliiton liittokokouksen yhteyteen järjestetty näyttely on tietysti
perinnettä, joka on sinänsä
kaunis ajatus. Se on kuitenkin rasite siksi, että kokouspaikkakunta kiertää ja näyttely on ulkotiloissa. Nytkin
oli Rovaniemellä kylmää ja
sateista.
Monissa käymissäni keskusteluissa tuli esille maa-

Kuva 11
liskuussa Tampereella ollut
näyttely. Sisätiloissa pidetty
näyttely sai kiitosta myös
ajankohdastaan. Kuitenkin
tämä liitonkin järjestämä
näyttely koettiin tarpeelliseksi. Jotain lienee kuitenkin
jatkossa syytä keksiä, jotta
kustannukset näytteilleasettajille eivät muodostu kohtuuttomiksi. Yhteistyötäkin
eri järjestäjien kesken on varmaan harkittava ja tai vuorovuotisuutta. Katsotaan miten
ensi vuonna eli jäädään odottamaan mihin tämä maailma
matkaa.
Teksti ja kuvat
Matti Kulmala
Kuva 12
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Tänä vuonna Rovaniemellä yhteisosastomme
oli reilun kokoinen

Tilausajomies Toivo Niemelä

Yhteisosastollamme toimivat aktiivisesti JAO:n Oulun toimipisteen Sanna ja Grillimestarimme Pekka Maunu ja Tarja Rantalainen paistoivat menesSeppo Mikkosen tyttäret Ada (vas) ja Saga. Miia Ahonen ikuisti kameroineen tyksekkäästi 750 kappaletta makkaraa tiistai-päivän aikana
aktiivisesti näyttelyn tunnelmaa. Oikealla Juho Leinonen ja Päivi Pistemaa

TILAUSAJOKULJETTAJAT BUS 2015 –NÄYTTELYSSÄ ROVANIEMELLÄ
Tilausajokuljettajat osallistuivat Rovaniemellä Bus 2015
näyttelyyn perinteisesti yhteisellä osastolla yhdessä Linjaautonkuljettajia kouluttavien
Lapin ammattiopiston (LAO),
Jyväskylän aikuisopiston (JAO)
ja Työtehoseuran (TTS) kanssa.
Messuosasto pystytett iin maanantaina päivää ennen messujen alkamista kaatosateessa
Rovaniemen torille. Sade toi
haasteita muidenkin osastojen
pystyttäjille. Vaatteet ja kengät
olivat päivän päätteeksi aivan
läpimärät ja jokainen oli

kylmissään.
Tiistaina, näyttelypäivänä yhteisellä osastolla hääräsi useampi
esittelijä esittelemässä toimintaansa. TTS oli tuonut paikalle
ajosimulaattorin, jota sai kokeilla LAO:n bussin sisällä. JAO
oli tuonut pysäkkikatoksen
houkuttelemaan messuilijoita
poikkeamaan osastollamme.
Tilausajokuljettajat paistoivat
grillimestareiden Pekka Maunun
ja Tarja Rantalaisen johdolla yli
700 Kivikylän Huilun Tuhti
-makkaraa tiistai-päivän aikana.
Osastollamme poikkesi tasai-

sesti väkeä pitkin päivää sateensuojassa ja evästä nautt imassa.
Makkarat tekivät niin hyvin
kauppansa, ettei niitä toisena
näyttelypäivänä enää riittänyt
paistettavaksi. Toinen näyttelypäivä oli jo huomattavasti
leppoisampi. Tasaisesti kylän
”kulkurit” kävivät aamutuimaan
makkaraa kyselemässä, sillä sana
oli kiirinyt, että torilla jaettaisiin
ilmaista makkaraa.
Näyttelyosastomme oli kokonaisuudessaan jälleen onnistunut suoritus kaikkien osalta. Kiitos kaikille näyttelyyn
osallistuneille ja osastollamme

vierailleille.
Ensi vuonna tavataan
Lappeenrannassa.
Kuvat ja teksti
Kim Venesjärvi
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Opas paikallaan

IIRO KAJALUOTO
Tilausajokuljettajan ammattietuja on mahdollisuus
tavata mielenkiintoisia
ihmisiä niin matkustajissa
kuin työpareissa. Iiro Kajaluoto on pitkänlinjan matkailuammattilainen, jonka
kokemukset ja näkemykset
ovat muotoutuneet käytännön toiminnan mukanaan
tuomista kokonaisuuksista.

Kielikylvyssä

Suuntautuminen palveluammattiin alkoi jo lukioaikoina,
kun hän toimi kesän apupoikana Tukholman Grand
Hotellissa, johtaja Gisela
Wallenbergin valvonnassa.
Seuraavan kesän nuori mies
vietti Saksassa Ruhr Heilengenhaven kalaravintolassa
ja opetteli keittiömaailman
salaisuuksia. Sitten oli taas
Ruotsin vuoro, piccoloksi
samaiseen Grand Hotelliin.
19 vuotiaana alkoi opiskelu Tukholman yliopistossa
ruotsin- ja saksanopinnoissa. Kieliopintoja pohjusti oivallisesti 4 vuotiaana käyty
kindergarten ja 6-vuotiaana
aloitettu
Deutscheschule.
Täysin suomenkieliselle ei
Deutscheschule ollut helppo
koulu, isällä oli kuitenkin visio poikansa tulevaisuuden
suhteen, mikä nyt ajatellen
oli johdatusta tulevaan.

Matkailualalle

Armeijan jälkeen, alkoi matkailualan opiskelu Mikkelin
Matkailuopistossa.
Kunnianhimoa ei puuttunut, sillä
Iiro Kajaluoto teki opinnäytetyönsä aiheesta matkailu
ja yhteiskunta. Se oli kooste
eri tutkijoiden näkemyksistä
aiheesta ja siitähän tuli myöhemmin oppiaine opistoon.
Oivallisena jatkona alkoivat
Skandinavian Matkapalve-

10 Charter Club

lun viikon ja kahden viikon
bussimatkat
Eurooppaan.
Matkanjohtajana ja oppaan
tehtävissä kouliutui näkemään tilanteet ja toimimaan
niiden mukaan.

Perheellinen yrittäjä

1984 alkoi uusi aikakausi,
vuorossa oli perheen perustaminen. Samaan aikaan alkoi
vaimon kanssa pyöritettävä
Galleriakahvila Kasarmintorilla, mikä oli ensimmäinen
laatuaan Suomessa. Kuukausittain vaihtuva valokuvanäyttely ja lounasruokala.
Pitkät työpäivät yrittäjänä
vei voimat ja terveys antoi
merkkejä siitä, että tahtia voisi hieman hiljentää. Ei se
ollut myöskään perheellisen
elämää. Yrittäjyys ja perheelämä tulivat tiensä päähän.

Vieraalla maalla

Avautui kaukomaiden kausi - Turkki ja Intia. Vuosina
1991-93 matkailusuhteiden
rakentaminen synnytti ensimmäiset charterlennot, jossa suomalaiset pääsivät tutustumaan Intiaan suomalaisen
matkanjohtajan ja oppaan
luotsaamana. Idea olisi ollut
hyvä, mutta ajankohta huono, elettiinhän pahinta lamaaikaa. Vuosiluvut jo itsessään
kertovat harmittavasta lopputuloksesta hyvän idean ja
toteutuksen kohdalla.
Kaikesta oppii jotain ja varsinkin käytännön toteutusten vaatimasta tarkkuudesta
ulkomaisissa
ympyröissä.
Suomalaiset ovat ulkomailla
ulkomaalaisia, mutta hyvien
suhteeiden luominen paikalliseen väestöön helpottaa pahoissakin paikoissa.

Tuhannen tarinan mies

Paluu Suomeen ja uuden
edessä jälleen. Hyvä ystävä tunsi Iiron ja suositteli

tälle Helsinki-oppaan kurssia. Pompusta liikkeelle ja
niinpä 14 vuotta sitten, hän
kurssin käyneenä aloitti työt
Helsinki oppaana. Kiinnostus kaupungin historiaan ja
tarinankertojan taidot, niin
paketti on hyvä ja toimiva.
Sitä ennen Haagan matkailuinstituutti oli antanut valmiudet asiaan perehtymiselle. Opastusten rinnalla oli
keikkoja joka puolelle, joten
matkailuaihe pysyi terävänä
esillä. Iiron mielestä työ on
haastellista ja mielenkiintoa
lisää eri kulttuurien kohtaaminen. Hyvän oppaan ominaisuuksia ovat tilannetaju,
herkät tuntosarvet aistia ryhmän toiveet, supliikki ja elekielen ABC. Lisämausteina
vielä huumorintajua ja heittäytymistä koko vartalolla
tilanteisiin.

Omalla persoonalla

Mikä sitten on käytännön
opastuksen kokonaiskuva
Iiro Kajaluodon mielestä.
Kysymys on miehelle mieluinen ja hän toteaa yhteispelin
olevan erityisen tärkeätä oppaan, kuljettajan ja mahdollisen matkanjohtajan välillä.
Matkustajat seuraavat tätä
toimintaa
suurennuslasin
läpi monestakin syystä. Positiivinen ilmapiiri välittyy
matkustamoon. Kun yhteispeli toimii, niin matkasta jää
positiivinen kokemus. Jos
homma ei toimi, niin ikävä
kyllä "paha kello kauas kuuluu".
Kaupunkioppaan on tunnettava ja tiedettävä alueensa.
Hänen on pystyttävä samaistumaan opastettaviinsa siten, että löytää oikean
tarinan jokaiselle ryhmälle.
Hänen on osattava yhdistellä historian vaikutus suomalaiseen elämänmenoon.
Menneitä, alisteisia aikoja,
suomalaisilla riittää. Jostain
kumman syystä, aina on notkosta noustu. Suomalaiset ja
suomalaisuus on outo ilmiö
maailmalla, vaikka se meis-

tä tuntuu aivan normaalilta.
Iiron mielestä Helsingillä ei
ole mitään hävettävää verrattuna muihin euroopan kaupunkeihin - meillä on oma
persoonallinen ilmeemme ja
nähtävyytemme.
Suomessa ei ole linnoja juurikaan verrattuna esim. KeskiEurooppaan, mutta meillä on
muita kohteita, suomalaisia
kohteita esim. Suomenlinna
yksi maailmanperintökohde .
Kun suuret laivat tulevat Helsingin laitureihin, niin siellä
on rantautumassa valtava potentiaali tulevia Suomireissaajia. Oppaiden olisi hyvä
osata kotimaa ja sen tarjonta
kerrottavaksi sopivasti sivulauseissa. Koskaan ei tiedä
kuka matkustamossa istuu ja
minkälaisen idean kuulija voi
saada kerrottavasta tarinasta.
Kuljettaja voi myös osaltaan
täydentää tarinan kerrontaa
pienillä eleillä ja päänyökäytyksilla sopivissa kohdin.

Yhteiseen koriin

Suomeen suuntautuvan matkailun Iiro Kajaluoto kokee
merkittävänä
yhteistyön
haasteena. Sen suurin problematiikka lienee hajautut
toimintamallit, jossa jokainen kehittelee omiaan ja
yhteistyön voima hukataan.
Pienet ja keskisuuret matkailuyrittäjät olisi saatava saman
päydän ääreen pohdiskelemaan yhteistä päämäärää ja
tavoitteita. Samaan pöytään
olisi tärkeää saada myös
logistiikka-ala ja alueelliset
viranomaiset. Suomalainen
yhteistyö alkaa vasta sitten,
kun mitään muuta vaihtoehtoa ei enää ole olemassa.
Mikä olisi Iiro Kajaluodon
mielestä tärkeimpiä asioita
suomalaisessa matkailussa?
Ennakoiva yhteistyö eri osapuolien välillä, hän vastaa
empimättä.
Siinäpä onkin haastetta kerrassaan...!
Teksti Isko Uusimäki
Kuvat Riitta Salmu

Haastettelu tehtiin
Tomtebyn viehättävässä
pihapiirissä
Seurasaarentiellä,
helteisenö elokuun
päivänä.

Charter Club 11

poliisilla on asiaa

Entäpä jos...
Tämänkertaisesta otsikosta
voisi kirjoittaa tekstin asiasta
kuin asiasta. Ajattelin kuitenkin käsitellä, ehkä hieman
arkaakin, asiaa tämänpäiväisestä liikenteestä. Moni ammattikuljettaja on varmasti
pohtinut ajaessaan,

entäpä jos tuo vastaantuleva auto ajaakin yhtäkkiä
keulaani!?!

Mitä teen? Pystynkö mitenkään ehkäisemään onnettomuutta? Mitä jälkiseurauksia
onnettomuudesta aiheutuu?
Ja kaikkein vaikeinpana kysymyksenä; minulla on kyydissäni noin viisikymmentä
ihmistä ja vastaantulevassa
autossa usein vain kuljettaja,
mitä teen?
Linja-autonkuljettaja kohtaa
itsetuhoisen ajaman, väistämättömän kolarin harvemmin kuin rahtariveljemme.
Kuitenkin ja valitettavasti linja-autokin on silloin
tällöin
tämäntyyppisessä
onnettomuudessa
mukana syyttömänä osapuolena.
Tätä kirjoitettaessa kaikkien
muistissa on vielä tiellä 75
Rautavaaran Hankamäessä
sattunut onnettomuus, jossa äiti ajoi kolmen lapsensa
kanssa linja-auton keulaan.
Kaikki henkilöautossa olleet
menehtyivät.
Syitä, jotka johtavat tälläi-
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seen epätoivoiseen käyttäytymiseen liikenteessä, en käsittele sen enempää, vaan tarkoitus on pohtia asiaa syyttömän osapuolen kantilta.
Aina, kun raskaan ajoneuvon
kuljettaja joutuu onnettomuuteen itsetuhohakuisen
autoilijan kanssa, on ratkaisu
väistämisestä tehtävä sekunnin kymmenyksen aikana.
Käytännössä tilanteessa ei
ole mitään tehtävissä. Ei edes
ehdi jarruttamaan. Rysäyksen jälkeen suuri ajoneuvo
jatkaa matkaansa vielä hetken ohjauskyvyttömänä. Toivoa sopii vain, että ajoneuvo
ei aiheuttaisi muille tienkäyttäjille lisävahinkoa.
Ohjeita tämäntyyppisen kolarin varalta on vaikea antaa.
Se sattuu, jos on sattuakseen
ja silmänräpäyksessä. Tässä voidaankin pohtia sitä,
että jos väistän säästääkseni
vastapuolen hengen, mitä tapahtuu itselleni ja kyydissäni
oleville matkustajille. Kuinka erilaiset fysiikan voimat
vaikuttavat
kuljettamaani
ajoneuvoon? Olisiko kenties
parasta turvata ajoneuvon
kulkusuunta mahdollisimman suoraan tietä eteenpäin
ja valmistautua törmäykseen
jarruttamalla, mikäli ehtii.
On myös muistettava, että
ammattikuljettaja on juuri se
henkilö, joka ryhtyy heti on-

nettomuuden jälkeen tarvittaviin pelastusoperaatioihin
matkustajien ja muiden tienkäyttäjien auttamiseksi, jos
hän säilyy onnettomuudessa
loukkaantumatta tai hänen
vammansa ovat sellaiset, että
pystyy toimimaan.
Onnettomuuden
jälkeen
alkavat erilaiset asiat rullata eteenpäin. Jos raskaan
ajoneuvon kuljettaja loukkaantuu, hänet hoidetaan
fyysisesti kuntoon niin hyvin
kuin olosuhteet ja vammat
edellyttävät. Mutta henkisen
puolen hoito jää miltei aina
vähäiseksi, tai siihen ei kiinnitetä huomiota lainkaan.
Viranomaiset
suorittavat
tehtävänsä kuulusteluineen.
Kolariasia etenee aikanaan
oikeuteen. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Suomessa
tutkijalautakunta tutkii kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet, sekä suurimman osan onnettomuuksista, joissa raskaan liikenteen
ajoneuvo on ollut osallisena.
Tutkijalautakunta koostuu
katsastusmiehistä, tekniikan
erikoisosaajista, tienpitäjän
edustajista ja poliisista. He
kaikki työskentelevät omilla
sektoreillaan ja yhteenveto
tehdään loppupalaverissa.
Me ihmiset olemme sietokyvyltämme kovin erilaisia. Kohtaamme vaikeita ja

traumaattisia tilanteita eri
tavalla. Joillekin osallisuus
kuolonkolarissa ei vaikuta
elämään millään tavalla, toiset kärsivät tapahtuneesta lopun ikänsä. Saattaapa edessä
olla ammatinkin vaihdos,
kun ei kertakaikkiaan voi
enää nousta auton rattiin.
Tälläisissä tapauksissa apua
on saatavissa useilta tahoilta.
Työterveyslääkäri on tässä
avainasemassa. Hän järjestää tarpeen mukaan henkistä hoitoa. Apuansa tarjoaa
myös kirkon organisaatio.
Eikä ole syytä unohtaa vertaistukea, jossa samantyyppisen asian läpikäyneet keskustelevat keskenään. Tässä
yhteydessä tulee esiin kysymys: Onko työnantajapuoli
varautunut omalta osaltaan
vakavan onnettomuuden varalta järjestämään tarvittavaa
jälkihoitoa? Onko työpaikoilla koskaan avoimesti keskusteltu asiasta? Esimerkiksi
poliisissa ja pelastuslaitoksissa, joiden henkilökunta kohtaa traumaattisia tilanteita
lähes päivittäin, on jälkihoito
järjestetty hyvin.
Myös VR ja Finnair lienevät
traumaattisten jälkitilanteiden hoidossa eturivin kastia.
Turvallista matkaa!
Ari Karesvuo

Hotelli Aquarius

Aquariuksen
aulassa
Castello
toivottaa
meidät tervetulleiksi.

