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Rauhallista Joulua ja
Menestyksellistä Vuotta 2012!

TÄSSÄ NUMEROSSA:
- Kuntoremontti tuonut hyviä tuloksia
- ALT / AKT työehtosopimus tehty
- Kainuun prikaati kouluttaa
kuljetusalalle tekijöitä
- Työrauha kahdeksi vuodeksi

Ammattitaitoista
monimerkkipalvelua
Valtakunnallinen
puh 010 2320 100
Päivystys 24/7
puh 010 2320 841

raskone¿

- Eteenpäin messut
- Korkeanpaikan leiri Kuusamossa
- Ammattipätevyyskoulutusta 2012
- Raskaan liikenteen kirkkopyhä
- Panosta itseesi
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ONNITTELEMME
80 -vuotta
12.1. Pentti Keski-Korsu
Raahe
21.1.Pentti Kotila
Puolanka

75 -vuotta

Työrauha kahdeksi
vuodeksi

25.2 Matti Koskela
Haapavesi
02.04. Eino Helaakoski
Raahe

70 -vuotta
Työrauha kahdeksi vuodeksi.
Olipa taas melkoista vääntöä autoalan työehtosopimusten kanssa. Autoliikenteen Työnantajaliitto ja AKT saivat loppujen lopuksi
aikaan neuvottelutuloksen autoliikenteen työntekijöitä koskeviksi
työehtosopimuksiksi. Saavutettu neuvottelutulos on kokonaiskustannuksiltaan keskusjärjestöjen solmiman raamisopimuksen mukainen.
Yhteiskuntarauhan kannalta oli tärkeää, että laaja-alainen sopimus
saatiin aikaan.

Korotukset saatava hintoihin
Kuten toisaalla lehdessämme informoidaan, tulee vuodenvaihteen
polttoaineen korotus 10,55 senttiä alv 0 nostamaan polttoaineen hintaa
n. 10 prosenttia. Se merkitsee kuljetuskustannuksiin roimaa lisäkustannusta, joka on saatava heti vuodenvaihteessa kuljetushintoihin.
On ollut positiivista kuulla, että mm. metsä- ja turvepuolella ovat
lähes kaikki isot toimijat jo ilmoittaneet huomioivansa polttoaineveron
korotuksen täysimääräisenä heti vuoden vaihteesta. SKAL on toimittanut jokaiselle jäsenyrittäjälle kirjeen, jonka pohjalta voi viimeistään
nyt aloittaa neuvottelut asiakkaidensa kanssa. Huomioikaa, että SKAL:
n sivuilla on lisäinfoa. Huomionarvoista on, että käyttövoimaveron
alennuksen vaikutus on hyvinkin marginaalinen.

Tavaraliikennelakiin muutoksia
Uusi tavaraliikennelaki tulee voimaan 19. joulukuuta. Huomionarvoista on, että jatkossa kotimaan lupien uusijat voivat uudistaa lupansa
joko entiseen malliin kotimaan lupiksi tai uudistaa ne yhteisöluviksi.
On tärkeää informoida ELY- keskusta, jos haluaa lupansa yhteisöluvaksi. Jos arvelette, että yrityksellänne voisi olla hyötyä yhteisöluvasta,
kannattaa muutosta pyytää.
Uuteen tavaraliikennelakiin on tulossa useita toimenpiteitä tavarankuljetusten harmaan talouden kitkemiseksi. Ehdotukset liittyvät mm.
kuljetusalan yritysten valvonnan tehostamiseen ja yritysten riskiluokituksen määrittelyyn. Myös luvan saamisen edellytysten tiukentamiseen
liittyy useita muutoksia.

Panostakaa ammattipätevyyskoulutukseen
Trafin tilastojen mukaan vasta kolmannes ammattipätevyyssuorituksista on kasassa. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeisten vuosien
aikana (takaraja 10.9.2014 ) on pidettävä kiirettä, jotta kaikki tarvitsijat
ehditään kouluttaa. Ottakaapa alkavan vuoden tavoitteeksi suorittaa
1- 2 koulutuspäivää. Vaihtoehtoja on runsaasti: kaikille pakollinen
ennakoivan ja taloudellisen ajon kurssi, ensiapukurssi, digipiirturi- ja
kuormanvarmistus, tieturva 1,työturvallisuuskortti jne. Tai panosta
omaan ja kuljettajien työhyvinvointiin. Ko. kursseja voidaan järjestää
myös paikkakunnallanne, jos jokin puuhamies ottaa yhteyttä tänne
toimistolle.

Lupauksia
Lopuksi positiivista kerrottavaa. Jo viime eduskunnan aikana tavoiteltiin pisteytysjärjestelmään siirtymistä. Valitettavasti asia ei kuitenkaan
edennyt, vaikka mm. liikennevaliokunta otti järjestelmään myönteisen
kannan. Nyt liikenneministeri Merja Kyllönen on kertonut, että asia
otetaan uudelleen valmisteluun. Toivottavasti tällä kertaa myös LVM:
n virkamiehet saadaan ymmärtämään muutoksen tarpeellisuus.
Toinen myönteinen asia on LVM: n lupaus avata tavaraliikennelaki
ensi keväänä, tavoitteena tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Uskon, että niin meillä kuljetusalan yrittäjillä, valvovilla viranomaisilla
kuin lupaviranomaisilla on yhteinen toive, että tavaraliikennelain 7 §
selkeytyy. Pykälässähän on kirjattu erittäin epäselvästi ilman liikennelupaa sallitut kuljetukset. Nykyisessä muodossa lain valvominen
on vaikeaa ja sen vuoksi harmaa talous on lisääntynyt merkittävästi
kuljetusalalla. Nämä kaksi edellä mainittua asiakokonaisuutta tulevat
varmasti olemaan paljon esillä ensi talvena. Arvatenkin ne ovat myös
kansanedustajien kummien asialistan kärjessä, kun he ovat yhteyksissä
edustajiinsa.

Yhteistä tekemistä
SKAL Oulun lääni ry on toteuttanut kuntoremontti- pilottihankkeen
Ukkohallassa. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Toivottavasti moni
teistä lukee tässä lehdessä olevat artikkelit ja lähtee omalta osaltaan
seuraamaan pilottiryhmäläisten polkua. Sen voi tehdä joko lähtemällä
mukaan kevään kuntoremonttikurssille, osallistumalla näitä aihealueita
sisältäville ammattipätevyyskursseille tai tehdä oma uudenvuoden
päätöksensä panostaa vuonna 2012 omaan itseensä.
Maaliskuussa on tarjolla jäsenkunnalle kaksi tilaisuutta, joihin voitte
osallistua. SKAL jaTaksiliitto toteuttavat Talvipäivät ja hiihtomestaruuskilpailut Rukalla 10.-11. maaliskuuta, siis meidän hiihtolomaviikollamme. Jo seuraavana viikonvaihteena on vuorossa Oulu –Lappi
vuosikokousviikonvaihde Ylläksellä. Molemmista tapahtumista löytyy
tarkempaa infoa toisaalla lehdessämme.
Myös nuorille yrittäjille tulemme järjestämään heti alkuvuodesta
palaveritilaisuuden, jossa keskustellaan nuorten tarpeista ja tehdään
konkreettisia suunnitelmia alkavalle vuodelle.
Toivotan teille kaikille oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä
Hyvää Uutta Vuotta !
Heikki Huhanantti
toiminnanjohtaja

2.2.Timo Kallio
Kärsämäki

60 -vuotta
2.1. Kauko Saastamoinen
Pyhäjärvi
14.1. Otto Kähkönen
Sotkamo
25.1. Jukka Ukura
Oulu

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2012
SUOMUSSALMEN KTK OY

4.2. Veikko Kiljala
Reisjärvi
15.3 Maija Salmivaara
Kuusamo
10.4. Pekka Niemi
Raahe
29.4. Teijo Kitkala
Kuusamo / Vantaa

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä vuotta 2012

4.5 Markku Kinnunen
Ylivieska
8.5. Kaarlo Laurikkala
Liminka
2.6 Pekka Anttila
Oulunsalo

• Kuljetukset • Maarakennusurakointi • Maa-ainesmyynti

13.6. Ahti Schönberg
Kiiminki

50 -vuotta

Varaosat:

(08) 426 181

5.2. Olavi Jurva
Muhos

Faxi

(08) 426 182

Konttori:

(08) 426 183

Esko Eros

0400-382 803

8.2. Markku Hakkarainen
Sotkamo
1.3. Timo Kyllönen
Kuhmo
22.3. Juhani Nättinen
Ruukki
28.3. Seija Perttunen
Oulu

Varaosat, myös iltaisin:
Eros Ari
040-752 9371
Lakso Kullervo 040-752 9361

Käytettyjen kuorma-auton osien erikoisliike.
Akselistoja ja kärrynaiheita maatalouteen.

13.4. Erkki Tauriainen
Pudasjärvi

YLIVIESKAN
AUTOHAJOTTAMO OY

20.4. Kyösti Kujansuu
Pudasjärvi

PL 24, 84101 Ylivieska

25.5. Pentti Karvonen
Ii
1.6. Risto Liuska
Pyhäsalmi

Syntymäpäivillä

5.6. Mauri Sandberg
Tyrnävä

KUOLLEITA
Juho (Jussi) Vilho Haanpää
s. 12.9.1924
k. 26.7.2011
Muistoa kunnioittaen
SKAL Suoritealat ry
SKAL Oulun lääni ry
USL Oulun lääni ry
Oulun Kuorma-autoilijat ry
Teuvo Juhani Vuortio
s. 10.6.1932
k 25.8.2011

Ammattiveljet kävivät onnittelemassa 50–vuotta täyttänyttä Ari Pesosta syyskuussa. Ari toimii Maaselän Autoilijoiden puheenjohtajana
ja SKAL Oulun lääni ry:n hallituksessa.

Muistoa kunnioittaen
SKAL Oulun lääni ry
USL Oulun lääni ry
Oulun Kuorma-autoilijat ry
Mauno Matias Viio
s. 17.10.1929
k. 20.10.2011

Julkaisija:

SKAL Oulun lääni ry
Hallituskatu 16
90100 OULU

Muistoa kunnioittaen
Oulun Kuorma-autoilijat ry

Toimitusneuvosto: Jari Rusanen
Heikki Huhanantti

Päätoimittaja:

Heikki Huhanantti

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti

Sivujen valmistus: Ouluprint Oy
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Lähdetään joukolla Kuusamoon!

SKAL TALVIPÄIVÄT 9.- 11.3. 2012 KUUSAMO RUKA
SKAL :n ja Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut pidetään 9. -11.3. 2012
Kuusamon Rukalla.

Panosta välillä
itseesi!

