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päätoimittaja
Viimeistä kertaa ja sitten
uuteen tulevaisuuteen
Kehityksen on mentävä
eteenpäin ja siksi päätoimittajaakin on vaihdettava määrä välein. Nyt on
allekirjoittaneen määrävälin aika tulla täyteen.
Olen ilmaissut asian niin,
että kolmossivulle pitää
saada uusi kuva. Tämä on
siis viimeinen pääkirjoitukseni. Ei näytä kuitenkaan siltä, että kolmossivulle olisi tulossa tytön
kuvaa. Uutena päätoimittajana tulee jatkamaan
jo entuudestaan lehden
lukijoille tuttu henkilö eli
Isko Uusimäki.
Samalla kun päätoimittaja vaihtuu, saadaan lehteen
myös uutta ilmettä. Olemme
jo jonkin aikaa kertoneet olevamme turistibussimatkailun johtava julkaisu Suomessa ja sitä linjaa tullaan voimistamaan. Tämä vaatii toi-

mitukselta entistä enemmän
työtä ja matkapäiviä. Onhan
kohteita, joista tullaan kertomaan, useimmiten käytävä
myös itse katsomassa. Nyt on
tarkoitus kirjoittaa kohteista juuri linja-autoryhmien
näkökulmasta. Useimmat
kohde-esitteet on kirjoitettu
yleisluontoisesti aivan yksittäismatkailijasta alkaen.
Näitä ryhmille sopivia kohteita jokainen meistä lukijoista voi vinkkailla tänne toimituksen suuntaan. Sähköpostiosoite lehti@tilausajokuljettajat.fi on se mihin vinkin voi
helposti laittaa sähköpostilla.
Tietysti puhelin ja kirjepostikin on edelleen olemassa. Kun
saadaan kokoon muutama
samalta suunnalta oleva kohde, niin Isko käynnistää kulkupelin ja käy paikan päällä.
Kohteiden täytyy tietysti olla
kiinnostusta herättäviä.

Suomesta löytyy vielä varmasti sellaisia kohteita, jotka
eivät ole niin hyvin suuren
yleisön tiedossa. Kun näitä
käyntipaikkoja on pienehköllä alueella riittävästi, saadaan
laadittua hyvä matkaohjelma,
jossa pitkät siirtymät eivät ole
rasitteena. Pienikin voi olla
kaunista ja kiinnostavaa. Tutkailkaa ja esiin tuokaa, ryhmille sopivia kohteita siis.

teen kirjoitteluun kun kaikilla
meillä jäsenillä on oikeus.
Omalta osaltani toivon, että
jo 25 vuotta jatkunut toiminta kantaa eteenpäin hyvällä
vauhdilla. Uusia toimijoita
tarvitaan aina mukaan, koska
vanhasta päästä tiputaan luonnonlakien voimalla pois.
Matti Kulmala

Itse olen ollut mukana tässä
yhdistyksessä ja lehdenteossa
alkuajoista, tosin matkan aikana vähälläkin osallistumisella.
Nyt olen katsonut tulleen sen
ajan, että jään enemmän sivusta katsomaan. Kyllä minä
yhdistyksen ”Isänä” tulen seuraamaan vierestä niin kauan
kuin kykenen, mutta tekemiset on aika jättää nuoremmille. Sopivasti kohdalle sattuvia
lehtijuttuja tosin olen luvannut kirjoitella. Tuohon leh-
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onnittelemme

Sotilaskuljettajien
jatkokurssi
KAINUUN PRIKAATISSA

18-20.3.2016
VARAA AIKA JO KALENTERISTASI!

onnittelemme

JÄSENETU TILAUSAJOKULJETTAJAT
RY:N JÄSENILLE
Nyt matkustat jäsenhintaan Pietariin!
Pietarin erikoistarjous - vain 5 EUR!
Voimassa 01.05.2016 saakka.
Kampanjakoodi: TILAUS2016

Ilpo Rinnetie 70 vuotta
Lapin alueosasto halusi muistaa tälle vuodelle
(17.4.) 70 vuotta täyttänyttä Ilpo Rinnetietä
Kittilän Kaukosesta ja tervehdyksen kävi toimittamassa hallituksen jäsen Sirpa Tervonen.

Lippuja voi ostaa: 01.12.2015 – 01.05.2016
Matkustaa voi: 01.12.2015 – 01.05.2016
Reitti: Helsinki – Pietari – Helsinki
(myös Leikari ja Rajahovi pysäkeiltä tai
pysäkeille lipun ostaneille soveltuu sama
kampanjakoodi ja hinta)
Jäsenetu: erikoishinta 5 EUR per. suunta
Lippujen määrä: kampanjakoodille on
varattu 5 istuinta per. vuoro.
Myyntikanava: vain internet ( www.
luxexpress.eu/fi )

Pappi 70 V.

Seppo ”Pappi” Järvinen täytti komeat 70
vuotta. Hän piti sukulaisten ja ystävien kanssa
iltapäivän mittaisen tilaisuuden. Seppo on
40- vuotisen uran tehnyt bussiammattilainen.
Hänen työnantajansa oli V. Paunu ja Koiviston
Auto, viimeksi hän ajoi Satakunnan Liikenteellä. Seppo on saanut nauttia aktiivisista
eläkepäivistä vuodesta 2009. Nykyään hänet
voi bongata Markku Mikkolan viinipunaisista
busseista kiireapulaisen tehtävistä. Pojat ovat
seuranneet isänsä jälkiä. Janne on kuljettajana
Koiviston Autolla ja Jukka on ajomestarina Lehtimäen Liikenteellä.
Kävimme onnittelemassa 19.9. eli tasan samana
päivä kuin hän oli liittynyt yhdistykseen 25 vuotta
sitten. Vastaanottamassa vaimo Sisko ja Seppo.
Onnittelemassa Timo Rinnekari ja Kim Venesjärvi

Yrjö S. Kaasalainen
70 vuotta
Huittisten Aikuiskoulutuskeskuksen pitkäaikainen linja-autokuljettajien ja rekkakuljettajien kouluttaja täytti 3.12.2015 70 vuotta Harjavallassa. Charter Club -lehti toivottaa Onnea
ja mukavia eläkepäiviä jatkossakin.

TalviLehti nro 1 / 2016
Aineisto 01.02.
Ilmestyy viikolla 9

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!
Uusi ajankohtaisporttaali www.charterclub.fi. Sieltä löydät ajankohtaiset bussiuutiset ja
osallistut keskusteluun ”Esson baarissa”
Ilmoitathan etukäteen kun saavut taukopaikalle ryhmän kanssa. Lyhyt puhelu auttaa
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Jäsenetu myös kaikille Lux Express
kansainvälisille reiteille, ale -20% .
Voimassa 01.05.2016 saakka
Kampanjakoodi: KAKSIKYMMENTÄ
Lippuja voi ostaa: 01.12.2015 – 01.05.2016
Matkustaa voi: 01.12.2015 – 01.05.2016
Reitti: Kaikki Lux Express vuorot
Alennuksen määrä: -20%
Lippujen määrä: kampanjakoodille on
varattu 5 istuinta / vuoro.
Myyntikanava: vain internet ( www.
luxexpress.eu/fi )
Tähän kampanjaan sovelletaan Lux
Express lipunmyynti-, matkustaja- ja
matkatavarakuljetuksen sääntöjä. (http://
www.luxexpress.eu/fi/lipunmyyntimatkustaja-ja-matkatavarakuljetuksensaannot )
Huom! Ole tarkkana, miten, missä
ja milloin lippuja voi peruuttaa tai
päivämäärää vaihtaa!
Lippua ostaessa pitää lisätä mainittu
kampanjakoodi myyntijärjestelmässä
sijaitsevaan ikkunaan, jonka jälkeen
hinnat näkyvät alennuksella ja punaisella,
mikäli paikkoja on jäljellä.
Tervetuloa matkalle!

puheenjohtaja
Neljännesvuosisadan taival
clubitoimintaa
Yhdistyksemme
on saavuttanut
jälleen yhden kilometripylvään. Hienot 25 vuotta on
takana ja on aika
ynnäillä mennyttä
ja tulevaa.
Mukana on vielä runsaasti
perustajajäseniä ja aivan alusta saakka mukana olleita. Itse
kuulun perustajiin eli Hyvinkään perustavassa kokouksessa läsnä olleisiin. Muistan
hyvin alun kompastelut ja
kovan vauhdin mukanaan
tuomat ilmiöt. Yhdistys kasvoi alussa huimaa vauhtia eli
todellinen tilaus Tilausajokuljettajat ry:lle oli olemassa.
Jäsenmäärä on vakiintunut
nykyiselle tasolleen muutamia vuosia sitten. Kasvunvaraakin voisi olla? Toki jo nyt
yli 10 % bussialalla työskentelevistä (noin 12000 henkeä)
on jo jäseniämme. Kyseessä
on kuitenkin tilausliikentees-

sä työskentelevien yhdistys.
Tämä liikennemuoto on vain
yksi osa koko toimialaa.
Bussiala on muuttunut tänä
aikana valtavasti, vaikka itse
kuljettajan työtehtävät ovat
samoja kuin ennenkin. Yhdistys on kuitenkin onnistunut säilyttämään alkuperäisen toiminta-ajatuksensa
eli olemme kestäneet aikaa
kohtuullisen hyvin. Kilpailun vapautuminen on tuonut
paljon hyvää, mutta myös
paljon haasteita. Omaa työhistoriaani mahtuu Suomen
kansainvälistyminen,
kaluston huima kehitys, uudet
asiakassukupolvet ja kilpailun vapautuminen linjaliikenteessä sekä lukematon
määrä pienempiä muutoksia.
Maailma menee eteenpäin ja
me sen mukana.
Vallitseva lama vaikuttaa
todella laajalla rintamalla.
Asiakkaamme käyttävät kitsaasti euroja, kaikilla taitaa
olla jonkinlainen pintakaasu
päällä. Ihmisten matkailutot-

tumukset kehittyvät ajansaatossa. Tämä lisäksi kilpailu
on äärimmäisen kovaa. Mitä
voisimme sitten tehdä? Jokainen voi kaivaa itsestään esiin
sisäisen yrittäjän, joka tekee
työtään hyvällä asenteella.
Me yhdistyksenä voimme
tukea laadukasta tekemistä
toteuttamalla yhdistyksen
tarkoitusta, joka on parantaa
tilausajojen parissa työskentelevien linja-autonkuljettajien ammattitaitoa, arvostusta, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja linja-autojen
tilausliikenteen laatua sekä
asiakaspalvelua
(lainaus
säännöistä). Eiköhän näillä toimilla päästä jo hyvään
alkuun. Jokainen yksilö voi
omalta osaltaan pitää huolta
matkailutuotteestamme eli
bussimatkoja kilpailukykyisenä ja turvallisena vaihtoehtona. Markkinointi-ihmisten
pitäisi vain ottaa koppi asiasta ja tehdä bussimatkailusta
trendikäs ilmiö.
Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa ja

jopa mahdotonta. Joka tapauksessa bussimatkailu jatkuu ja maailman tuulet tuovat meille uusia asiakkaita.
Lama loppuu joskus ja kaikki
asiat löytävät omat paikkansa. Yhdistyksen tulevaisuus
näyttää hyvältä. Ainakin
Uudessakaupungissa pidetty
syyskokous loi siihen uskoa.
Jäseniä oli mukana kiitettävästi ja ilmapiiri oli hieno.
Kaikki tuntuivat olevan yhtä
suurta perhettä. Jos voin
heittää pari pientä toivetta:
Lisää nuoria kuljettajia alalle. He ovat myös tervetulleita mukaan toimintaamme.
Meillä ikääntyvillä on aina
taipumus muistella vanhoja
ja katsoa taaksepäin. Tulevaisuuteen katsominen tahtoo
unohtua, vaikka siihen olisi
meillä kaikilla yhtä hyvät
edellytykset.
Tästä on hyvä jatkaa kohti
seuraavia pyöreitä vuosia.
Kiitos kaikille ensimmäisestä neljännesvuosisadasta!
Timo Rinnekari

Charter Club 5

Teksti ; Kim Venesjärvi,
Kuvat; Kim Venesjärvi,
Erkki Aaltonen

Oudenaarden kaupungin halkaiseen idyllinen kanava

Retki Belgiaan
Tilausajokuljettajat järjestivät jäsenilleen matkan
Belgian Kortrijkin BusWorld 2015 näyttelyyn lokakuun puolessa välissä. Matkaohjelmaan kuuluivat
tutustuminen VDL:n Roeselaren tehtaaseen sekä
Belgian pääkaupunkiin Brysseliin.
Matkalle lähdett iin torstaina
15.10 aikaisin aamulla. Lento
Brysseliin sujui mukavasti
Airbus 340 koneella.
Brysselin kentällä meitä
oli vastassa kuljettajamme
Frank.
Kulkupeliksemme
saimme Iveco Daily pikkubussin. Brysselistä matkasimme suoraan Roeselareen
VDL:n vieraaksi. Tehtaalla
ryhmämme kanssa samaan
aikaan oli myös Linja-autoliiton Pohjois-Pohjanmaan
osaston jäseniä.

VDL – Roeselare
Roeselare on noin 60 000
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tuhannen asukkaan kaupunki etelä-Belgiassa. Matkaa
Brysselistä Roeselareen tulee
noin 130km. Roeselaren tehdas on yksi monista VDL Bus
& Coachin tehtaista. Tehtaalla meitä olivat vastassa
Henrik Mikkola, Timo Vainio sekä José Vannoote. José
Vannoote vastaa Roeselaren
tehtaalla tyyppihyväksyntäasioissa. VDL Bus & Coach
on yksi Euroopan suurimmista linja-autonvalmistajista. VDL Groep perustett iin
vuonna 1953. VDL Groep
osti DAF Bus International
alustatehtaan 1993. Alustatehdas jatkoi tuolla nimel-

Oudenaardessa kanavan ylittää nostosilta, joka nousee
sylintereiden avulla suoraan ylös jokilaivan lähestyessä.

Oudenaardessa ruokalistaa katsottiin ViewMasterilta.

lään vuoteen 2003. Vuonna 1998 VDL Groep osti
Jonckheeren, Berkhofi n sekä
Kustersin. Yhdessä nämä
yritykset sekä 2003 ostett u
Bova muodostivat vuonna
2003 VDL Bus Groepin.
Kansainvälinen VDL Bus &
Coach nimi otett iin käyttöön
2005. Nykyisin VDL Groep
on 88 eri yhtiön konserni,
joka toimii 19 maassa lähes
10 500 työntekijän voimin.
Liikevaihtoa konsernilla on
2,7 Mrd€ kpl. VDL valmistaa
linja-autoja niin turisti- kuin
kaupunkiliikenteen
käyttöön aina kaksikerrosbussista midi- ja minibusseihin

erikoisuuksia unohtamatta.
Käytett yjen
linja-autojen
kauppa on osa bussidivisioonan strategiaa. VDL ei ole
kuitenkaan ainoastaan linjaautojen valmistaja. Konserni
on erikoistunut monelle eri
alalle. Alihankinnassa konserni valmistaa erilaisia metallitöitä, mekatroniikkaa,
järjestelmätoimituksia, muovinkäsittelyä sekä pinnoituksia. VDL Groep kokoaa
henkilöautoja alihankintana
kolmansille osapuolille sekä
valmistaa
valmistuotteita
autoteollisuudelle. Valmistus
repertuaariin kuuluvat erilaiset lämmitys-, jäähdytys-,

Ryhmän kulkuneuvona oli Iveco Daily

VDL:n istuinmalli näyttely

Jonckheeren nokkapala
valmistumassa

VDL Citea haitaribussi valmistuslinjalla korijohdotuksien asennuksessa

ja ilmatekniset järjestelmät,
automatisointijärjestelmät.
Järjestelmiä öljy-, kaasu- ja
petrokemian teollisuudelle
sekä maatalouden järjestelmiä, solariumeja, suksibokseja, konttien käsittelylaitteita,
jäteajoneuvoja, tupakanvalmistus- ja pakkauskoneita,
lastinkäsittelylaitteita, pölynpoistolaitteita sekä räjähdys- ja palosuojelujärjestelmiä. VDL konsernilla on
laaja-alainen perusta monilla
eri toiminta-aloilla. Vientiin
VDL
tuoterepertuaarista
menee kaikkiaan 70%. Itse
yllätyin täydellisesti, kuinka monialainen yritys VDL
on. Konserni on perheyritys,
jonka on van der Leegte suvun omistuksessa. Pääpaikka
sijaitsee Eindhovenissa Hollannissa.