Vakka-Suomen Panimo Välttitie 2.

Panimossa
meitä
odottaa
myyntipäällikkö
Timo
Pitkänen

Automuseoon käynti on tästä.

Automuseon kassalla
käyntihetkelläni
oli Jarmo
Nummelin.

Nyt mukaan, syyskokous Uudessakaupungissa,
mielenkiintoisia kohteita tiedossa
Marraskuussa tapahtuu. kun
me tilausajokuljettajat suuntaamme suurella joukolla
Uuteenkaupunkiin juhlistamaan jo 25 vuotta kestänyttä toimintaamme. Samalla
pidämme yhdistyksemme
syyskokouksen ja vietämme
muuta hauskaa. Ei siis kannata jäädä pois.

Kokous- ja majoituspaikkana
meillä tulee olemaan Hotelli
Aquarius. Hotellin Castello
ravintolan ja yökerhon lisäksi löytyy aikuisten makuun
suunniteltu Iskelmä Baari.
Henna Wallin toivottaa meidät kaikki runsain joukoin
tervetulleiksi.

Uudessakaupungissa
on
mahdollista vierailla myös
kiinnostavissa kohteissa, kuten Vakka-Suomen Panimo
Osakeyhtiö. Heillä on siellä meille paljon kerrottavaa
hyvän oluen tekemisestä.
Ainakin seitsemää erilaista
olutta ja joitakin limonaadeja he valmistavat. Pitäisi siis
löytyä jokaisen makuun jotakin. Myyntipäällikkö Timo
Pitkänen henkilökuntineen
odottaa meitä.

Uudessakaupungissa
autoihmiset eivät voi olla
käymättä Automuseossa.

Uudenkaupungin Autotehtaan kupeessa olevasta museosta löytyy SAABeja kattava
valikoima. Väittävät siellä
olevan kaikki SAAB mallit.
Mennään tarkistamaan löytääkö joku jonkun puuttuvan
mallin. Näytillä on muitakin
automerkkejä ja kiinnostavaa.
Jos sinulla on museoautoihin
liittyviä kysymyksiä, niin niihin kysymyksiinkin sieltä voi
saada vastauksen.

osallistua pelkkään kokoukseenkin. Kutsut ja ohjelmat
löytyvät muualla tässä lehdessä tai erikseen lähetettävässä kutsussa.
Teksti ja kuvat
Matti Kulmala

Tapahtumaviikonloppu sisältää muutakin järjestelytoimikunnan suunnittelemaa
ohjelmaa, joten ihan pelkän
kokouksen takia ei sinne
tarvitse matkustaa. Toki saa
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Yhdistyksemme ensimmäinen hallitus,
mitä sille kuuluu nyt 25 vuotta myöhemmin

Ensimmäinen hallitus järjestäytymiskokouksen kuvassa 6.2.1990 Volvolla Kaivokselassa. Ylärivistä oikealta
alkaen Ensio Selola, Juhani Puro, Matti Kulmala, Veijo Wallin, Risto Mäkelä, Seppo Lind, Jari Ristell ja eturivissä
oikealta Jaakko Sintonen, Martti Toivonen, Pekka Liesjärvi ja Jukka Ruoti.
Kolmella kysymyksellä selvittiin.
1) Ensimmäinen kysymys käsitteli aikaa 25 vuotta sitten.
2) Toisessa kysymyksessä oltiin nykyajassa ja pyydettiin palautetta nykyisen yhdistyksen suuntaan.
3) Kolmannessa selvitettiin, mitä kyseinen hallituksen jäsen tekee nykyään ja onko vielä jäsen.
Varsinaiset hallituksen jäsenet
2) Nykyiselle sanottavaksi
Faija esittää oman mottonsa, ”muistakaa, tyytyväisestä matkustajasta tulee leipä
myös kuljettajalle.” 3) Faija
on leppoisasti eläkkeellä ja
harrastaa linja-autohistoriaa.
Jo 7-8 vuotiaasta Faija tiesi,
että hänestä tulee kuljettaja,
isän estelyistä huolimatta.
Hän on edelleen yhdistykSeppo ”faija” Juvonen
semme jäsen.
2. Seppo ”Faija” Juvonen.
1) Ensimmäisenä mieleen tulee, että oli korkea aika saada
tällainen yhdistys pystyyn,
kokemusten vaihtoon ja kanssakäymiseen. Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa
6.2.1990 Kaivokselan Volvolla ei Faija ollut, mutta seuraavassa Tallukan kokouksessa
oli mukana. Samalla reissulla
käytiin Tampereella Ajokin
tehtailla ja liikuttiin Volvo
alustaisella Ajokki Royalilla.
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3. Veli-Pekka Kulmala.
1) Alkuaika oli varovaista
tunnustelua sekä yhtenäisyyden ja avoimuuden hakua
kentälle, jotta tilausajokuljettajat tuntisivat kuuluvansa
yhteen. Tilausajokuljettajat
yhdistys on oma vapaa porukkakansa, johon voivat
kuulua vapaasti kaikki kuljettajina toimivat. Haettiin
yhdistykselle sellaista imagoa, että olemme hyvin ulospäin suuntautuvaa porukkaa
ja oma kokonaisuutemme.

2) Nykyiselle toiminnalle
tähdentäisin, että avoimessa yhteiselossa pitää pysyä,
ketään ei saa sulkea ympyröistä pois ja kaikkien tulee
olla yhdistyksessä samaa porukkaa, ikään, sukupuoleen
jne. katsomatta. Viljellään
ideologiaa, että jokainen
joutuu käymään ensimmäisenkin kerran jossakin, tilausajokuljettajan ei tarvitse
olla mikään kaikki tietävä.
3) Veli-Pekka toimii nykyisin
Vekka Liikenteellä liikennepäällikkönä ajojärjestely ja
tilausajomyynti tehtävissä ja
tarvittaessa myös kuljettajana. Hän ei ole saanut kuluvan
vuoden jäsenmaksulappua.
4. Risto Mäkelä.
1) Alku oli aika aktiivista aikaa, vaikka yhdistys oli vielä
pieni. Kehittyminen oikeaan
suuntaan lähti aika mukavasti liikkeelle. Hallituksessa oli
aktiivisia jäseniä, jotka saivat

Ensimmäisen hallituksen
kokoonpano oli seuraavanlainen. Puheenjohtaja Ensio Selola
Helsingistä ajoi Lähilinjoilla.
Varsinaiset jäsenet ;
Seppo ”Faija” Juvonen Helsinki,
Veli-Pekka Kulmala Renko,
Risto Mäkelä Keuruu,
Matti Kulmala Jokioinen,
Jukka Mansukoski Ikaalinen,
Martti Toivonen Helsinki ja
Jukka Ruoti Lahti.
Heidän varajäseniä samassa
järjestyksessä olivat
Seppo Lindh Helsinki,
Risto Pitkänen Hauho,
Pekka Liesjärvi Mänttä,
Juhani Puro Karkkila, Jari Ristell
Tampere, Jaakko Sintonen
Nurmijärvi ja Seppo Lind Lahti.
Varapuheenjohtajana toimi
Jukka Ruoti, sihteerinä Matti
Kulmala ja rahastonhoitajana
Jaakko Sintonen. Tilintarkastajina
toimivat silloin Ari Lehtinen
Pukkila ja Yrjö Viitala Tampere
sekä varalla Veijo Wallin Helsinki
ja Timo Tuomisto Ikaalinen.
Edustus oli jo ensimmäisen
hallituksen aikaan melkoisen
laajalta osalta Suomea.
Mitä heille kuuluu nyt,
sitä tuomme tässä esille lyhyiden
puhelinhaastattelujen pohjalta.
Kaikkia heitä ei ole enää
mahdollisuus tavoittaa.
Ajasta ikuisuuteen ovat
poistuneet Ensio Selola, Risto
Pitkänen, Jaakko Sintonen, Veijo
Wallin ja Yrjö Viitala.

Risto Mäkelä
aikaan esimerkiksi sen, että
maaseudun tilausajokuljettajat yhdistettiin Helsinkiä
hallinneeseen eräänlaiseen
eliittiin. Hallitus ja yhdistys
saivat aikaan oikeansuuntaista yhteistyötä tilausajokuljettajien kesken. 2) Risto
toivoo, että toiminta pysyy

aktiivisena ja samalla tiellä,
millä on aloitettukin. Tiedon
jakaminen on hyvällä tolalla
ja niin hän toivoo sen jatkuvankin. Hyvien suhteiden
säilymistä kaikkien kesken,
myös kannattajiin, Risto
pitää tärkeänä. 3) Risto toimii nykyään Ventoniemellä
myyntijohtajana eli vastaa
tilausajomyynnistä. Hän ei
ole saanut yhdistyksen jäsenmaksulappua moneen vuoteen. Jää kuitenkin vanhana
perustajajäsenenä
odottamaan sellaista.

Matti Kulmala
5 Matti Kulmala.
1) Itselleen ei tarvitse soittaa, mutta tasapuolisuuden
vuoksi vastaan näihin kysymyksiin. Minut tunnettiin
yhdistyksen alkuajoista lähtien eräänlaisena tehosekoittajana. Ilmeisesti innostusta
tähän
Tilausajokuljettajat
yhdistyksen asiaan oli ylenpalttisesti. Johtoajatukseni
oli alusta alkaen, että tähän
yhdistykseen tulee voida
kuulua kaikkien, jotka toimivat kuljettajina tilausajoissa.
Oli siinä sitten joidenkin toivomuksesta se lisäys, merkittävässä määrin. Kuljettaja voi
siis olla joko ns. vakituinen
tai freelancer tai omistaja
tai jopa eläkeläinenkin. 2)
Nykyiselle ja tulevienkin
vuosien yhdistykselle haluan
painottaa noita alkuperäisiä
ajatuksia, sillä vain toisemme
hyväksyvällä avoimmuudella
voimme viedä tällaista yhdistystoimintaa ansiokkaasti
eteenpäin. Siis kaikki vaan
rohkeasti mukaan toimintaan ja toimimaan. 3) Olen
edelleen yhdistyksen täysi

jäsen ja vielä vähän aikaa
tässä lehtemme päätoimittajan tehtävässäkin. Tämän
vuoden hallituksessa olen
varajäsenenä. Ajamassa käyn
silloin kun tarvitaan.
6 Jukka Mansukoski.
1) Olen ollut niin kauan
poissa, että ovat jo päässeet
unohtumaa. Ikaalisten vuosikokousta (9.2.1991) olimme Tuomiston Timon kanssa
järjestelmässä. 2) Intoa toimintaan tarvitaan, alkuperäinen toiminta-ajatushan oli tilausajokuljettajien toimintaolosuhteiden parantaminen.
Näinhän sen jo Finnjetillä
kesällä 1989 alkuun ajattelimme. (Finnjetillä toisensa
tavanneessa keskusteluryhmässä olivat Jukan lisäksi
Ensio Selola, Matti Kulmala
ja Antti Hautamäki.) 3) Olen
Tampereen Kaupungilla liikennelaitoksen kuljettajana,
josta olen nyt jo osa-aikaeläkkeellä. Jäsenmaksulappua en
ole moneen vuoteen nähnyt.

Martti Toivonen
7 Martti Toivonen.
1) Alussa oli enempi innostusta kuin älyä, johtui kai siitä
ettei ollut tietoa yhdistyksen
pyörittämisestä. Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa Kaivokselan Volvolla meitä oli tulevaan opastamassa
Rahtarit ry:n puheenjohtaja
Kimmo Puntti. Häneltä saatiin hyviä neuvoja, joita ei
välttämättä kaikkia jatkossa
muistettu. Yhteistyö Rahtareiden kanssa on siitä alkaen
jatkunut. 2) Jos samanlainen eteenpäin meno jatkuu
kuin on ollut, niin sen menon
jatkumista toivon. Oman
mökin ostoa Pyhätunturilta

olen pitänyt rohkeana tekona, jonka päätöksen toivon
jatkuvan edelleen yhtä menestyksekkäästi. 3) Martti
viettää eläkepäiviä Puistolassa ja harrastaa valokuvausta
ja liikkuu retro-mopolla tai
Snadiksi ristityllä Smartilla tai uudella Fiat Dethleffs
matkailuautolla. Jäsenyys hänellä on voimassa.