Kilpasarjoja on eri ikäsarjoissa, myös lapset huomioitu.
Koska tapahtuma sijoittuu alueemme hiihtolomaviikon yhteyteen, voisi nyt olla
hyvät edellytykset toteuttaa mukava yhteinen ulkoiluviikonloppu Rukalla.
Majoitusvaihtoehtoja ja hintoja on joka lähtöön ja vaatimustasoon, joten ei muuta kuin nettiin majoituksia tutkailemaan.
Jos haluatte osallistua kilpailuihin, olkaapa yhteydessä tänne toimistolle
tammikuun loppuun mennessä, jolloin osanottajalistat tulee toimittaa SKAL:iin.
Soita Heikille 0400 282 785 tai heikki.huhanantti@skal.fi

Tuonelan kynnys ja elävien maa
Moni raskaan liikenteen kuljettaja on tämänkin vuoden aikana
joutunut onnettomuuteen, jossa
on ollut henkilöauto toisena osapuolena. Mitä kuljettajan sisimmässä tapahtuu, kun hän näkee
vastaantulevan auton lähtevän
määrätietoisesti syöksymään
suoraan kohti? Sitä ei voi tietää
kukaan muu kuin hän, joka on sen
kokenut. Kun olen ollut raskaiden
kuljetusten kyydeissä ja katsellut
vastaantulevien autojen valoja,
olen koettanut samaistua kuljettajan sielunmaisemaan sellaisella
hetkellä. Ja samalla miettinyt,
mitä jos se tapahtuisi nyt, meille
jotka olemme tässä?
Kuljettajan kokemusta vähätellään herkästi. Jos hän on
selvinnyt vähäisin fyysisin vammoin, saatetaan sanoa sellaisia
latteuksia, kuin ”No, sinulla kävi
hyvä tuuri,” ”eihän sinulle käynyt
kuinkaan,” ja sitä rataa.
Tosiasiassa tuollainen onnettomuustilanne on kuljettajalle
kuin pieni kuolema; kuoleman
palanen, josta on joutunut syömään osansa. Se on käynti kuoleman odotushuoneessa, ja siitä
porstuasta palaaminen saattaa
kestää piinaavan kauan. Kaikki
eivät ehkä enää koskaan kykene
harjoittamaan ammattiaan. Kysymykset kaivavat sisintä kuin
poran terä. Olisinko minä voinut
tehdä sittenkin jotain estääkseni
onnettomuuden? Vaikka järki
sanoo, että ammattilainen teki

kaiken, mitä ihminen voi, tunnepuoli syyttää.
Tuossa kuoleman eteisessä
ihminen on kuin elävien ja
kuolleiden välimaastossa. Siinä
maailmassa kuoleman todellisuus saattaa usein tuntua elämää
voimakkaampana. Omaa rajallisuutta ajattelee paljon.
Tällaisia ajatuksia kuvaa Psalmien kirjoittaja, kun hän toteaa:
”Olen tuonelan kynnyksellä. --Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille.” (Ps. 88:4,7)
Raskaan liikenteen kuljettaja
tietää, että kuoleman varjo seuraa mukana jokaisella matkalla.
Jokainen turvallisesti sujunut
matka ja kotiinpääsy on lahja,
eikä itsestäänselvyys. Meidän
selviytymisemme ei ole kiinni
meistä itsestämme. Me tarvitsemme Jumalan suojelusta.
Kuoleman eteisestäkin on
mahdollisuus palata takaisin
elävien puolelle. Kriisin jälkeen
voi oppia elämään tapahtuneen
kanssa niin, että vaikka se on
muistoissa, se ei enää hallitse elä-

mää eikä estä työntekoa. Tästäkin
kokemuksesta Psalminkirjoittaja
puhuu: ”Herra, sinä pelastit minut
tuonelasta. Hautaan vaipuvien
joukosta sinä toit minut takaisin
elämään. --- Minä uskon, että
saan yhä kokea Herran hyvyyttä
elävien maassa.” (Ps. 30:4 ja
27:13)
Lähestyvä joulu muistuttaa
meitä siitä, että Jumala ei ole
jättänyt meitä oman onnemme
nojaan. Hän on tullut ihmiseksi,
veljeksi meidän rinnallemme.
Hän on siellä, missä kuljettaja saa
kuorman jätettyään palata turvallisesti kotiin. Ja kuoleman varjon
kanssa kamppailevan luonakin
hän on. Hän on toivo siellä, missä
toivo on mennyt. Tämä on Joulun
Lapsen sanoma sinulle.
Toivotan kaikille raskaan
liikenteen kuljettajille ja heidän
läheisilleen Siunattua Joulua ja
menestystä tulevalle vuodelle.

Elämme hyvin epävarmoja aikoja. Taantumasta on taas toitotettu
sen verran paljon, että rupeaa se jo väkisinkin näkymään kuljetussuoritteissakin. Jos ei muuten niin ainakin taksoja koitetaan polkea ja
polettaa oikein olan takaa. Mutta eihän me sellaiseen lähdetä mukaan,
eihän, vaikka ?
Kuljetusalakin pääsi viime yönä (tätä kirjoittaessani) raamisopimukseen työehtosopimuksista, hyvä niin. Kustannusnousua on muutenkin luvassa ihan riittämiin mm. polttoaineen osalta. Toivottavasti
kaikilla on polttoaineklausuulit kunnossa, ellei ole, niin olisi varmaan
viimeinen hetki laittaa asia kuntoon jos vaan mahdollista. Ellei sitten
kustannusnousuja saa muuten lisättyä taksoihin.
Jos jotain positiivista hakee taantumaan, niin se on oman ajan
lisääntyminen. Kuljetussuoritteen vähentyessä kannattaa panostaa
itsensä ja henkilökunnan työhyvinvoinnin lisäämiseen. Se maksaa
itsensä takaisin sitten nousukauden alettua, parempana jaksamisena
ja sairaspoissaolojen vähentymisenä.
Ukkohallan kuntoremonttipilottiryhmä on noin puolessa välissä.
Olemme käyneet kolmena viikonloppuna Ukkohallassa opettelemassa
oikeanlaista kuntoliikuntaa ja oikeanlaisen ravinnon ja ruokailun rytmin
merkitystä hyvinvointiimme. Tähän mennessä saatujen kokemusten
mukaan voin sanoa, että tämä malli sopii meidän ammattiryhmällemme hyvin.
Kolme viikonloppua sopivin välein toimii siinä mielessä hyvin, että
ehtii sulatella saamiaan oppeja ja kokeilla niitä käytännössä normaalin
arjen vilinässä ja palata aina asiaan tarvittaessa seuraavilla kerroilla.
Kaikki ryhmämme jäsenet, jotka ovat osallistuneet kaikkiin kolmeen
viikonloppuun ovat saaneet tuloksia aikaiseksi. Kunto on noussut,
vyötärönympärys pienentynyt, jaksaminen lisääntynyt ja ennen kaikkea
kaikki haluavat jatkaa hyvin positiivisella mielellä. Toukokuun lopulla
käymme vielä kuntotreffeillä ja testaamme minkälaisia muutoksia on
tullut alkukuntoon nähden, joka testattiin ensimmäisenä viikonloppuna. Tästä laadimme loppuraportin sitten toukokuun kuntotreffien
jälkeen, josta lopullinen konsepti valmistuu autoilijoille suunnatun
kuntoremonttien pohjaksi.
Mutta voin jo tässä vaiheessa sanoa omasta ja pilottiryhmän puolesta,
että tätä voi kyllä suositella lämpimästi kaikille.
Mukavaa Joulun Odotusta ja Parempaa Uutta Vuotta toivotellen
Jari Rusanen
Puheenjohtaja

Suvi Lehtimäki
kappalainen
Kalajoen seurakunta

PANKAAPA JO YLÖS ALLAKOIHIN !!

Parasta
Parhaille.

Lähdetään isoilla joukoilla Ylläkselle
Vuoden 2012 Oulu –Lappi vuosikokousviikonvaihde Kolarin Ylläksellä
Hotelli Ylläs Saagassa 16.3.-18.3. 2012.
Entiseen tapaan pidetään erikoisjärjestöjen kokoukset ja maansiirtoinfo perjantai-iltana ja varsinaiset
vuosikokoukset la - aamuna. Sen jälkeen on vuorossa yhteinen info-osuus ja iltapäivälle jää hyvin
aikaa myös ladulle, rinteeseen tai kylpylään.
Kokousviikonvaihteen ajankohta on kovinta sesonkia, joten majoitushinnat ovat sen mukaiset.
Todettakoon, että perjantaina klo 11.00 lähtee osa ryhmästämme moottorikelkoilla kohti Yllästä.
Majoitus

Hotellihuoneissa:
148 € vrk//2hh
Huoneistossa:
168 €/vrk/1mh huoneisto/2hlöä
225 €/vrk/2mh huoneisto/4hlöä

Kovaan käyttöön suunniteltua Teboil HiDieseliä
ja Teboil Moottoripolttoöljyä on tarjolla kaikkialla,
missä raskas kalusto liikkuu. Teboil-verkostossa
on jo yli 210 D-automaattia ja yhteensä lähes
460 tankkauspaikkaa. Ota verkosto haltuun
Teboil D-kortilla! Lisätiedot aluemyyntipäällikkö
Jukka Pakaslahdelta 040 566 3265.

Toki alueelta löytyy runsaasti vuokrattavia loma-asuntoja, joita kannattaa myös tiedustella.
On tärkeää ilmoittaa tulostanne, jotta voimme varautua ruokailu yms. asioihin myös muualla
majoittuvien osalta.
Kiinnostaisiko yhteiskuljetukset linja-autolla ?
www.teboil.ﬁ

Olkaapa yhteydessä Heikki 0400-282 785 / heikki.huhanantti@skal.fi
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Eteenpäin Messut todisti - nuoret edelleen
kiinnostuneita kuljetusalasta
SKAL Oulun lääni ry oli jälleen mukaan lokakuussa Ouluhallissa pidetyillä Eteenpäin
messuilla. Pääkohderyhmänä
messuilla ovat yläasteelta jatkoopintoihin siirtyvät yhdeksäsluokkalaiset. Kävijätavoite ylitettiin, sillä messuille osallistui
lähes 8000 kävijää.
Aktiiviset nuoret kävivät hakemassa osastolta paljon alan materiaalia. Tänäkin vuonna ilmeni, että
koululaisissa on runsaasti sellaisia
tyttöjä ja poikia, jotka pitivät jopa itsestään selvyytenä tai hyvin varteenotettavana vaihtoehtona kuljetusalaa.
Yllättävän paljon kävi osastollamme
myös maahanmuuttajaryhmien
edustajia. Osastoamme kiitettiin
mielenkiintoiseksi.
Yhteistyötahonamme oli jälleen
Wetteri Power Oy, joka toimitti
Oulu-halliin puoliperävaunun vetäjän. Merkillepantavaa oli, että
osastollamme kävi useita muilla
toimialoilla töissä olevia, jotka haaveilevat yhä kuljetusalan töistä. Heitä
opastettiin, mitä polkuja myöten uusi
ammatti on saavutettavissa.
Osastollamme kävi mm. kolmen tytön iloinen ryhmä Jenniina
Penttilä, Jenna Illikainen ja Anu
Laurila. Jokaisella heistä oli kuljetusalan töissä joko isä, velipoikia
tai setiä. Tuntuipa kuljetusala olevan
yksi varteenotettava vaihtoehto

Puolustusvoimista löytyy myös koulutuspolku ammattiliikenteen kuljettajaksi. Messuilla tapasivat Heidi Similä Pohjois-Suomen Sotilasläänin esikunnasta ja nykyisin yhdistelmäkuljettajana toimiva Konsta Turunen.

myös tytöille. Kysymykseen, mikä
kuljetusalalla kiinnostaa, tuli tytöiltä
selkeitä vastauksia; Näkee erilaisia
ihmisiä, maisemat vaihtuu, itsenäinen työ, jossa pomo ei kyttää koko
ajan selän takana ja tietenkin kai-

Suosittelijoita löytyy lähipiiristä. Jenniina Penttilälle, Jenna Illikaiselle ja Anu
Laurilalle on kuljetusalan ammatti yksi varteenotettava vaihtoehto.

kille kuljetusalan toimijoille tärkeä
asia:”Ajaminen on mukavaa.”
Näytteilleasettajia oli jälleen
eripuolilta Suomea, ammattioppilaitoksista aina yliopistoihin asti.
Lisäksi esillä oli runsaasti mm. suuryrityksiä, mm Ruukki Oyj. Jatkossa
tulee olemaan yhä kovempi kilpailu
työntekijöistä. Siksi on tärkeää,
että SKAL /kuljetusala on vahvasti
mukana koko valtakunnan tasolla
tällaisissa tapahtumissa.
Osastollemme kävi Heidi Similä Pohjois-Suomen sotilasläänin
esikunnasta. Hän toi lisää esitteitä
puolustusvoimain kuljettajakoulutuksesta. Samaan aikaan paikalla tuli
tuposlainen Konsta Turunen, joka
oli juuri suorittanut perävaunuyhdistelmän kuljettajakoulutuksen Rovaniemellä Lapin lennostossa , toimien
loppuajan laivuekuljettajana.
Heinäkuussa siviiliin päässyt
Konsta kertoi koulutuksen olleen erittäin monipuolista. Hän uskoi, että hän
sai armeijasta hyvät valmiudet myös
ammattiliikenteen kuljettajaksi.