Vierailimme yhdessä Linja-autoliiton
Pohjois-Pohjanmaan osaston kanssa VDL tehtaalla

Belgian maaseudulta löytyy meille erikoisen kapeita taloja

Roeselaren
tehdas
VDL:n Roeselaren tehtaalla
on valmistettu, ennen VDL:n
osaksi siirtymistä Jonckheere
busseja. Nyt tehtaalla oli valmisteilla Jonckheere mallien
lisäksi VDL Citea busseja.
Tehdasalue oli ahtaudestaan
huolimatta selkeästi järjestetty eri osastoihin. Osastojen välillä busseja siirretään
öisin, sillä tehdasalue on
päivisin liian ahdas bussien
liikuttamiselle.
Korin valmistusprosessi on
aikalailla samanlainen kuin
muissakin koreja valmistavissa tehtaissa. Alustan tullessa
sisään kuljetusrunko katkaistaan ja väliin rakennetaan

Jonckheeren kori alkaa hahmottua

Seinäelementit valmistetaan irrallaan
telineissä ennen kiinnittämistä

”välirunko”. Seinärungot valmistetaan telineissä valmiiksi ja asennetaan paikoilleen
kokonaisina valmiina elementteinä. Seinien kiinnittämisen jälkeen katto tuodaan
valmiina yhtenä elementtinä
paikoilleen ja lopuksi keula
asennetaan omana kokonaisuutenaan. Kylkipeltien
asennuksen jälkeen bussi
jo maalataan. Tehtaalla on
kaksi maalauslinjaa käytössä
yhtä aikaa. Tämän jälkeen
aloitetaan sisustustyöt seinäja lattiapintojen asennuksilla.
Ennen matkustamopenkkien asentamista on asennettu
ikkunat paikoilleen. Viimeistelyvaiheessa bussi vielä
testataan ja koeajetaan että
siinä kaikki laitteet ovat toimintakuntoisia. Käyntimme
aikana tehtaalla valmistettiin
Volvon alustalle Jonckheere
tilausajobusseja Englantiin
sekä VDL SLFA-180 Electric
sähköhaitaribusseja Kölniin.
VDL tekee innovatiivista kehitystyötä etenkin sähköbussien parissa. Tehdaskäynti oli
mielenkiintoinen kokemus,
miten busseja valmistetaan
muualla maailmalla. Hämmästyksekseni
yllättävän
paljon valmistus on edelleen
VDL:llä käsityötä. Olin ku-

vitellut valmistuksen olevan
paljon enemmän automatisoitua. Ehkä linja-autojen
valmistus on kuitenkin loppupelissä sen verran monimutkaista, että sitä ei voida
oikein automatisoida.
Näyttelyalue oli jaettu yhdeksään halliin sekä ulkotiloihin.
Nähtävillä oli perinteiset,
meillekin tutut merkit sekä
muita eksoottisia merkkejä,
kuten Negobus, Castrosua,

Lontoon Metrolinelle toimitettava BYD kaksikerroksinen
täyssähköbussi

Lataus tapahtuu plug-in –tyyppisesti

Charter Club 7

BusWorld 2015 Kortrijk

Messuilla oli edustettuna merkkejä ja malleja, joista ei välttämättä täällä kotimaassa ole ollut tietoakaan

Monet merkit ovat valmistaneet omat versionsa
mm. Hybridbusseista

BYD haitarisähköbussi, jossa lataus
BYD haitarisähköbussi,
jossa lataus tapahtuu
tapahtuu pantografilla
pantografilla

Businova, Sileo, Turas, Karsan ja monen monta muuta.
Sprinterin alustalle tehtyjä
versioita oli matkustamon
avattavista sähköisistä sivuikkunoista avattavaan liukukattoversioon ja kaikkea
siltä väliltä. Omat kotimaiset
bussinäyttelyt ovat aivan eri
kokoluokkaa kuin Kortrijkin
näyttely. Esillä oli penkkivalikoimiakin kymmenittäin,
ellei sadoittain, jokaiseen
makuun ja toiveeseen varmaan löytyi oma versio. Va-
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Businova on kehittänyt omalaatuisen
version bussista. Takaylitystä tukee erillinen
tukipyörä

raosatarvikkeita löytyi pysäkkinappuloista erilaisiin
kattopaneeleihin ja hattuhylly ratkaisuihin. Ensikertalaisena olin kaikesta aivan
silmät ymmyrkäisenä. Ryhmällämme oli varattuna yksi
päivä näyttelyyn tutustumiseen. Tämä näyttely vaatisi
ainakin kahden päivän ajan,
jotta kaikkeen ehtisi tutustumaan kunnolla.
Näyttelyssä esiteltiin useamman valmistajan voimin eri-

Näyttelyssä oli esillä useita kuorma-auton
alustalle rakennettua bussia

laisia sähköbussiratkaisuja.
Sähköbussien ensimmäinen
aalto on toden teolla tulossa
osaksi kaupunkiliikennettä
myös Suomessa. Useampi
esillä ollut merkki oli meille
kuitenkin tuiki tuntematon. Sähköbussi ei ole uusi
keksintö, mutta se tekniikka
millä sitä nyt tuodaan markkinoille, on uusi. Kiinalainen
BYD oli tuonut Englantiin
toimitettavan kaksikerroksisen sähköbussin. Monet
ovat pitäneet mahdottomana

Businovan takaosassa
on panoraamakatto

täyssähköisen kaksikerrosbussin toteuttamista. Byd on
onnistunut siinä olevan akkutekniikan kanssa. Lontoolainen operaattori Metroline
on hankkinut linjalle 98 viisi
tällaista bussia. Bussien kapasiteetti on 81 matkustajaa
ja niillä voidaan liikennöidä
300km latausajan ollessa
vain neljä tuntia. Missä oli
Linkker? Suomalaisen sähköbussivalmistaja Linkkerin
näkymättömyys Kortrijkista
ihmetyttää. Yrityksen ilmoit-

Sileo-merkkinen sähköbussin Saksasta

Karsan on kehitellyt tosi pienen citybussin

tamien tavoitteiden mukaan
sen on tarkoitus valmistaa
200 bussia vuodessa. Messuilta poissaolo ei ainakaan
helpota tuotteen markkinointia laajenevassa sähköbussivalmistajien joukossa
Euroopan markkinoilla.
VDL ensiesitteli näyttelyssä VDL Futura FDD2
kaksikerrosbussin.
Tämä
kaksikerrosbussi
vaikutti
mielenkiintoiselta ja hyvältä
kokonaisuudelta. Näyttelyssä esillä olevassa versiossa oli
70 paikkaa, bussin pituuden
ollessa 14,2m. Istumaväljyys
takaisi pitkällekin miehelle
mukavan matkustuskokemuksen. Lisäksi näyttelyyn
VDL oli tuonut Roeselaren
tehtaallakin valmistettavan
SLFA Electric sähköhaitaribussin sekä 1+2+1 oviratkaisulla olevan Citea LLE-120
bussin.
Irizar ensiesitteli näyttelyn
avajaispäivänä uuden sukupolven Irizar i6:n ja i8:n, joissa muotoilulla estetiikkaa yhdistettynä ja uuden tekniikan
avulla oli saatu aikaan en-

nakkoluuloton kokonaisuus.
jettajan hallintalaitteita oli
keskitetty yhtenäisiin paneeleihin ja kosketusnäyttöihin.
Mitenkähän kosketusnäytöt
toimivat meidän talvioloissa,
kun pakkasta on enemmän
kuin tarpeeksi?
Scania esitteli Kortrijkin
näyttelyssä Interlink-mallistonsa, joka perustuu aiempaan OmniExpress malliin.
Mallistosta löytyvät nyt mallimerkinnät Low Decker, Medium Decker ja High Decker.
Uusi tuoteperhe on suunniteltu toimimaan kaikissa
joukkoliikenteen tehtävissä.
Scania tarjoaa luultavasti
markkinoiden laajimman valikoiman erilaisia käyttövoimia perinteisestä dieselistä
biokaasuun ja etanoliin. Sähköbussi taitaa kuitenkin vielä
puuttua valikoimista.
Kaikkea ei ehtinyt päivän
aikana kokemaan messuilla.
Nämä messut täytyy ehdottomasti kokea uudelleen 2017 ja
silloin tulee varata vierailuun
toinenkin päivä, jotta ehtii
tutustumaan kattavammin

VDL:n futuristinen näyttelyosasto

VDL Futura FDD2. 14,1 metriseen ajoneuvoon on saatu 70 istumapaikkaa
ruhtinaallisilla jalkatiloilla

USB- ja virtapistokkeet ovat arkipäivää
busseissa

Sisustus uutukaisessa on valoisan avara. Sisäkorkeus yläkerrassakin on saatu
kohtuullisen korkeaksi
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Näyttelyosastoilla oli aikaa istahtaa ja viettää rentouttavia hetkiä tuttujen kesken

Beulas esitteli sähäkän pikkubussimallin

Irizar oli tuonut näytille oman i2e-mallin

Uusittu Solaris Urbino Electric

Irizar i6

Volvon osastolla oli 7900 hybridi haitaribussi

Volvo 9700

Setra 431 DT

Volvo on tehnyt 7900 Electric
bussista myös perinteisen bussimallin
viime kesänä esitellyn mallin rinnalle

MB Citaro NGT (Natural Gas)

Esittelyautossa
oli avoin WiFi
sekä USB latauspistokkeet

Scania Citywide LE hybrid
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Scanian voi tilata hyvin
ilmastoidulla kuljettajapenkillä. Kuvan penkkimalleja
toimitetaan mm Italiaan
meneviin katureihin

Scania esitteli Kortrijkissa uuden Interlink –tuoteperheen

Scania Touring HD

VanHool esitteli mallistoaan omalla osastollaan

VanHoolissa tavaratila jaettu hyllyllä
koko luukun leveydeltä

Neoplan Skyliner

Neoplanin Cityliner

VanHool Astromega

AYATSin kakskerrosbussi

Iveco Crossway edestä

Neoplanin osastolla esitelty kaupunkimalli

Iveco Crossway takaa. Muotoiluun
on haettu valojen muotoilulla lisää
kaarevuutta

Kyseisessä bussissa on sähköisesti avattavat sivulasit
myös matkustajille

Erduman on rohkeasti muotoillut Sprinterin keulan uudelleen

Sprinteristä oli tehty myös avattava liukukattomalli
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Royal Busin Suomeen hankkima Sprinter
Erduman

Sprinteriä voidaan sisustaa
jokaiseen makuun ja tyyliin

Tribus on muotoillut Sprinterin koria omalla tyylillään

Näyttelyssä esiteltiin useiden osastojen voimalla penkkimalli jos toinen

näytteillä oleviin tuotteisiin.
Artikkelin mukana oleva kuvakavalkadi kertokoon lukijoille messujen tarjonnasta.
Näyttelyn
avajaispäivänä
Wim van der Leegte palkittiin Bus Builder of the Year
2015 – palkinnolla hänen
poikkeuksellisista palveluistaan linja-autoteollisuudessa.
VDL on ollut innovatiivinen
edelläkävijä linja-autojen kehitystyössä.

Brysselissä on pidetty kolme
maailmanäyttelyä vuosina
1927, 1935 ja 1958. Kiertoajelun yksi mielenkiintoisimmista ja kuuluisimmista

siihen kohtaan, missä eräs kadonnut pikkupoika löydettiin
tekemässä juuri sitä mitä patsas tekee nykyisinkin.

Bryssel, Belgia
Kiertoajelulla kiersimme niin
suosituimmat nähtävyydet
kuin museotkin, tosin museot ulkopuolelta vain. Oppaana Brysselin kiertoajelulla
meillä oli Kaarina Leskinen.
Hänen asiantuntijuutensa,
hyvällä huumorilla höystettynä antoi meille monipuolisen
otoksen kaupungin ja koko
Belgian historiasta nykypäivään. Bryssel on sekä Belgian että EU:n pääkaupunki.
Belgia on virallisesti kolmikielinen. Siellä puhutaan hollantia, ranskaa ja saksaa.
Yleisesti puhutaan englantiakin. Brysselissä sijaitsee
suurin osa EU:n hallintorakennuksista. Kaupungissa on
2,7 miljoonaa asukasta ja se
koostuu 19 kunnasta.
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Manneken Pis – kuuluisa pissaava poika, joka on puettu uuteen pukuun

kohteista oli maailmannäyttelyyn 1958 valmistunut
Atomium. Muut maailmanäyttelyssä olleista paviljongeista oli jo purettu, mutta
Atomium pysyy paikoillaan.
Sen alumiininen rakenne oli
tummunut ajan kuluessa. Nyt
se on kunnostettu noin kymmenen vuotta sitten ja loistaa
uutta kukoistustaan matkailijoiden ja paikallisten ilona.
Toinen kuuluisa nähtävyys
on tietenkin pissaava poika - Manneken Pis. Tarinan
mukaan patsas on pystytetty

Poika pissaa milloin vettä,
milloin olutta, viiniä tai hunajasimaa, siis tarpeen ja
tapahtumien mukaan. Manneken Pis puetaan nykyisin
erilaisten ammattien edustajien ja valtuuskuntien toimesta erilaisiin asuihin. Pojalla
onkin jo liki tuhat erilaista
asua. Asut ovat säilytettynä
ja nähtävillä kaupunginmuseossa. Kolmas nähtävyys
Brysselissä on keskustori
- Grote Markt, joka on päässyt UNESCON perintölistalle vuonna 1998. Aukion

ympärillä sijaitsee silmiä
arkkitehtuurisesti hiveleviä
rakennuksia, jotka ovat valmistuneet eri ammattikuntien käyttöön aikanaan. Talojen kullattujen koristeiden ja
kuvioiden ainutlaatuisuus on
häkellyttävää.
Belgian suurimpia vientituotteita ovat mm. biljardipallot, pelikortit, autot sekä
tietenkin timantit. Raakatimantteja tuodaan ympäri
maailmaan Antwerpeniin.
Siellä ne leikataan ja hiotaan
myyntikuntoon. Antwerpenissa myydäänkin vuosittain
yli 25 miljardin USD edestä
timantteja.
Matka oli ainutlaatuinen ja
mielenkiintoinen kokemus
niin näyttelyn kuin vapaaajankin osalta. Suosittelen
kaikkia lämpimästi vierailemaan Kortrijkin seuraavassa
näyttelyssä. Se mykistää ensikertalaisen laajuudellaan ja
monipuolisuudellaan.
Kiitokset:
Ikaalisten Matkatoimisto –
Annika Haverinen
Willy Bellens Car Frank and Maurice
VDL Bus & Coach – Henrik
Mikkola ja Timo Vainio
Volvo Bus Finland
Brysselin oppaamme
Kaarina Leskinen