Jukka Ruoti
8 Jukka Ruoti.
1) Innostus oli valtava toimintaa kohtaan. Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin
otettiin osaa runsasasti. 2)
Olisiko nykyistä ja tulevaa
toimintaa ajatellen mitään
ideaa siinä, jos yhdistys teettäisi pienen tutkimuksen siitä, mitä toimintaa jäsennet
haluavat ja miksi ovat mukana. Jotkut opiskelijat ottaisivat tällaisen aiheen varmaan
opinnäytetyöhönsä. 3) Jukka
ei ole tällä hetkellä yhdistyksen jäsen, mutta harkitsee
paluuta. Jukka toimii Reissu
Ruoti Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Enemmän Jukasta voit lukea Charter Club
lehdestä 1/2015, jossa hänestä oli henkilöhaastattelu.
Hallituksen varajäsenet
9 Seppo Lindh.
1) Varsin hyvin muistan, että
perustavassa kokouksessa
meitä tuli hallitukseen kaksi
Seppo Ensio Lindiä sillä erolla, että minulla on h Lindin
perässä. Tallukan kokouksen
muistan, mutta en enää mitä
siellä tapahtui. 2) Joskus olen
ajatellut, että epäkohtien parantamiseksi eri talojen ja
eri-ikäisten kuljettajien yh-

dessäoloa pitäisi parantaa.
Talon koolla ja kuljettajan
iällä tai ulkonäöllä ei saisi olla
merkitystä. Esimerkiksi keskinäisessä kanssakäynnissä
ja toisten tekemiseen puuttumisessa pitäisi osata olla korrekti. Kaikki me teemme tätä
samaa tärkeää tehtävää. 3)
Edelleen ajelen tarpeen vaatiessa vakituisessa työpaikassa
Pohjolan Matkat, vaikka minut on kertaalleen eläkkeellekin päästetty. Edelleen olen
täysivaltainen yhdistyksen
jäsen numero yksitoista, tuon
numeron säilyttääkseni maksan jäsen maksun niin kauan
kuin pystyn. Näin Seppo kertoili.
11 Pekka Liesjärvi.
1) Kovalla innolla perustettiin yhdistystä. Hyvin touhu
alkoi, pidettiin yhteyttä ja
kerrottiin kuulumisia tienpäältä. Tiedon kulkua saatiin
eteenpäin ilman nykylaitteita. Yhteenkuuluvuus lisääntyi tilausajokuljettajien keskuudessa. Meitä koskevista
asioista oli helpompi keskustella. Tuulilasikyltti teki meidät tunnetuksi itsellemme ja
toisille yhdistykseen kuulumattomille kuljettajille. 2)
Eipä sitä taida paljon osata
neuvoa tämän päivän poikia, yhtenäisyys pitää säilyä.
Toivon, että kuljettajat saavat
ansaitsemansa palkan. Ovathan olosuhteet ja kalusto kehittyneet sekä taukopaikat
ovat ajantasaistuneet. Toivon
tilausajoautoissa tarvittavan
kuljettaja jatkossakin, ettei
tule itsestään liikkuvia turistibusseja. 3) En ole enää jäsen.
Töistä jäin eläkkeelle ja sen
jälkeen en ole ajanut keikan
keikkaa. Eihän se ammattitaito siihen yhteen päivään
loppunut, mutta eläkkeellä
olen ollut vapaana. Harrastan pyöräilyä niin polkupyörällä kuin moottoripyörällä ja
museo Vespa Super Sport vm.
-69 harvinaisuudella, joita on
kuusi kappaletta Suomessa
sekä melontaa.
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Juhani Puro

12 Juhani Puro.
1) Ensimmäisenä mieleen tulee, että Ensio ja Matti tekivät
ison työn yhdistyksen synnyttämiseen. Ensimmäinen
vuosi oli toiminnan alkuun
saattamista, sääntöjen laatimista ja miettimistä, miten
väkeä saadaan mukaan ja
mikä on koko yhdistyksen
status. Se, mitä yhdistys sitten antaisi jäsenilleen, oli
hallituksen kehitettävä. Ensio veti Juhanin mukaan jo
perustaviin kokouksiin. Ensimmäisen vuoden koulutustilaisuudet koettiin tärkeinä.
2) Edelleen aika tärkeätä on
itsensä kehittäminen. Kielitaito ja oman ammattitaidon
kehityksen mukana pitämi-

Radio
Coach

VASTAA LUKIJOIDEN
KYSYMYKSIIN
Meiltä kysytään: Miksi
Suomessa
matkailuun
suhtaudutaan kuin se olisi
”siinä sivussa hoidettavaa
hommaa”?
Me vastaamme: Suomi on pieni
maa väkimäärältään. Matkailua on
jouduttu hoitamaan muiden töiden
ohessa ja sesonkiluonteisuus on
ollut rajoittava tekijä . Merkittävää
on kuitenkin, että vaikka matkailu
kehittyy, niin asenteet päätöksenteossa ovat usein jääneet menneisyyteen. Lisäksi ongelmana tuntuu
usein olevan se, että asioita on hoitamassa aivan väärät henkilöt.
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nen on tärkeätä. Yhdistys
voisi jatkaa vapaaehtoisten
koulutustilaisuuksien järjestämistä. Oman lehden rooli
on merkityksellinen. Kaluston tekniikan hallitseminen
on tärkeää. Yhteistyössä
linja-autokaupan kanssa järjestettäviä tekniikkaan tutustumistapahtumia Juhani
suosittelee järjestettäväksi. 3)
Juhani on eläkeläinen 1.6. alkaen ja nauttii vapaalla olosta. Yhdistyksen jäsenmaksulappua hän ei ole nähnyt
moneen vuoteen.

yhdistykselle hyvää tulevaisuudessakin. Hienoa, että
ajatus on kantanut näihin
vuosiin saakka, ja siis jatkoa.
Yhteishengen ja tutustumisten merkeissä näin vanhaan
viitaten toivon yhteisten
matkojen ja tutustumiskäyntien järjestämistä. 3) Jari on
eläkkeellä lavettikuljettajan
tehtävistä. Hän kuljetti lavetilla metsäkoneita Suomeen
ja ulkomaille sekä ajoi myös
autolavettia. Yhdistyksen jäsen en ole ollut enää yli kymmeneen vuoteen.

13 Jari Ristell.
1) Perustavasta kokouksesta
muistuu mieleen. Kysymykseen, mikä on paras kiitos
minkä tilausajokuljettaja voi
saada, niin joku siellä möläytti, että se on kun saa tippiä.
Tuon kaltainen tärkeysjärjestys kuitenkin heti alkuun
torjuttiin. Joten tämä episodin esiintuoma asia ei tullut
mukaan uuden yhdistyksen
periaatteisiin. Tuulilasikyltin
suunnittelu on Jarin aikaansaannos eli vielä edelleen
käytämme Jarin suunnittelemaa kylttiä. 2) Jari toivoo

15 Seppo Lind.
1) Eipä noin vanhoja asioita
paljon muista. Hallituksen
kokouksia oli ensimmäisen
vuoden aikana aika monta. Hyviä ideoitahan niissä
tuli esiin paljon. 2) Toivon
yhdistyksen tekevän paljon
toimintaa jäsenille. Ensimmäisen vuoden aikana meillä oli jo useita tilaisuuksia,
joissa pääsimme tapaamaan
toisiamme. Jotakin sellaista
varmaan jäsenet nykyäänkin
kaipaavat. Kävin tässä hiljattain Asikkalassa Lehmonkärki nimisessä paikassa, jossa

Meiltä kysytään: Miksi
matkailua Suomessa pidetään kalliina?
Me vastaamme: Siksi, että se on
kallista! Suomessa ollaan mestareita
keksimään yrityksille kulueriä, jotka
sitten täytyy rahoittaa asiakkailta
otettavalla hinnalla.
Meiltä kysytään: Mistä
Suomeen saataisiin Euroja
ja muita valuuttoja?
Me vastaamme: Kysymys on varsin
ajankohtainen , mutta visainen?
Huolimatta siitä, että meillä on eräs
Euroopan suurimmista julkisista
sektoreista, se ei tuota meille rahaa
ulkomailta.
Meiltä kysytään: Miksi
Suomessa nopea päätöksenteko on niin vaikeata?
Me vastaamme: Koska Suomessa
olevat erilaiset järjestöt eivät ole

joutuneet opettelemaan sellaista.
Luultavasti on tulossa uskomattoman nopea oppimisen jakso siinä
vaiheessa, kun rahat on loppu myös
jäsenmaksujen maksajilta.
Meiltä kysytään: Mikä on
paras konsulentti markkinoilla?
Me vastaamme: Tähän kysymykseen
on kerrankin helppoa vastata. Ennen
sanottiin, että markka. Nyt voimme
sanoa, että Euro!
Meiltä kysytään: Miksi
ajoväyliä tukitaan kaikenlaisilla kukkapurkeilla ja
kavennuksilla?
Me vastaamme: Ilmiö on sangen
mielenkiintoinen. Yleisesti ottaen
luulisi, että kokeilut tehtäisiin liikenteellisesti hiljaisemmilla väylillä,
kuten esim. Liettuan Kaunasissa
kävelykatu, niin Suomessa homma

isännän kanssa keskustellessani tuli esiin esimerkiksi
mahdollisuus järjestää tilausajokuljettajille joku tällainen
yhteinen tilaisuus. 3) Edelleen ajelen tilausajoja. Jäsenmaksulappua en ole nähnyt
moneen vuoteen, Seppo kertoili.
Kysyjän loppukaneetti
Kuten haastatteluista selviää,
on yhdistyksen alkuaikana
ollut kovaa innostusta. Toisen kysymyksen vastauksista on luettavissa, että samaa
toivotaan edelleen. Kunnioitamme tätä ensimmäistä
hallitusta siitä, että se sai
tällaisen oman meille kaikille tilausajoissa kuljettajina
toimiville tarkoitetun kerhon
syntymään.
Hienoa, että kaikki vielä tavoitettavissa olevat löytyivät
ja vastailivat. Heidän kanssaan tuli juteltua paljon muutakin, mutta tässä ovat vain
vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Kiitän kaikkia.
Matti Kulmala

tehdään omituisesti , aivan kuin
liikenneleikkikaupunki olisi siirretty
aikuisten maailmaan.
Meiltä kysytään: Tarvitsisiko kaupungissa polkupyörillä ajavat ajotodistuksen?
Me vastaamme: Ajatus on oikein
ajankohtainen, mutta tuskin tulee
vielä vähään aikaan Suomeen!
Meiltä kysytään: Mikä liikenteessä on suurin ongelma?
Me vastaamme: Vaikeahko kysymys.
Tehdyn pikakyselyn yhteenvetona
tuli lopputulemaksi , että asenteet
muita kohtaan. Tämä asenne-juttu
onkin sitten tavattoman moniselitteinen. Pohdimme sitä lisää ensi
numerossa!

PIKKUBUSSILLA
MAAILMALLE
Tilausajokeikalla saattaa
tutustua mielenkiintoisiin
ehdotuksiin, jos vain tulee
ottaneeksi asioita puheeksi.
Vihti-Seuran ry:n matkalla
Lahteen ja sen ympäristöön
bussissa oli alueellisena oppaana Tuula Santala Lahden seudun oppaat ry:stä.
Mielenkiintoisten kohteiden ja tarinoiden jälkeen jäi
hieman aikaa keskustella
ns. vapaista aiheista, kuten
mikä voisi olla Tuula Santalalle mielenkiintoinen
paikka tehdä opastusmatka
Suomen rajojen ulkopuolella. Vastaus tuli nopeasti,

Bretagne!

Kohde kuulosti mielenkiintoiselta ja ajatukseksi tuli
tehdä matka pikkubussilla
jossain sopivassa yhteydessä.
Tällainen voisi olla esimerkiksi Tilausajokuljettajat ry:n
oma retki Ranskaan. Asiantuntevan oppaan kanssa riittävän monen päivän matka
kohti Eurooppaa voisi tuoda
uusia oivalluksia bussimatkailuun ja samalla päivityst
liikennetietoihin ulkomailla.

EHDOTUS BRETAGNEMATKALLE

Mutta millainen retki sitten
voisi olla? Tuula Santalalla
oli siihen heti vastaus; 12
vuoden kokemuksella erilaisten ryhmien kanssa erityisesti Bretagnessa. Niemimaa
tunnetaan omasta mustavalkoisesta lipusta, bretonin kielestä, siideristä, krepseistä,
meren herkuista, kelttiläisestä musiikista, megaliiteista ja
druideista, hienoista kallioisista sekä myös hiekkaisista
rannoistaan.

Bretagneen tultaisiin pohjoisesta eli Normandian
puolelta. Siellä voitaisiin tutustua liittoutuneiden maihinnousupaikkoihin ja rannikon kaupunkeihin. Muita
kohteita voisivat olla:
			
Mont St. Michel - luostarisaari Normandian ja
Bretagnen rajalla, suuri
vuorovesivaihtelu St. Malo
viehättävä rantakaupunki,
linnoitus

Kolmen päivän siirtymäajon
voisi jaksottaa Tukholmasta
aamulaivalta yöpymiseen
Hannoverin pohjoispuolelle. Sieltä seuraavana päivänä kohti Pariisia ja sen ohi
esim Evreuxin kaupunkiin.
Kolmantena päivänä päästäänkin jo kohdealueelle.
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Brest - iso merenrantakaupunki Brestin ja St. Malon
välinen rannikkolinnoja,
majakoita...
Quimper- hieno, vanha
kaupunki Cornouaille - linnoitus Pont Aven taiteilijoiden kylä, H.Schjerfbeck
maalasi siellä, myös Gauguin.
Lorient -saksalaisten sukellusvenetukikohta, Itä-Intian
kauppakomppanianmuseo, linnoitus Auray, idyllinen satama Vannes, hieno,
vanha kaupunki Carnac,
-salaperäiset menhirit
Quiberonin niemimaa upeat maisemat, melkein
saari.
Kaikkiin yllämainitt uihin
kohteisiin voit tutustua
verkossa antamalla hakusanaksi kaupungin tai paikan
nimen.
Paras matkustusajankohta
on toukokuun loppu tai kesäkuun alku. Hinnat ovat
silloin alhaisemmat kuin
ranskalaisten oman loma-

kuukauden eli elokuun aikana ja on helpompi löytää
majoitus
paikkoja. Toinen hyvä ajankohta on syyskuu.

Keski-Eurooppaan
matkatessa kilometrejä kertyy
luonnollisesti kohtalaisen
paljon.
Mukavassa seurassa matka

VA AT E - L A H J A - S I S U S T U S
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taitt uu nopeasti, kun useampi kuljettaja jakaa vuorollaan vasemmanpuoleisen
etupenkin. Samalla ajaessa
voi päivittää ulkomaan ajamisen tietoja ja taitoja.
Vaihtoehtoisia keinoja voisivat olla lentäminen ja kohteessa pikkubussin vuokraaminen halutuksi ajaksi.
Isomman pikkubussin saaminen vuokralle vaatii puuhastelua netissä. Pääsääntöisesti busseja vuokrataan kuljettajan kera. Tietenkin voidaan kuljetusvälineen kohdalla huomioida olemassa
olevat liikennöitsijäsuhteet
esimerkiksi siten, että jollain
yhtiöllä voi auto olla jo valmiiksi vapaana Ranskassa
odottelemassa myöhemmin
tulevia muita ryhmiä.
Ajatus pikku pyrähdyksestä Bretagneen mukavassa
seurassa onkin vain ajan
kysymys. Katsotaanpa, koska matka alkaa...!
Teksti Uusimäki
Kuvat ja reitin suunnittelu
Tuula Santala

SYKSY - JA
TALVIHUOLLOT
KALENTERIIN

olla jopa puhtaampana, kuin
menneessään
prosessiin.
Polttoaineen ja öljyn yhteensopivuus on hyvä tarkistaa
valmistajien ohejista.

Kesän sesonkijaksot ovat vähitelle taittumassa. Jatkuvaa
ajoa aamusta iltaan ja usein
yölläkin. Koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat jatkuvassa
käytössä, on saattanut muodostua huolto-ja korjausvelkaa, joka olisi syytä kuitata
pois ennen ilmojen kylmenemistä pakkasen puolelle.

Vaihteistot ja perät ovat oma
lukunsa. Valmistaja saattaa
ilmoittaa, että öljyjä ei tarvitse vaihtaa lainkaan, mutta
olosuhteemme ovat sellaiset,
että eipä vaihdosta välttämättä haittaakaan ole. Kondenssivesi on eräs haittatekijä
voiteluaineissa hiiliketjujen
pilkkoutumisen lisäksi.