SKAL – Liikennelupaviranomaiset
koolla Hämeenlinnassa
Perinteiset SKAL ja liikennelupaviranomaisten yhteiset neuvottelupäivät pidettiin marraskuussa
Hämeenlinnan Aulangolla. Tilaisuudessa saimme monipuolisen
informaation niin tavaraliikennelain
, raskaan liikenteen valvonnan sekä
kuljetusalan harmaan talouden tilanteesta. Liikenne ja viestintäministeriöstä hallitusneuvos Jorma Hörkkö
antoi laaja-alaisen selvityksen
tavaraliikennelain tämänhetkisestä
tilanteesta. Myös ELY- keskusten
edustajat ottivat vilkkaasti kantaa uudistukseen ja sen epäkohtiin. SKAL:
n väki korosti, että kevään 2012
lisätoimenpiteisiin, joilla torjutaan
kuljetusalalla esiintyvää harmaata
taloutta, tulee sisällyttää mm. 30
prosentin säännön poistamisen tavaraliikennelaista. Korostettiin ,että
kaikille kuljetustoimintaa harjoittaville on luotava samat kilpailuehdot
ja samantasoinen valvonta.
Raskaan liikenteen valvonnan
painopisteistä kertoi ylikomisario
Veikko Stolt. Tullin roolista kuljetus-

alan harmaan talouden kitkemisestä
alusti Markku Partanen eteläisestä
tullipiirin tullaus ja verotusyksiköstä.
Lisäksi kuljetusalan harmaan talouden tilannekuvaa käsitteli johtaja Jan-

ne Marttinen Verohallinnon harmaan
talouden selvitysyksiköstä.
Tilaksi kävimme tutustumassa
kuljetusliike Tyvi Oy:n toimintaan
Lempäälän terminaalissa.

Tavaraliikennelain uudistamisesta käytiin vilkasta keskustelua. Eturivissä
Tapani Rossi ja Marjaana Sauvola-Lukkari Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksesta ja SKAL :sta Iiro Lehtonen.

– Koulutuksen aikana tuli paljon
ajoa mm. pimeällä ja liukkailla keleillä. Muutoinkin kuorma-autoa sai
ajaa suhteellisen paljon sekä kuorma
päällä että ilman kuormaa. Lisäksi
saimme harjoitella vapaa-aikana
piha-alueella oman innostuksen
mukaan, niin paljon kuin halutti. Tein
paljon mm. käsittelyharjoituksia ja
kulmaan peruutuksia sekä yhdistelmän kytkentöjä eli katkaisemista
ja takaisinkytkemistä, sanoi Konsta
Turunen.
Konsta arvioi olleensa kuormaauton ratissa n. 300 -400 tuntia.
Ajo-olosuhteet Lapissa olivat paikoin
aika haastavia.
Konsta Turunen oli onnekas, sillä

päästyään siviiliin heinäkuussa, sai
hän saman tein töitä. Työpaikka
varmistui juhannusviikolla. Työpaikkana on raahelainen M. Korkiakoski
Oy. Konsta suosittelee puolustusvoimain kuljettajakoulutusta kaikille
alasta kiinnostuneille. Sieltä sai
362 päivän varusmiespalveluksen
yhteydessä myös ammatin, päätti
tyytyväinen Konsta Turunen jutustelumme.
Kiitokset jälleen Wetteri Powerin ryhmälle, Jarmo Moilaselle,
Joni Huoviselle ja Jussi Paanaselle,
jotka panostivat tosissaan messuihin.
Ehkäpä tämä panostus tuo jatkossa
myös huoltokorjaamoille uusia
tekijöitä.
Jos pienimuotoisia eri ammattialoja esitteleviä tapahtumia pidetään
jossakin päin aluettamme, kannattaa
myös niihin osallistua. Sen osoittaa
Eteenpäin messuista saadut kokemukset.
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Raskaan liikenteen kirkkopyhälle on selvä tilaus
Jo neljännen kerran toteutettu Rekkakirkko keräsi
tänäkin vuonna mukavasti
väkeä Kalajoen kirkkoon
ja seurakuntakeskuksessa
pidettyyn juhlaan. Erityisen
mukavaa oli huomioida,
että myös uusia kasvoja oli
paikalla runsaasti.
Aiempi kirkkopyhä järjestettiin
venetsialaisten aikaan elokuun lopulla ja oli selvästi havaittavissa, ettei
se ollut paras mahdollinen ajankohta.
Niinpä tehtiin päätös tämänsyksyisen tilaisuuden siirrosta syyskuun
puoliväliin. Vaihdos oli onnistunut
ja myös ensi syksynä raskaan liikenteen kirkkopyhä suunnitellaan
pidettäväksi syyskuun puolivälissä
Kalajoella.
Meitä kuljetusalan ihmisiä ja
perheitämme puhuttaa varmasti kirkkopyhän sanat ”Jokainen kuorma
on arvokas”.
Elämme taas aikaa, jolloin yrityssektorillamme on todella paljon
epävarmuustekijöitä. Mennäänkö
vielä syvemmälle taantumaan vai
olisiko jo merkkejä paremmasta
tulossa. Tässä yhteiskunnan eri tahojen puristuksessa on vaan yritettävä
mennä eteenpäin.
Kuormaa on varmasti meillä
jokaisella kannettavaksi jo omasta
takaakin. Perheen, työpaikan tai

Pentti Arbelius.

Juha Rahkola.

Vesa Rauha.

Suvi Lehtimäki.

Matti Rahkola.

Anna-Kaisa Lehtinen.

yrityksen asiat mietityttävät.
Messun jälkeen siirryttiin seurakuntakodille nauttimaan erinomais-

Autoliikenteen työehtosopimus
1.2. 2012 – 31.12. 2014
Autoliikenteen Työnantajaliitto
ja AKT saivat aikaan 28.11.2011
neuvottelutuloksen uusiksi autoliikenteen työntekijöitä koskeviksi
työehtosopimuksiksi. Neuvottelutulos koskee kuorma-autoalan,
linja-autohenkilökunnan, huoltokorjaamoiden, terminaalitoimintaa
koskevaa, linja-autoasemien ja
säiliöautoalan työehtosopimusta.

Mielenkiintoisia puheenvuoroja kuunneltiin keskittyneesti.

-

Yrittäjäpalkintoja
Pudasjärven Yrittäjät ry on
valinnut vuoden 2011 yritykseksi
Kaijala Ky:n. Kuljetusyritystoiminnan lisäksi yritys tekee
päälirakenteita ja harjoittaa korjaamotoimintaa. Yrityksellä on
kaksi täysperävaunuyhdistelmää.
Yritys työllistää Pekka ja Teemu
Kaijalan lisäksi 9 työtekijää.
Lisäksi Tasavallan presidentti on myöntänyt 6.12.
2011 yrityksen toimitusjohtajalle
Pekka Kaijalalle Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansiomerkin
kultaristein.
Onneksi olkoon !

Sakari Hankkila.

ta lounasta ja kakkukahveja. Maittavat tarjoilut oli meille loihtineet
ammattiveljiemme vaimot. Kiitos
vielä tässä yhteydessä.
Kuten kirkossa myös seurakuntatalolla tulkitsi pyhäntäläinen
kuljetusyrittäjä Pentti Arbelius
tunteella kirkkomusiikkia. Myös
yhteislaulu kuului ohjelmaan. Lisäksi
kuultiin puheita, joissa pureuduttiin
vahvasti niin seurakunnallisiin kuin
ammattiliikenteenkin asioihin. Osin
huumorin sävyttävät puheenvuorot
antoivat varmasti kuulijoille paljon
mietittävää ja samalla positiivista
ajateltavaa elämän eri osa-alueille,
niin perhe-elämään kuin omaan
työhönkin.
Seurakuntatalolla pitivät puheita
kappalainen Suvi Lehtimäen lisäksi,
Juha ja Matti Rahkola, Vesa
Rauha, Teuvo Siipo sekä Rahtarit
ry:n toiminnanjohtaja Anna-Kaisa
Lehtinen.
Kirkkopäivän järjestelyistä vastasi Kalajoen ev.lut. seurakunta.
Ruokailukustannukset puolittivat
SKAL Oulun lääni ry ja Rahtarit
ry.
Suurkiitos Suvi Lehtimäelle
sekä Kalajoen ev.lut.seurakunnalle
sekä Pentti Arbeliukselle ja kaikille
tapahtuman onnistumiseen vaikuttaneille!

Neuvottelutulos on kokonaiskustannuksiltaan keskusjärjestöjen
13.10.2011 solmiman raamisopimuksen mukainen. Uudet työehtosopimukset olisivat sen mukaisesti
voimassa 1.2.2012 - 31.1.2014.

PALKANKOROTUKSET
Yleiskorotukset
Vuonna 2012
Kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden
työehtosopimusten palkkoja korotetaan 1.2.2012 tai lähinnä sitä alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien
yleiskorotuksella, jonka suuruus on
31 senttiä tunnilta.

Vuonna 2013
Kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden
työehtosopimusten palkkoja korote-

taan 1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien
yleiskorotuksella, jonka suuruus on
22 senttiä tunnilta.

Taulukkopalkkakorotukset
Taulukkopalkkoja korotetaan
vuosina 2012 ja 2013 yleiskorotusten
määrillä yleiskorotusten ajankohdista lukien.
Lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2012 tai lähinnä
sitä alkavan palkanmaksukauden
alusta lukien 0,3 prosentilla sekä
1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien
0,2 prosentilla.

Palkkataulukot 1. 12. 2011
Kuorma-autoalan työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja
korotetaan 1.12. 2011 tai lähinnä
sitä alkavan palkanmaksukauden

alusta lukien yleiskorotuksella,
jonka suuruus on 1,6 prosenttia.
Työehtosopimusten taulukkopalkat
nousevat samasta ajankohdasta
yleiskorotuksen määrällä. Uusia

taulukkopalkkoja noudatetaan siis
1.12.2011 tai lähinnä sitä alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien.

KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS
Palkkataulukot 1.12.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
tunti
Pekka Kaijala.