Brysselin rautatieaseman viereen oli pystytetty maailmapyörä

Atomium, joka rakennettiin vuoden ’58 maailmanäyttelyyn

Kuljettajamme
Frank

Brysselin riemukaari - Palais du Cinquantenaire

Brysselin oppaamme
Kaarina Leskinen

Hotelimme Ustel Midi
Brysselissä sijaitsi lähellä
keskustaa

Kuninkaanlinna pilkottaa aidan takaa

Oppaamme vei meidät kävelykierrokselle Brysselin keskustassa

EU Parlamentin tähden muotoinen päärakennus

Segwayn voi vuokrata Brysselissä kulkupelikseen

Grote Markt – Suurtori

Grote Marktia ympäröi eri ammattialojen kiltataloja. Jokainen talo on koristeltu
omaa ammattikuntaa kuvaavilla teemoillaan
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MOBILIA TÄNÄÄN
Yhdistyksemme ensimmäinen suurempi vuosijuhla
pidettiin 10 vuotta sitten
tieliikennemuseo MOBILIASSA. Esillä oli silloin, teemaan sopivasti, linja-autojen historiasta kertova
näyttely. Silloinen hotelli
Urku oli asuin- ja illanviettopaikkana. Nykyisin sekin
on suljettu. Kutsuvieraina
olivat mm. Rahtareiden
puheenjohtaja
Kimmo
Puntti ja toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Lehtinen,
Toivo Leht Eestistä, Saara
Remes Linja-autoliitosta
ja Minna Rasa, silloinen
vuoden taukopaikka ABCKuortin päällikkö, nykyisin
Mikkelissä ABC- asemien
toimialapäällikkö. Kuorttihan oli ABC ketjun ensimmäisiä koeasemia.
Mobiliassa näyttelyiden
teema vaihtuu vuosittain
ja seuraavan kerran ovat
linja-autot tulossa näyttelyn pääteemaksi 2018.
Tänä vuonna päänäyttelyn nimi on ”Liikkeelle,
sanoi Kekkonen” ja ensi
vuonna ”pakettiraketit”.
Mobiliassa on tänä vuonna päänäyttelyn lisäksi
näyttelyt Mennään taksilla, Autot ja Helsinki, sekä
arkistorakennuksessa Rally Hall of Fame. Päänäyttely käsittelee tieliikenteen
historiaa sotien jälkeen
vuosina 1945 - 1975. Kekkosen merkitys näkyi teiden rakentamisessa ja
liikennetur vallisuuden
parantamisessa.
Sodan
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jälkeen Suomen tiestö oli
Euroopan kehnoimpia ja
autokalustokin loppuun
ajettua. Teitä rakennettiin
-50 luvulla työllisyystöinä
ja ne keskeytyivät yleensä kesäksi. Yksi näistä oli
Tarvontie, jonka rakentaminen kesti kuusi vuotta,
keskeytyen aina kesäsäisin. Kainuuseen rakennettiin 1952 -1962 kahdeksan
niin kutsuttua Kekkostietä
lähinnä vankityövoimalla.
Sanotaan, että 30 vuodessa Suomen tiestö rakennettiin Euroopan parhaimpiin
kuuluvaksi. No, nyt tuntuu
siltä, että seuraavina 30
vuotena palattiin alkuun
Euroopan hännille ( kirjoittajan mielipide ).
Autoistuminen alkoi säännöstelyn vuoksi ensin itäautoilla ja hyötyliikenteen
voimakkaana
kasvuna,
kunnes säännöstely 50luvulla purettiin ja alkoi
VW kuplan ja Ford Anglian valtakausi. Näyttelyssä
on itäautojen lisäksi esillä
Kekkosen käytössä olleita
autoja, mm. Neuvostoliiton 1955 lahjoittama ZIS110, jollainen lahjoitettiin
samaan aikaan myös presidentti Paasikivelle. Molemmat autot ovat tällä
hetkellä Kangasalla. Toinen Mobiliassa ja toinen
Vehoniemessä. Kekkonen
käytti autoa tietojen mukaan vain kaksi kertaa virkamatkoillaan, toisen kerran Turkuun ja toisen kerran Paimioon. Molemmilla
kerroilla matka keskeytyi
auton hajoamiseen ja auto
annettiin puolustusvoimien käyttöön. Esillä on myös
pidennetty Chrysler New

Yorker 4D vuodelta 1963,
Cadillac Fleetwood 1969
ja Konelan (Sylvi Kekkoselle) lahjoittama Moskvits
408 Elite De Luxe. Lisäksi Kekkosille lahjoitettiin
Britanniassa Morris Mini,
Ranskassa Peugeot 404
ja kotimaassa Saabit 96
(EKA-96) ja pidennetty 99.
Kekkosella itsellään ei ollut ajokorttia ja Sylvi Kekkonen sai ajokortin n.60
vuotiaana ja ajoi yleensä
lahjoitus Minillä.
Takseista ovat näytteillä
mm. GAZ-21 eli Volga ja
MB 300 D Lang. Suomen
Taksiliiton juuret ovat
vuonna 1945 perustetussa Ammattiautoliitossa,
joka jakautui 1955 Suomen Taksiliittoon ja Suomen Kuorma-autoliittoon.
Tänä vuonna vietetään siis
taksiliiton 70v juhlavuotta. Uudessa hallissa on
”Autot ja Helsinki”- näyttely, joka perustuu Juhani
Ahon poikien Heikki Ahon
ja Björn Soldanin vuosina
1920 – 1950 ottamiin ainutlaatuisiin valokuviin.
Lisäksi siellä on kalustoa
samoilta vuosilta, suurimpana Toivakan kunnasta
Peiponsalmen kapulalossi. Arkisto ja varastohallin
yläkerrassa on ”Rally Hall
of Fame”- näyttely, joka on
ensi vuonna siirtymässä
päärakennuksen uuteen
osaan. Siellä esillä on harvinaisuuksia. mm Carlos
Sainzin Ford Focus, Walter
Röhrlin ja Michelle Moutonin Audit, Ari Vatasen
Mitsubishi ja Tommi Mäkisen ensimmäinen ralliauto
Ford Escort.
Mobiliassa on päähallin
lisäksi arkisto ja säilytys-

tilaa 8000 neliötä. Sinne
on sijoitettu arkistot, pienesineistö ja konservointitilat. Ryhmillä on nykyisin mahdollisuus päästä
kierrokselle näihin tiloihin
ennakkovarauksella. Näkemistä siellä on silkkipaperiin käärityistä lapioista
40 tonnin telapuskutraktoriin. Täpötäysiä kalustohalleja on useita ja niissä
säilytetään yli 400 ajoneuvoa. Linja-autoja on yksityisiltä liikennöitsijöiltä ja
Hkl:n ja Tkl:n ja Postin varikoilta. Poliisin kalustoa on
kymmenittäin Rs Octaviasta Tekniikan Maailman
lahjoittamiin Jaguaariin
ja Dodgeen, sekä muutama hieman erikoisempikin poliisin siviiliauto. Kalustoa on hallit täynnä ja
liikkuminen on pujottelua.
Siellä saisi kulumaan useammankin päivän ja silti
jotain jäisi näkemättä.
Pääsylipuista. AKK ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL korteilla pääsee kaksi
yhden hinnalla. Rahtareiden, Autoliiton, Taksiliiton,
SF-Caravan ry:n ja Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran jäsen saa 50%
alennuksen. SLHS:n kortilla saa lisäksi 10% alennuksen myymälän tuotteista.
Lisäksi alennuksia saa
Veteraanimoottoripyöräklubin, Tampereen seudun Mobilistien Euro-26 ja
Trafiikki museot–logolla
varustetulla vuosikortilla.
Tarkista yhdistyksesi sivuilta alennukset tarkemmin.
Press-kortilla ilmainen sisäänpääsy.
Jorma Kuismin

Strömforsin ruukki

mitä mainion bussimatkakohde. Historiallinen ruukkimiljöö,
mielenkiintoiset käsityöpuodit, taidenäyttelyt sekä museot.
Kaikki kohteet lähekkäin. Katso alla kesän 2016 kuumimmat vinkit.

Hilpeää ammattikesäteatteria
Suomen kauneimmalla katetulla
Kymijokilavalla.

Eija’s Garden

Maistuva ruokapaikka ruukkialueen
keskellä. Ryhmäruokailut 60
hengelle, sekä aurinkoinen terassi.

Koe puutarhan ainutlaatuinen tunnelma

Talon kuuluisa kalapöytä 23,50 €

1,5 ha elämyspuutarha

Myymälässä kattava valikoima kotimaisia
perennoja ja ihastuttavia puutarhan
sisustustuotteita.
Opastettu kierros ryhmille
13.50 €/hlö (15 €) sis. kahvin ja pullan



Lämmin lohikeitto & kylmä kalapöytä
uusien perunoiden kanssa; 10-15 eri
tavoin valmistettua kylmää kalaa mm.
aina graavia, kylmä- ja lämminsavua sekä
silakka- ja sillilajitelmat. Myllyn leipää,
kahvi ja jälkiruoka
Salaattipöytä, karjalanpaistia, uunilohta
ja jälkiruoaksi kahvi ja marjapiirakka

Opastettu kierros ilman tarjoilua
11,50 €/hlö (13 €).

Päiväkokoukset

Sydämellisesti tervetuloa!
Eija ja Beatrice

Ravintola- , ja opaspalvelut yhdellä
puhelinsoitolla puh. 050 301 2563
Ryhmäliput 20€/kpl
Esityskausi 18.6 alkaen.
www.stromforsinruukki.fi

Ryhmämenu3 10,50 €

vaihtoehtoisesti kahvi ja lohileipä
15 €/hlö (17 €).

Järjestämme myös puutarha-aiheisia
luentoja, kysy lisää Eijalta!

Kesällä 2016 Miksei Jeppe juo?
Niilonpojan tarinan vauhdikas sovitus.

alk. 30€/ henkilö

Yhteystiedot

Ruukintie 15, Ruotsinpyhtää
puh: (019) 618 693 ja 045 138 0018
ruukinmylly@lomatahdet.fi

Varaukset ja lisätiedot
Eija Keckman, puh. 040 5050 824
eija@eijasgarden.fi
www.eijasgarden.fi
Elimäentie 74, Ahvenkoski, Loviisa
Varatessanne 30.3.2016 mennessä annamme
ryhmille 10 % ennakkovaraajan edun.
(HINNAT SISÄLTÄVÄT ALV 10 %)
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Kuljettajana Tõnu Piibur,
toisena kuljettajana oli Mootor Grupp:n hallituksen
puheenjohtaja Hugo Osula.

Linja-autossa ompi tunnelmaa...
iloista puheensorinaa
Linja-autossa on tunnelmaa.

Puheenjohtajat Hugo Osula ja Timo Rinnekari

Timeless on the road, Eesti
Bussijuhtide Ühing tien päällä
Eesti Bussijuhtide Ühing
kävi päivänmatkalla Suomessa lokakuun alussa.
Aamuvuoro Tallinnasta saapui
aikataulussa Länsiterminaalin
laituriin 09.30. Portista lipui
kovalle maalle Volvo B12 Carrus Star 602 vm.-94 ja suuntasi
kohti tilausbussien viistoparkkia.
Vastassa olivat Mootor Grupp:n
hallituksen puheenjohtaja Hugo
Osula ja Tilausajokuljettajat
ry:n ryhmä. Laivasta nousi maihin tyylikäs joukko virolaisia
ammattiveljiä ja -sisaria. Saimme
vieraaksi 40 Eesti Bussijuhtide
Ühing:n eli Eestin Bussinkuljettajien Yhdistyksen jäsentä. Lyhennys on EBÜ. Heidän
tunnuslauseensa on ”Elukutse
mitte amet” eli ”elämäntapa, ei
ammatti”.
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Kuljettajamme pitävät matkan alkajaisiksi omat puheenvuoronsa. Mikrofonissa Tõnu Piibur, jonka harrastuksena on
museobussit (kunnostus ja ajo). Hän on
Tallinnassa Pelgulinna Gümnaasium:n
johtaja (koulun rehtori). Toisena kuljettajana oli hallituksen puheenjohtaja Hugo
Osula.

Lähtö kohti Turkua tapahtui
esittelyjen jälkeen Tõnu Piiburin
ohjaamana. Kakkoskuljettajana
toimi Hugo Osula. Äänellisenä
navigaattorina oli puolestaan
puheenjohtaja Timo Rinnekari.
Reitti kulki länsiväylän kautta
II-kehälle ja sieltä Turun moot-

Vas. tuotantojohtaja Heimo Ylenius, toimitusjohtaja Petteri Vuori Carrus Delta
Oy, Volvo linja-autojen maajohtaja Jukka Nikkanen, Carrus Delta Oy vientipäällikkö Juha Nybom, Mootor Grupp:n hallituksen puheenjohtaja Hugo Osula
ja Volvo linja-autojen myyntipäällikkö Markku Eskelinen.

Keskellä Eesti Bussijuhtide Ühing:n
hallituksen puheenjohtaja Evald Lass

Vierailu Turun Tuomikirkossa

toritielle. Matkamusiikkia ei tarvittu, iloinen puheensorina täytti
matkustamon.
Kuulumiset
päivitettiin monelta suunnalta.
Valtatien näkymät taustoitettiin
kahdella kielellä. Lohjalta Muurlaan kulkevalla osuudella “Rocky
Way:lla” on paljon katseltavaa
mm. Suomen pisin maantietunneli, Karnainen 2,3km, ja erilaiset kiviarkkitehtuuriset aidat ja
kallioleikkaukset. Tulkkeina toimivat Indrek Peet ja Toivo Leht.
Kauniissa syyssäässä taitetun
matkan jälkeen saavuttiin suunnitellussa aikataulussa Lietoon ja
Carrus Deltan tehtaalle.

Ruokailua Salon ABC::llä

Ryhmää olivat vastassa tehtaan
toimitusjohtaja Petteri Vuori,
tuotantojohtaja Heimo Ylenius,
Volvo linja-autojen maajohtaja
Jukka Nikkanen, vientipäällikkö
Juha Nybom ja myyntipäällikkö
Markku Eskelinen. Tervehdysten jälkeen väki siirtyi tehtaan
ravitsemusosastolle nauttimaan
erittäin hyvästä lounaasta.
Ruokailusta siirryttiin uusien
bussien luovutushalliin kuuntelemaan tehtaan ja sen tuotteiden
esittelyä. Carrus Deltan kilpailuvalttina on erinomainen joustavuus bussivalmistuksessa. Autot

Tutustuminen Turun Linnaan

ovat valmistettavissa monella tavalla eri käyttötarkoituksiin. Nykyiset EU-säädökset rakenteissa
ja komponenteissa rajoittavat
tietyiltä osin toteutuksia, mutta
vaihtoehtojen määrä on niistäkin huolimatta suuri. Erikoisajoneuvot ja niiden toteutukset ovat
oma lukunsa.
Bussitehtaalla tehdyn kierroksella oli esillä korirakentamisen
kaikki vaiheet alustan sisäänajosta valmiin tuotteen ulosajoon. Pihalla oli komea rivi
lentokenttäajoon tulevia busseja,
odottamassa siirtoaan Norjaan.

Liedosta lähdettiin “kakkoskuljettaja” Hugo Osulan ajamana
kohti Turkua. Kohteita olivat
mm Tuomiokirkko, käsityöläismuseo, satama-alue ja Turun
Linnaan tutustuimme oikein
vierailun merkeissä. Lopuksi piipahdimme kauppatorin laitaan
pienelle tauolle. Jäsenemme Tom
Rönnberg kävi erikseen tuomassa tervehdyksensä ryhmälle.
Turussa matkasta jäivät pois
Arto Koskinen ja Pekka Maunu.
Ryhmä suuntasi kohti Saloa ja
ABC Piihovia. Yhteisen päivällisen jälkeen Timo Rinnekari
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Volvo-bussin pienoismalli ja Mati Lapmaa Lux Express:stä. Hän ajoi
Volvo-museobussilla vuodesta 1994 Tallinna - Saksa linjoja.