Bussissa on, mallista riippuen, useita suodattimia, joiden
tehtävänä on poistaa haitallisia partikkeleita niin sisäämenevistä, kuin ulostulevista kaasuista, nesteistä etc.
Filttereiden tukkeutuminen
aiheuttaa ongelmia ja lisäkuormituksia niiden vaikutuspiirissä oleville kohteille,
ihmisille ja kone-elimille.
Bussin ilmahuollon sisältövirtaa siivilöivät tuulilasin-,
ilmastointilaitteen-, moottorin-, ja jarrujärjestelmien
suodattimet ja kuivaimet.
Järjestelmissä on useampia
erilaisia kohteita, jotka tulee
puhdistaa, vaihtaa tai korjata
ennen kylmiä ilmoja. Puhaltimet ovat vielä oma osaryhmänsä, joilla on tietty käyttötuntimääränsä. Niiden sähkömoottorit joutuvat lujille,
jos suodattimet tukkeutuvat
yli sallitun arvon. On huomioitavaa tarkastaa myös laitteistojen toimintaa ohjaavat
anturit, jotka pölyyntyvät ja
antavat väärää infoa tietokoneohjaukselle. Missä ”nuuskijat” milloinkin sijaitsevat,
onkin hyvä kysymys!
Moottoriosastoon sisältyvät
kohteet vaativat nekin oman
huomionsa. Laitetekniikan
kehittymisen myötä ovat
myös ongelmapaikat lisääntyneet. Ilman kulku koneessa on hyvinkin monimuotoinen, ennenkuin se tulee ulos
pakoputken päästä. Saattaapa

Kansankuljettimissa on sesongin aikana saattanut vierailla suuri väkimäärä ja sen
vuoksi sisäsiivous ja lasipintojen puhdistaminen perusteellisesti olisi hyvä asia. Ammattihenkilö voisi olla hyvä
sijoitus puhdistuksiin.
Kalusto kuluu käytössä ja
ammattihenkilöiden tekevät
syynäykset voivat paljastaa
tulossa olevan ongelman.
Kun itse on tehty, mitä on
mahdollista, niin kuntotarkastus merkkiliikkeessä voi
vähentää riskiä tien päälle
jäämistä.

Osat syyshuoltoon kannattaa
tilata ennakkoon. Yleinen
huomio on, että varastoja
pidetaan kohtalaisen pieninä, kun ideana on päivänkahden toimitusaika jostain
keskusvarastolata. Se , että
tuleeko silloin oikea osa , ei
ole varmaa ja aikajousto oikeiden osien saamiseen on
olemassa.
Isko Uusimäki

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

LAUKKU-CENTER

Hyvää palvelua

20 vuotta!

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

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

info@harkapakari.fi

www.harkapakari.fi
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ELECTRICITY, GÖTEBORG

Volvo 7900 Electric bussi ja sen ympärille kehitetty ElectriCity –konseptin lanseeraustilaisuus Göteborgissa 24.7.2015

Juhannuksen jälkeen Göteborgissa järjestettiin maailman
laajuinen ElectriCity –konseptin
lanseeraustilaisuus. Tilaisuuteen
oli kutsuttu ympäri maailmaa
liikennöitsijöitä, joukkoliikenneviranomaisia sekä muita
alan asiantuntijoita. ElectriCity
lanseeraustilaisuus järjestettiin
samalla viikolla Volvo Ocean
Racen purjehduskilpailun maaliintulon kanssa.
Itselläni oli ensimmäisenä
päivänä mahdollisuus osallistua toisen ryhmän mukana
turistibussien uusiin innovaatioihin Volvo Demo Centerissä. Demo Centerissä oli
mahdollisuus koeajaa uusilla
innovaatioilla varustetuilla
busseilla sekä parilla puoliperävaunuyhdistelmällä.
Koeajettavissa busseissa oli
varusteina mm. Volvo Dyna-
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mic Steering, Lane Keeping
Support System sekä törmäyksenestojärjestelmä ja hätäjarrutustoiminto.
Volvo Dynamic Steering on
oiva apu nopealiikkeiseen
ohjaamiseen, kuten väistöliikkeissä sekä kaupunkiliikenteessä
kadunkulmissa
kääntymisissä.
Dynamic
Steering vähentää ohjaamisessa tarvittavaa voimaa ja
siten kuljettajan ratin pyörittämistä. Tästä vuodesta 2015
Volvo busseihin on ollut
mahdollista saada lisävarusteena Lane Keepin Support
System. Järjestelmä varoittaa
kuljettajaa, jos bussi ylittää
reunaviivan
tahattomasti.
Toinen lisävarusteena saatava järjestelmä on eteenpäin
törmäyksen varoitus- ja hätäjarrutusjärjestelmä. Järjes-

telmä sisältää myös ACC:n
(Adaptive Cruise Control).
Eteenpäin törmäyksen varoitus- ja hätäjarrutusjärjestelmä estävät peräänajon mm.
pysähdyksissä olevaan ajoneuvoon. Järjestelmä varoittaa ensin kuljettajaa edessä
olevasta esteestä, jolloin kuljettajan tulisi aloittaa jarruttaminen. Mikäli kuljettaja ei
jarruta, järjestelmä tekee sen
kuljettajan puolesta ja siten
estää törmäyksen.
Volvo Demo Centerissä kuljettajilla oli mahdollisuus
osallistua taloudellisen ajon
kilpailuun. Itsekin osallistuin, mutta sijoituksesta minulla ei ole tietoa. Voittajaksi
suoriutui ruotsalainen kollegamme, joka oli pelannut Ishiftillä, laittamalla sen aina
vapaalle, kun oli mahdollis-

ta. Ei taitaisi tuo menettely
toimia todellisessa työtilanteessa?
Maapallon väestöstä lähes
puolet asuu kaupungeissa. Väestön muuttoliike on
saanut aikaan vaatimuksia
parantaa kaupunkien ilmanlaatua ja samalla kehittää
joukkoliikenteen kulkutapaosuutta asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. ElectriCity lanseeraustapahtumassa
esiteltiin täysin uusi sähköbussi Volvo 7900 Electric
ja sen ympärille rakennettu
konseptikokonaisuus nykyaikaisine varikkoineen ja
seu ra ntajä r jestel m i neen.
La nseeraustapa ht u massa
pidettiin
mielenkiintoisia
luentoja ja seminaareja konseptin ympäriltä. Luentoja
pitivät mm. Hågan Agnevall,

Sähköbussia ladataan pantografilla päätepysäkillä Chalmersissa. Lataus kestää vain kuusi minuuttia
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Volvon Demo Centerissä oli koeajettavana 6 bussia ja pari puoliperävaunuyhdistelmää
President Volvo Buses, Niclas Gustavsson, ElectriCity
yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Roger Vahnberg,
vanhempi varapuheenjohtaja
Västtrafik, Magnus Åkerhielm, toimitusjohtaja Keolis
Sweden ja Bernt Stilluf Karlsen, hallituksen puheenjohtaja Ruter AS Norja.
Ensimmäiset kolme Volvo
7900 Electric sähköbussia liikennöivät Göteborgissa Västtrafikin suunnittelemaa linjaa nro 55 Lindholm Science
Parkin ja Johanneberg Science Parkin välillä. Linja yhdistää Chalmersin Teknisen
yliopiston ja Lindholmenin
Science Parkin, joka tarjoaa
kansainvälisen
neutraalin
kehitysympäristön liikenne-, tieto-, ja mediatekniikan
tutkimukselle, innovaatioille
ja koulutukselle. Linjaa 55
Göteborgissa operoi Keolis
Sweden. Kolmen sähköbussin lisäksi linjalla operoi seitsemän Volvo7900 Electric
Hybrid bussia. Göteborgin
sähköbussilinja on suunniteltu ja tehty yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Volvo
on ollut vastuussa busseista ja niiden tekniikasta sekä
tämän ympärille luodusta
varikko ja seurantajärjestelmästä. Göteborgin Energia
on rakentanut latausasemat
ja Chalmers Estate Real on
kehitellyt uniikit sisäpysäkit,
kuten esimerkiksi kirjastopysäkin. Tällä pysäkillä halutaan kuvata erityisesti sähköbussin käyntihiljaisuutta.
Sähköbussilinjan
pysäkin
voisi rakentaa vaikka osaksi
kahvilaa tai ostoskeskuksen
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keskusaukiota.
Päästöttömyys ja hiljaisuus luo uusia
ja osin jännittäviäkin mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen.
Kaupunkikuvaa
voidaan
tiivistää
tulevaisuudessa
sähköbussien päästöttömyyden ja hiljaisuuden vuoksi.
Nykyiset pysäkit on pakotettu suunnittelemaan ja
sijoittamaan kauemmas asutuksesta, jotta äänistä ja pakokaasuista aiheutuvat häiriöt olisivat mahdollisimman
minimaaliset. Sähköbussien
käyttöönottaminen antaisi
mahdollisuuden suunnitella
ja luoda pysäkit yhä lähemmäksi asutusta, osaksi sosiaalista tapaamispaikkaa, kuten
esimerkiksi kahvilaan. Miten
sisäpysäkki toimii talvella jää
kuitenkin nähtäväksi. Nykyiset kokeiltavana olevat sisäpysäkit vaativat lämpötilan
seurantaa ja säätämistä niin
kylmyyden
poistamiseksi
kuin kosteuden tiivistymisen minimoimiseksi. Linjan
55 varrella olevat pysäkkikatokset on varustettu interaktiivisilla näytöillä, wifillä,
aurinkokennoilla sekä sähköpistokkeilla mobiililaitteiden lataamisen mahdollistamiseksi
Volvon sähköbussit ja sähköhybridibussit on varustettu
pantografisella latausjärjestelmällä. Latausjärjestelmä
on Volvon, Siemensin ja
ABB:n yhteistyössä kehittelemä avoin järjestelmä, joka
mahdollistaa myös muiden
valmistajien bussien latauksen. Järjestelmän voi ottaa
kuka tahansa käyttöönsä.

Bussin latausaika päätepysäkillä on vain kuusi minuuttia.
Sähköbussin energiankulutus on 80% alhaisempi kuin
dieselin. Sähköbussit ovat
hiljaisia, mutta ovatko ne kuitenkin liian hiljaisia? Aiheuttavatko ne hiljaisuudellaan
suuremman riskin joutua
onnettomuuteen esimerkiksi
jalankulkijan kanssa? Tämä
on yksi keskeisimmistä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä tulevaisuuden kehitystyössä.
Volvo 7900 Electric on sisältä avaran valoisa suurten ikkunoiden ansiosta. Matkustamo on varustettu wifillä ja
usb-latauspistokkeilla. Bussissa on vain isot keskiovet,
joiden on laskettu lyhentävän
pysäkillä oloaikaa ja siten
kustannuksia. Kuljettaja istuu omassa ohjaamossaan
bussin etuosassa, joka on
eristetty kokonaan. Kuljettajan paikka on sijoitettu normaalista poiketen keskelle
ajoneuvoa.
Tulevaisuudessa joukkoliikennettä tullaan hoitamaan
kaupunkien
keskustoissa
sähköbusseilla. Keskustoista
esikaupunkeihin tullaan liikennöimään hybridibusseilla. Seutulinjoille soveltuvat
parhaiten Intercity hybridit
ja pitkillä matkoilla ylivoimaisesti paras vaihtoehto on
dieselbussi niiden pitkän toimintasäteen vuoksi.
Toisena päivänä ohjelmaan
kuului tutustuminen uuteen
Volvo Bus Experience Centeriin aivan monien tunteman
Volvo museon vieressä. Vol-

vo Bus Experience Centerissä luovutetaan uudet bussit
tilaajille. Samassa rakennuksessa toimii tulevaisuuden
korjaamo, jossa huolletaan ja
korjataan mm. sähköbussit.
Korjaamoon on rakennettu
”terassi”, joka ylettyy sähköbussin katon reunan tasalle,
jolloin sieltä on helppo tehdä
huolto- ja korjaustöitä bussin
katolle. Sähköbussissa suurin osa tekniikasta sijaitsee
katolla. Volvo Bus Experience Centerin yhteyteen on
sijoitettu myös sähköbussien
latauspisteet yöpysäköintiä
varten.
Electri-City konseptiin kuuluu osana Traffic monitoring
system, jonka avulla pystytään seuraamaan sähköbussien liikkeitä, latausten
toimintaa sekä jäljellä olevan
varauskapasiteetin riittävyyttä.
ElectriCity on tulos hyvästä yhteistyöstä yhdessä tutkimuksen, teollisuuden ja
yhteiskunnan kesken, jolla
on haettu kestäviä ratkaisuja
tulevaisuuden joukkoliikenteelle. Erilaisilla latausmahdollisuuksilla voidaan etsiä
jokaiselle linjalle toimivin ja
tehokkain ratkaisu suorittaa
lataus sekä liikennöinti mahdollisimman
tehokkaasti.
Standardien puute on yksi
tämän hetken suurimmista haasteista sähköbussien
yleistymiselle maailmalla.
Teksti ja kuvat;
Kim Venesjärvi, Volvo

Sisäpysäkki Lindholm Science Parkissa

Kirjastopysäkki kuvaa erityisesti
sähköbussien käyntihiljaisuutta. Kuva; Volvo

Volvo 7900 hybridi on saapumassa
Lindholm Science Parkin sisäpysäkille

Linja 55 pysäkeillä on käytössä
interaktiiviset näytöt

Sähköbusseissa on mahdollisuus
ladata mobiililaitteita

Linjan 55 pysäkkikatokset on varustettu aurinkokennoilla, mobiililaitteiden latauspistokkeilla ja wifillä
Usb-pistokkeista

Sähköbussista dieseliin. Sähköistämisen eri tasot
tulevaisuuden joukkoliikenteessä
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Rahoitusjohtaja JUKKA KAJANDERIN kanssa
kaffella Pohjola Pankin / Osuuspankin uuden
toimitalon kahviossa, Helsingin Teollisuuskadulla Vallilassa.

RAHALLA SAA JA BUSSILLA PÄÄSEE
Uuden, tai käytetyn bussin hankinta pyörii monella ajatuksissa. Yksistään nettiä hieman
selailemalla rahoittajavaihtoehtojen määrä on merkittävä. EU:n mukanaan tuoma "kotimaisuus" Euro-valuutassa, voi olla kiinnostava tutkimuskohde ihmistenkuljetusvälinettä
suunnitteleville; mikä niissä on oikeasti suomalaista ja mikä ulkosuomalaista. Autobussin
ostaminen salkullisella rahaa pöydälle kaadettuna, lienee harvinaisempaa.
Suomalaiset ovat jo oppineet
selvittelemään rahoituksen
kiemuroita kohtuullisesti,
mutta lisäinfon saaminen ja
entisen tiedon päivitys ennen
päätösten tekoa, voisi olla
paikallaan.
Kuinka sitten tulisi toimia, jos
tarve kaluston hankintaan on,
mutta ylimääräistä"repullista
rahaa" ei ole heittää suoraan
kehiin! Edellämainittu nettitieto on hyvä aloitus, mutta sen huonona puolena on,
että sopivuus ja ratkaisut
ovat yleisluonteisia sekä, vain
suuntaa antavia.
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Pohjola Pankin raskaankaluston rahoitusjohtaja Jukka Kajander kokee tärkeäksi, että
rahoittaja olisi projekteissa
mukana heti ensimetreiltän
jo silloin, kun idea bussin
hankinnasta on saatu. -On
paljon halvempaa selvittää
kaikki osatekijät ja niiden
vaikutus lopputulokseen ennen ratkaisevia päätöksiä,
kuin jälkikäteen ihmetellä tapahtumien syitä ja seurauksia. Kajanderin luotsaaman
pankkisektorin ammattilaisilla on pitkä kokemus kuljetusalalta ja tuhansista erilaisista tapauksista ja niiden
ratkaisumalleista.