Kainuun Yrittäjät ry valitsi
vuoden 2011 senioriyrittäjäksi Sakari Hankkilan Hyrynsalmelta.

tunti

2-viikko

2-viikko

Täysperävaununkuljettaja
alle 4 vuotta
12,98
4-8 vuotta
13,14
8-12 vuotta
13,59
yli 12 vuotta
13,92

1038,40
1051,20
1087,20
1113,60

Henkilö- ja pakettiautonkuljettaja
alle 4 vuotta
11,91
952,80
4-8 vuotta
12,04
963,20
8-12 vuotta
12,46
996,80
yli 12 vuotta
12,70
1016,00

Puoliperävaununkuljettaja
alle 4 vuotta
12,47
4-8 vuotta
12,63
8-12 vuotta
13,08
yli 12 vuotta
13,36

997,60
1010,40
1046,40
1068,80

Autonapumies
alle 4 vuotta
4-8 vuotta
8-12 vuotta
yli 12 vuotta

Kuorma-auton-, pumppuauton- ja
pyöräkuormaajankuljettaja
alle 4 vuotta
12,18
974,40
4-8 vuotta
12,33
986,40
8-12 vuotta
12,75
1020,00
yli 12 vuotta
13,06
1044,80

11,79
11,93
12,32
12,59

943,20
954,40
985,60
1007,20

Ulkomaanliikenteen palkkataulukot
13,73
1098,40
8 % korotettuna
14,82
1185,60
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Kuntoremontti tuonut hyviä tuloksia
Ukkohalla, Training & Travel ja SKAL Oulun lääni ry
toteuttivat yhteistyössä kuljetusalan kuntoremontti-pilottihankkeen.
Kolmena viikonvaihteena syksyn aikana on kuntoremonttiryhmä
kokoontunut yhteen saamaan ajankohtaista tietoa oman hyvinvoinnin
kohentamiseksi. Keskeisessä roolissa ovat olleet henkilökohtaiset
haastattelut ja terveyskuntotestit, joiden jälkeen on rakennettu
jokaiselle oma kuntoremonttiohjelma, jota on pyritty noudattamaan.
Yhteisiin viikonvaihteisiin on kuulunut monipuolisia ja motivoivia
luentoja ja runsaasti yhteistä tekemistä. On ollut pilatesta,
kuntonyrkkeilyä, venytysharjoituksia, sauvakävelyä jne. Valitettavasti
talven tulon viivästymisen vuoksi hiihto- ja lumikenkävaellukset
jäävät odottamaan tulevaa talvea.
Lokakuun tilaisuudessa oli
mukana myös toiminnanjohtaja
Heikki Huhanantti, joka omalta
osaltaan vakuuttui pilottiryhmän
sitoutumisesta ja samalla hän
sai hyvän kuvan, miten oman
työhyvinvoinnin edistämiseen
pilottiryhmää harjaannutetaan.

Erinomaista palautetta
Kuntoremonttikurssin palaute
osoitti, että projekti on onnistunut

erinomaisesti. Ohessa koottuna
keskeisiä kannanottoja eri
aihealueista:
· Kurssi ollut kokonaisuudessaan
hyvä ja monipuolinen tuki- ja
liikuntaelinten kuntoutumiseen
· Kurssi on auttanut myös
oman terveyden ylläpidossa. Se on
opettanut oikeaoppisen kuntoilun
ja ravinnon merkityksen. Ryhmä
syö nyt terveellisemmin. Myös
ruokailurytmiin on kiinnitetty
huomiota. Paino laskenut ja vyötäröt

selvästi kaventuneet. Tämä kehitys
on antanut uutta intoa ja virtaa myös
liikkumiseen.
· Monipuolinen liikunta tukee
työssäjaksamista
· Mielenkiintoisia luentoja ja
keskusteluita
· On voitu kokeilla monia erilaisia
kuntoilulajeja ja on opittu venyttelyt,
pilatekset yms.
· Omiin elintapoihin on kiinnitetty
huomiota.
· Erikuntoiset on otettu hyvin
huomioon.
· Ryhmä erittäin sitoutunut ja
motivoitunut pääsemään omiin
tavoitteisiinsa.
· Porukassa on paljon mukavampi
tehdä kun yksin - koolla on
samanhenkistä porukkaa.
· ”Kyllä tämä on ollut hyvä
kurssi, kun opettajat opastavat
oikeille jäljille näissä liikuntaja ruoka-asioissa. On se paljon

Jatkuu sivulla 9

Juha Kukkura:

Kunto ylös ja paino alas
Juha Kukkura kertoi, että
jotakin oli pakko tehdä, kun oli
päässyt jo niin huonoon kuntoon.
Nykyisessä työssä ei tarvitse kuin
jaksaa istua ja ajaa. Juha ajaa irtorehua, eikä säkkitavaraa ole enää
olleenkaan. Työ on helpottunut
siinä määrin, että Juhan paino on
noussut ja maha kasvanut. Nykyisin suurinta ponnistusta vaativaa
työtä on letkun vetäminen.
Mitkä sinulla Juha oli keskeiset
syyt lähteä mukaan ?
-Tavoitteeni oli yksinkertaisesti ”kunto ylös ja paino alas”.
Oletko lähtenyt ravintopuolen
vai lihaskunnon kautta panemaan
itseäsi kuntoon vai kulkevatko ne
käsikädessä ?
-Täällä on se selitetty, että mo-

lemmat osa-alueet ovat tärkeitä
ja kulkevat rinta rinnan. Omalta
osaltani niin raajat kuin selkäkin
tarvitsevat remonttia. Toivottavasti tästä olisi apua.
Oletko jo tämän ensimmäisen kuukauden aikana nähnyt
muutoksia omassa kehossasi tai
mielialassa ?
-Kyllä vaan. Ruokavalioon
olen kiinnittänyt huomiota.
Paino on lähtenyt laskemaan,
kun on päässyt kotona liikkumaan - pääosin kävelemään.
Nyt henki kulkee jo paremmin,
eikä heti puuskuta, jos portaita
nousee. Toki vielä ei ole tehty
suuria harppauksia, mutta oikeaan
suuntaan ollaan menossa, kertoi
tyytyväinen Juha Kukkura.

Juha
Kukkura.

Olavi Malinen:

Tavoitteena saada kipinä
itsestä huolehtimiseen
Tauolla. Vas. Jari Rusanen, Juha Kukkura, Kaija Vehkaoja, Kauko Karhu, Markku Vehkaoja ja Olavi Malinen.

Olavi Malinen kertoi lähteneensä projektiin, jotta saisi itsensä liikkumaan, sillä se on jäänyt
niin monta kertaa aikomukseksi.
Tavoitteena on myös saada oikea
kipinä itsestä huolehtimiseen.
Kun tähän projektiin kuuluu myös
kunnon kehityksen seurantaa,
uskoo Olavi, että se pakottaa
lähtemään liikkumaan.
Kurssilla käydään monia
osa-alueita läpi. Mitkä koet
itsellesi tärkeimmiksi, vai onko
se kokonaisuus?
Minua huolettaa etenkin selkä.
Täällä on kerrottu niistä piilossa
olevista lihaksista ja opastettu
eri voimisteluliikkeiden avulla
niitä vahvistamaan. Toinen asia
on ruokavalio. olen syönyt yli
30 vuotta ruisleipää eväänä. Se
ei taida olla se ykkösjuttu ja lautasellinen pottujakin on mennyt
lähes joka aterialla.
Miten ruokavalio sitten on
muuttunut ?
Kyllä ruokavalio ja ruokailutottumukset ovat muuttumassa,
ei yksin minulla vaan myös
vaimolla. Tuo pilates tuntuu
haasteelliselta. Siihen tarvitsen

Sport &Relax
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Olavi
Malinen.

vielä ohjausta. Ei ole aivan yksinkertaista pitää napaa kiinni
selkärangassa.
Onko löytynyt sellainen liikuntamuoto, jota voisi jatkossa
harrastaa.
- Kyllä se on sauvakävely. On
ollut tärkeää, että täällä on ohjattu
ja opetettu oikea tyyli, miten
keppien kanssa pitää liikkua,
ettei vaan ”täkyttele” tai vedä
niitä perässään.
Ammattiautoilijat huolehtivat
omasta kalustostaan erittäin hyvin
ja osaksi kiireeseen vedoten jää
sitten omasta kunnosta huolehtiminen huonommalle hoidolle.
Niin siinä on käynyt myös minulla, mutta nyt pannaan asia kuntoon, sanoi Olavi painokkaasti.
Olli lähettää kaikille tämän
artikkelin lukijoille seuraavan
viestin: On korkea aika alkaa
kiinnittää huomiota omaan kehoon ja yleiskuntoon, ennen kuin
mm. selkälihakset on jo paskana.
Silloin on itsensä kuntouttaminen
paljon isomman työn takana, kuin
jos jo nuorempana laittaisi itsensä
kondikseen, päätti Olavi Malinen
keskustelumme
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Paranna työhyvinvointia yrityksessäsi,
Ilmarinen auttaa
Ilmarinen haluaa tukea asiakasyritystensä henkilöstön työhyvinvointia. Kun
työntekijät voivat hyvin, työkyky säilyy ja
he haluavat ja pystyvät jatkamaan työssä pitempään. Työhyvinvointipalveluilla
Ilmarinen auttaa yrityksiä vähentämään
sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Palvelut edistävät näin
myös yrityksen menestystä.
Pk-yritysten työhyvinvointipalveluun
kuuluvat mm. maksuttomat seminaarit
ja työhyvinvoinnin verkkopalvelut. Verkosta löytyy informaatiota ja työkaluja
etenkin johdon, esimiesten ja henkilöstöammattilaisten työn tueksi siitä, miten
yritys voi kehittää työhyvinvointia ja
hyvää henkilöstöjohtamista työpaikalla.
Ilmarisen asiakkaana saat verkkopalvelun
käyttöösi tilaamalla tunnukset sähköpostitse: tyohyvinvointi@ilmarinen.fi. Saat
käyttöösi myös Duodecimin ylläpitämän
Työterveyskirjaston. Se on verkossa oleva
tietopankki, josta voi hakea ajantasaista
tietoa työterveydestä, -turvallisuudesta ja
-hyvinvoinnista.
Jos työntekijä tai yrittäjä ei terveydentilansa vuoksi voi enää jatkaa entisessä
työssään, Ilmarinen tukee ammatillisella
kuntoutuksella työhön paluuta sekä työtehtävien tai ammatin vaihtoa. Terveydentilalle
sopiva työ voi löytyä esimerkiksi työkokeilun tai uudelleen koulutuksen kautta.

Työhyvinvointiseminaareista
käytännön tietoa
Ilmarinen järjestää kevään 2012 aikana
noin parikymmentä työhyvinvointiseminaaria eri puolilla maata. Ne tarjoavat yrityksen
esimiehille ja johdolle mahdollisuuksia

verkostoitua ja kuulla kokemuksia muista
yrityksistä. Tilaisuudet ovat Ilmarisen asiakkaille maksuttomia. Katso tarkemmat
tiedot ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.ilmarinen.fi/tilaisuudet.