Lux Express:n kuljettaja Aleksandr Jerofejev hänelle luovutetun EBÜ:n
jäsenkortin kanssa

toivott i vieraille hyvää matkaa ja
Volvon keula kääntyi kohti Helsinkiä.
Satamaan ajett iin vielä Crusellin sillan kautta, joka oli komeassa iltavalaistuksessa. Oli aika
toivottaa hyvää laivamatkaa ja
pikaista tapaamista yhteisen tekemisen merkeissä.
Teksti ja kuvat ; Isko Uusimäki
Timo Rinnekari

Käy tutustumassa: www.bussijuhid.ee
www.timeless.ee

Bussihistorialliset miehet Tom Rönnberg ja Toivo Leht Turussa

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

Rovaniemi

Ryhmät tekevät edullisen pysähdyksen Frestossa. Tarjoamme etukäteen
varattaessa yli 15 hengen ryhmille edullisemmat ruuan hinnat.

LÖYDÄ LÄHIN

FRESTO!

Oulu

KULJETTAJA JA MATKANJOHTAJA saavat VELOITUKSETTA RUUAN
tuodessaan Frestoon yli 15 hengen ryhmän.

Raahe

Kajaani

Tervetuloa nauttimaan!

Kokkolla

Vaasa
Kuopio
Joensuu

Jyväskylä
Savonlinna

Pori
Tampere
Lahti

Kouvola

Lappeenranta

Katso osoitteet ja aukioloajat

Turku

Helsinki
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Jäsenetuja Naantali
Spa:ssa ja Ruissalon
Kylpylässä
Jäsenetuhinnat kuljettajille
työajossa
- Kuljettajien majoitus -30
% päivän hinnasta molemmissa hotelleissa
- Voimassa koko sopimuskauden, eli 31.3.2017 asti.
Varaukset myyntipalvelustamme puH: 0600-555 100
tai online kaupastamme
www.naantalispa.fi ja
www.ruissalospa.fi kampanjatunnuksella KULJETTAJA.
Tutustumistarjous jäsenistölle
- 20 % päivän hinnasta
molemmissa kylpylöissä
- voimassa 1.1.201631.5.2016
Varaukset ainoastaan
online kaupastamme sivuiltamme www.naantalispa.
fi ja www.ruissalospa.
fi kampanjatunnuksella
CHARTER.
Jäsenetu ryhmille
Ryhmähinnat jäsenten
järjestämiin ryhmävarauksiin saat kysymällä suoraan
hotelleista. Sopimusehdot:
http://www.tilausajokuljettajat.fi/jasenille/53

• 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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Joukkuetulokset:
4. sija. Jarmo Lyly, Matti
Tauru, Kim Venesjärvi ja Pentti
Vesanen, yht 301 pistettä.
5. sija. Satu Maunu, Pekka
Kaskinen, Harri Källbacka ja
Kari Virtanen, yht 289 pistettä.
6. sija. Arja Suhonen, Pentti
Suhonen, Arja Piiroinen ja Matti
Piiroinen, yht 286 pistettä.
7. sija. Arto Koskinen, Evald
Lass, Kaia Laur ja Indrek Peet,
yht 234 pistettä.

Keilakisan henkilökohtaiset parhaat keskellä voittaja Pauli Hellberg, vasemmalla kakkonen Tommi
Suhonen ja oikealla kolmonen Jarl Andström.

Kokouksen tapahtumapaikka oli
Hotelli Aquarius.

Henkilökohtaisen kisan tulokset:
kulta Pauli Hellberg 151 pist.
hopea Tommi Suhonen 139 pist.
pronssi Jarl Andström 132 pist.

Hotelli Aquariuksen myyntipäällikkö Henna Wallin esitteli hotellin.

Syyskokous 2015
Uudessakaupungissa
Perjantai 13. päivän iltapäivällä alkoi Tilausajokuljettajat yhdistyksen jäseniä saapua Uuteenkaupunkiin hotelli Aquariukseen.
Oli alkamassa syyskokous oheistoimintoineen. Tapahtuma tulisi
olemaan tavallista syyskokousta mittavampi, sillä olihan yhdistykselle kertynyt jo 25 toimintavuotta täyteen. Lounais-alueen
puuhahenkilöt olivat tehneet tilaisuuden onnistumiseksi hyvää
työtä.

Kulta. Jarl Andström, Tomi Vasiljev ,Tarja Mäkinen, Markus Tauru ja, yht. 474 pistettä.

Hopea. Mikko Pusa, Pauli Hellberg,
Tommi Suhonen ja Juha Vesterinen, yht 460 pistettä.

Perjantai ilta
Perjantaille oli varattu vähän kisailua. Ohjelmassa
oli keilojen kaatamista hotellin nelirataisella radalla.
Joukossamme ei varsinaisia
”ammattilaisia” tainnut olla,

20 Charter Club

mutta suoritukset antoivat
kuitenkin hyvää viitettä siihen suuntaan. Täysiä kaatoja
tapahtui siksi tiheään tahtiin,
että täysin ohi keilojen menneet pallot jäivät huomaamatta.

Pronssi. Juho Leinonen, Päivi Pistemaa ,
Maija Mikkola, ja Raija Toivonen, yht 321 pistet-

Kokoussali oli ilahduttavan täynnä osallistujia.

Parituntisen keilojen kolistelun jälkeen saatiin seuraavan
kaltaisia tuloksia. Joukkueita
oli tarkoitettu muodostetavaksi yhdistyksemme alueilta, mutta enempi sekajoukkueisiin taidettiin turvautua.
Yhdessä joukkueessa olivat
mukana myös Virosta kokoukseemme saapuneet EBÜ:n
eli Eestin bussinkuljettajien
yhdistyksen edustajat.

Lauantai aamu
Varsinainen syyskokous oli
kutsuttu alkamaan lauantaina 14.11. aamulla klo 9:30.
Paikalle oli saapunut lähes
puolensataa jäsentä ja salissa
olikin hyvä tunnelma. Aluksi
Hotelli Aquariuksen myyntipäällikkö Henna Wallin esittelin hotellin ja sen toimintaa.
Hotellissa löytyy 62 kahden
hengen huonetta, kaksi saunallista sviittiä, viisi kokoustilaa ja 254 auditorio/teatteri.
Hotellin perustaja ja pari hänen läheistä henkilöään olivat horoskooppimerkiltään
vesimiehiä eli aquariksia ja
siitä meren rannalla oleva
hotelli sai nimen Aquarius.
Hotellissa löytyy nykyvaatimusten mukaan erilaisia aktiviteetteja kaikille.
Virosta oli saapunut vieraita
kunnioittamaan yhdistyksemme syyskokousta. Eesti
Bussijuhtide Ühing:n puheenjohtaja Evald Lass, varapuheenjohtaja Indrek Peet ja
jäsen Kaia Laur toivat lahjaksi hienon LUX Express bussia
esittävän taulun.

Martti Toivonen (vas.) apunaan yhdistyksen puheenjohtaja Timo Rinnekari

Eesti Bussijuhtide Ühingin tervehdyksen ja taulun toivat Indrek Peet (vas.), Kaia
Laur ja Evald Lass. Taulun vastaanotti Timo Rinnekari.

Puheenjohtajamme otti sen
vastaan ja taulun sijoituspaikka löytyy mökiltämme
Pyhätunturilta.
Vielä ennen varsinaista kokousta puheenjohtajamme
Timo Rinnekari loi katsauksen kuluneeseen 25 vuoteen.
Perustavassa kokouksessa
Hyvinkäällä mukana olleita
oli nytkin mukana yli puolenkymmentä. Matkalla on
ollut monenlaisia tapahtumia ja yhtenä suurimmista
oman mökin hankkiminen.
Lehti on ollut merkityksellinen heti alusta alkaen. Nyt
ollaan siirtymässä myös sähköisen median käyttöön entistä enemmän. Haasteitakin
on ilmaantunut, viimeisimpänä lehden ilmoitusmyynti.
Tulevaisuudelta Timo toivoi
uusia aktiivisia toimijoita
yhdistyksen vetoon. Lopuksi
hän toivotti vielä kerran kaikki jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Ei-jäsen puolisoille
oli järjestetty muuta tekemistä kokouksen ajaksi, saivat
kuunnella kauneusluentoa.

Varsinainen kokous
Varsinainen syyskokous alkoi kello 10:00. Puheenjohtajaksi valittiin Martti Toivonen. Sihteeriksi valittiin
Satu Maunu, pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Maunu
ja Arto Koskinen sekä ääntenlaskijoiksi Tomi Vasiljev
ja Markus Tauru. Tulevasta
toimintavuodesta käsiteltiin
toimintasuunnitelma ja tuloja menoarvioehdotus sekä
maksujen suuruudet, jotka
kaikki hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.
Jäsenmaksuihin ei siis tullut
korotuksia.
Uusittujen sääntöjen mukaan
puheenjohtajan toimintakausi on nykyään kaksi vuotta,
joten hän ei nyt ollut valintavuorossa. Timo Rinnekari
siis jatkaa vielä vuoden.
Hallituksen jäsenistä ne, jotka viime vuoden syyskokouksessa olivat arvalla tulleet
valituksi vain vuodeksi, olivat
nyt erovuorossa. Arto Koskinen, Tommi Suhonen, Markus Tauru ja Isko Uusimäki
tulivat valituiksi uudelleen

ja nyt siis kahdeksi vuodeksi.
Varajäseniksi vuodeksi kerrallaan tulivat valituiksi Rolf
Metsola, Pekka Maunu, Maija Mikkola ja Tomi Vasiljev.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Asko Kallio-Könnö ja
varalle Timo Korsisaari.
Ja kun kaikki kymmenen pykälää oli käsitelty näytti kello
kokousta päätettäessä 10:25.

Vapaata sanaa
Kokouksen päätyttyä oli vielä aikaa seuraavan aikataulun
mukaan sovittuun tapahtumaan ja tämä väli käytettiin
ns. vapaan sanan käyttöön.
Sinä aikana oli mahdollisuus
tutustua yhdistyksellä jäsenilleen myynnissä oleviin
tuotteisiin ja toisiimme.
Läsnäolijat saivat myös kuulla, että Charter Club lehden
päätoimittaja vaihtuu. Matti
Kulmala kertoi siirtyvänsä
sivuun lehden kolmossivulta
ja Isko Uusimäki tulee tilalle.
Isko kertoili myös suunnitelmistaan ja toiveistaan. Hän
toivoo saavansa yhdistyksen
alueilta hyviä vinkkejä juttujen aiheiksi ja tietoja matkailukohteista, joihin kannattaisi juttumielessä käydä
tutustumassa.
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Matkustajan
lääkäripalvelua
Seuraavaksi kuuntelimme
Katri Kakkurin esitystä
MedFlight Finland Oy:stä.
MedFlight Finland on kokenut matkahätäpalvelun ja
potilaskuljetusten ammattilainen. Se on vuonna 1995
perustettu erikoislääkärijohtoinen terveydenhuoltoalan
yritys. Heidän erikoisalaa
ovat ulkomailla sairastuneiden tai loukkaantuneiden
hoidon valvonta ja kansainväliset potilaskuljetukset. He
suorittavat myös vaativia keskos- ja tehohoitopotilaiden
siirtoja sekä Suomessa että
maailmanlaajuisesti. Kahden
tunnin lähtövalmius mahdollistaa myös kiireelliset potilassiirrot lentokoneella.
MedFlight Finland Oy palvelee meitä tilausajokuljettajiakin ja asiakkaitamme 24
tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Heille
voi soittaa kun joku meistä
tai asiakkaamme sairastuu
matkalla ja he auttavat meitä
syntyneissä pulmatilanteissa. He toimivat kaikkien suomalaisten vakuutusyhtiöiden
kanssa sekä myös silloin, kun
vakuutusta ei ole ja asiakas
maksaa kulut itse. Päivystyspuhelimeen vastaa aina suomea puhuva henkilökunta.
He järjestävät kaikki sairastumiseen liittyvät palvelut.
Mikäli sinulla on kysyttävää
– ole yhteydessä. Matkustajan lääkäripalvelun puhelin
on +358 306 705 800. Matkavakuutus auttaa maksuista
selviytymisessä.

Kunniajäseniä ja
ansiomerkkejä
Seuraavana oli juhlan tuntua.
Tilausajokuljettajat ry julkisti
ensimmäiset kunniajäsenensä. Hiljattain 85 vuotta täyttänyt Seppo ”Faija” Juvonen
ja yhdistyksen pitkäaikainen
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Katri Kakkuri esitteli kokousväelle
MedFlight Finland Oy:n toimintaa.

Tilausajokuljettajat yhdistyksen
ensimmäiset kunniajäsenet Martti
Toivonen (vas.) ja Seppo ”Faija”
Juvonen.

Kultaisella ansiomerkillä palkituista paikalla olivat Risto Koivula (vas.), Kim Venesjärvi, Arto
Koskinen ja Pekka Maunu.

Hopeisella ansiomerkillä palkituista
paikalla olivat Vesa Palmu (vas.),
Jarl Andström, Kari Virtanen, Kari
Rantalainen ja Rolf Metsola.

puheenjohtaja Martti Toivonen saavat kunnian olla nämä
ensimmäiset kunniajäsenet.
Ansiomerkkejä jaettiin seuraavasti. Kultaisen ansiomerkin saivat Jukka-Pekka Kähkönen, Pekka Maunu, Arto
Koskinen, Janne Tastula,
Kim Venesjärvi, Asko Kallio-Könnö ja Risto Koivula.
Hopeisen saivat Kari Rantalainen, Jarl Andström, Kari
Virtanen, Hans Nyqvist, Tarja Heinonen, Hannu Salmela,
Vesa Palmu, Esko Hoffren ja
Rolf Metsola. Pronssisen saivat Tommi Suhonen, Maija
Mikkola, Satu Maunu, Jarkko Junkkari, Isko Uusimäki,
Päivi Pistemaa, Tarja Rantalainen, Ari Karesvuo, Raimo
Vartiainen, Pekka Pollari,
Markus Tauru, Pekka Kantola ja Timo Ruotsalainen.

Pronssisella ansiomerkillä palkituista paikalla olivat Markus
Tauru, Maija Mikkola, Tarja
Rantalainen, Päivi Pistemaa,
Satu Maunu, Tommi Suhonen
ja Isko Uusimäki.

Tutustumiskäynnit
Ruokatauon jälkeen lähdettiin tutustumaan Uudenkaupungin nähtävyyksiin tai tarkemmin niistä vain kahteen,
Automuseoon ja

Uudesta vuoden 2016 hallituksesta paikalla olivat vasemmalta sihteeri Satu
Maunu, jäsenet eturivissä Päivi Pistemaa, Markus Tauru, Arto Koskinen, Kim
Venesjärvi, Tommi Suhonen ja Isko Uusimäki, varajäsenet takarivissä Maija
Mikkola, Pekka Maunu, Tomi Vasiljev ja Rolf Metsola, puheejohtaja Timo Rinnekari on oikealla.

Vakka-Suomen Panimoon.
Ryhmä jakaantui kahtia ja
kohteissa käytiin vuorottaen.
Siirroista vastasi Timo Rinnekari Vainion linja-autolla
ja Vesa Palmu Ventoniemen
tilausajobussilla.
Automuseolla meitä opasti museon kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka
Ruohonen.
Automuseota
pidetään pystyssä talkooporukalla ja se ei siis ole mikään
bisnesyritys. Saimme kuulla
paljon mielenkiintoista tarinaa ja katsella eri-ikäisiä
autoja ja muuta materiaalia.
Tiedämme nyt, että Maxwell
on maailman nopein auto, ennen vuotta 1910 valmistetuista. Ja jos ennen ei ollut selvillä, mistä T-Fordin liukuhihnatuotanto sai esimerkkinsä,
niin nyt tiedetään. Museossa
on myös todennäköisesti
maailman kattavin valikoima
SAABeja.
Vakka-Suomen Panimolla
meitä oluen saloihin opastivat

Vakka-Suomen Panimolla esittelystä vastasivat
myyntipäällikkö Timo Pitkänen ja Outi Soininen.
Heidän välissään esiteltävät tuotteet.