On turhaa vaatimattomuutta
olla käyttämättä tätä tietokantaa omien tavoitteiden
kokonaiskuvan hahmotuksissa ja positiiviseen lopputulemaan pyrkimisissä.
Eräs tärkeä ja huomionarvoinen asia ennakkosuunnitteluissa on se, mihin hankinnalla ollaan oikeasti pyrkimässä
tai luullaan, että ollaan. Onko
tuleva hankinta "perheenjäsen" vai "bisneksentekoväline"! Mitä laitteelta halutaan
sen aktiivisen toiminta-ajan
jälkeen. Laitetaanko kiertoon ja otetaan uusi kulutukseen. Ostetaanko se omaan

käyttöön johonkin muuhun
ajoon ja lisätään kalustomäärää uushankinnalla. Koneet
kuluvat käytössä ja korjausmäärät kasvavat sen mukana. Määräykset muuttuvat ja
Euro 6-moottorit ovat tämän
ajan säädöksellisiä tavoitteita. Euro- 6 saattaakin olla
hieman pitkäikäisempi ennen seuraavia versioita, koska
laitteistoista on tulossa liian
hankalia toteuttaa kestävästi. Euro 7:n kohdalla melu-ja
rengaskysymykset ovat esillä
tulevaisuudessa, ei niinkään
moottoritekniikka.
Rahoitus on monisäikeinen
juttu. Huoltoleasing ( huoltoohjelmalla täydennetty vuokraus) on osamaksusopimusten kanssa suosituimmasta
päästä. Omarahoitusosuus
vaihtelee 20-30% tietämissä, mutta tapauskohtaisuus

Onko
tuleva
hankinta
”perheenjäsen” vai
”bisneksentekoväline”?
Ota heti yhteyttä, kun tiedät ongelmia tulevan. On paljon helpompaa
järjestellä asioita, kun on käytettävissä riittävästi aikaa.
on merkittävää päätöksien
teossa. Muitakin on tarjolla,
mutta päiväntiedot eri vaihtoehdoista on hyvä tarkastaa. Huolto-leasing on hyvä
vaihtoehto
nykybusseille,
koska niiden tekniikka vaatii
merkkikohtaista osaamista,
erikoistyövälineitä ja päivityksiä. Hyvin huollett u auto
on toimintavarma ja sen seisokkipäivät ovat yleensä vähäiset. Huoltohistorialliset
vaihtoautot ovat kysytt yjä,
koska merkkikorjaamon dokumentoinneista
voidaan
selvittää, mitä kansankuljett imelle on oikeasti tehty.
Myös rahoittaja saattaa vaatia
merkkikorjaamon huoltajaksi tietyissä tapauksissa.
Mitä tehdä, jos kaikki ei menekään niinkuin olisi pitänyt? Rahoitusjohtajalla on
siihen suora vastaus. -Olisi

erittäin hyvä asia ottaa heti
yhteyttä, kun ongelmia tiedetään tulevan. On paljon
helpompaa järjestellä asioita,
kun on käytettävissä riittävästi aikaa. Käsittelyketjukin
on lyhyt mutta kotimainen.
Asioiden hoitamista Pohjola
Pankissa helpottaa rahoittajan suomalaisuus, koska päätökset voidaan tehdä ilman,
että niitä täytyy alistaa ulkomaille ratkaistaviksi. Suomi
on kuitenkin kokonaisvolyymiltään pieni tekijä eurooppalaisessakin mittapuussa.
Pohjola Pankilla on toimintaa mm. Baltian suunnalla,
mutta lopulliset päätökset
tehdään Helsingissä Teollisuuskatu 1:ssä.

Pieni kaupunki
kaupungissa
Uusitt u rakennuskokonaisuus on ulkoa erikoisen näköinen, mutta eipä sisätilatkaan ole tavanomaisuudella
pilatt u.
Työntekijöitäkin on enemmän kuin pienessä suomalaisessa kunnassa, kortteliin on
tulossa n. 5000henkilöä.
Yhteenvetona bussihankinnoista voi todeta, että on hyvä
päivittää tietonsa , ennenkuin
tekee päätöksiä. Pohjola Pankilla on vastauksia kysymyksiin.

Rahoitusjohtaja
Jukka Kajander 60v.
Peruskoulutus:
Autoinsinööri
Työhistoriaa lyhyesti:
Katsastusmies
Volvon
Kuorma-autot 14v
Pohjola Pankki Oyj:n
Logistiikan
Rahoitusjohtaja 17v

Kuvat ja teksti
Isko Uusimäki
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Makkaratulilla oli mukava porista. Lumijoenselän vastarannalla näkyy Lumijoki.

Kevätkokous Oulussa
Kartanon päärakennuksesta löytyy hienoja tiloja bilettämiseen
ja arvokkaampiinkin juhliin.
Kevätkokouksen toinen pöytäkunta. Pekka Pollari nuijan
varressa.

Kartanon isäntä Jari Pääkkö
esitteli taloa ja kertoi päivän
ohjelmasta.
Kevätkokous pidettiin 25.4.2015,
tällä kertaa Oulujärven alueella.
Kokouspaikkana Peuhun kartano Oulunsalossa ja majoitukset
hoituivat hienosti Oulun Cumuluksessa. Järjestelyt hoituivat
Oulujärven alueen aktiivien
toimesta hienosti. Peuhun kartano tarjosi aivan mielettömän
upeat puitteen kokouksellemme
ja viikonlopunvietolle. Talo tarjoaa monipuolisia palveluja niin
yksityisille kuin yrityksille ja yhteisöille.
Kokoukset, juhlat, koulutustilaisuudet ja erilaiset yritystilaisuudet ovat Peuhun ominta aluetta.
Kartanon miljöö ja upeat rantamaisemat tarjoavat upeat puitteet miltei mihin tahansa.
Katso netissä: www.peuhu.net
Kevätkokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja sen lomassa
nautimme herkullisen lohikeittoaterian. Puheenjohtajan toimi Oulujärven alueen
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pj. Pekka Pollari. Kokous eteni hyvässä hengessä ja Tili- ja
vastuuvapaus myönnettiin
asianosaisille. Toiminta sai
jäsenistön siunauksen ja pääsimme aktiviteettien pariin
eli reipashenkistä ulkoilua
oli luvassa. Muodostimme
joukkueet ja lähdimme nauttimaan Peuhun hienosta pihapiiristä. Ohjelmassa oli urheilua linja-autonkuljettajan
vartalolle sopivalla tavalla.
Lajit painottuivat keveisiin
heittolajeihin, mukana oli
myös pallonkuljetusta lehtipuhaltimella ja viimeksi
frisbeegolfia 9-väyläisellä radalla.
Rantasaunalla oli aikaa jälkipeleihin ja porinaan alan
ilmiöistä. Jari paistoi lettuja,
makkaratulet paloivat rannalla, palju ja sauna virkistivät mukavasti.
Ilta huipentui herkulliseen illalliseen kartanon pääraken-

nuksessa. Samalla oli mukava
tutustua talon mahdollisuuksiin. Tiloja löytyy niin bilettämiseen kuin arvokkaampiin
juhliin. Saimme nauttia talon
buffetpöydän antimista. Jälkiruoan yhteydessä näimme
taikuri Salla Pyynyn esityksen. Nuori nainen on vuoden
2012 Junioritaikureiden Suomen mestari ja 2010 hän sai
kunniamaininnan viihdyttävimmästä esityksestä.
Kts. Lisää www.taikurisalla.fi

Vielä ennen siirtymistä Oulun yöhön, tutustuimme kartanon yhteistyökumppanin
majoitustarjontaan. Aivan
naapurissa on uusia huvilaosakkeita, joita käytetään
Peuhun majoitustarpeisiin.
Oulun yössä kävimme katsomassa Yö-yhtyeen keikkaa
ja Oulun Kärppien juhlaa,
heidän voitettuaan Suomen
mestaruuden ja yms hauskaa
menoa.
Teksti ja kuvat; Timo Rinnekari

Lehtipuhallin on aika konstikas vekotin pallopeleihin. Kim Venesjärvi vie palloa maaliin.

Kartanosta löytyy vaikka tällainen
baari, jota Kälkäisen Seppo ihailee.

Frisbeegolf on hieno
laji, sopii erinomaisesti
myös bussiväelle. Pekat
Maunu ja Kantola vievät
frisbeetä maalikoriin.

Illan ohjelmanumerona oli taikuutta, jota
meille Salla Pyyny (oik) taidokkaasti esitti.
Eve Ponto toimi avustajana.

Golfkierroksen jälkeen
rantasaunaan ja Jarin
paistamia lettuja syömään.

Voittajan riemua.
Vasemmalta Matti Saarinen,
Jarl Andström, Kim Venesjärvi
ja Antti Rintamäki.
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Pohjolan Matkan
Markus Nieminen Outi Itkosen katsastuksessa.
Autotalolla käy päivittäin valtaisa määrä
busseja. Siinä kuljettajalle jää pieni hetki, jota
käytimme ryhtikatsastukseen.

Ryhtikatsastus Autotalolla
Saimme toukokuussa 2015 yhteydenoton Valmius Hyvinvointiin
Group Oy:stä, yhteistyössä oli
myös Bussialan Kehittämispalvelut Oy. Kyseessä oli kuljettajan
työergonomiaan ja oikeaan kehon kuormitukseen pureutuva
projekti, jota haluttiin kokeilla
yhteistyössä kanssamme. Ergonomiassa riittää työsarkaa, sitä
ei käy kiistäminen. Asia kuulosti
heti hyvältä ja tärkeältä, joten
lähdimme miettimään toteuttamista. Sovimme tapahtumapaikaksi Autotalon parkkipaikan,
jossa käy päivittäin kymmeniä
busseja. Ryhmän vieraillessa
Temppeliaukion kirkossa, on hyvää aikaa tarkastella työergonomiaa ja oman vartalon ryhtiin ja
balanssiin liittyviä asioita.
Tapasin Autotalolla Valmius-fysioterapeutit
Helena
Pahkajärven ja Outi Itkosen.
Allekirjoittanut toimi yhte-
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yshenkilönä ja ns. sisäänheittäjänä. Tutkimukset tehtiin
kätevästi kuljettajan omalla
työpaikalla eli bussissa. Päivän aikana noin 20 kuljettajaa
ehti tarkastukseen ja sai samalla hyviä ohjeita työhyvinvointiin aina ravitsemuksesta
työskentelyergonomiaan ja
mikä tärkeintä, vartalossa
olevien ryhtivirheiden korjaamiseen. Tämä kaikki vei
aikaa kuljettajaa kohden vain
10-20 minuuttia.
”Tilausajokuljettajia pääsee
yleensä tapaamaan vain koulutuspäivillä.
Halusimme
selvittää onko mahdollista
viedä Valmiuden toimintaajatuksen mukaan hyvinvointipalveluita myös heidän työpaikalleen eli linja-autoon.
Olimme todella iloisia, kun
Bussialan Kehittämispalvelut
Oy ja Tilausajokuljettajat Ry
lähtivät yhteistyöhön kans-

samme. Uskomme lyhyisiinkin hyvinvointihetkiin, jotka
antavat henkilökohtaisia ja
konkreettisia ohjeita oman
hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tämä oli hieno yhteistyöpäivä”, pohti Helena Pahkajärvi
tilaisuuden jälkeen.
Varsin moni oli hyvinkin
perillä oikeasta ravinnosta,
liikuntaakin harrastettiin eli
päällisin puolin kaikki näytti oikein hyvältä. Vuodet ja
ajetut kilometrit tekevät kuitenkin tehtävänsä ja pientä
ohjeistusta tai vinkkejä taisi
tulla kaikille. Esimerkiksi
minulta löytyi lievää vinoutta
lantiossa silmämääräisesti 3
mm verran, ja sain siihen korjausohjeita. Tasaisella alustalla seisominen onkin ollut
kivuliasta puuhaa. Tämä
itselleni uusi asia löytyi nopeasti Helenan tekemässä
tarkastuksessa. Nyt oikeassa

kengässäni on alkuun vain 1
mm:n lisäpohjallinen korjaamassa tilannetta. Lisäksi sain
tähän tilanteeseen tarkoin
määritellyt venyttely- ja ergonomiaohjeet. Tilannetta seurataan, ja sen mukaan nykyinen korotus riittää, korotusta
lisätään, tai sen voi ottaa pois
jos venyttely ja ergonomisempi kehon käyttäminen työssä
ja arkitoimissa suoristaakin
lantion.
”Tutkimustemme mukaan
lantion vinoudella on suora
yhteys selkäkipuihin. Sen
vuoksi olemme palvelukentässä ehkä poikkeuksellisenkin tarkalla linjalla tämän
asian kanssa. Pitkäaikaisten
oireiden vähentymistä on
asiakkaillamme ollut niin
paljon, että tarkkuus tuntuu
kannattavan sekä ennaltaehkäisyssä että osana hoitoa.
Ja aina voi palata aiempaan

Asko Kallio-Könnö kävi isolla kirkolla. Kotiin viemiseksi tuli hyviä ohjeita.
asentoon, jos oireet pahenevat. Korjauskonstit ovat halvat, mutta on selvää että koskaan tiett y toimintatapa ei
sovi kaikille. Jokaisen keho
on niin yksilöllinen. Kun
pitkäaikainen kipu lievenee,
jopa poistuu, omasta hyvinvoinnistaan jaksaa pitää kokonaisvaltaisemmin huolta”,
miett i Helena.
Ryhtikatsastuksen
viesti
olikin se, että ryhti eli vartalon asennot kannattaa olla
kunnossa. Sen jälkeen tulee
kaikki muut terveyttä edistävät toimenpiteet. On mukavampi miett iä venytyksiä
ja treenaamista, kun kroppa
on paremmassa tasapainossa. Helenan mukaan harjoittelukin kohdistuu kehoon
silloin
ergonomisemmin.
Kuljettajat ott ivat asian vastaan kiinnostuneena ja päivä
oli todella onnistunut. Kova
tuuli ja kylmä sää pitivät olon
raikkaana. Jatkossa samoja
aiheita tullaan käsittelemään
ammattipätevyyskoulutuksissa. Kokonaisen koulutuspäivän aikana päästäänkin
keskitt ymään aiheisiin paljon
syvällisemmin.
Timo Rinnekari

Kolme vinkkiä ajoon:

1. Nojaa ajon aikana sivulle
vain hetkittäin, ja yhtä vähän
oikealle ja vasemmalle puolelle.
-Näin voit välttää monenlaisia toispuoleisia rasituskipuja
etenkin niska-hartiaseudussa
ja yläraajoissa.
2. Kohenna usein istumaasento tuolin perälle, ja nojaa
rennosti taakse. Näin alaselän
notko ja nikamien suora asento
säilyy. Ota tarvittaessa pieni lisätyyny alaselän tueksi.
- Alaselkä on sivulta katsottuna
suora, kun siinä on lievä notko!
Näin voit ehkäistä niska-hartiaseudun ylijännitystä ja selän
alueen väsymistä ja kipuja.
3. Venyttele tauoilla istumisen
vastapainoksi ainakin takareidet, lonkan etuosat, pohkeet
ja selkää eri suuntiin: ojennus
taakse, pyöristys eteen, kierrot
ja sivutaivutukset.
- Näin ehkäiset paljosta paikallaanolosta johtuvaa kehon
jumittumista ja jäykistymistä,
liikkuminen pysyy notkeana
ja olo toimeliaampana. Myös
keho on vetreämpi taakkojen
käsittelyyn ja on helpompi nostaa ergonomisesti.