Testaa kuntosi aluekokouksessa
keväällä
Ilmarinen ja SKAL ovat päättäneet
järjestää kuljetusyrittäjien vuoden 2012
talven ja kevään aluekokouksissa
mahdollisuuden testata oma kuntonsa.
Kuntotestin suorittajan Easyway Finland
Oy:n toimitusjohtaja Ossi Nikulan
mukaan testi soveltuu kaikille liikuntaaktiivisuuteen katsomatta. Osa jäsenistä
voi uusia testinsä, sillä alkustartti kunnon
kohotukselle oli puolitoista vuotta sitten
Turun liittokokouksessa. Testauksen
tavoitteena on herättää mielenkiinto
huolehtia omasta hyvinvoinnista.
− Testit ovat nopeita ja riskittömiä,
eikä niissä tarvitse ponnistella fyysisesti.
Testeistä selviää mm. sisäelinten ympärille
kertynyt rasva, joka suurina pitoisuuksina
on yksi merkittävimpiä terveyshaittoja.
− Ensimmäisestä tuloksesta ei pidä
masentua, sillä omaa terveysennustettaan
voi parantaa elintapoja viilaamalla.
Pelkästään oikeaoppinen iltapala voi
pudottaa painoa vuositasolla jopa
kymmeniä kiloja. Kyse ei ole koko
elämäntaparemontista, vaan pienetkin
muutokset ovat pitemmällä aikavälillä
merkittäviä, Nikula sanoo.
Ilmarinen
Heikki Isotupa, yhteyspäällikkö

Työhyvinvointiseminaarit
keväällä 2012
Pidä huolta – välitä varhain,
Ilmarisen työhyvin-vointipäälliköt
Helsinki ..................................................... 15.2.
Oulu .......................................................... 15.3.
Tampere .................................................... 10.5.
Työhyvinvoinnin johtamisella tulosta
Ilmarisen työhyvinvointipäälliköt,
Marko Kesti
Jyväskylä .................................................. 24.4.
Helsinki ....................................................... 9.5.
Ihmisten johtamisen perusteet,
Pekka Järvinen, Organisaatiokonsultointi
Praxis Oy
Mikkeli ........................................................ 9.2.
Helsinki ........................................................ 9.3.
Vaasa ........................................................ 21.3.
Joensuu ..................................................... 19.4.
Ajattelun johtaminen ja sen mahdollistaminen, Arto Miekkavaara, NeuroLeadership
Group ja Mikael Sallinen, Työterveyslaitos
Kuopio ......................................................... 6.3.
Oulu .......................................................... 17.4.
Turku .......................................................... 19.4.

Virtuaalityö, hajautettu työ ja etätyö –
johtaminen näiden mahdollistajana. Riitta
Lumme-Tuomala, RLT Oy ja Tytti Bergman,
Microsoft
Tampere ..................................................... 14.3.
Helsinki ...................................................... 18.4.
Hyvä elämä – elämän kokonaisvaltaisuus
Pekka Himanen, Aalto–yliopiston taideteollinen
korkeakoulu
Oulu .......................................................... 31.1.
Helsinki ....................................................... 1.2.
Turku ........................................................... 2.2.
Jyväskylä ..................................................... 3.2.
Uuteen aikaan – työelämän ja sen rakenteiden
muutos, Esko Kilpi, Esko Kilpi Oy ja Taneli
Tikka, Wisdom Like Silence Oy
Lappeenranta ............................................ 22.5.
Helsinki ..................................................... 24.5.
Tampere ..................................................... 29.5.
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Korkeanpaikan leiri Rukan maisemissa
- Kabotaasin lisääntyminen on
huomioitu myös P-Suomessa. Vaikka
volyymit eivät ole täällä samaa tasoa
kuin etelässä, on nähtävissä, että osa
asiakkaista on valmis hyödyntämään
myös laittoman kabotaasin tarjoajia, kuten mm. venäläisiä. Tuotiin
tiedoksi, että mm. Hämeenlinnasta
venäläiset rekat ajavat tavaraa Kevitsan kaivokselle.
- Pidettiin erittäin tärkeänä, että
tieverojärjestelmä otetaan käyttöön
myös Suomessa. Kysyttiin oikeutetusti, miten paljon suomalaiset
autoilijat maksavat ulkolaisten
kuorma-autojen tieverkolle aiheuttamia kuluja.

SKAL Oulun lääni ry
hallituksen ja asiantuntijajäsenten perinteinen Korkeanpaikan leiri pidettiin kauniissa syyssäässä Kuusamon
Rukalla. Viikonvaihde sisälsi
paljon asiaa, informaatioita
ja hyviä keskusteluita. Jo
perjantai –iltana pidettiin
lähes kolmen tunnin palaveri, johon osallistui myös
liikeystävämme.
Rukahovin Jyrävä- kabinetin
ikkunoista avautuivat upeat vaaramaisemat ja myös kalaisa Kitka
siinti horisontissa. Näissä miljöissä
kokoontui Kuusamoon 15 SKAL Oulun lääni ry:n hallituksen jäsentä sekä
sektorikohtaisia asiantuntijajäseniä.
Lisäksi mukaan oli kutsuttu Wetteri
Power Oy:stä toimitusjohtaja Håkan Kunnari ja kuorma-automyyjä
Jarmo Moilanen, A-Vakuutuksesta
yhteyspäällikkö Reino Jolla ja Neste
Markkinoinnista aluemyyntipäällikkö Janne Simola.
Kun SKAL Oulun lääni ry:n
puheenjohtaja Jari Rusanen oli
avauspuheenvuorollaan siivittänyt
ryhmän, Korkeanpaikan leirille
tunnusomaiseen idearikkaaseen ja
positiiviseen tunnelmaan, pitivät
liikeystävät omat puheenvuoronsa.
Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Håkan Kunnari kertoi kuormaautokaupan kehityksestä viimeisen
kymmenen vuoden ajalta. Trendi on
ollut huolestuttavaa, sillä kaluston
keski-ikä on koko ajan kasvussa.
Toimialan vaikea tilanne on huomattu
myös autokaupan puolella. Tämän
vuoden myyntimäärät niin Volvon
kuin koko kuorma-autokaupan osalta
ovat onneksi Suomessa selvästi viime
vuotta edellä.
Volvo on kehittänyt moottoreitaan
koko ajan polttoainetaloudellisempaan suuntaan. Håkan esitteli dynaflet –järjestelmän, joka on tuonut
käyttäjilleen merkittäviä säästöjä niin
polttoainekulutuksessa kuin kaluston
korjauskulujen pienenemisenä.
A-Vakuutuksen yhteyspäällikkö
Reino Jolla kertoi henkivakuuttamisesta ja esitteli keinoja työntekijöiden
saamiseksi sitoutumaan paremmin
yritykseen. Lisäksi hän esitteli
SKAL järjestötuotetta. SKAL Perus
Terveysturva on A-Vakuutuksen uusi
sairauskuluvakuutus, joka täydentää
työterveyshuoltoa ja lakisääteistä
tapaturmavakuutusta. Se on tarkoitettu SKAL:n jäsenten kotimaassa
työskentelevälle henkilöstölle ja
yrittäjälle itselleen. Perus Terveysturvan edellytys on se, että yrityksen
lakisääteinen tapaturmavakuutus ja
yrittäjän tapaturmavakuutus ovat
voimassa A-Vakuutuksessa tai
Pohjolassa. Lisäksi työntekijällä

- Ulkomaan liikenteen osalta tuli esille huoli rikollisen toiminnan uhkan
lisääntymisestä levähdysalueilla.
Ongelmia on etenkin Etelä–Ruotsissa ja Etelä -Euroopassa. Norjassa
on tilanne vielä suhteellisen hyvällä
mallilla.

Valtavaaran valtaus alkamassa.

Vuodenvaihteessa on dieseliin tulossa polttoaineveroon 10,55sentin
alv 0 korotus. Osanottajat pitivät
tärkeänä, että SKAL tiedottaa ponnekkaasti jäsenkuntaa ja asiakkaita
tilanteesta.
- Todettiin, että valtiovallan ensi
vuodelle esittämä ympäristö- ja
päästövero tulee lisätä suoraan taksaan välittömästi vuodenvaihteesta
alkaen, eikä klausuulin laukeamisaikoja ole odotettava.
Håkan Kunnari.

Janne Simola.

- Kun maailmantalous on selvästi
notkahtamassa, asettaa se kaikille
yrittäjille kovat haasteet. Etenkin
kuljetusalalla ja rakennusalalla
konkurssit ovat selvässä kasvussa.

Reino Jolla.

Jari Rusanen.

tulee olla lakisääteinen tapaturmavakuutukseen liitetty vapaa-ajan
tapaturmavakuutus.
Neste Markkinoinnin aluemyyntipäällikkö Janne Simola informoi,
minkälaisia biopolttoainevaihtoehtoja on käytössä ja miten haastetta
riittää saavuttaa Suomen liikennepolttoaineiden käytössä 10 %:n

osuus biopolttoaineissa vuoteen 2020
mennessä. Kehitystyötä tehdään
kiivaasti monella eri taholla.
Polttoaineiden kulutus on Suomessa lievästi vähentynyt tämän vuoden aikana. Polttoainemyynnin osalta
asemat eri öljy-yhtiöiden kesken
ovat pysyneet entisellään. Lopuksi
Janne Simola kertoi vuodenvaihteen
polttoaineveronkorotuksesta. Uusi
10,55 sentillä alv 0 korotettu hinta
on käytössä myös mittarikentillä heti
uudenvuodenpäivänä.
Mukavaa yhteistä iltaa jatkettiin
sitten mm. ruokailun ja karaoken
merkeissä.
Varhain lauantai –aamuna kokoonnuttiin jatkamaan palaveria
ja kuuntelemaan yrityskohtaisia
puheenvuoroja. Nämä monipuoliset
ja mielenkiintoiset infot toivat jokaiselle uutta tietoa toinen toistensa
sektoreilta.

Otteita lauantain
keskusteluista:
Palaveri alkamassa.

- Tuotiin tiedoksi, että SKAL on
esittänyt valtiovallalle ns. verotilijärjestelmän käyttöönottoa kuljetuspuolelle, kuten se on käytössä esim.
maataloudessa. Menettelytapa mahdollistaisi tehdä ko. vähennyksen alv
-tilityksien yhteydessä.

- Vuodenvaihteen polttoaineveron
korotus puhutti osanottajia paljon.

- Nyt olisi otollinen ajankohta vaatia
pienyrittäjille parempaa sopimussuojaa määräämässä markkina-asemassa
oleviin asiakkaisiin /kumppaneihin.
Siihen tulisi sisältyä myös minimitaksatason määrittely.
- Mm. elintarvikealalla keskittyminen on ollut erittäin voimakasta.
Huolena on myös ketjuuntumisen
lisääntyminen kuljetusalalla. Tämä
kehityssuunta on johtanut hintojen
selvään laskuun.
- Ajo – ja lepoaikalain osalta pidettiin
tärkeänä, että SKAL ajaa edelleen
joustoja lakiin. Jos joustojen saaminen ei onnistu, ehdotettiin ns. vertailevan unitutkimuksen tekemistä.
- EU työ – ja lepoaikamääräysten tulee perustua tieteellisiin ja puolueettomiin tutkimuksiin väsymyksestä ja
sen vaikutuksesta työsuoritukseen.
- Todettiin, ettei kuljettaja ole mikään
robotti. Osa osanottajista haikailikin
vanhan lain aikaa, jolloin levättiin
silloin kun väsytti. Pidettiin outona,
että EU säännösten mukaan lentäjät
saavat tehdä 14 tunnin vuoroja, jossakin tilanteessa jopa 16 tuntisia,
mutta kuljetusalalla on työskenneltävä tiukkojen raamien mukaisesti
joskus jopa minuuttiperiodilla.