Automuseolla esittelyn hoiti Ilkka Ruohonen kuvassa oikealla.

Kiinnostuneita olivat osallistujamme siitäkin, miten juomat
lähtevät jakeluun. Vakka-Suomen Panimon tuotteita ei löydy
ihan joka kaupasta, mutta K- ja
S-ketjujen isoimmista ainakin
pitäisi löytyä ja eri ravintoloista
voi kysyä.

myyntipäällikkö Timo Pitkänen ja Outi Soininen. VakkaSuomen Panimo Osakeyhtiö
on perustettu syyskuussa
2007, mutta vasta juhannusviikolla 2008 siellä on saatu
ensimmäiset oluet pulloon.
Panimon ominta alaa on tehdä laadukkaita erikoisoluita,
myös asiakkaan omalla etiketillä tai jopa oman maun
mukaan räätälöidyllä reseptillä valmistettuna. Vuodesta
2008 on niin henkilökunnan
kuin tuotantokapasiteetinkin
määrä kolminkertaistunut,
nyt on seitsemän henkilöä ja
maksimi tuotanto 700 000
litraa vuodessa, 600 000
olutta ja 100 000 siideriä. Nyt
tiedämme, että kohtuudella
käytettynä oluella on hyviä
vaikutuksia. Heidän olut on
myös puhdas luonnontuote. Heidän Prykmestar Savu
Kataja 9% sai Strong Smoke
Beer sarjan pronssia tänä
vuonna European Beer Star
kisassa.

Uudenkaupungin autotehtaan ensimmäiset autot olivat SAAB 96 mallia. Tämä on se
EKA 96, joka luovutettiin tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Se ihan eka 96 on toisaalla hallissa.

Iltaohjelmaa

Museossa on autoharvinaisuuksia ja useilla niillä on mielenkiintoinen tarina takanaan. Tässä saimme kuulla tämän Tzaikan tarinaa.

Saunatauon jälkeen siirryimme iltaohjelman pariin. Ensin
siirryimme teatterin puolelle
kuuntelemaan, katselemaan
ja hämmästelemään mentalisti Pete Poskiparran esitystä. Ei voi kuin hämmästellä,
miten nuo kaikki hänen tekemänsä ihmeteot ovat mahdollisia.

Loppuilta kului hotellin ravintolatiloissa illallisen ja
tanssimusiikin parissa. Orkesterina toimi Tomi Hentula ja Myrskylinnut.
Sunnuntaiaamulle oli varattu
vain kotimatkalle lähtö.
Kuvat ja teksti:
Matti Kulmala
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Lappi elää
matkailusta ja
matkailu Lapista
Matkailu on maakunnan tärkeimpiä elinkeinoja. Lappi hiihtokeskuksineen on suomalaisen matkailuelinkeinon merkittävimpiä
painopistealueita. Sesongit vaihtelevat ja eri
vuodenaikoina on omat juttunsa. Kaudet ja
varsinkin kiihkeimmät sesongit ovat lyhyitä ja kun ajatellaan koko vuoden tienestejä,
muutamien viikkojen kiireet ovat lyhyitä Tiedekeskus ja museo Arktikum tarjoaa nähtävää Rovaniemen keskustan tuntumassa,
aikoja, kun maksetaan investointeja ja eläte- sopivasti reitin varrella.
tään perheitä.

Levi tarjoaa tekemistä kaikille.

Lapin korkeasesongit ovat hiihtolomat,
pääsiäinen, keväthanget vappuun saakka ja
ruska. Tapahtuuko napapiirin yläpuolella
mitään muina aikoina? Onneksi eri asiakasryhmiä on liikkeellä ja näin saadaan eloa tunturikyliin. Britit valtaavat kapasiteetin joulukuun ajan, venäläiset uuden vuoden tienoilla
(suhdanteet muuttanevat tilannetta). Isot tapahtumat tuovat isoja kysyntäpiikkejä. Esim.
Levin maailman cup –kisat ovat olleet tärkeä
tapahtuma niin myynnin kuin pr:n kannalta.
Valitettavasti talvi teki omat ratkaisunsa ja
kisat jäivät tältä talvelta väliin. Tappiot oli- Napapiiri on kaikkien must-kohde. Palveluja löytyy huikeasti. Majoitusta, ruokaa, juomaa, elämyksiä ja matkamuistoja on tarjolla jokaiseen makuun. Napapiirin ylitys on
monille kauempaa tuleville tärkeä tapahtuma, Joulupukkia unohtamatta.

Monet pitävät sitä liian kaupunkimaisena
ja aidon Lapin tunnelman kadottaneena
keskuksena. Makuasia, luontoon pääsee
helposti ja pohjoisessa on jokaiselle sopiva
vaihtoehto tarjolla.
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Revontulien
takia tullaan jopa toiselta puolelta maapalloa.

vat varmasti mittavat ja kisan
maailmanlaajuinen
julkisuusarvo jäi hyödyntämättä.

Huskyt ja porot ovat eksoottisia ajopelejä jo meille suomalaisillekin. Nämä ovat aitoja
kokemuksia ja todella suosittuja.

Matalan sesongin aikaan Lapin keskukset tarjoavat upean mahdollisuuden lomailla ilman ruuhkia ja jonoja.
Hintatasokin on edullisempi,
ainakin majoitusten osalta.
Marraskuun lopun tienoilla Levillä näkyi urheilijoita
valmennusleireillään, yritysasiakkaita ja kansainvälisiä
opiskelijaryhmiä. Viikonloppuisin näkyy ihmisiä jo selvästi enemmän. Kylä tarjoaa
menoa ja ohjelmaa moneen
makuun. Kaamos ja mahdolliset kovat pakkaset eivät aina
kuulosta
houkuttelevilta.
Vastapainona on tarjolla todella eksoottisia kokemuksia.
Hyvillä varusteilla ja oikeilla
ohjelmavalinnoilla saadaan
aikaan hyviä lomakokemuksia.

- Jokaisessa lapin vuodenajassa on oma elämyksensä,
joka kiinnostaa ulkomaalaista matkailijaa. Aito luontoelämys on aina arvossaan
vuodenajasta
riippumatta
kun sen tuotteistaa asiakasryhmän tarpeita vastaavaksi,
luonnehtii kohdepäällikkö
Tuomas Pellinen Aikamatkoilta.
Kuvat: Tuomas Pellinen 		
ja Timo Rinnekari

Kohdepäällikkö Tuomas Pellinen tekee sesonkeina
pitkää päivää.

Lapin keskukset ovat olleet myös rakennusalan vetureita. Levilläkin tehdään ravintolan
laajennusta aivan keskustassa.

Charter Club
Näiden näkeminen on monille unelmien täyttymys.
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Heijastimet heilumaan –
liikenneturvallisuustempaus
Ruskolla ja Marttilassa
Lounais- alueella kaivettiin esiin vanha ja erinomainen idea tehdä työtä liikenneturvallisuuden
eteen. Vuosikokouksessa kirjattiin toimintasuunnitelmaan heijastintempaukset kahdella koululla. Opinahjoiksi valikoituivat Hiidenvainion koulu
Ruskolla ja Marttilan koulu. Kohderyhmäksi valikoituivat pienimmät eli 1. ja 2. luokan oppilaat
vanhempineen.
Oikea kohderyhmä
Ensimmäinen tapahtuma oli
Ruskolla 6.10. Tilaisuus alkoi
klo 19 jumppasalissa pidettävällä esitelmällä, jossa katseltiin valkokankaalta mm.
Liikenneturvan materiaalia
ja kerrottiin heijastimen merkityksestä liikenneturvallisuuteen. Pienen välitunnin
jälkeen siirryttiin bussiin,
jolla lähdettiin pimeälle kylätielle katsomaan käytännössä jalankulkijan näkymättömyyttä tai näkymistä.
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Samanlainen kierros tehtiin
Marttilassa 22.10, jossa pääsimme aloittamaan jo klo
18. Keli oli sateisen pimeä eli
olosuhteet olivat tarkoitukseen ihanteelliset.
Pienet koululaiset pääsivät
näkemään autoilijan vinkkelistä, miten kohdataan pimeitä jalankulkijoita sekä heijastimin ja huomioliivein liikkeellä olevia. Asiaa tuli myös
autoileville
vanhemmille.
Tien laitaan pysäytetty auto,
jonka vierellä oli ihmistä ku-

Ammattikuljettajille liikenneturvallisuus on ykkösasia. Illan kulkua
suunnittelemassa Pekka Maunu (vas), Ami Haataja, Kari Helander,
Arto Koskinen ja Satu Maunu.

Heijastin ja huomioliivi

ton ulkopuolelle.

vaava nukke. Valot häikäisivät tehokkaasti, jolloin pimeä
ihminen tuli esiin vasta kohdalla. Viesti on selvä: heijastin ja huomioliivi ovat myös
jokaisen autoilijan varusteita ja kaikki ylimääräinen
valo heikentää jalankulkijan
näkymistä. Toisin sanoen,
mikäli joutuu pysäyttämään
auton tien varteen, valot parkeille ja hätävilkut päälle sekä
mieluiten huomioliivi päälle,
jos joutuu jalkautumaan au-

Sitten päästiin toteamaan
kuinka hyvin heijastimet,
huomioliivit ja jalankulkijoiden käyttöön tarkoitetut valot toimivat pimeässä. Tämä
käytiin läpi myös kohtaavien
ajoneuvojen osuessa kohdalle sekä verraten pimeää
jalankulkijaa heijastimella
varustettuun. Sanomattakin
on selvää että ero on uskomaton. Teemaan liittyen pureuduttiin myös bussipysäkkien
turvallisuuteen ja millaisia

Lasten liikenneturvallisuus sai lapset vanhempineen liikkeelle. Ilta tarjosi
kaikille jotain. Vanhemmille hyvää kertausta ja lapsille jopa jotain uutta.
Bussikyyti pimeällä tiellä havaintoineen jäi varmasti monien mieleen.

”Bussi toimii kätevästi
opetustilana”
vaaratilanteita siihen liittyy.
Jos tämän illan jälkeen yksikin vähältä piti -tilanne on
vältetty, olemme onnistuneet täydellisesti, kiteyttävät
alueen puheenjohtaja Pekka
Maunu ja Arto Koskinen.
Bussit liikkuvat aamuvarhaisesta iltamyöhään ja koululaiset liikkuvat busseilla,
joten heidän liikenneturvallisuutensa on varmasti kaikkien kuljettajien mielessä.
Illan päätteeksi kaikki saivat
mukaansa heijastimet joilla
voi aloittaa turvallisemman
liikkumisen aivan heti. Kun
mukana olivat lapset vanhempineen, viriää keskustelua asiasta perheissä. Illan
aikana viestiä saivat myös
autoilevat vanhemmat, joten se vähältä piti -tilanteen
välttäminen on hyvinkin todennäköistä. Ilta oli erittäin
onnistunut.

Ammattilaiset asialla
Opettajan roolin vetivät
Ruskolla Turun Ammattiinstituutin Ami Haataja ja
Marttilassa Amin aisaparina

oli niin ikään Salon Seudun
Aikuisopistolla bussinkuljettajia kouluttava Jani Tontti. Tien varrella pimeinä ja
erilaisin heijastimin varustettuina oli jäsenistä koostuva aktiivinen talkooporukka.
Bussikalustoa oli Salon
Seudun Aikuisopistolta,
Linjaliikenne Muuriselta
ja SL Autolinjoilta. Heijastimet lahjoitti vakuutusyhtiö IF. Yhteistyö koulujen kanssa oli todella hyvää
ja innostunutta. Tässä oiva
toimintavinkki
muillekin
alueosastoille. Järjestäminen
on helppoa, tarvitaan vain
innostunut joukko tekijöitä ja yhteydenotto kouluun.
Ainoat pakolliset asiat ovat
pimeä vuodenaika ja sopivan
hiljainen sekä valaisematon
tieosuus. Molemmat tapahtumat onnistuivat upeasti ja
saimme todella paljon kiitosta niin lapsilta, vanhemmilta
kuin kouluista. Tälläistä toimintaa tarvittaisiin syksyisin
kaikilla kouluilla.
Teksti ja kuvat:
Timo Rinnekari

Bussista on hyvä katsella pimeää tietä. Kaikki näkevät konkreettisesti heijastimien
toiminnan. Toimii kätevästi opetustilana.

Erityiskiitokset:
Salon Seudun Aikuisopisto
Jani Tontti
Linjaliikenne Muurinen Oy
Arto Koskinen
SL Autolinjat Oy
Pekka Maunu
Vakuutusyhtiö IF
Marttilan koulu
Hiidenvainion Koulu
Ami Haataja
mukana olleet talkoolaiset

h
Luovuta verta !
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Tilausajokuljettajat ry
hallitus 2016
Varsinaiset jäsenet:
Juvonen Ossi -02
Riihitie 5, 27800 SÄKYLÄ
Puh: 045-8736350
ossi.juvonen@
tilausajokuljettajat.fi
Kantola Pekka -09
Täkytie 11, 90550 OULU
Puh: 0400-725800
pekka.kantola@
tilausajokuljettajat.fi
Koskinen Arto -02
Tuorintie 6, 21290 RUSKO
Puh: 0400-789215
arto.koskinen@
tilausajokuljettajat.fi
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Uusimäki Isko -01
Pistemaa Päivi -10
Fredrikinkatu 28 B 16,
Nelostie 4238a, 95355 KOIVU 00120 HELSINKI
Puh: 040-5297681
Puh: 0400-268728
paivi.pistemaa@
isko.uusimäki@
tilausajokuljettajat.fi
tilausajokuljettajat.fi

Metsola Rolf -01
Starrbölentie 471,
10300 KARJAA
Puh: 050-5553065
rolf.metsola@
tilausajokuljettajat.fi

Suhonen Tommi -08
Luotsitie 18 A 4,
70460 KUOPIO
Puh: 050-3605930
tommi.suhonen@
tilausajokuljettajat.fi

Venesjärvi Kim -03
Loimalahdentie 27 as 1,
13500 HÄMEENLINNA
Puh: 040-7315151
kim.venesjarvi@
tilausajokuljettajat.fi

Mikkola Maija -03
Saviruukinkatu 17 A 9,
15810 LAHTI
Puh: 044-5056673
maija.mikkola@
tilausajokuljettajat.fi

Tauru Markus -03
Kauppakuja 14 C 24,
14200 TURENKI
Puh: 040-7729352
markus.tauru@
tilausajokuljettajat.fi

Varajäsenet:
Maunu Pekka -02
Kuhatie 4, 23100 MYNÄMÄKI
Puh: 050-4118077
pekka.maunu@
tilausajokuljettajat.fi

Vasiljev Tomi -03
Porttiniementie 32 A 8,
13210 HÄMEENLINNA
Puh: 0400-979742
tomi.vasiljev@
tilausajokuljettajat.fi

Blink Blink
Nallikari yllätti !

Oletko käynyt
Helsingin
palomuseossa?
Korkeavuorenkatu 26, Helsinki

Oulun Ravintola Nallikari
on nykyisin avoinna ympärivuoden ja toimii lounasravintolana sekä kahvilana.
Nallikarissa voi järjestää
erilaisia kokouksia ja juhlatilaisuuksia kuten esim.
häätilaisuuksia. Tai tulla syömään lounasta tai illallista
merellisissä tunnelmissa.