Bonus: Muista välipalat ja tasaisen verensokerin ylläpito. Näin vältät verensokerin laskusta johtuvat väsymyspiikit. Näin vältät myös syömättömyydestä aiheutuvan
kovan nälän, ja siitä johtuvan liikasyömisen ja uuden
väsymyksen. Kun ruokailun jälkeen olo on virkeä, oikea
rytmitys on löytymässä.

PYHÄN VARAUKSET ALKAVAT
5.10. JA 12.10.

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, 3 televisiota, joista 1 taulu- TV
kortinlukijalla (antenniverkko), DVD- soitin, vajasta löytyy 2 polkupyörää, lämpöpistoke autolle. Pihalla on myös uusi, todella hieno 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.
Vuoden 2016 varaukset alkavat uusille lomalaisille 5.10. klo 9.00 ja jo aiemmin Pyhällä lomastaan nauttineille 12.10. klo 9.00.
Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € /
vrk, etusija kokonaisilla viikoilla.
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SUOMALAISTA OSAAMISTA
AUTON SISUSTUKSESSA

KARE TERVONEN, AUTON SISUSTAJA

Kare Tervonen on auton
sisustamisen ammattilainen. Hän on jatkanut
isänsä vuonna 1962 aloittamaa toimintaa. Miehen tietotaito-osaamista
on hyödynnetty laajasti
ammattiautoilijoiden
erilaisten vaatimusten
käytännön sovellutusten toteuttamisessa. Toiminta painottuu pikkubusseihin, mutta myös
muihin ajoneuvoihin on
olemassa ratkaisuja.
Autosisustuksessa Suomi oli
kärkimaita pitkään vuosituhannen vaihteen jälkeenkin.
Markkinoiden avauduttua
EU:n myötä, alkoi tilanne
muuttua. Direktiivi toisensa
jälkeen laittoi PK-yrittäjät
alalla sen tosiasian eteen, että
yhteistyö oli pakonsanelemaa turvallisuustodistusten
saamiseksi. Asian ydintä valottaa se, että kaikki rakenteelliset osatekijät on hyväk-
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sytettävä myös automallin
muuttuessa tai kokonaan
uudistuessa. Veto-, kaato-,
paloturvallisuus ja lukuisa
määrä muita edellytyksiä on
oltava, ennenkuin ihminen
voi päästä istumaan kuljetuslaitteeseen. Säädöstö koskee
myös muitakin autoja, kuin
bussikäyttöön tulevia. Vapaalla , luovalla yhdistelyllä ei
kulkimia voi enää rakennella.
Amerikantyylin idealla, että
"laitetaanpas vielä uima-allas
tuohon penkkien väliin" ei
ole enää tilaa direktiiveissä.

Ideat vientiin
Kare Tervosen ideat ovat
haluttuja myös kotimaan ulkopuolella. Turkissa yhteistyönä valmistettu, Sprinterin pohjalle, rakennettu VIP
-bussi on tuotenimeltään
Kareman ja edustaa korkeatasoista tuotantoa, jolle on
oma käyttäjäkuntansa myös
Suomessa. Luxus-varusteiset

bussit rakennetaan pääsääntöisesti ulkomailla, koska
kotimaisena versiona niiden
hinta nousee liian korkeaksi.
Viimeistelyä ja erikoisvarusteiden asennuksia tehdään
kuitenkin vielä täälläkin.

Työtä yli rajojen
Autosisustamisen globalisoituminen on tuonut omat
haasteensa suomalaisen työn
markkinoilla pysymiseksi.
Juhlapuheet eivät auta, kun
"euro" puhuu. Muuallakin
osataan tehdä laadukasta
jälkeä ja teollisten kansainvälisten verkostojen luominen
ovat mahdollistaneet edes
mahdollisuuden alan olemassaoloon. Komponenttien
valmistuksen hajauttaminen
koti-ja ulkomaille on arkipäivää. Jossainpäin tehdään
esimerkiksi matkustamotuolin jalusta, selkänojan runko ja käsituet taas muualla.
Materiaalit tulevat merikontissa kolmanteen paikkaan,
joka yhdistää rakenteet ja
verhoilee
lopputuotteiksi.
Neljännessä paikassa osat yhdistellään peltikuoriin lopputuotteeksi.

Suomalaisille markkinoille
kootaankin lähinnä taksi,koulu-,palveluautoja, joissa
Tervosen käytännölliset ratkaisut, mm penkkien malleissa ja kiinnityksissä, pääsevät
oikeuksiinsa. Pikkubussien
sisustusten huoltaminen ja
korjaaminen ovat arkipäivää
yrityksessä. Laitteistot ovat
kovassa käytössä, joten nopea ja luotettava toiminta on
todelliseen tarpeeseen.
Kare Tervosen pajassa oli
monta erilaista aihiota työn
alla. Matalalattiabussin rakenteissa on hyödynnetty
nelivetoversion osia siten,
että etuvedon jakokotelo on
käännetty 90astetta alaspäin
ja näin saatu kardaaniakseli
mahdollisimman matalalle.
( Autotyypin on esitellyt lehdessämme aiemmin 1-2014
s.22 Matti Kulmala). Auto
näyttää valmiina melkoisen
pelkistetyltä, mutta verhoilut
kätkevät merkittävän määrän
johdotuksia. Koululaisajoon
rakenteilla oleva "hylsy"taas
saa uuden sisustuksen ulkopellistä lähtien. Taksikäyttöön Karelta on valmistunut
monipuolinen valikoima autoja.

Rakennettu ajoneuvo on tilaajalleen aina iso investointi, jonka tulisi tuottaa tien
päältä periaatteessa kolmen
vuoden aikana kaikki kulut; yhteiskunnan maksut,
vakuutukset,
palkkakustannukset, teknilliset kulut,
markkinoinnit, yritykset kulut, yrittäjän kulut, hankintahintansa, uusinvestoinnin
kulut jne. Kokonaisuuden
tulee siis olla jatkuvasti käyttökunnossa ja huoltojen sekä
korjausten on tapahduttava
nopeasti. Varaosien saanti on
oltava turvattu.

Kotipesä kutsui
Kare Tervonen valmistui aikoinaan laivakone-ja hydrauliikka-asentajaksi. Wärtsilän
merimoottorit saivat jäädä,
kun perheyritys tarvitsi ammattitaitoista lisätyövoimaa.
-80 luvulla ruoriin siirtynyt
mies on kokenut kotimaisen
autokorisisustamisen ylä-ja
alamäet ja suuret muutokset
toimintamahdollisuuksissa. Edelleenkin tarvitaan
osaamista osien verhoiluissa
ja yksityiskohtien viimeis-

Lieneekö siinä syy, miksi
Kare Tervosen Autosisustus
Oy:n piha-alue oli aika yksimerkkinen.
Teksti ja kuvat
Isko Uusimäki
telyissä.
Ammattimainen
ote tuottaa korkeatasoisen
lopputuloksen, joka Suomen
olosuhteissa pitää kuosinsä
vielä satojen tuhansien kilometrien jälkeen.
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Tilausajokuljettajat ry:n
sääntömääräinen
syyskokous 13.11 - 15.11.2015
Esillä sääntöjen §11 määräämät asiat

Paikka: Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki
Hyvät jäsenemme,
yhdistyksemme viettää tänä vuonna
25-v. juhlavuotta ja järjestämme Teille
koko viikonlopun kestävän
hauskanpidon hyvässä seurassa.

Perjantaina 13.11.
klo 15 Huoneiden vastaanotto alkaa
klo 19 Alueosastojen välinen hohtokeilaus
(Hohtokeilaukseen osallistutaan neljän hengen joukkueilla,
alueosastoittain. Ilmoittautumiset sihteerille 01.11.2015 mennessä.)
klo 21 Texmex buﬀet
Lauantaina 14.11.
Klo 9.30 Syyskokous
Ansiomerkkien jako.
klo 10 Aveceille kauneusluento
klo 12 Lounas
Klo 13 Tutustumiskäynti Vakka-Suomen
Olutpanimoon ja Automuseoon,
(Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja vaihto klo 14.30.)
klo 17-19 Sauna ja poreallas käytettävissä.
klo 19 Mentalisti Pete Poskiparta
klo 21 Illallinen

Mentalisti Pete Poskiparta

Pete Poskiparta

Illan musiikista vastaa
Tomi Hentula ja Myrskylinnut
Sunnuntaina 15.11.
Klo 8-11 Aamupala
Klo 12 Huoneiden luovutus
kotimatkaa.
Kiitos kun olit mukana ja hyvää kotimatkaa
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 10.10.2015
Hinnat; pe-su 175€, la-su 130€, pelkkä lauantai 70€
Tilinnumero; FI76 3131100 0636807, viesti kenttään ”syyskokous ja nimet.”
Huom ! Lauantaina pohjoisen junalla Turkuun tuleville järjestetään kuljetus Uuteenkaupunkiin.
Lisää viestikenttään, jos tarvitset kuljetusta tai ilmoita Maijalle.
Ilmoittautumiset; maija.mikkola@tilausajokuljettajat.ﬁ, puh. 044-505 6673
Tilausajokuljettajat ry:n hallitus
Tilausajokuljettajat ryryLounais-alueosasto
02 02
Tilausajokuljettajat
Lounais-alueosasto

HAASTAA

Tilausajokuljettajien
hallituksen
sekä
muut
alueosastot
mukaan
Tilausajokuljettajien hallituksen
sekä
muut
alueosastot
mukaan
!
neljä
henkilöisin
joukkuein
hohtokeilaus
kisaan syyskokouksen
henkilöisin
joukkuein
hohtokeilaus
kisaan syyskokouksen
yhteydessä ! !
yhteydessä
Uudessakaupungissa 13.11.2015 klo 19.00 alkaen.
Uudessakaupungissa 13.11.2015klo 19,00 alkaen.
Ilmoittautumiset sihteerille 1.11.2015 mennessä.
Ilmoittautumiset sihteerille 1.11.2015 mennessä.
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Mäkipeuran St1 avattu Peurassa
Kemistä 4-tietä Rovaniemelle
matkattaessa on nyt käytössä aivan
uusi taukopaikka. Entinen ”Esso” kun
paloi kesällä 2014, niin Mäkipeurojen
piti rakentaa uusi tilaan. Uuden aseman tilat ovat nykyaikaiset sisältäen
normaalien ruokabaaritilojen lisäksi
pienen myymälän, josta löytyy myös
paikallisia tuotteita ja matkamuistojakin. Paikkoja löytyy noin 120:lle
matkaajalle, joista 30 on rajattavissa
kabinetiksi.

UUSI YRITYSJÄSEN

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Mäkipeura kertoo heidän perheen toimineen
tällä paikalla jo 40 vuotta. Paikka
tunnetaan myös ns. ”lättybaarina” eli
kahvin kera on mahdollisuus saada
ihan oikeita lättyjä.
Yhteystiedot ovat St1 Peura
Nelostie 3079 b, 95350 Peura ja puh.
016 439 277.

Ei kun poikkeillaan.
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TULEVAISUUDEN VISIOITA;
Matkailua on moneen lähtöön. Uutta suuntausta edustaa tiedepohjainen matkailu.
Mitä voisi olla tiedematkailu? Se on esimerkiksi bussiretkiä tieteen saavutuksiiin
tutustumiseen. Käytännön
tieteentekeminen tarkoittaa,
että se auttaa ihmisiä selviytymään arjen askareista. Sitä
ei vain ole kovinkaan hyvin
voitu markkinoida, koska sii-
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TIEDEMATKATKAILU
tä puutt uu perinteiset ”myynnilliset” elementit.
Meneillään on C2C-projekti,
joka tarkoittaa Cape to Cape,
Kapkaupungista Nordkapiin
ulott uvaa
kokonaisuutta,
jossa haetaan tietotekniikan
mahdollisuuksia ruohonjuuritason elämän laadun kohottamista jo tehdyillä innovaatioilla. Projektilla haetaan

Näitä ei saa unohtaa

myös kohteita, joihin ihmiset
voisivat matkustaa tutustumaan älypuhelimien sovellutuksiin esimerkiksi Euroopassa tai vaikkapa Afrikassa.
Tämän hetken mielikuva
maailmasta ei ole kovin auvoinen, mutta muutoksia voidaan tehdä, jos vain halutaan.
Afrikka itsessään on sen
kokoinen maailmanosa fyysisesti, että sen päälle voitaisiin nostaa muut mantereet
ja vieläkin jäisi täyttämätöntä tilaa. Mitä kaikkea siellä
puuhataan muutakin kuin
norsusafareita ja heimosotia,
voi olla monelle todellinen
yllätys. Suomalaiset ovat erittäin monessa projektissa mukana, mutta niistä uutisointi
on toistaiseksi tavattoman
pientä.
Kuinka tiedematkailuprojekti etenee, siitä kerromme lisää
seuraavassa numerosamme
henkilöhaastattelujen merkeissä.
Lähdetäänpä Joensuuhun!
Isko Uusimäki
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Kulunut kesä on jälleen
muistuttanut meitä tärkeistä asioista. Turvavyön
käyttö on aina tarpeellista.
Karkkilassa kakkostiellä
sattui turma, jossa henkilöauto ajoi linja-auton alle.
Linja-auto kaatui kyljelleen
ojaan. Turmassa olisi voinut
tulla pahaakin jälkeä, mutta
nyt selvittiin pienin vammoin ja ruhjein. Eläkeläisten ryhmistä olen oppinut,
että heillä turvavyöt ovat
kytkettyinä. Niin täytyi olla
tässäkin tapauksessa.

Julkisivu on ennallaan.
Talo ehostuu hyvää vauhtia.
Jotain tuttua ja paljon uutta.
Linjastot ovat vanhoilla paikoillaan vitriinistä löytyy myös
talon vanha tavaramerkki:
Katkarapuvoileipä.

Legendaarinen Lahnajärvi
on avattu uudelleen

Ruususen unta nukkunut,
nykyään 110-tien varrella sijaitseva ravintola on avattu
uudelleen nimellä Rantaravintola Lahnajärvi. Paikan
historia ulottuu vuoteen
1952, jolloin ovet avattiin
laatuaan ensimmäisessä taukopaikassa. Menestystarinaa
riitti 56 vuotta vuoteen 2008
saakka jolloin avattiin uusi
moottoritie Turun ja Helsingin välille, ja silloinen yrittäjä
jäi eläkkeelle sulkien ovet.
Talo on ollut 7 vuotta tyhjillään lukuun ottamatta tulok-

settomaksi jäänyttä yritystä
remontoida tilat ravintolakäyttöön.
Nyt on otettu uusi startti. Pia
Landen perheineen ja yhteistyökumppaneineen on tehnyt valtavan remontin ja uudistunut Lahnajärvi avattiin
11.8. Varsinaiset avajaiset
vietetään 18.9. Silloin pitäisi kaikkien toimintojen olla
kunnossa. Palaamme asiaan
avajaisten jälkeen.
Timo Rinnekari

Bussilla
Pietariin
viikoittain
BUSSIMATKAT
PIETARIIN
To - su 4 pv alk. 199 ! syksy-talvi. Kesällä alkaen 219 !
Helsingistä
suunta
Majoitus hotelli Moskova 219€
HH sis.aamiaisen,
matkareitti Turku - Helsinki - Hamina.
Hotellipaketti
3pv alk. 119€.
Useita lähtöjäkuljetuksineen
myös Oulusta-Jyväskylästä.
Junalla Pietariin
Helsingistä 2 pvLAL:n
alk. 140 puolto,
!
Kertaviisumi
77€.päivittäin
Vuosiviisumi,
92€.
Meiltä kaikki Venäjän viisumit alk. 64 !.
Myös Vuosiviisumi
junalla Pietariin
hotellipaketti 3 pv alk. 159€
LAL:n puollolla 92 !. Kertaviisumi 80 !.