- Polttoainevarkaudet ovat lisääntyneet merkittävästi. Jos säiliöt on
lukituilla korkeilla, on vorot tehneet
säiliön kylkeen reikiä. Tuli tietoon,
että vakuutusyhtiöt eivät korvaa
myöskään lukollisilla korkeilla
varustettuja säiliöiden polttoaine
varkauksia.
- Puutavara- ja energiapuun osalta
on ryhdytty rakentamaan Koillismaa /Kainuu alueelle kumppanuutta rautatiepuolen kanssa. Myös
liikenne-ministeri Merja Kyllönen
on vahvasti mukana asiassa. Nyt on
laskennassa radan kunnostamisen
hinta Taivalkoskelle ( 66 milj.€ )
- Mahdollinen Mustavaaran kaivoksen avaaminen tuo vuorokausitasolla
vähintään n. 1500 kuution kuljetukset. Ratapäätöksiä tehtäessä tulevat
kuljetus- ja investointituet olemaan
keskeisessä roolissa.
- Energiapuuterminaaleja on jo
rakennettu mm. Haapavedelle ja
Naturpolis selvittää parhaillaan,
mahdollisuuksia saada investointirahaa n. 7- 8 hehtaarin puuterminaalin
rakentamiseksi Kuusamoon. Siihen
voitaisiin ajaa puutavaraa ja energiapuuta mm. talviteiden takaa.
- Maitopuolella ja lihatalojen kesken
on kisa jatkunut rajuna - Rehupuolella on kuljetusmäärät pysyneet
tasaisina.
- Myös rahtipuolella kisa on koventunut entisestään
- On ollut havaittavissa, että päämiehet vaativat kuljetusyrityksien kasvua, jotta saataisiin keskittämisetuja
toimintaan.
- Uskottiin, että jos AKT lakko tulee,
tulee monen asiakkaan kuljetukset
pysähtymään ja siirrytään taas käyttämään enemmän pienyrittäjiä. Yrityksen pienuus onkin lakkotilanteessa
jopa markkinaetu. Pienten yritysten
etuna pidettiin etenkin toimintavarmuutta ja laatua.
- Turvepuolella tehty kysely, jossa
haastateltu kaikkiaan 150 turvealan
toimijaa. Turvepuolella on ajossa
valtakunnassa ajossa n. 200-210
autoa. Ajomäärät suhteuttaen tulisi
joka vuosi tulla lähes 50 uutta autoa.
Uusia on tullut vain muutamia, sillä
kannattavaisuus toimialalla on hälyttävän heikkoa. Jos tilanteeseen ei tule
selvää korjausta, tulee lämpölaitoksille jatkossa suuria ongelmia.
- Keskusteluissa tuli esille, että
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kuljetusalalla toimivat valtion firmat
toimivat todella epäilyttävin keinoin.
Myös yrittäjäpolitiikassa on paljon
toivomisen varaa.
Valtakunnallisissa rahtikuljetuksissa
on keskeisenä ongelmana ajo- ja
lepoaikalain joustamattomuus sekä
polttoaineveron korotus. Koska
korotuksessa on kyseessä viranomaispäätös, on se syytä ilmoittaa
ennakkoon asiakkaille eikä sitoa sitä
vasta klausuulin tarkastuskohtaan.

Välillä Valtavaaran
valloitukseen
Viikonvaihde sisälsi myös liikuntaa. Lauantain kokous keskeytettiin
puolilta päivin ja lähdettiin valtaamaan Valtavaara. Tiukat nousut ja
laskut olivat hyvinkin haasteellisia,
voimia ja kestävyyttä kysyttiin. Onneksi Valtavaaranlammen rannalla
oli tulentekopaikka, jossa nautittiin
monipuoliset retkieväät. Kosteat puut
olivat tehdä tepposet, mutta pikku
hiljaa tuli sai yliotteen ja päästiin
makkaran paistoon.
Mukavat, rennot jutut sävyttivät

taukoamme. Kun perusleirillä oli saatu kerättyä lisää energiaa, jatkettiin
matkaa ja valloitettiin Valtavaaran
huippu, josta avautuvat upeat maisemat niin Kitkalle kuin Venäjälle, aina
Nuoruseen saakka. Paluumatka olikin sitten huomattavasti helpompaa
osaa vaelluksestamme, sillä reitti ei
sisältänyt enää merkittävässä määrin
nousuja. Toki reittivalinnan avulla
loppumatka aiheutti melkoisia ponnisteluita osalle ryhmästämme.
Kun vaellus oli saatu päätökseen,
siirryttiin iltapäiväkahvin nauttimisen jälkeen jatkamaan omaa SKAL
Oulun lääni ry:n hallituksen kokousta. Asiaa riitti ja linjauksia tehtiin
tulevallekin vuodelle.
Ilta jatkui kokouksen jälkeen
Kelosaunassa, tosin sulakkeen palaminen yllätti saunojat. Ensimmäiset
löylyvedet eivät saaneet kiuasta
pihisemään. Mutta kun ongelma oli
saatu paikannettua ja ratkaistua , alkoi
saunominen luonnistua. Toki hyvään
fiilikseen oli isossa osassa lennokkaat
pukuhuonejutut. Voi vain kuvitella,
millaista on jääkiekkoilijoiden kehuma pukukoppielämä, sillä tunnelma
nousi myös tällä tiimillä hyvälle
kansalliselle tasolle.
-

Jatkoa sivulta 6

No niin, saatiinhan ne makkaratkin paistettua.

parempi, kuin kuntovihkosia lukea,
mitä työterveydestä on saanut (jää
lukematta).
Osanottajat pitivät viikonlopuille
sijoitettua kurssia parempana kuin
koko viikon kursseja. Tällöin voi
toteuttaa saamiaan oppeja normaalissa
arjessa väliajalla ja palata tarvittaessa
asioihin seuraavalla kerralla.
Ukkohallaa pidettiin erinomaisena paikkana tällaiseen toimintaan.
Ukkohallan vahvuutena pidettiin
hyviä ulkoilumahdollisuuksia ja
hienoja maastoja. Samoin keskeinen
sijainti ja hyvät sisäkuntoilumahdollisuudet saivat kiitosta. Paikkaa
pidettiin mukavan rauhallisena ja
uudet todella hienot hotellihuoneet
saivat tunnustusta. Toki toivottiin
ulkoilureittien parantelua, joka onkin
luvassa.
Ryhmä antoi kuntoremontin
toteuttajille Training & Travel Ky:n
Kaija ja Markku Vehkaojalle täyden
kympin projektista. Ammattilaiset
olivat asialla.
Ryhmä piti tärkeänä, että tätä
hyvää projektia on syytä markkinoida
aktiivisesti ja sille toivottiin näkyvyyttä koko valtakunnankin tasolla

Tämä kuntoremontti pilottiryhmän on ollut osanottajilleen
ilmainen, mutta kaikki ilmaisivat,
että tällaisesta kolmen viikonlopun
täysihoidosta, kuntotestauksista,
opetuksesta ja harjoituksista ollaan
valmiita maksamaan. Kuntoremonttikurssin ohjelma on KELAn

hyväksymä, joten sille voi saada
kuntoutusrahaa, jos sen yleiset
edellytykset muuten täyttyvät.
Omasta panostuksesta ja rahan
käytöstä tässä on tietysti kysymys.
Kumpi on tärkeämpi, viikon rantaloma etelässä vai omasta terveydestä
huolehtiminen kuntoremontin
avulla?
Tällä ryhmällä on selvä vastaus:
Oma terveys.

Sauvakävelyllä Ukkohallassa. Oikean tekniikan oppiminen on tärkeää.
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Raahen Seudun Kuorma-autoilijoilla
toimelias 65. juhlavuosi
Raahen Seudun kuormaautoilijat ry pohti talven vuosikokouksessaan, miten saataisiin yhdistyksen jäsenkuntaa perheineen osallistumaan
aktiivisemmin yhdistyksen
tarjoamaan toimintaan.
Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi mm. jäsenten
aktivointi ja jäsenmäärän
kasvattaminen.
Heinäkuun ensimmäisenä
viikonvaihteena tempaistiin
Pekan päivien yhteydessä, järjestämällä kuljetuskalustonäyttelyn. Esillä oli edustava otos.

PÄÄLLERAKENTEET

ALUCARILTA
Meiltä löydät puutavarakuljetukseen
toimivat ratkaisut, joihin saat myös
varaosat.

MET!
TUPENKIRISTI
HYDRAULISET

Näyttelyaluetta lintuperspektiivistä.

Kulkueeseen oli eksynyt yksi traktorikin.

niin uutta kuin vanhempaakin
kuljetuskalustoa.
Näyttelyyn kävi tutustumassa satamäärin Pekan päiville
osallistuneita. Näyttelyn päätteeksi ajettiin kaupungin läpi
kuorma-autokulkueena. Tempaus herätti ansaittua huomiota.
Yhdistys toteutti vielä lokakuun alussa syysriehan.
Mukavaa iltaa vietettiin saunomisen ja ruokailun merkeissä
ja tutustuttiin petanqe- pelin
hienouksiin.
Myös ensi vuodelle yhdistys
tulee tarjoamaan aktiviteetteja, joihin toivotaan runsasta
osanottoa

Mikä on tämä menopeli?

Tämä kulkupeli herätti ansaittua ihastusta.

Näyttelyssä oli esillä kuorma-autokaluston lisäksi Pentti
Keski -Korsun traktori. Kyseessä on vm. 1929 Ford AA
kuorma-autosta vuonna 1941
lyhennetty ajopeli. Tuossa
vaiheessa oli poistettu myös
lokasuojat ja hytti. Traktoria
on käytetty tuolloin oman
puusepäntehtaan, ajoihin ja
pienimuotoisiin maanviljelystöihin. Jatkosodan aikana, kun
kuorma-autokalusto oli varattu
pääosin sotaväen tarpeisiin,
käytettiin tätä ajoneuvo myös
tavarakuljetuksiin sekä puinnissa lähiseuduilla. Tuohon aikaan
traktorissa käytettiin ”Palikka
–Pekan ” puukaasutinta.

Toivotamme
Hyvää Joulua ja
tuottoisaa
Uutta Vuotta 2012.
Cargotec Finland Oy
Ystävyydenkatu 2, 21200 Raisio, puh. 0204 55 2370
Valmetinkatu 5, 33900 Tampere, puh. (03) 265 8111

www.cargotec.com

KEVYET JA KESTÄVÄT

Varmuudella puutavarapäällerakenteiden
kärjessä vuosikymmenestä toiseen!

www.alucar.com

.BLTBNBBOUJF .",4".""t1VIt'BY
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Lämpöeristetyssä kuormakorissa ei enää
edellytetä lämmönsäätölaitetta
Trafin 8.12.2011 tiedotteen mukaan lämpöeristetyssä kuormakorissa ei enää
edellytetä lämmönsäätölaitetta.

Vaatimukset lämpöeristetylle kuormakorille:
- Sivuseinien tulee olla yhtenäiset ja vähintään 45 millimetriä paksut koko
seinämän alalta.
- Seinien tulee sisältää lämpöeristemateriaalia. Myös kuormakorin etu- ja takaseinän sekä katon tulee olla lämpöä eristäviä. Aikaisemmin vaadittu 10 millimetrin
paksuus kattorakenteelle on poistettu ohjeesta.
- Yksinkertaista tavanomaista pressua ei katsota tässä yhteydessä lämpöeristeeksi.
- Kaksinkertaisen ”ilmaeristetyn” pressurakenteen sopivuutta selvitellään.