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

Lahjaidea !
- olutta omalla etiketillä - Vakka-Suomen Panimo Oy

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.

Pullosoittopelin
soittaja
Aleksilla
Stockmannin edessä
soittaa
kaunista musiikkia.
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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.

Oulujärven osasto 09 järjesti matkan Rovaniemen linja-auto-näyttelyyn.
Harmiksi osallistujia oli vähän, mutta pienikin porukka sai iloisen ja lämpimän
tunnelman aikaan vaikka vettä tuli koko matkan ajan.

Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € /
vrk, etusija kokonaisilla viikoilla.
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VAKKA-SUOMEN PANIMO OSAKEYHTIÖ
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UUSIMAA – ALUEOSASTO 01 VUOSIKOKOUS

Uusimaa - alueosasto 01 pitää sääntömääräisen vuosikokouksen Maanantaina 1.2.2016 kello. 18.00. Paikka on FRESTO Nihtisilta, osoite Nihtisilta 4, 02630
ESPOO. Kokouksessa käsitellään alueosastojen sääntöjen 10§määräämät asiat. Kaikki tervetuloa mukaan. Puheenjohtaja Rolf Metsola

KALLA – ALUEOSASTO
08 VUOSIKOKOUS
Kalla – alueosasto 08 pitää
sääntömääräisen vuosikokouksen
maanantaina 25.1.2016 klo 18.00.
Paikkana Koskelon matkailukeskus,
osoite: Ysitie 3399, 77600
SUONENJOKI
Kokouksessa käsitellään
alueosastoiden sääntöjen 10§
määräämät asiat.
Lämpimästi tervetuloa. Kallan
alueosaston hallitus

LAPIN ALUEOSASTO 10
VUOSIKOKOUSKUTSU
Lapin alueosasto 10
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään lauantaina, 9.1.2016
klo 16.30. Paikka on Napapiirin
keittiötukun edustustiloissa, 2.
krs. Osoite: Martiinintie 4, 96300
ROVANIEM I
Kokouksessa käsitellään
alueosastojen sääntöjen
10§määräämät asiat. Kokouksen
jälkeen perinteinen maksullinen
sauna ja syöminen, hinta 15 € /
henkilö.
Tervetuloa vaikuttamaan asioihin.
Alueosasto -10 Hallitus

LOUNAIS - ALUEOSASTO
02 VUOSIKOKOUSKUTSU
Lounais-alueosasto 02
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään maanantaina, 25.1.2016
klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään
alueosastoiden sääntöjen 10 §
määräämät asiat. Paikka Leenan
Lounas. Osoite Kuormakatu 17,
20380 TURKU. Osallistujille tarjolla
runsas iltapala.
Tervetuloa vaikuttamaan alueesi
asioihin. Lounais - alueosaston
hallitus

Tilausajokuljettajat
ry:n alueosasto
Lappi 10 toivottaa
Hyvää Joulua
Ja
Rauhallista Uutta
Vuotta 2016
kaikille jäsenilleen
ja yhteistyökumppaneilleen.

POHJANMAA
ALUEOSASTO 07
VUOSIKOKOUSKUTSU
Pohjanmaa alueosasto 07
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään perjantaina, 15.1.2016 klo
19.00.
Kokouksessa käsitellään
alueosastoiden sääntöjen 10 §
määräämät asiat. Paikka Neste
Oil Kaustinen, kokoustilat. Osoite
Teerijärventie 1, 69600 KAUSTINEN.

Tilausajokuljettajat
ry:n Uusimaa alueosasto 01

Tilausajokuljettajat
ry:n Lounaisalueosasto 02

toivottaa kaikille

toivottaa kaikille
jäsenilleen sekä
yhteistyökumppaneilleen

jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneilleen
Hyvää JouluaJa
OnnellistaUutta
Vuotta 2016

Pohjanmaan
alueosasto 07
toivottaa
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2016
kaikille jäsenilleen
ja yhteistyökumppaneilleen.

Rauhallista Joulua
jaOnnellista Uutta
Vuotta 2016

Oulujärvi
alueosasto 09
toivottaa
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2016
kaikille jäsenilleen
ja yhteistyökumppaneilleen.

Tervetuloa vaikuttamaan.
Pohjanmaa alueosaston hallitus

OULUJÄRVEN
ALUEOSASTO 09
VUOSIKOKOUSKUTSU

Häme - Kaakko
alueosasto 03

Oulujärven alueosasto 09
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään sunnuntaina, 17.1.2016
klo 15.00. Kokouksessa käsitellään
alueosastoiden sääntöjen 10 §
määräämät asiat

Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta
Vuotta 2016

Paikka Peuhun kartano.
Osoite Peuhuntie 194,90460
OULUNSALO.Osallistujille
tarjolla ruoka sekä kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset
erityisruokavaliot puheenjohtajalle
sähköpostilla:pekka.pollari1@gmail.
com tai puhelimitse: 0407641172
viimeistään 12.1.2016 mennessä.
Tervetuloa vaikuttamaan
Oulujärven alueosaston hallitus

toivottaa

kaikille jäsenilleen
ja yhteistyökumppaneilleen.

Alueosasto Kalla 08
toivottaa
kaikille jäsenille
ja yhteistyökumppaneille
Hyvää JouluaJa
Onnellista Uutta
Vuotta 2016

KOKOUSKUTSU

Arvoisa alueosasto 03 Häme-Kaakon jäsen!
Tervetuloa alueosastomme sääntömääräiseen vuosikokoukseen
lauantaina 23.01.2016 klo 15.00. Kokous pidetään Imatralla,
Holiday Club Saimaassa. Kokouksessa käsitellään alueosaston
sääntöjen § 10 määräämät asiat. Kahvitarjoilu

Charter Club 31

Kehuvat meitä
kauneimmaksi!
Aidosti erilainen ABC Joutsa palvelee
mökkimäisessä miljöössä kauniissa
Oravakivensalmessa. Tuo ryhmäsi meille,

SAAT TUTUSTUMISETUNA
20€ S-RYHMÄN LAHJAKORTIN.
Edun saat tätä ilmoitusta näyttämällä.
Ryhmän koko vähintään 10 henkilöä.
Hyödynnä etusi 30.6.2016 mennessä.
RYHMÄVARAUKSET:
010 767 5940 / abc.joutsa@sok.fi

ABC Joutsa • Avoinna 6–24

Puhelut 010-alkuisiin numeroihin 0,0835€/puhelu + 0,1209€/min.

Elma Messut 2015,

maaseutua metsätietoa, kädentaitoa ja outlet Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin perinteiset
ELMA- messut 06.-08.11.2015
32 Charter Club

Pohjanmaan alueosasto 07 toimii.
Järjestämme 2016 Tilausajokuljettajat
ry:n jäsenille direktiivikoulutusta
seuraavasti:
27.02. Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla
- ennakoivasti, taloudellisesti ja turvallisesti
28.02 Kuljettajan turvallinen ajopäivä
- edistää kuljettajantyöturvallisuutta
05.03 Kuljetusalan säädökset
- ajo- ja lepoaikasäädökset, digipiirturi
06.03 Vaarallisten aineiden kuljetukset tiellä
- kuormaus, sitominen ja mitä saa kuljettaa
Kurssin hinta: 130,00 euroa sisältää: opetuksen,
alv:n 24 %, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja
Traﬁn kirjaamismaksun.
Kurssiaika: päivittäin kello 09.00 – 15.30 Paikka:
Hotelli Alma Seinäjoki (Matkakeskuksen vieressä)
Ilmoittautumiset:
Jorma Kuni 0400639061 Janne Tastula 0405224144

Tule nyt Älä jätä viime tippaan !
Helsinki on eräs pääpaikoista
messujen suhteen Suomessa.
Messuhalleihin rakennetaan
vuosittain mittava määrä erilaisia osastoja mitä erikoisimmista esiteltävistä aiheista.
Perinteisillä ELMA maaseutumessuilla on oma vakiintunut
kävijäkuntansa, joka työllisti
suuren määrän tilausajohenkilöstöä ja kalustoa. Vuosittain
näyttelystä saa elämyksiä myös
pääkaupunkiseudun
väki.
Messuilla oli paljon nähtävää
ja koettavaa aivan omakätisesti
koskettamalla. Näyttelyssä sai
hienon läpileikkauksen hyvin
monista asioista , mitä kaikkea
osataan ja voidaan Suomessa tehdä pienessä ja suuressa
mittakaavassa. Tietoa-taitoa ja
niiden käytännön yhdistämistä, oli laajasti näytteillä. Suurin
laite oli Ponssen harvesteri ja
pienintä en lähde edes arvailemaan. Suomi elää meidän
omasta osaamisestamme ja
näyttelyn kokonaisanti loi uskoa positiivisesta huomisesta.
Mediaa oli paikalla paljon mm

MAISTUISIKO
KOIRAN LIHASTA TEHTY
MUHENNOS?
TV 2:n piilokamera ryhmä,
joka kyseli pystykorvakoirapaistin mielikuvia jo heti pääoven tuntumassa.

.....syökää koiraa,
syökää koiraa, syökää koiraa
syökää koiraa...
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UUSIA YRITYSJÄSENIÄ

Myymälä sijaitsee keskellä vanhaa tehdasmiljöötä.
Myymäläpäällikkö Saija Rantanen
esitteli talon kodintekstiilejä Kirsti
Niemiselle.

Forssan
tehtaanmyymälä

Neste Linnanportti
Sukevalla
Uusi ravintola sijaitsee
tutussa paikassa Sukevalla, 5- tien varrella Kajaanin ja Iisalmen puolivälissä. Monet muistavat
Sukevan Nesteen ja nyt
on avattu uusi ravintola Sukevantien toiselle
puolelle. Ravintola on
aivan uudessa kiinteistössä, joten voidaan täydellä syyllä puhua isosta
investoinnista.
Ravintolan
tarjontaan
kuuluu nykytrendin mukaisesti lähiruoka eli
paikalliset tuotteet ovat
kunniassa.
Lounasta
tarjoillaan klo 11 – 15 ja
tarjolla on myös salaattija keittolounaat.
Kotipizza ja Scanburger
ovat mukana omilla tuotteillaan.
Ryhmät
Ryhmäruokailut ja kahvitukset
hoidamme
ammattitaidolla. Toivoisimme yhteydenottoa
etukäteen jos mahdollis-
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ta. Kuljettajat ja matkanjohtajat huomioidaan.
Kahvila/ravintola
puh. 020 7792 601
/ 045 6132 123
Yhteystiedot ja
aukioloajat:
Neste Sukeva
Linnanportti
Sukevantie 1-2
74340 SUKEVA
Puh. Huoltoasema
020 7792 600
Puh. Kahvila/ravintola
020 7792 601
yhteyshenkilö:
Tuija Airaksinen
E-mail:
posti@nestesukeva.fi
neste.sukeva@suomi24.
fi
Avoinna
Huoltamo
Ma-Pe
9 -20
Kahvila/Ravintola
Ma-Pe		
7-20
La
8-20
Su
9-20

Finlayson
Varmasti jokainen suomalainen tuntee Finlaysonin ja sen tuotteita on
jokaisessa kodissa. Tämä
vuonna 1820 perustettu
kodintekstiilejä valmistava
yritys on edelleen vahvasti
suomalainen. Sen omistavat Jukka Kurttila, Petri
Pesonen ja Risto Voutilainen. Suunnittelu, laatu
ja johto ovat kotimaisissa
käsissä, kaikki tuotteet
valmistetaan
Euroopan
alueella.
Tehtaanmyymälä on toiminut jo vuodesta 1855
Alun perin Tampereelle
perustettu yritys on ollut
tärkeä osa forssalaista
elämää. Siitä on edelleen
todisteena komeat punatiiliset
tehdaskiinteistöt,
vahvana elävä historia ja
tehtaan tiloissa toimiva
tehtaanmyymälä.
Myymälän löydät osoitteesta Puuvillakatu 4.
Maamerkkinä toimii Citymarket, jonka takana olevasta liikenneympyrästä
ajetaan myymälän parkkialueelle, josta löytyy ruudut busseille. Tarvittaessa
voit ajaa myös aivan myymälän ovelle.

Etuja ryhmille
Talo tarjoaa vieraileville
ryhmille – 20 % alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteista. Kuljettajat ja matkanjohtavat
saavat 10 €: ostoedun.
Nämä edut saat ilmoittamalla vähintään 15 hengen ryhmän etukäteen.
Tee se joko sähköpostilla:
myymala.forssa@
finlayson.fi tai puhelimella
0400 479 235.
Samalla ryhmät voivat
ruokailla tai kahvitella
vieressä olevassa ravintolassa. Tarjouspyynnöt:
vapriikki@sodexo.fi
Yhteystiedot ja aukioloajat
Finlayson Forssan tehtaanmyymälä
Puuvillakatu 4, 30100
Forssa
puh: 040 047 9235
E-mail:
myymala.forssa@finlayson.fi
www.finlayson.fi/myymälät
yht. henkilö: myymäläpäällikkö Saija Rantanen
Avoinna:
ma – pe 9 – 17, la 9 – 14

Liikenne- ja viestintäministeriö
Ammattipätevyyskokeen
suoritustapaa laajennetaan
Kuorma- ja linja-auton kuljettajien kirjallisen ammattipätevyyskokeen voi ensi vuoden alusta lähtien suorittaa myös
suullisesti.
Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 26. marraskuuta 2015. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Samaan aikaan annettiin myös muita asetuksia, jotka liittyvät
ajokorttien ja eräiden kuljettajalta vaadittavien lupien siirtymiseen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille.
Ammattipätevyyskokeen suoritustapaa ja kieltä koskevista
vaatimuksista luovutaan, jotta kokeen voisi tarvittaessa järjestää ja suorittaa joustavammin.
Mahdollisuus suullisen kokeen järjestämiseen helpottaa
kokeen suorittamista silloin, kun opiskelijan kielitaito on
puutteellinen, mutta myös sellaisissa tapauksissa, joissa suomen- tai ruotsinkielisellä opiskelijalla on ongelmia luetun
ymmärtämisessä.
Suullisessa kokeessa oppilas voisi käyttää apuna tulkkia, jolle asetetaan laatuvaatimukset luotettavuuden takaamiseksi.
Laatuvaatimuksen täyttää esimerkiksi tuomioistuintulkin
pätevyyden hankkinut tulkki. Opiskelija vastaa itse kustannuksista, jotka tulkin käyttö kokeessa aiheuttaa.
Lisätietoja hallitusneuvos Eija Maunu, 0295 34 2571

Fler sätt att avlägga
yrkeskompetensprovet
Ett skriftligt yrkeskompetensprov för lastbils- och bussförare
kan från och med ingången av nästa år även avläggas muntligen.
Statsrådet utfärdade den 26 november en förordning i ärendet. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016. Samtidigt
utfärdades även andra förordningar som gäller överföring av
körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som krävs av förare
från polisen till Trafiksäkerhetsverket Trafi.
Man frångår kraven på hur yrkeskompetensprovet ska avläggas samt språkkraven för att provet vid behov ska kunna ordnas och utföras på ett mer flexibelt sätt.
Möjligheten att ordna ett muntligt prov gör det lättare att avlägga provet i sådana fall där studerandens språkkunskaper är
bristfälliga, men också i fall där en finsk- eller svenskspråkig
studerande har problem med läsförståelse.
Avsikten är att studeranden vid ett muntligt prov ska kunna
anlita tolk, som omfattas av kvalitetskrav för att säkerställa tillförlitlighet. Kvalitetskraven uppfylls bl.a. av tolkar som skaffat
kompetens som domstolstolk. Studeranden svarar själv för
kostnaderna för att anlita tolk.
Ytterligare information
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571