Toinen
esimerkkitapaus
sattui kehä kolmosella. Linja-autoa vastaan tulleesta
kuorma-autosta irtosi pyörä. Linja-auton kuljettajalla
ei ollut mitään tehtävissä,
kun pyörä pomppasi keskikaiteen yli suoraan auton
nokkaan. Kuljettajalla oli
turvavyö käytössä ja hän
selvisi vähin naarmuin.
Opetuksen sai kuitenkin
kuorma-auton kuljettaja.
Auto oli ollut hiljattain korjauksessa, jossa kyseinen
pyörä oli ollut auki. Hänelle
oli annettu ohje korjaamolta jälkikiristää pyörän mutterit. Jälkikiristys oli jäänyt
tekemättä jostakin syystä.
Jos se olisi kuulunut auton huollon tehtäviin, niin
silloin moitteita saa myös
huolto. Eihän noita pyöriä
aina irtoile, mutta ehkä hieman turhan välinpitämättömästi tuohon kiristämiseen
suhtaudutaan.
Turvavyöt kiinni ja mutterit
tiukkaan niin minimoidaan
vahinkoja.

h
Luovuta verta !
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83 x 257 pmm 650 €
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ILMOITUKSET:
Anne-Mari Salminen
Tel. +358 401 632 595
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi

Timo Rinnekari
Tel. +358 408 292 413
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi

Charter Club
JULKAISIJA Tilausajokuljettajat,
Kuhatie 4, 23100 MYNÄMÄKI

PÄÄTOIMITTAJA

Matti Kulmala 040 9631581

matti.kulmala@tilausajokuljettajat.fi
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ

Isko Uusimäki 0400 268 728

isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
AD/taitto

Riitta Salmu 0440 752 297

aineisto@tilausajokuljettajat.fi
PAINO
Painola T Nieminen Oy
Jousitie 2. 20760 Piispanristi
Painosmäärä 3 500 kpl
www.tilausajokuljettajat.fi
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JOHTAVA TURISTIBUSSIMATK AILUN JULK AISU SUOMESSA
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Yli 100
täydellistä
taukopaikkaa

Hengähdä rauhassa vaikka pidempikin hetki.
Monet ABC-liikennemyymälät tarjoavat
tilausajokuljettajille ja matkanjohtajille omat
tauko- ja virkistystilat. Tarkista asemakohtaiset palvelut verkkosivuilta abcasemat.fi
tai mobiilisti m.abcasemat.fi.. Auta myös
liikennemyymälää varautumaan ryhmäsi
tuloon ilmoittamalla siitä etukäteen.
Tervetuloa!
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Toimitusjohtaja Juho Nummela

PONSSE

Ponsse oli sekarotuinen ajokoira Vieremällä. Kuulemma
hyvä sellainen. Tästä on kuulemma aikoinaan otettu
nimi yhdelle maailman suurimmista metsäkoneiden
valmistajan tuotteille.

Vieremällä sijaitseva tehdas
on monen tilausajon kohde.
Pääkonttorin kohdalla kadun
varressa on tilausajoautoille
oma leviketila ja samana aamuna minun kanssa oli siellä neljä muutakin ryhmää.
Ponssen historia on monelle
tuttu, mutta silti lyhyesti uusintana. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren oli päättänyt 1970
rakentaa itse oman metsäkone, kun toisten tekemät eivät
kestäneet kovassa käytössä.
Syntyi niin kestävä metsäkone, jollaisen myös muut halusivat.
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Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren

Huhtikuussa 1970 Einari
marssi kunnanjohtaja Hannes Hirsimäen pakeille ja
kertoi perustavansa metsä-

koneita rakentavan tehtaan,
jos kunta rakentaisi sitä varten hänelle hallin. Kunnanvaltuusto piti kokouksen ja

tiukan äänestyksen jälkeen
yhden äänen enemmistöllä
kunta päätti rakentaa teollisuushallin, joka vuokrattaisiin Einari Vidgrenille. Halli
valmistui nopeasti vuoden
1970 lopulla, jolloin oli perustettu myös Ponsse Oy. Tehtaan ensimmäinen insinööri
palkattiin lehti-ilmoituksella
Helsingin Sanomissa. Siinä
haettiin tuotantopäälikköä
Vieremälle. Hakemuksista
jäi päällimmäiseksi nuoren

Uudessa 2015 mallistossa kahdeksan pyöräisessä koneessa
on uusi ohjaamon vaimennus
järjestelmä. Se vaimentaa tehokkaasti myös sivuttaisliikettä
ja mahdollistaa ajon tyhjänä
suuremmalla nopeudella.

Metsäpäivät 1972 Vieremällä prototyyppi Dino
Salosta kotoisin olevan Jouko
Kelpen hakemus. Kelppe ajoi
600 kilometriä Vieremälle ja
lyhyen haastattelun jälkeen
oli Ponssen ensimmäinen
insinööri palkattu. Ensimmäisen koneen valmistus oli
aloitettu vuoden 1971 alussa,
mutta asiakasta ei vielä ollut.
Eero Vainikainen oli hankkimassa konetta itselleen ja
Metsäliiton Iisalmen aluejohtaja Sauli Piispanen yllytti
ostamaan Vieremällä valmistetun Ponssen. Vainikaisen
vieraillessa tehtaalla oli hallin

lattialla kaksi palkkia ja Valmetin moottori. Vaikutuksen
teki kuitenkin savotalla ollut
Prototyyppi Dino ja Einari
puhuessa vakuuttavasti tehtiin kaupat 120 000 markalla. Ensimmäisen koneen ajoi
syksyllä ulos tehtaalta Einari kyydissään asiakas Eero
Vainikainen. Parikymmentä
vuotta myöhemmin oli koneita valmistunut jo yli 10 000 ja
nykyään Ponsse on johtavia
valmistajia maailmassa, jonka koneita viedään kaikkialle
maailmaan.

Ponssen DinoEinari 1969
Vuonna 2000 siiryttiin Mercedeksen moottoreihin. Pienestä hallista on kasvanut
suuri teollisuuslaitos, jonka ympäristössä sijaitsevat
myös useat alihankkijoiden
hallit. 90 % osista tulee kotimaasta ja 60% on kokonaan
Suomesta. Tehdas valmistaa
ja kokoaa suurimman osan
itse, mm johtosarjat kootaan
itse. ohjaamot ja nostopuomit valmistetaan omissa tiloissa. Lisäksi valmistetaan
Harvesteripäitä mm isoihin
yli 25t telakoneisiin. Uudes-

sa 2015 mallistossa on kahdeksan pyöräisessä koneessa
uusi ohjaamon vaimennus
järjestelmä. Se vaimentaa
tehokkaasti myös sivuttaisliikettä ja mahdollistaa ajon
tyhjänä suuremmalla nopeudella. Ohjaamo, näkyvyys,
ergonomiset
hallintalaitteet, helppo huollettavuus
ovat ratkaisevia tekijöitä
työn mukavuuden kannalta. 1990-luvun puolivälistä
alkaen ovat digitaaliset ohjausjärjestelmät kuuluneet
metsäkoneiden arkipäivään,

Charter Club 39

Ohjaamo, näkyvyys, ergonomiset hallintalaitteet, helppo
huollettavuus
ovat ratkaisevia
tekijöitä työn mukavuuden kannalta.

PONSSE
mutta koneiden älystä ja kehittyneestä teknologiasta
huolimatta, työn laadun ja
tuloksen takaa aina kuljettaja. Koneiden vakaus on
viime vuosina noussut tär-
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keään rooliin istutusmetsien sijaitessa monilla markkinoilla jyrkillä rinteillä.
Vakautensa ansiosta uusilla
kahdeksan pyöräisillä koneilla voidaan korjata puuta

entistä jyrkemmiltä rinteiltä. Lisäksi erityisen jyrkillä
rinteillä Keski-Euroopassa
ja Etelä-Amerikassa käytetään vinssiratkaisuja. Uusi
Scorpion harvesteri, jossa
ohjaamo sijaitsee kaksihaaraisen puomin välissä, työ
harvesterit aivan uuteen aikaan. Scorpionin tekniset
ratkaisut ovat 80 % uusia.
Tehdas poikkeaa huomatta-

vasti Valtran tehtaasta, mutta jos olet viemässä ryhmää
Vieremälle pyri mukakaan.
Vaikka koneet valmistetaan
liukuhihnalla, on jokainen
kone tilattu ja valmistuu asiakkaan toiveiden mukaan.
Teksti Jorma Kuismin

Bongan leivonnaisia

RIITTA NELIMARKKA BONGAN LINNA,

LoviisanWanhatTalot

Loviisan idyllisen puukaupungin keskelle rakennutti Pietarsaarelainen pariskunta asunnokseen kivilinnan, punakattoisine torneineen 1920-luvulla.
Seuraava omistaja halusikin uusklassismia ja funkkista ja leikkasi tornit pois
kuin täytekakusta kuorrutuksen. Riitta Nelimarkka osti linnan miehensä
kanssa 1987 ja alkoi talon pitkä ja perusteellinen entisöinti.
Talo toimii taidemuseona ja galleriana sekä taiteilijan ateljeena. Taidetta
onkin syntynyt yli 30 vuoden ajalta runsaasti ja värikylläisesti. Kaikki tabut
on rikottu leikkien ja hullutellen. Minä ihastuin pyöreisiin ”ryijypalloihin”.
Riitta Nelimarkka ”ei ehkä haluakkaan kasvaa aikuiseksi”, on hän siihen
nähden saavuttanut aikuismaisia näyttöjä. Hän on kaiken tekemisen rin-

nalla valmistunut 1972 kuvaamataidon opettajaksi, Taiteen maisteriksi
1998, Taiteen tohtoriksi 2001, ja Professoriksi 2008 ja siinä sivussa opiskellut
pianon soittoa Sibelius-Akatemiassa sekä elokuvaa ja valokuva Tukholmassa sekä Taideteollisessa oppilaitoksessa. Riitta Nelimarkka on luonut oman
muoto- ja värimaailmansa ja pysynyt siinä. Kannattaa pistäytyä Bongan
linnassa ihmettelemässä ja ihastelemassa.
			
Riitta Salmu
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UUSIA YRITYSJÄSENIÄ

Tiinan Marjakontti
/ Jalonhelmi
Suomussalmelle on avattu uusi

tarjolle myös ruoka-annokset.

taukopaikka, Jalonhelmi. Se si-

Kuljettajille ja matkanjohtajille on

jaitsee upeissa maisemissa Kianta-

varattu oma pöytä, jossa he saavat

järven rannalla Viitostien varrella

nauttia rauhassa talon antimista.

Ämmänsaaren Jalonniemessä.

Pihalla palvelee myös ST1:n kyl-

Jalonhelmessä on asiakaspaikkoja

mäasema, huoltamotuotteita on

70 sisällä ja ulkona 40. Anniske-

myynnissä kahvilassa.

luoikeudet (olut & siideri). Lähes
kaikki tiskissä löytyvät herkulliset

Tarjous ryhmille:

tarjottavat ovat paikanpäällä lei-

Kun tilaat etukäteen ryhmällesi

vottuja.

kahvitukset tai ruokailun saat

Myynnissä on paikallisia tuotteita:

10 % alennuksenkokonaislaskusta.

Biokian marjoja ja täysmehuja,

Aukioloajat: su - to 9.00 - 19.00. pe

Kainuun Kalatuotteen kaloja sekä

ja la 9.00 - 21.00. Muina aikoina

Olavi Pölläsen poronsarvista teke-

sopimuksen mukaan.

miä matkamuistoja ja käyttöesineitä. Talosta löytyy Reissumiehen

Käy katsomassa lyhyt esittelyvideo

Makeistukun tuotteet ja Pehmis

linkistä: https://www.youtube.

jäätelöä. Esillä on myös Sami Ke-

com/watch?v=OxWatb46URM

räsen upeita luontokuvia.

Katso myös Facebook

Talon tuotteita ovat Itse tehdyt
tuoreet leivonnaiset ja sämpylät,
joissa käytetään Kivikylän aitoa
maalaispalvikinkkua. Tarjolla on
mm hampurilaisia, lihapiirakoita
kebabia ja paniineja. Loppuvuodesta valmistuva laajennus tuo
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Hotelli, ravintola ja
kuntoutuskeskus Herttua
Kerimäellä vuodesta 1975 toiminut

laista, joten Herttua on samalla

Hotelli Herttua on tunnettu ASLAK-

yksi Kerimäen suurimmista työl-

kuntoutuksistaan, joista on saanut

listäjistä.

moni autoliikenteen ammattilainen nauttia. Monipuolinen kun-

Jäsenetu: Tilausajokuljettajat

toutus- ja hyvinvointitarjonta ovat

ry:n jäsenille 15 % alennus

olleet yksi Herttuan kulmakivistä.

majoituksesta.

Hotelli palvelee myös ihan tavallisia matkailijoita, niin ryhmiä kuin

Yhteystiedot:

yksittäisiä asiakkaita. Talo on myös

Healthlake Oy / Herttua

Yhteystiedot:

tunnettu tanssipaikka ja tietenkin

Veneenniementie 64, 58200

Jalonhelmi

Kerimäen ykköspaikkoja.

KERIMÄKI

Jalonkaarre 1,
89600 SUOMUSSALMI
Yhteyshenkilö: Tiina
Juntunen 0440 2058 332

Itäsuomalainen luonto ja puhdas
Puruvesi tarjoavat hienot puitteet
reippaalle ulkoilulle. Hotellissa on
80 kahden hengen huonetta ja
asiakkaita palvelee 40 ammatti-

Puh: 015 769 900
www.herttua.fi
Yhteyshenkilö: Anu Järvinen,
0405942598

UUSI YRITYSJÄSEN

Ateljee
Johanna Oras
Taidekartano
Johanna Oras

PIKKUKAUPUNKI
VANHAAN MALLIIN

Yksi tunnetuimmista nuoremman
polven taidemaalareista, Johanna
Oraksen ateljee upeine töineen on

Yleisöllä on nimittäin tilaisuus seu-

nähtävissä Taidekartanossa Pun-

rata taiteilijaa työssään ja päästä

kaharjulla.

katselemaan taideteoksen mysti-

Taidekartano Johanna Oras Punkaharjulla on jo vakiinnuttanut
asemansa suomalaisessa kesänäyttelykentässä. - Tänä kesänä

siä valmistumisvaiheita inspiraatiosta viimeistelyyn. Taidekartano
Johanna Oras avasi ovensa kesäkuun 2010 alussa.

Taidekartanossa vieraili 26200

Tuunaansaarentie 5 Punkaharj-

henkeä, joka huikea määrä, kertoi

puh: 0400 400 561

Reijo Oras tyytyväisenä. Kuten aikaisemmin myös tulevana kesänä
näyttelytilojen lisäksi vierailijat

www.johannaoras.com johanna.
oras@kolumbus.fi

pääsevät taiteilijan ateljeehen
seuraamaan maalausten syntyä.