Toppilan Möljä kutsuu

SKAL Oulun lääni ry on varannut ensi kesälle, lauantain 14.
heinäkuuta esitykseen 150 lippua klo 19 näytäntöön. Entiseen tapaan tarjoaa SKAL Oulun lääni ry kaikille ryhmämme jäsenille
leivoskahvit ennen näytäntöä klo 18.00. Lippuja voi jo varata
Mia Sarnilta 050-338 3616 tunnus SKAL tai sähköpostista: mia@
merioulu.fi

Näytelmä sisältää rakkautta ja romantiikkaa, yhden mojovan
vedonlyönnin, ratkaisevan väärinkäsityksen, hyvää tarkoittavan
huijauksen ja onnellisenlopun.
Ottakaapa tapahtuma puheeksi talven vuosikokouksessanne ja
toteuttakaa viikonvaihderetki Ouluun. Todettakoon,että samana
viikonloppuna on Oulussa myös nelipäiväinen Rotuaaripiknik- tapahtuma, jossa on mukana maan parhaita artisteja. Majoitusvarauksiakin voi tehdä Oulun hotelleihin jo hyvissä ajoin.
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Kansanedustajien
kummeja
perehdytettiin
tehtäväänsä

Kansanedustajia kyyditettiin valtiopäivien
avajaisiin
Jo useamaan vuoden aikana
on kansanedustajia kyyditetty
useimmiten syysistuntokauden
avajaisiin. Ensimmäinen näyttävä kyyditys toteutettiin jo
90- luvulla, jolloin syvän laman
vaikutukset heijastuivat todella
rajusti myös kuljetusalaan. Kyydityksen iskulauseena oli tuolloin

”Kaasua pääministeri Aho ! ”.
Tuosta ensimmäisestä kyydityksestä on vierähtänyt jo runsaat 15
vuotta. Sen jälkeen on kyydityksiä
toteutettu enemmän alueellisen
innostuksen mukaan.
Tämän syksyn osalta tapahtuma onnistui erinomaisesti,
sillä koko SKAL organisaatio

Mika Syrjäpalo kyyditsi uuden kansanedustajan Ville Vähämäen Oulunsalon lentokentälle. Villellä on Pohjanmaalla useita kavereita kuljetusalalla,
joten toimialan asiat olivat hyvin hanskassa.

Hannu Mustakangas on kyydinnyt Mirja Vehkaperää jo aiempinakin
vuosina. Kyydissä oli myös sanomalehti Kalevan toimittaja.

osallistui sitoutuneesti projektiin
koko valtakunnassa. Kaikkiaan n.
80 kansanedustajaa sai kyydityksen joko suoraan eduskuntaan tai
kuten meidän alueellamme lentokentälle tai rautatieasemalla.
Myös tiedotusvälineet huomioivat kyydityksen koko valtakunnan alueella todella hyvin.
SKAL Oulun lääni ry:n jäsenyrittäjistä kyyditykseen osallistuivat Tuomo Koivujärvi Oulusta,
Mika Syrjäpalo Limingasta,
Hannu Mustakangas Haukiputaalta, Veijo Alasuutari Tyrnävältä, Sulo Karhula Muhokselta,
Kari Karhu Kajaanista, Ilpo
Mannelin Kajaanista ja Jari Rusanen Sotkamosta. He toimivat
kyyditsemiensä kansanedustajien
kummeina, pitäen heihin tiivistä
yhteyttä aina kun kuljetusalalta
on jotakin tärkeää viestitettävää
päättäjille.
Kyyditykseen osallistuivat
seuraavat kansanedustajat: Satu
Haapanen Oulusta, Ville Vähämäki Oulusta, Mirja Vehkaperä
Haukiputaalta, Tapani Tölli
Tyrnävältä, Pirkko Mattila Muhokselta, Eero Suutari ja Raimo
Piirainen Kajaanista ja Timo
Korhonen Sotkamosta.
Kyyditetyistä neljä oli eduskunnan uusia kansanedustajia,
jotka olivat erityisen innostuneita
kyydityksestään. Joukossa oli
myös edustajia, jotka nousivat
kuorma-auton hyttiin ensimmäistä kertaa.
Toisaalla lehdessämme on lista Oulun vaalipiirin kansanedustajista ja heidän kummeistaan.
Toki toivottavaa olisi, että myös
muut kuljetusyrittäjät pitävät
mahdollisuuksien mukaan heihin
yhteyksiä vaalikauden aikana.
Oikean tiedon välittäminen on
tärkeää.
Tätä kyyditysteemaa voisi
aivan hyvin toteuttaa myös
kuntatasolla. Ehkäpä sielläkin
päätöksentekoon tulisi uusia
näkemyksiä ja ymmärrettäisiin
aiempaa paremmin, mikä on
kuljetusalamme merkitys yhteiskunnan pyörien pyörittäjänä.
Heikki Huhanantti

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry järjesti
muutamia koulutustilaisuuksia kansanedustajien
kummeille ennen syyskuun
alun kansanedustajien kyydityksiä . Tilaisuuksissa käytiin läpi ajankohtaisia kuljetusalamme asioita. Päällimmäisiksi asioiksi nousivat
tavaraliikennelain uudistaminen, ajokieltojärjestelmän uudistamistarve
pisteytysjärjestelmäksi sekä
harmaa talous.
Kaikki kummit saivat sekä
itselleen että kummikansanedustajille jaettavaksi rautaisen
tietopaketin kuljetusalastamme ja
edunvalvonnallisesti keskeisistä
asioista.
Oulussa pidettyyn tilaisuuteen
osallistui 13 kummia ja SKAL:sta

Pasi Moisio.

johtaja Pasi Moisio, jolta saimme
selkeän infon ajankohtaisasioista
niin kotimaan kuin EU:n edunvalvonnan osalta.
Tavoitteenamme on toteuttaa
ensi vuoden puolella Helsingissä
SKAL:n tiloissa kummiemme ja
Oulun vaalipiirin kansanedustajien yhteispalaveri.

Koulutustilaisuus käynnistymässä.

SKAL Oulun lääni ry:n
kummit / kansanedustajat
KANSANEDUSTAJAT

KUMMIT

Kyllönen Merja Suomussalmi

Juhani Kaikkonen Suomussalmi

Piirainen Raimo Kajaani

Ilpo Mannelin Kajaani

Korhonen Timo Sotkamo

Jari Rusanen Sotkamo

Suutari Eero Kajaani

Kari Karhu Kajaani

Kettunen Pentti Kajaani

Pekka Haapalainen Sotkamo

Kerola Inkeri Raahe

Keski-Korsu Pertti,Risto Raahe

Sipilä Juha Kempele

Seppo Anias Kempele

Vehkaperä Mirja Haukipudas

Hannu Mustakangas Haukipudas

Rantakangas Antti Haapavesi

Juhani Aalto Haapavesi

Tölli Tapani Tyrnävä

Veijo Alasuutari Tyrnävä

Kurvinen Esko Oulu

Jani Palosaari Oulu

Korhonen Martti Oulu

Risto Karjalainen Oulu

Kalliorinne Risto Oulu

Juha Pelkonen Oulu

Tuppurainen Tytti Oulu

Hanna Kinnunen Oulu

Haapanen Satu Oulu

Tuomo Koivujärvi Kempele

Immonen Olli Oulu

Markku Juntunen Utajärvi

Vähämäki Ville Oulu

Mika Syrjäpalo Liminka

Mattila Pirkko Muhos

Sulo Karhula Muhos
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EKY:n kesäpäiviä vietettiin Kuusamon Rukalla
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät viettivät kesäpäiviä elokuussa Kuusamon
Rukalla. Paikalle oli kokoontunut lähes 120 henkeä. Perinteiseen tapaan
kesäpäiville osallistuivat
yrittäjät, puolisot, kuljetusten ostajat ja yhteistyökumppanit. Kesäpäiviä
saatiin viettää vielä varsin
kesäisessä säässä, alkuviikon
sade väistyi ja aurinko näyttäytyi sekä perjantaina että
lauantaina.

Matka sinne jonnekin
Kesäpäivien perjantai illan ohjelma on perinteisesti ollut leppoisaa yhdessäoloa ja johonkin
paikalliseen liittyvää. Tällä kertaa
ohjelma liittyi Rukan luontoon
ja Venäjän rajan läheisyyteen.
Ryhmä lähti kahdella linja-autolla ajamaan kohden Venäjän
rajaa.
”Raja-asemalle” meidät
pysäytti Venäjän rajavartiosto,
joka vaati esittämään viisumimme ja passin, meillä ei niitä
ollut, joten tiukat rajavartioston
miehet ”kaappasivat” kummastakin linja-autosta kuulusteltavat mukaansa. Onneksi
tilanne raukesi rauhanomaisesti ja pääsimme jatkamaan matkaamme täysilukuisena kohden
Kammin majaa.
Kammin majalla meitä odotti
tervetulomaljat ja todella kauniit
Kuusamon maisemat jotka kylpivät ilta- auringossa. Maljojen
jälkeen siirryimme nauttimaan
herkullisesta illallisesta juomineen ja meitä viihdyttivät EKY:
n omat pojat Multaksen Tuomo
ja Väisäsen Timo instrumentteinaan hanuri ja kitara.
Loppuillasta viriteltiin jopa
yhteislaulua. Paluu ja ” rajan”
ylitys tapahtui ilman välikohtauksia.
Lauantai aamuna vuorossa
oli seminaari, teemana oli henkinen hyvinvointi ja sosiaalinen
media.
EKY: n puheenjohtaja Matti
Heikkilä kysyi aloituspuheenvuorossaan, että mistä löytyy
tahto ja innostus. Jos asenne
on kohdallaan niin vaikeatkin
asiat ratkeavat. Yleisiä asioista
käsitellessään Matti Heikkilä
nosti esiin yhdenvertaisuuden
tavaraliikenteessä. Pitää olla
yhdet säännöt miten tavaraliikennettä hoidetaan. Kaksi keskeistä
kohtaa vaativat tarkennuksia,
urakointi- ja traktoripykälät.
Laiton kabotaasi pitää saada
kuriin ja harmaan talouden kitkemiseen kuljetusalalta pitää löytyä
resursseja totesi Matti Heikkilä.
Matti ilmaisi myös kuljetusalan
keskeisen huolen sekä alemman
tieverkon että päätieverkon kunnosta.
Valtiovallan tervehdyksen toi
uusi liikenneministeri Merja
Kyllönen. Ministeri Kyllönen
kertoi, että ministeriö on käynnistämässä liikennepoliittista selontekoa, jonka on määrä valmistua
huhtikuussa 2012. Siihen haetaan
mielipiteitä myös toimijoilta
totesi ministeri Kyllönen. Hän
painotti, että pitää turvata olemassa olevan tieverkon ylläpito,
sitä ei saa laiminlyödä. Ministeriön kanta on että päivittäinen
liikennöinti turvataan. Samoin
hän korosti, että mahdollisista
liikenteen pullonkauloista pitää
ministeriön saada tieto mahdollisimman nopeasti. Tiedot voi
lähettää suoraan ministeriöön.

Mukavassa illassa oli rento meininki.