Volvo Buses mukana testaamassa
UPM:N puupohjaista dieseliä
Puuöljy oikealla,
puudiesel vasemmalla

UPM aloittaa kotimaisen puupohjaisen dieselin koeajot pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä
yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VTT:n kanssa.
Koeajoissa ovat mukana myös
St1, Volvo ja Transdev Finland
Oy. UPM BioVerno –dieselin
koeajot alkavat lokakuussa
2015 ja ne kestävät vähintään vuoden ajan. Uusiutuvaa UPM BioVerno –dieseliä
on aiemmin tutkittu useissa
moottori- ja ajoneuvokokeissa
useissa eri tutkimuslaitoksissa
sekä liikennekoeajoissa hyvin
tuloksin. UPM BioVernon on
todettu toimivan parhaimpien
diesellaatujen tavoin ja alentavan liikenteen lähipäästöjä
merkittävästi. Nyt alkavissa
raskaan liikenteen liikennekoeajoissa tutkitaan UPM:n uusiutuvan dieselin vaikutuksia
bussin moottoriin sekä päästöjä ja kulutusta verrattuna
tavalliseen fossiiliseen dieseliin. Liikennekoeajot ajetaan
Transdev Finlandin liikennöiminä HSL:n Helsingin ja
Keravan välisessä bussiliikenteessä. Koeajoissa on käytössä
neljä identtistä Volvon Euro VI
–luokan bussia, joissa on päästötasoltaan alhainen ja tehokas
moottori. ”Koeajot toteutetaan arvostettujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Meistä
on erityisen hienoa, että olemme koeajoilla mukana Helsingin seudun liikenteen päästöttömään joukkoliikenteeseen
tähtäävässä hankkeessa, jonka
yhtenä merkittävänä tavoitteena on siirtyä käyttämään 100
prosenttisesti uusiutuvia biopolttoaineita dieselkalustossaan lähivuosina”, sanoo UPM
Biopolttoaineiden
myyntija markkinointijohtaja Sari
Mannonen. Bussikoeajot ovat

myös osa VTT:n koordinoimaa laajempaa ”BioPilot”
hanketta, jolla kannustetaan
yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian
ratkaisuja. ”Edistykselliset,
kestävän kehityksen mukaiset
biopolttoaineet ovat Suomelle
merkittävä mahdollisuus, sillä
ne voivat toimia meille ohituskaistana vähähiilisyyteen.
Kun mietitään tieliikenteen
päästöjen vähentämistä sekä
teknologisesta että taloudellisesta näkökulmasta, Suomen
kannattaisi seuraavien vuosien
aikana panostaa kotimaiseen
biopolttoainetuotantoon.
VTT on jo aiemmin testannut
kotimaista UPM BioVerno
-dieseliä sekä henkilöautoissa
että bussin moottoreissa hyvin tuloksin. Nyt aloitettavat
bussien liikennekoeajot ovat
jatkoa pitkäaikaiselle testiyhteistyölle UPM:n kanssa ”,
sanoo VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund. Sekä
VTT että bussien valmistaja
Volvo testaavat kaikki koeajobussit ennen testin alkua, testien puolivälissä ja koeajojen
loputtua. Transdev Finland
vastaa bussien liikennöinnin
ohella bussien kulutuksen ja
ajokilometrien seurannasta.
St1 toimii tässäkin hankkeessa polttoainejakelijana - UPM
BioVerno on jo keväästä 2015
lähtien ollut myynnissä St1asemilla osana Diesel Plus –
polttoainetta.
Matkailuliikenteen busseihin
kokeilua voitaneen suunnitella ensimmäisten vaiheiden
jälkeen.
Teksti ja kuva;
Isko Uusimäki
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Visit Finlandin

NÄKEMYKSIÄ SUOMALAISESTA
TURISTIBUSSIMAAILMASTA

Charter Club-lehden
haastattelussa Visit Finlandin
media- ja yhteiskuntasuhteiden
johtaja Jari Ahjoharju
Mitä edellytyksiä mielestänne
kuljetushenkilöstöltä vaaditaan?
Ehdottamasti tärkeintä on
oikea asenne ja joustavuus.
Positiivisella ja auttavaisella
asenteella selviää jo pitkälle.
Kielitaitoa pitää olla sen verran, ainakin englanti, jotta
selviää arkipäivän asioista.
Erityisesti aasialaiset matkustajat ovat tottuneet hyvään
palveluun ja odottavat sitä
myös Suomessa.

Mitä kaluston tulisi olla , jotta
sillä pärjättäisiin kansainvälisessä toiminnassa?
Suomi on lähtökohtaisesti kallis maa ja siksi odotukset mm.
kaluston suhteen ovat korkealla. Nykyaikaiset modernit
linja-autot ovat ehdoton vaatimus, sisältäen ilmastoinnin,
kylmäkaapin ja mielellään
vedenkeittimen. Minun mielestäni tässä ei ole ollut ongelmaa, sillä suomalaisilla yhtiöillä kalusto on pääsääntöisesti
hyvällä tasolla.

Mikä voisi olla useamman
päivän bussiretken sisältötavoite
esim Helsingistä Rovaniemelle
tai pohjoisemmaksi?
Suomessa on paljon kauniita
paikkoja, missä voi pysähtyä
matkanvarrella. On tietysti
hyvin paljon kiinni aikataulusta ja vuoden ajasta mitä

kannattaa painottaa, sekä
mistä maasta turistit tulevat.
Jos aikataulu antaa periksi voi
bussimatkaan yhdistää vaikka muutaman tunnin laivamatkan, lyhyen kävelyretken
luontoon ja ruokailun paikallisessa maaseutukohteessa.
Valinnanvaraa ja hyviä palveluntarjoajia on Suomesta moneen lähtöön. Enemmänkin se
on kiinni budjetista.. Pohjoisen karu luonto, talvella lumi
ja revontulet yhdessä, sekä
tutustuminen Joulupukkiin
tuovat matkalle ihan oman
ulottuvuuden.

Mikä on kansainvälinen
kilpailukykymme bussimatkoja
ajatellen?
Muihin Pohjoismaihin verrattuna pärjäämme ihan hyvin,
mutta ongelman voi tuoda
muualta Euroopasta tulevat

KäyƩää bussiasi

viisaammin!

bussiyritykset ja heidän alhaisempi kustannustasonsa. Suomalaisten pitää ehdottomasti
painottaa ensiluokkaista bussikalustoa, hyvin koulutettuja
ja kielitaitoisia kuljettajia, sekä
korostaa turvallisuutta ja laatua. Vain olemalla parempia
ja askeleen edellä muita, pärjäämme tässä kilpailussa. Tuotetta on kehitettävä koko ajan
ja mm. erilaisista digitaalisista
mobiiliratkaisusta voi löytyä
uusia näkökulmia asiakkaiden
palveluun. Tablettikoneet niskatukiin kuten lentokoneessa?
Silloin voisi koko ajan seurata
kartalta missä mennään ja samalla voisi esittää ko. paikan
erityispiirteitä ja/tai –kohteita.
haastattelijana
Isko Uusimäki

BUSLANDIN BUSSITORI
SCANIA Irizar K380 (50+1+1),
2007-07, Euro4 - 70 000 EUR
VOLVO 8700 B-7R LE (40+1+45),
2004-10, Euro3 - 12 000 EUR
M-BENZ Tourismo L 3900, (51+1+1+1),
2010-06, Euro5 97 000 EUR
VOLVO 9700 B-12B (47+1+1),
2006-06, Euro - 65 000 EUR

KOLARIKORJAUS

h YHTEISTYÖ VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA
h KORJATTAVAN BUSSIN NOUTO JA PALAUTUS
h NOPEAT TOIMITUSAJAT
h PITKÄAIKAINEN KOKEMUS

www.facebook.com/
busland.ee/?fref=ts

36 Charter Club

Marek Metsis
+372 526 2323
info@busland.ee

SCANIA Irizar (K114 51+1),
2003-06, Euro3 - 32 000 EUR
IVECO Daily/ZCF0 (18+1),
2010-08, Euro5 - 21 000 EUR
VOLVO B12B (45+1+1), 2003-02,
Euro3 - 39 000 EUR

Yli 100
täydellistä
taukopaikkaa
Hengähdä rauhassa vaikka pidempikin hetki.
Monet ABC-liikennemyymälät tarjoavat
tilausajokuljettajille ja matkanjohtajille
omat tauko- ja virkistystilat. Tarkista
asemakohtaiset palvelut verkkosivuilta
tai mobiilisti abcasemat.fi. Auta myös
liikennemyymälää varautumaan ryhmäsi
tuloon ilmoittamalla siitä etukäteen.
Tervetuloa!
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BÜSSING
Huippuluokan tilausajobussit ovat aina erottuneet standardiluokan kansankuljettimista .
"Kameli"bussi edustaa 60-luvun näkemystä korkeatasoisesta
matkailuajoneuvosta. 1903 perustetun saksalaisen Büssing AG
tehtaan tuote, Büssing TU 4500 Emmelman -60 on kulkenut
pitkän tien eurooppalaisilla baanoilla Hampurista ja Baselista
Pariisiin ja Roomaan. Suomesta lentoteitse Keski-Eurooppaan
saapuneet matkustajat pääsivät nautiskelemaan jopa Espanjaankin suuntautuneista reissuista muutaman vuoden, kunnes toreadorimaassa keksittiin kieltää muualta kuin auton kotimaasta alkaneet bussimatkat. Vuonna -63 Kameli ajettiin Suomeen ja sitä
käytettiin tilaus-ja ruuhkavuoroajoihin kymmenisen vuotta. Aktiiviuransa lopuksi se myytiin yksityiseen matkailukäyttöön. Kilometrejä kertyi yli miljoona, ennenkuin Suomen Turisti Auto
STA osti sen takaisin huomaansa -83. Kameli edustaa erityisen
hienoa aikansa teknistä toteutusta, joten ei liene ihme, että se
haluttiin entisöidä kaikin puolin alkuperäiseen asuunsa. 35paikkainen auto purettiin, korjattiin, maalattiin,sähköistettiin
ja uudistettiin tarvittavilta osin oman aikansa laatua huokuvaksi
erikoistilausajobussiksi.
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Yrityskauppojen mukana bussi siirtyi nykyiselle omistajalleen
Lehtimäen Liikenne Oy:lle. Sitä käytetään edelleen silloin tällöin tilausajossa. Yrjö Iskalan "kuittiauto" kiinnittää huomiota
missä vain liikkuukin. Charter-lehden kuvausajossa oli paikoin
jopa jonoa auton ovella, kun laatupeliä arvostavat ihmiset pyrkivät tutustumaa Kameliin. Pienikin vihje sisäänpääsystä olisi
miehittänyt matkustajien säädettävät penkit välittömästi.
Kulkumukavuutta autoon on tehty sisätilojen valoisuuden, panoraamaikkunoiden, penkkien tuhkakuppienkin lisäksi, lattian
alla olevalla tekniikalla. Etupyörät on lehtijousitettu ja takapäässä on ilmapussit. Akseleiden välissä on makaava 6-sylinterinen
5,43litrainen 110 hv Büssingin valmistama tehopaketti. Sen jatkeena on kuiva yksilevykytkin ja 5-vaihteinen synkronoitu, kertojalla varustettu, vaihteisto. Menoa voi hillitä paineilmatehostetuilla nestejarruilla, joita auttaa pakokaasujarru. Kamelin menoa
avittaa täysikokoiset renkaat 9.00-20. Matkanopeutta voi "nilkka
oikoisena" saada jopa 100km/h , mutta mukavimmin matka

Bussinpäällikkö
Yrjö Iskala “kuittiautonsa” vieressä.

taittuu 70-80km/h. Ajaminen
itsessään vaatii tekniikan ymmärrystä ja ennakointia, mm
moottoritehon rajallisuuden
vuoksi. Peilit ovat lähinnä
maantiekäyttöön soveltuvat.
Matkatavaratilat eivät juuri
suuruudellaan häikäise tämän
päivän mittapuun mukaan,
mutta kaikki soveltuvat paikat
on hyödynnetty ja katollahan
on tilaa.
Büssing on käytössä vain kesäaikoina. Talveksi se pääsee
huilaamaan lämpimään talliin
sen jälkeen kun ammattimekaanikot ovat sen tekniikan
huoltaneet ja mahdolliset pienet viat korjanneet.
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki
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KAREMAN
W SPRINTER

Mercedes Benz Kareman W
on Kare Tervosen ja turkkilaisen Erduman-tehtaan yhteistyön tulos. Sen tekniikka
perustuu MB Sprinter 519
CDI BlueTec:iin ja korityö
espoolais-bursalaiseen näkemykseen
korkealaatuisesta
lopputuloksesta VIP-bussien
saralla.
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Kun kori on rakennettu erillisenä putkikehikkona auton
etuosasta lähtien, on kaikkien
teknisten laitteiden sijoittaminen helpompaa, kuin valmiiseen peltihylsyyn. Akseleiden
väliin on saatu sopimaan sivutavaratilat, joihin mahtuu mm
lentolaukut mainiosti. Kokonaisuus on tasapainoinen

myös sisäpuolelta. Ajosuunnassa vasemmalla puolella on
kaksoispenkit ja oikealla yksöisistuimet. Kolmipistevyöt
ja säädettävät kyynärnojat on
kaikissa tuoleissa. Penkit ovat
tukevaa tekoa ja käytävän
puoleiset on varustettu myös
sivuttaissiirrolla. Verhoilu on
tiivistä ja näyttävää. Näyttötekniikan kehitys on tuonut
litteät ruudut lentokoneiden
lisäksi myös busseihin. Ne
on helppoa asentaa kattoon
tai pienempänä versiona selkänojiin. Valaistus voidaan

tehdä yksilöllisesti monimuotoiseksi, lähes kuinka vain asiakas valomaailmansa haluaa.
Värivaihtoehdot loisteille tässä autossa ovat monipuoliset
ja "tähtitaivaan" alla voidaan
matkustaa tarpeen mukaan
kirkkaassa tai hillityssä tunnelmassa sangen äänettömässä miljöössä.
Kuljettajan työympäristö on
luonnollisesti mersumainen.
Hallintalaitteet ovat hyvin käsillä ja näkyvyys myös taakse
on hyvä peruutuskameran
ansiosta. Kuvaruudussa on
hauska varoitusteksti sitä ensi
kertaa katselevalle. Takalasin
alareuna antaa helposti vaikutelman, että kuva olisi väärinpäin, mitä se ei kuitenkaan ole
ja asia on mainittu ruudun yläosassa. Puukuvioinen, muotoonsa puristettu sisustuslevy,
on huomattavan aidon näköinen. Se lienee kokopuista parempi ratkaisu autokäyttöön,
jossa lämpötilavaihtelut ovat
merkittävät, varsinkin suuren
tuulilasin takana. Auton tavaratila on kohtalaisen suuri. Tavaratilan luukku on sähköisesti kauko-ohjattu samoin kuin
oikea etuovi.
Kareman W on tasapainoinen
kokonaisuus VIP-ajoon. Lähitulevaisuuden matkailu tarvitsee, tavanomaisten ratkaisujen
lisäksi, myös ylelliseen tunnelmaan rakennettuja autoja.
Muualla maailmassa on tarjolla edustuksellisia busseja
huomattavasti enemmän kuin
meillä, mutta toisaalta siellä
on myös kysyntääkin niille.
Tämä oli taustana RoyalBus
Oy:n johtaja Ali Tek:lle, kun
hän mietti auton hankintaa.
Turkissa hyvin varustellut
bussit ovat arkipäivää ja niitä
on paljon liikenteessä. Miksi
ei Suomessakin voisi olla tarjolla korkeata laatua vaativille
asiakkaille, joille hinta ei ole
ensimmäiseksi määräävä tekijä.
Büssing herätti aikanaan
ihailua ja hämmästystä mannermaisella olemuksellaan,

mutta uskaltaisin väittää, että
Kareman W tekee saman heille, jotka tämän päivän tilaajina
autoon nousevat.
Korkeatasoisia laatulaitteita
molemmat.
Teksti ja kuvat;
Isko Uusimäki
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PÄIVÄNMATKALLA
STRÖMFORSIN
RUUKKIIN