Toinen ateljee sijaitsee KoskiTL: ssä,

Johanna ja Reijo Oras ostivat

os. Huovintie 16 ( Ateljee Johanna

Punkaharjulta Retretin alueen

Oras ) Perhe asuu myös Ranskassa,

ytimessä sijaitsevan, 1910-luvulla

joten vierailu Koski TL:n ateljeessa

rakennetun Tuunaankartanon pi-

sovittava erikseen.

hapiireineen. Kartano muodostaa
taiteilijan kesänäyttelyn pysyvät
puitteet. Kartanon pihapiirissä
on erillinen kesäateljee, joka on
suomalaisittain poikkeuksellinen.

Yhteyshenkilö: Reijo Oras,
Puh: 0400 400 561

Suomalainen rakentaminen on
vaatinut aina kekseliäisyyttä
ja ammattiosaamista. Osaajat
on kutsuttu paikalle yhteisten
kohteiden kerralla valmiiksi
saattajiksi. Näistä tekijöistä
ovat esimerkkeinä puu-ja kivikirkot, suuret yhteisölliset
rakennukset, asemat, varuskunnat jne.
Näille vanhoille rakenteille
on ollut yhteisenä piirteenä
se, että ne ovat edelleen paikoillaan, vaikka aika on niitä yrittänyt kuluttaa. Vanha
sanonta kertoo tosiasian; jos
katto ja kivijalka ovat kunnossa, ovat muutkin rakenteet
ehjiä. Tämä tietysti siltä osin
varauksella, että ihminen ei
ole vandalisoinut omilla tekemisillään kohteita.
Suomalainen ilmasto on raaka. Kylmää. kosteata, kuumaa, lämmintä, vettä. lunta,
räntää ja maakosteutta. On
siinä rakenteilla ihmettelemistä. Kuitenkin monessä
kohteessa nämä kysymykset
on voitettu ja laadukas lopputulos kestää vuosisadasta
toiseen.
Mutta sitten tuleekin se iso
kysymys. Jos alkuperäisiä
ideoita ruvetaan ”mestaroimaan” ja rakenteiden hengit-

tävyys tuhoamaan, päästää
lopputulemaan homeisista
taloista ja epäterveistä olosuhteista. Ja vaikka rakennettaisiinkin uusilla systeemeillä mutaa jatkuva huolto esim.
ilmastointilaitteissa unohdetaan, lopputulos on huono!
Loviisan talotapahtumassa
tuli jälleen esille ajatus uuden
rakentamisesta vanhaan malliin. Rakennetaan uudesta
materiaalista vanhalla mallilla ja yliviivataan ”pullorakentamisen” ideat. Rakennetaan
kokonainen pieni kaupunki
johonkin sopivaan paikkaan
ja tehdään siitä matkailukohde koti-ja ulkomaisille asiasta
kiinostuneille ihmisille.
Bussireissujen lopputuloksena saattaakin olla suomalaisen puurakentamisen vienti
niihin maihin, joissa vielä
osataan arvostaa hengittäviä
konstruktiota.
Rakentamista voitaisiin tehdä muistakin luonnollisista
materiaaleista, kuten esimerkiksi oljesta ja savesta nykymahdollisuuksia hyödyntäen.
Mihin tuollaisen Ekokaupungin sitten voisi rakentaa, lukijat voisivat antaa ehdotuksia
lehteemme, esimerkiksi isko.
uusimaki@tilausajokuljettajt.fi osoitteeseen.
Teksti Isko Uusimäki
Kuva Riitta Salmu
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ETSITKÖ KOKOUSPAIKKAA? TULE MEILLE!

YHDEN PÄIVÄN KOKOUSPAKETTI:!
•
•
•
•
!
!
!

!

Tulokahvia/ teetä ja suolainen kahvileipä!
Lounas seisovasta pöydästä !
!
Iltapäiväkahvia/ teetä ja makea kahvileipä!
Tilajärjestelyt, tilavuokra, alv. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

KAHDEN PÄIVÄN KOKOUSPAKETTI:
– Tulokahvia ja kahvileipä
– Lounas kahtena päivänä seisovasta pöydästä
– Iltapäiväkahvia ja kahvileipä
– Illallinen
– Majoitus 2hh:ssa
– Aamiainen
– Ilmainen pysäköinti

Hinta 36 "/ hlö sisältäen kaiken yllä olevan!!
Hinta 135 "/ hlö/ 2hh. 1hh huonelisä 35 "/ vrk.
Toimivat kokoustilat, jotka muokattavissa moneen eri pöytämuotoon.
Kokoustilat aina 250 hlölle asti. Ryhmätyötiloja 5 kpl.
(Oikeudet muutoksiin pidätetään)

KOKKIMME LOIHTIVAT HERKKUJA MONEEN MAKUUN.

SAUNAOSASTOLLE RENTOUTUMAAN

HOTEL AQUARIUS ! UUSIKAUPUNKI

44 Charter
Club 11 ! 23500 UUSIKAUPUNKI ! P. +358 2 84 13 123 ! F. +358 2 84 13 540
Kullervontie
hotelli@hotelliaquarius.fi ! www.hotelliaquarius.fi

GENELEC

YRITYSVIERAILU IISALMESSA
Poroveden rannalla Iisalmessa,
Olvin takana, sijaitsee oman
alansa markkinajohtajan
suomalaisen Genelec:n
aktiivisten kaiuttimien
tuotantolaitos. Upeasta
sijainnista kertoo myös kaunis
järvi näköala henkilökunnan
ruokalan suurista ikkunoista
katsottuna. Yksi perustajista
Ilpo Martiskainen oli ostanut
1976 vanhemmiltaan
kotitilansa Lapinlahdelta,
tarkoituksenaan paluumuutto
Helsingistä Pohjois-Savoon.

automaattinen puhelinjärjestelmä, naapurikunnissa
oli vielä kampipuhelimet ja
keskusneidit. Satamakadulla
kerrostalon kellarissa sijaitsivat ensimmäiset toimitilat,
300m2. Tuotteita meni heti
ulkomaan vientiin. Sille seikalle, että yritys sijaitsi Iisalmessa, kaukana Helsingistä,
ei viennin kannalta ollut mitään merkitystä. Maailmalta
katsottuna kaukana olivat
molemmat. Yrityksen nykyinen sijainti Luuniemellä
luonnon äärellä, ihastuttaa
vierailijoita kerta toisensa
jälkeen.

Genelec Oy syntyi YLEn
äänitarpeista Pasilan uuteen
radiotaloon. Ylen akustikko
Juhani Borelius tiedusteli
opiskelukavereiltaan, osaisivatko he suunnitella aktiivisen tarkkailukaiuttimen. Ilpo
Martikainen ja Topi Partanen
esittivät prototyypin kahdenviikon kuluttua ja kaiutin oli
niin lupaava, että YLE kiinnostui siitä toden teolla. 1978
ensimmäinen kaiutin oli valmis ja yritys perustettu.

Välillä kokeiltiin saliääniurakointia ja korroosion estolaitteiden valmistusta. Korroosionestolaitteita käytetään
esimerkiksi maakaasuputkien ulkopuolella ja merivesiputkien sisäpuolella. Genelec
Oy toimitti mm. Loviisan
ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmän merivesiputkiston.
Saliääniurakoinnista
esimerkkeinä ovat mm. Kansallisteatterin, Rovaniemen
ja Kuopion kaupunginteatterit. Viimeiseksi urakaksi jäi
Tamperetalo. Näistä liiketoimista luovuttiin, ei kannattamattomuuden johdosta, vaan
haluttiin keskittyä kaiutin-

Helsingistä muutettiin kotiseuturakkauden ajamina Savoon. Yrityksen kotipaikaksi
tuli Iisalmi, koska siellä oli

valmistajaksi.
Vanhat tilat kävivät lopulta ahtaaksi ja hiljaisuuden
keskelle Poroveden rannalle
kaupunki osoitti tontin. Kaupunki omisti maat ja tontin
vuokraaminen oli kuitenkin kiven takana, muutamat
kaupungin valtuuston jäsenet näkivät tehtaan rakentamisen kauniille paikalle
olevan pois kaupunkilaisten
virkistyskäytöstä. Yritys oli
jo muuttamassa Lapinlahdelle, kunnes vihdoin saatiin
vuokrasopimus 50 vuodeksi.
Ehdoksi asetettiin 15 työntekijän työllistäminen viidessä
vuodessa. Harjannostajaiset
oli 4.7 1985, tuotanto kolminkertaistui ja jouluna oli
jo 17 työntekijää. Tehdasta
on laajennettu jo neljästi,
silti harva arvaa rakennusta tehtaaksi ensi näkemältä.
Helsinkiin perustettiin toimisto 1993. Nykyisin digitaalitekniikka ja ohjelmistot
ovat tulleet mukaan tuotteisiin. Nykyiset kaiuttimet
tunnistavat akustisen ympäristönsä ja säätävät itsensä
tilaan sopivaksi. Esittelyssä
ihanteelliseen kuuntelukohtaan oli laitettu mikrofoni ja
tietokoneeseen yhdistettynä
kaiuttimet säätivät itsensä.
Mallistosta on niin kymmenientuhansien eurojen kaiuttimia ammattikäyttöön, kuin
myös kotikäyttöön sopivia
kaiuttimia.

Aktiiviperiaate
Aktiivikaiuttimessa äänipöydästä, tallentimesta tms. lähteestä saatava matalatasoinen
äänisignaali jaetaan ensin
jakosuodattimella yleensä
kahteen, kolmeen tai neljään
kaistaan. Koska signaalitaso
on matala ja teho pieni, jako
voidaan tehdä elektronisin
komponentein hyvin tarkasti
ja samalla esimerkiksi oikaista kaiutinelementtien vasteita, korjata niiden herkkyyseroja, rakentaa huonevasteita
korjaavia piirejä jne. Näiden
toimien kukin taajuuskaista

vahvistetaan omalla tehovahvistimella ja syötetään
suoraan vastaavaan kaiutinelementtiin. Tämä perusperiaate on tunnettu jo kauan,
mutta sitä pidettiin lähinnä
erikoisuutena, kunnes Genelec Oy aloitti toimintansa
vuonna 1978. Edistyksellisten radioyhtiöiden ulkopuolinen maailma suhtautui alkuvuosina aktiivikaiuttimiin
vastahakoisesti. Vähitellen
kokousesitelmät, tuote-esittelyt koulutustilaisuudet ja
messuttapahtumat aktiivikaiuttimien eduista, alkoivat
kantaa hedelmää. Nykyään
muillakin alan sektoreilla,
erityisesti sali- ja muusikkokäytössä aktiiviperiaatteesta
on tullut yleinen.
Huonevasteen säädöt tehdään nykyään ohjelmistojen
avulla, jotka laskevat halutut arvot huonemittauksista.
Uusinta tekniikkaa edustavat
älykaiuttimet (Smart Active
Monitoring), joissa digitaalinen signaalin käsittely ulottuu huonevasteen mittaukseen ja säätöön. Kaiuttimet
voidaan kytkeä ohjausverkkoon, mitata automaattisesti
kunkin kaiuttimen huonevaste ja optimoida se kuuntelualueelle. Uusiin älykkäisiin
kaiuttimiin ja ohjelmistoihin
sisältyvä mittausjärjestelmä
mahdollistaa kaiuttimien ja
huoneiden kalibroinnin myös
itse. tämän lisäksi järjestelmä
antaa tieto huoneen akustisista ominaisuuksista.
En ole koskaan kuunnellut
musiikkia niin täydellisesti,
kuin tehtaan kuuntelusalissa neljän 10 000.- euron kpl.
kaiuttimesta.
Lähteet tehdaskäynti ja Genelec Oy:n historiikki.
Jorma Kuismin
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Clubituotteita

Tilaa tuotteita; clubituote@tilausajokuljettajat.fi tai puh: 044 - 505 6673

Trolley laukku logolla 57 €

Käy myös käsimatkatavaroille lentokoneeseen
Teräksinen teleskooppimuki 17 €
Vyölaukulla ja logolla

Laadukas
kuljettajan
pikkusalkku 45 €

- Vetoketjulla suljettava
- 2 taskua A4-papereille
- Korttipaikkoja
- Muistilehtiö
Kirjoitusalusta esim. matkustajaluetteloille
Laadukasta keinonahkaa
Yhdistyksen logo prässättynä
Lisäkaiverrus, esim. nimi lisähintaan
(lisäkaiverrus 5 €)

Klubituotteiden
kauppaa hoitaa
Maija Mikkola Lahdesta.
puh: 044 - 505 6673
clubituote@tilausajokuljettajat.fi
tai
www.tilausajokuljettajat.
fi/tuotteet
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Business
takki 112 €,
Miesten koot S-4XL, naisten koot XS-XXL.
Klassinen takki pidettäväksi puvun päällä.
Miehille ja naisille omalla leikkauksella.

Softshell
takki 82 €,
Miesten koot: S-XXXL, naisille S-XXL
Kontrastinvärinen microﬂeecevuori.
Tuulta ja vettä hylkivä.

Pitkä- ja
lyhythihainen
MONITOIMITYÖKALU 25€,

Kätevä pikkuremontteihin,
logolla varustettu suojakotelo

kauluspaita
35€
Tuote poistuu valikoimista
(hajakokoja varastossa)

Solmio
15€

Tummansinen
Charter
Club
-logolla.

T-paita 12 €
Logolla

Pikeepaita 20 €
Logolla

Onko kylttisi rikki ?
Uusi tuulilasikyltti 12 €
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry LIITTYMISLOMAKE
HELSINKI, FIN
VARSINAINEN JÄSEN ( ) 40 €

HENKILÖKANNATUS JÄSEN ( ) 20 €

NIMI
KUTSUMA NIMI				

KYLTTIIN

OSOITE
POSTINUMERO				

PAIKKA

PUHELIN					

SÄHKÖPOSTIOSOITE

SYNTYMÄAIKA
YRITYS					

TOIMIPAIKAN PUHELIN NRO

TOIMIPAIKAN OSOITE
UUTENA JÄSENENÄ SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJÄ JA TOIMIMAAN SEN PARHAAKSI
PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ			
					

UUDEN JÄSENEN ALLEKIRJOITUS
JA NIMEN SELVENNYS

SUOSITTELIJA (VANHA JÄSEN)				

N:RO

SUOSITTELIJAN ALLEKIRJOITUS
JA NIMEN SELVENNYS
ALUEEN KÄSITTELY
							
				
HYVÄKSYTTY
				
MUU MENETTELY
				
HYLÄTTY , PERUSTELU

ALUE TÄYTTÄÄ

PÄIVÄMÄÄRÄ
ALUEOSASTON PJ:N ALLEKIRJOITUS
JA NIMEN SELVENNYS
HYVÄKSYTTY JÄSENEKSI		

NRO			

HALLITUKSEN KOKOUKSESSA

ALUEOSASTON PUHEENJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS
LIITTYMINEN SAAPUNUT				

KYLTTI TILATTU		

TOIMITETTU

LIITYMISMAKSU 12 € JA JÄSENMAKSU 40 €		

SAAPUNUT		

MAKSETTU

VANHAN JÄSENEN SUOSITUKSEN JÄLKEEN LOMAKE TOIMITETAAN OMAN ALUEEN PUHEENJOHTAJALLE.
Charter Club 47

48 Charter Club