Strömforsin ruukki
Mielenkiintoinen ja
monimuotoinen kohde
bussimatkalaisille
Strömforsin Ruukki sijaitsee
vanhalla Ruotsin ja Venäjän
raja-alueella E 18 moottoritien
pohjoispuolella, Elimäentien
(1792) varrella Ruotsinpyhtäällä, noin 18km Loviisasta
itään . Sen historiallinen sijainti lukeutuu vanhaan Ruotsinvallan aikaan, jolloin Suomen
emämaasta siirrettiin ruukkitoimintoja itäisen alusmaan (puuvesi-työvoima) energialähteiden
luo. Uudenmaan ja Turun maaherra Johan Creutz perusti sen
1698 ja vajaa puolivuosisataa
myöhemmin ruukin nimi yhdisteltiin Anders Nohrströmin ja
Jacob Forsellin nimistä. Strömforsin ruukkia alkoi johtaa "rautarouva" Virginia af Forselles
1790 ja pitikin ohjaksia lähes
60v. Hänen aikakautensa on
edelleen nähtävissä mm alueen
rakennuksissa.
Strömfors on hieno esimerkki
ruukkiketjun eräästä kohteesta Suomen etelärannikolla.
Aikanaan erinomaisen perusteellisesti tehdyt rakennukset huokuvat tunnelmaa. Ei
olekaan ihme, että alueella
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on merkittävän monipuolista
toimintaa toukokuusta syyskuun loppuun jatkuen osittain
ympäri vuoden. Aktiiviset ihmiset virittävät Kymijoen länsihaaran yhteisön vilkkaaseen
vuorovaikutukseen varsinkin
silloin, kun Suomi on matkailullisesti aktiivisessa tilassa.
Käsityöläisperinne on Strömforsin ruukille ominaista.
Rautaa taotaan pajoissa ja
kankaat saavat uuden ilmenemismuodon taitavien käsien pyörityksessä, puusepän
verstaissa tammikin taipuu. ..!
Ravintolat ja kahviot tarjoavat
matkaajille fyysistä energiaa.
Henkistä elpymistä tuo 240paikkainen Ruukinmyllyn kesäteatteri. Freelance- ammattinäyttelijöiden kesän 2016
esityksenä on Seppo Ilmari
Siitosen 40-v taiteilijajuhlavuoden näyttelijätyö " Miksei Jeppe
juo?", ohjaus Juhana Rönnkvist. Naurutakuu on käytössä ensivuonnakin 18.06.2016
alkavissa näytöksissä.
Strömforsille on leimallista
voimakas yhteistyö ihmisten
kesken erilaisten tapahtumien
läpiviemiseksi. Vaikka takaiskujakin tulee, viimeksi sähkö-

tarviketehtaan lopettaminen,
ei siellä jäädä aikailemaan,
vaan lähdetään heti rakentamaan uutta vanhalle perustalle. Ympärivuotisuus on tavoitteena mm Helmiryhmällä,
joka aikoo saada tehdasalueen
uuteen kukoistukseen monellakin tavalla. Tuotantotiloihin haetaan uusia yrittäjiä ja
luonto-ja liikuntamatkailua
ajetaan ylös voimallisesti mm
vaellus-ja pyöräreittien avulla. Polkujuoksutapahtuma on
hyvä esimerkki näistä. Eijas´s
Garden puutarhamaailmaan
voi tutustua hieman ennen
kyläyhteisöön saapumista etelänsuunnasta.
Bussimatkailua
ajatellen
Strömforsin ruukki lähialueineen voi toimia päivän-, kahden- tai kolmenpäivän kohteena. Päivänmatkaan voidaan
suunnitella jokin teema kuten
Jaakonbaarin drinkkikurssi,
ennen näytelmän alkua. Ruukinmyllyn kesäteatteri sekä
illallinen ravintola Ruukin
Myllyssä. Pienemällä porukalla saapuvat voivat lähteä vaikkapa melomaan vesireitille.
Matkailijoille on tarjolla huoneisto-, mökki- ja huvilamajoitusta erikokoisille ryhmille.

Pari-kolmepäivää kuluu mukavasti erilaisissa kohteissa,
joissa pysähtymällä saa hyvän
läpileikkauksen alueesta ja sen
historiasta. www.stromforsinruukki.fi
Länsi Kymen kulttuuritie kulkee alueen läpi Loviisasta mm
Kouvolaan. Sen monipuoliseen tarjontaan voi tutustua
www.lansi-kymenkulttuuritie.fi-sivuilta.

P
P

Syyskuun lopulla Strömforsissa oli kutsuvasti ovi avoinna
vain yksi kauppa Perinnera-

kentajan Rautakauppa Roseborg Oy , jota isännöi Vesa

Virtanen. Liikkeestä löytyi
vanhoja kunnostettetuja ovia
karmeineen ja ikkunoita, uunin ja liesien tarvikkeita ym.
tarpeellista tavaraa. Myymälän puolelta hyvä valikoima
värijauheita, liimoja nupeja
ym. ammattilaismaalarin ja
taitelijan käyttöön ja oman
keittomaalin valmistukseen.
Vesa Virtasen erikoisosaaminen on mm. vanhojen ikkunoiden kunnostus - neuvoa
saa kysyä. Rautakauppa on
sahan tiloissa Ruukintie 17.

Charter Club -lehti
toivottaa
Onnellista ja Hyvää Joulua

Netistä;vesa@rosenborg.fi, vesa@
ﬂax.fi Avoinna ti-pe 10-17, la1014 044-552 8162

Strömforssin kirkko
eli Ruotsinpyhtään kirkko
on rakennettu 1770-1771luvulla yliluutnantti ja ritari
Olof Glansenstjernan suunnitelmien mukaan. Kirkko
on kahdeksan kulmainen ja
edustaa uusgotiikkaa. Se on
Suomen vanhin keskeiskirkko. Alunperin kirkko oli tervanmusta, mutta 1898 se sai
valkoisen maalipinnan.
Kirkon alttaritaulu nimi on
Ylösnousemus ja sen on maalannut Helene Scherfbeck.

Tiernapojat patsas on taiteilija Sanna Koiviston luomus tiernakaupungille Oululle. Lopullinen sijoituspaikka on Isokadulla .Patsas
on rahoitettiin yritysten ja yksityisten sekä yhdistysten keräämillä
varoilla. Lisää; tiernasaatio@tiernakaupunki.fi
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Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri 170 x 28 pmm 200 €
Kahdeksasosa (pysty) 1/8 4-väri
83 x 62 pmm 200 €

PÄÄTOIMITTAJA

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

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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NYT KANNATTAA KOKOUSTAA!
Kahden päivän kokouspaketti 135 €/ hlö/ 2hh:
7XORNDKYLWMDNDKYLOHLSl
%XIIHWORXQDV
,OWDSlLYlNDKYLWMDNDKYLOHLSl
6DXQDMDSRUHDOODV
.ROPHQUXRNDODMLQLOODOOLQHQ
0DMRLWXVNDKGHQKHQJHQKXRQHHVVD

$DPLDLQHQ
%XIIHWORXQDV
.RNRXVWLODWDYYlOLQHHW:L)L\KWH\V
ilmainen pysäköinti
<KGHQKHQJHQKXRQHOLVlŗ+LQQDWVLV$/9Q

08,67$0,(/(1.,,172,6(7.2+7((7.2.28.6(6,2+(,62+-(/0$.6,

7HKGDVYLHUDLOX 9DOPHW $XWRPRWLYHQ DXWRWHKWDDOOH $XWRWHK
taankatu 14.
.RNRRQWXPLQHQDXWRWHKWDDQQl\WWHO\KDOOLVVD9LHUDLOXVLVlOWll
\ULW\VHVLWWHO\Q WHKWDDQ Ql\WWHO\KDOOLVVD MRVVD RQ HVLOOl 8XGHQ
NDXSXQJLQWHKWDDOODYDOPLVWHWWXMDDXWRMDPPNRQVHSWLDXWR
MD)LVNHU.DUPDMDPDDLOPDQDLQRD3RUVFKH&D\PDQLQHVLVDU
MDDXWRVHNlMXQDNLHUURVWHKWDDQWXRWDQQRQWLORLVVD
+8200LNlOLWHKWDDQWXRWDQQRVVDWDLPXLVVDRORVXKWHLVVDWD
SDKWXXPXXWRNVLDMRWNDHVWlYlWYLHUDLOXQWRWHXWXPLVHQWXR
WDQWRWLORLVVDYRLGDDQYLHUDLOXWHKWDDQSXROHOWDNXVWDQQXNVLWWD
SHUXXWWDD 0DNVLPLRVDOOLVWXMDPllUl  KHQNLO|l -XQDNLHU
URNVHOOH HLYlW YRL RVDOOLVWXD KHQNLO|W MRLOOD RQ PHUNLWWlYLl OLL
NXQWDUDMRLWWHLWDWDLV\GlPHQWDKGLVWLQWDLYDVWDDYDVlKN|LQHQ
HOLQWRLPLQWRMD\OOlSLWlYlODLWH

6\ELPDU RQ 8XGHVVDNDXSXQJLVVD
WRLPLYD\ULW\VMRNDRQNHVNLWW\Q\W
ympäristöystävälliseen elintarvi
ketuotantoon sekä tuotannossa
V\QW\YLHQ VLYXYLUWRMHQ K\|G\QWl
miseen.
3LWNlQWXRWHNHKLW\NVHQWXORNVHQDRQV\QW\Q\WVXOMHWXQNLHUURQ
NRQVHSWLMRQNDSLORWWLODLWRVVLMDLWVHH8XGHVVDNDXSXQJLVVD
Kokonaisuuteen kuuluu:
%LRNDDVXODLWRV -lWWHLGHQ YDVWRWWR   WQY HQHUJLDQWXR
WDQWR0:K
%LR|OM\QWXRWDQWRODLWRV%LR|OM\lUDVNDV|OM\Nl\WW||QMDELRGLH
VHOLlNHY\W|OM\Nl\WW||QNDSDVLWHHWWLQWQY
.DODQYLOMHO\ODLWRV .LHUWRYHVLODLWRV \PSlULVW|OXSD WXRWWDD ND
ODDNJY
.DVYLKXRQHHW6DODDWWHMDMD\UWWHMlSLQWDDOD\KWHHQVlQ
m2
.RQHSDMD.HKLWHWllQMDYDOPLVWHWDDQODLWWHLWDHOLQWDUYLNHMD
ELRHQHUJLDWXRWDQWRRQ
.RNRWXRWDQWRRQHQHUJLDRPDYDUDLQHQELRNDDVXVWDWXRWH
WDDQOlPS|lVHNlVlKN|lMDGLHVHOPRRWWRUHLVVDNl\WHWllQLWVH
valmistettua biodieseliä.
  -DWNRVVD P\|V NDVYLKXRQHHQ WXRWWDPD DXULQJRVWD MD NHL
novaloista tuleva ylimääräinen lämpö kerätään vesiverhon
avulla kalalaitoksen veden lämmitykseen. Samalla vesiver
KROODVLLUUHWllQP\|VNDORMHQKHQJLW\NVHVWlWXOHYDKLLOLGLRNVLGL
kasvihuoneeseen tehostamaan kasvien kasvua.
  .DVYLKXRQH RQ P\|V RVD NDODODLWRNVHQ YHGHQSXKGLVWDPRD
MRVVDNDVYLWNl\WWlYlWK\YlNVHHQNDODQNDVYDWXNVHVWDWXOHYLD
ravinteita.
  gOM\QWXRWDQQRVWD NDODQYLOMHO\VWl MD NDVYLKXRQHHVWD WXOHYDW
VLYXYLUUDW K\|G\QQHWllQ ELRNDDVXODLWRNVHVVD HQVLQ HQHUJLDQ
WXRWDQQRVVDMDVHQMlONHHQSHOWRMHQPDDQSDUDQQXVDLQHHQD

PYYDÄ TARJOUS
P. 02 841 3123
P\\QWLSDOYHOXWDLKHQQDZDOOLQ#KRWHOOLDTXDULXVÀ
ZZZKRWHOOLDTXDULXVÀ
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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

MONITOIMITYÖKALU 25€,

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 €)

Kätevä pikkuremontteihin,
logolla varustettu suojakotelo

Solmio
15€

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.

Tummansinen
Charter
Club
-logolla.

Pikeepaita 20 €
clubituote@tilausajokuljettajat.fi
tai
www.tilausajokuljettajat.fi/tuotteet
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Logolla

T-paita 12 €
Logolla

Onko kylttisi rikki ? Uusi tuulilasikyltti 12 €
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi
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SCANIA
UUDISTAA
BUSSITARJONTAANSA
INTERLINKMALLISTOLLA
Scania Interlink -mallisto, joka
kootaan Lahdessa, LD (Low
Decker, 3,2 m), MD (Medium
Decker, 3,4 m) ja HD (High
Decker, 3,6 m) -mallit tulevat
korvaamaan
vastaavankorkuiset OmniExpress-mallit.
Ainoastaan etuosaltaan matalalattiainen 320 LE -kaupunkibussimalli jää sellaisenaan
tuotantoon. Lahden bussitehtaalla on kilpailijoihinsa nähden etunaan poikkeuksellinen
joustavuus. Uusi Interlinkmallisto täyttää jo nyt vuonna
2017 voimaan tulevan ECE
R66.02 -normin vaatimukset.
Korin jäykkyyden ja lujuuden
lisäämisestä huolimatta sen

massaa on onnistuttu pudottamaan. Parannetun äänieristyksen ohella jäykkyyden
lisääminen alentaa myös sisämelutasoa. Uusi aerodynaaminen keula antaa autolle selvän
Scania-identiteetin . Uudessa
takapäässä on suurikokoiset
LED-takavalot. Etulämmityslaitteen rakenne on uusittu
ja sen huollettavuutta on parannettu. Ikkunalinjan korkeudella sijaitseva moottorin
ilmanotto varmistaa puhtaan
imuilman. Sisätiloissa keskikäytävää on nostettu 80 ja sivuikkunoiden alareunaa laskettu
100 millimetriä, näkyvyyden
parantuessa olennaisesti. Op-

paan paikka istuimineen on
uusittu. Ajovaloiksi voi nyt valita uudet nykyaikaiset LEDvalot. Mallistossa on runsaat
tavaratilat ja matkatavarakantavuus on markkinoiden suurin. Etädiagnostiikka tehostaa huoltotoimia ja lyhentää
seisonta-aikoja. Voimalinjamoottorivalikoimassa on tarjolla kolmannen sukupolven
Euro 6 -moottoreita. Tämä
yhdistettynä älykkääseen Eco
ajo-ohjelmistoon, joka tunnistaa maaston muodot , vaihtaa
jopa vapaavaihteelle pitkissä
alamäissä ja aktiivisesti opastavaan ajotavan seurantaan,
takaa markkinoiden parhaan

polttoainetalouden. Uutuusmallien myynti on alkanut
ja ensimmäiset asiakasautot
valmistuvat tehtaalta suunnitelmien mukaan huhtikuussa
2016.

Radio
Coach
toivottaa kaikille kuivan
huumorin ystäville Jatkuvaa
Menestystä vuodelle 2016,
2017, 2018 ja palaa asiaan
tulevana vuonna edelleen
Radio Jerevanin hengessä...
(KVG)
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