Matti Heikkilä.

neet yrityksessä niin vaikeita
kuin hyviäkin hetkiä. On ollut
mm. kuljettajan vakava sairastuminen, aviomiehen loukkaantuminen. Toisaalta on ollut hienoa
olla mukana miehensä kanssa
maidon jakelulenkillä ja katsoa
auringon nousua kesäaamuna.
Leena Piikkilä korosti hyvän
henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin merkitystä.
Vaikeimpana asiana Leena
nosti esille, miten silloin osaisi
oikein toimia, kun puolisolla on
vaikeaa. Vaipuako samaan kuoppaan vai kannustaa. Leena Piikkilä sanoi, että silloin pitää ehdottomasti kannustaa, mutta siten,
ettei korosta liikaa itseään. Siinä
sitä taitoa sitten vaaditaan.
Kari Väänänen, ohjaaja ja
näyttelijä alusti aiheesta ” Henkinen voima- mistä se löytyy ”,
Kari Väänänen sanoi, että
henkinen pääoma alkaa kasvaa jo
lapsuuden leikeistä, mielikuvitus
keksii mitä erilaisimpia asioita,
lapsi on uteliaisuus ja improvisoi
asioita.
Väänänen puhui paljon siitä,

mikä minulle riittää, kuinka
paljon ja mitä minulla pitää olla,
että olen onnellinen.

Mitä onni sitten
oikeasti on?
Väänänen korosti, että onnellisuuden kautta voidaan kasvattaa
henkistä pääomaa. Henkinen
pääoma ei kasva ilman oppimista.

Seppo Tolonen

Mielenkiintoiseen paneeliin osallistuivat vas. Leena Piikkilä, Sirpa Arvonen
ja Kari Väänänen.

Merja Kyllönen.

Vaikka alueelliset ELY-keskukset
ovat tärkeitä, niin liikenneministeriö on osa kokonaisuutta, ei
irrallinen tekijä.
Yhdeksi keskeiseksi asiaksi on
nostettu harmaantalouden torjunta. Tälle hallituskaudelle on varattu 80 milj.€ harmaantalouden
torjuntaan. Viranomaisresursseja
lisätään, tilaajan vastuulakia
uudistetaan kolmikantaiseksi ja
eri viranomaisten välistä tiedon
saantia kehitetään päätti ministeri
Kyllönen puheensa.
Hyvinvointipäällikkö Sirpa
Arvonen Valio -Olopalvelusta
alusti aiheesta ”Henkinen kumppanuus – mitä se voisi olla”? Hän
nosti esille hyvän elämän, mitä
se voisi olla, todeten, että ainakin onnellisuus kuuluu hyvään
elämään. Paljon puhutaan myös
hyvinvoinnista, joka on kokemuksia ja tekoja. Tekojen kautta
voimme vaikuttaa millaisilla
poluilla tallaamme viimeiseen
asti oli Sirpan viesti
Leena Piikkilä alusti aiheesta
”Elämänkumppanina yrittäjäyhdessä menestyminen”
Leena Piikkilä kertoi hyvin
havainnollisesti miten he ovat
miehensä Akun kanssa kohdan-

Väänänen korosti huumorin
merkitystä henkisen pääoman
lisääjänä. Meillä on vain se ongelma, että pelkäämme toisiamme ja itseämme, että olisimme
avoimia huumorille.
Lopuksi hän totesi, että pitää
arvostaa itseään, niin sitten voi
arvostaa myös muita.
Seminaarin lopuksi alustajat
ministeri Kyllöstä lukuunottamatta vastasivat paneelissa
yleisön kysymyksiin.
Jo perinteeksi muodostuneet
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry:n Olympiadit pidettiin
tänä vuonna jylhän Ruka rinteen
maastossa. Joukkueita oli tänä
vuonna kymmenen, ja taistelu kiertopalkinnosta oli kova.
Kolme kertaa peräkkäin voittanut Pohjanmaan alueosasto vei
viime vuonna kiertopalkinnon
omakseen, joten tänä vuonna oli
kilpailtavana uusi, ST1 lahjoittama, kiertopalkinto ”poika”.
Tämän vuotisen kisan voitti Kuljetustenostajien joukkue, toinen
sija meni Pohjanmaan alueosaston joukkueelle ja kolmas oli
Uudenmaan alueosasto. Oulun
alueosasto jäi seitsemänneksi,
joten jotakin on tehtävä ennen
ensi kesän kisoja, jotta palattaisiin
pitkästä aikaa mitalikantaan.
Iltajuhlassa huomioitiin Eky:n
vuoden 2011 liikenteenharjoittajaksi valittua Keijo ja Ismo
Nieminen Oy Kolkista, MänttäVilppulan kunnasta Hämeestä.

JYKI OY
Jykintie, 35400 Längelmäki
Puh. 020 761 9100, fax 020 761 9107
www.jyki.fi

13

Vuodenvaihteen kustannusmuutokset
korostetusti esillä Autoilijatapahtumissa
SKAL Oulun lääni ry toteutti
perinteiseen tapaan neljä autoilijailtaa marras- joulukuun taitteessa.
Kuusamon ja Ylivieskan tilaisuudet
veti toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti. Molemmissa paikoissa oli
paikalla väkeä alueen kuljetusyrittäjämäärään suhteutettuna mukavasti.
Kajaanin ja Oulun tilaisuuksissa oli
mukana kuljetusasiantuntija Petri
Murto SKAL:sta. Autoilijailloissa
käsiteltiin monipuolisesti erilaisten
klausuulien hyödyntämistä omissa
kuljetussopimuksissa. Lisäksi vuodenvaihteen polttoaineveroasia ja
käyttövoimaveron muutokset, uusi
kuorma-autoalan tes ja tavaraliikennelain muutokset olivat esillä.
Lisäksi yrittäjiä informoitiin SKAL
jäsenille tarjottavasta kuljettajapankkijärjestelmästä. Oulussa oli mukana
SKAL asianajotoimistoverkostoon
kuuluvasta Botnia Oy:stä asianajajat,
varatuomarit Olli Siponen ja Matti
Kiuru. Puheenvuoroissaan he keskittyivät kertomaan, minkälaisten
riitatapausten kanssa he ovat olleet
kuljetusyrittäjien avustajina. Selkeästi tuli esille, että palkan maksuun
liittyvät asiat ovat olleet korostetusti
esillä. Näitä asioita käytiinkin illan
aikana monipuolisesti läpi. Todettiin,
että kuorma-autoalan tes on liian vaikeaselkoinen ja toivottiinkin aiheesta
ensi talvelle koulutusta.
Kajaanissa saimme informaatiota niin pankki- kuin vakuutusalan
asioista Kainuun Osuuspankin rahoituspäällikkö Marko Huotari ja
A-Vakuutuksen myyntijohtaja Mika
Heikkilältä.
Oli mukava huomioida, että vaikka lähes kaikista tuuteista toitotetaan
taantuman tulosta ja EU-kriisi pahenemisesta, ei nämä aiheet nousseet
illan keskusteluissa ylitse muiden.
Kaikkien tiedossa on, että vaikka
kuljetusmäärät ja työkohteet mahdollisesti joksikin aikaa vähenevät, tulee
jokaisen nytkähdyksen jälkeen taas
uusi nousu. Niin käy tälläkin kertaa.

Petri Murto.

Matti Kiuru.

Olli Siponen.

Marko Huotari..

Mika Heikkilä.
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Ylivieskan hyvähenkisessä tilaisuudessa oli mukavasti porukkaa.

Kajaanin tilaisuuteen olisi mahtunut enemmänkin. Toivottavasti jo ensi
kerralla.

Oulussa pureuduttiin myös tes –asioihin.

Kuusamossa oli mukava, keskusteleva ilmapiiri.
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Kainuun prikaati:

Kainuun prikaati kouluttaa
vuosittain lähes 700 kuormaautonkuljettajaa
SKAL ja SKAL Oulun lääni
ry toteuttivat marraskuun lopussa infotilaisuuden Kainuun
Prikaatin Autokomppaniassa.
Kahteen infotilaisuuteen osallistui lähes sata varusmiestä.
Paikalla oli niin tammikuun
alussa varusmiespalveluksesta
vapautuvia kuin ensi keväänä
siviiliin pääseviä. Oli hienoa
havaita, että kuulijakunta oli
erittäin kiinnostunut saamastaan informaatiosta.
Puolustusvoimat on nykyisin
suurin raskaan kaluston kuljettajien
kouluttaja Suomessa ja suurin yksittäinen koulutuspaikka on Kainuun
Prikaati. Vuositasolla puolustusvoimat kouluttaa lähes 3500 varusmiestä
kuorma-autonkuljettajaksi ja näistä
neljännes saa yhdistelmäkortin.
Varusmiehet saavat kuljettajakoulutusta antavissa joukko-osastoissa
kuljettajalta nykyisin vaadittavan
pakollisen perustason ammattipätevyyskoulutuksen, joten he ovat
varusmiespalveluksen suoritettuaan
valmiita työelämään. Siksi on tärkeää
lähestyä tätä ryhmää entistä ponnekkaammin ja rakentaa toimiva paketti
tähän työhön.
Kuljetusalan tarjoamista työ- ja
eri ammattivaihtoehdoista olivat
kertomassa kuljetusasiantuntija Petri Murto, kuljetusyrittäjä ja SKAL
Oulun lääni ry:n puheenjohtaja Jari
Rusanen, Kuljetusliike KantolaKoramon varatoimitusjohtaja Ville
Koramo ja toiminnanjohtaja Heikki
Huhanantti.
Petri Murto kertoi laajemmin
kuljetusalan asiaa ja valotti niitä
haasteita, joita kuljetusalalla on nyt
ja tulevaisuudessa. Ajokorttiuudistus

Kätten nosto osoitti, että kuljetusala ja kuljettajan työ kiinnostaa nuoria.
Nyt on tartuttava tilaisuuteen.

ja ammattipätevyysvaateet johtavat
siihen, että jatkossa kuljetusalalle on
erityisen tärkeää saada rekrytoitua
varusmiehiä mahdollisimman paljon
ammattiliikenteen palvelukseen.
Petri viestitti, että jatkossa kaikille
kuljetusalasta kiinnostuneille on
alallamme tarjota töitä. Toki tämänhetkinen työtilanne on vaikea, mutta
se on ohimenevää. Petri informoi,
että Etelä- Suomessa on tälläkin
hetkellä työpaikkoja tarjolla. On
laskettu, että vuosittain kuljetusala
tarvitsee uusia kuljettajia runsaat
4000. Lopuksi hän esitteli SKAL:n
ylläpitämän Työvoimapankin, johon varusmiehillä on mahdollisuus
tutustua ja jättää hakemuksensa.
Siellä on myös SKAL jäsenyritysten
ilmoittamat vapaat työpaikat.
Ville Koramo Kuljetusliike Kantola & Koramosta kertoi sekä omasta
yrityksestä että koko Kaukokiito
– ketjusta ja sen tarjoamista vaihtoehdoista. Ville rohkaisi kuulijoita
lähtemään toimialalle ja lupasi, että
jokainen kuljettaja perehdytetään

Varusmiehille kuljetusalan tarjoamista vaihtoehdoista kertoivat Jari
Rusanen, Petri Murto ja Ville Koramo.

työtehtäviin, eikä ketään laiteta
alkuun liian vaativiin työtehtäviin.
Työ opettaa, korosti Ville.
Jari Rusanen kertoi yrittäjyydestä ja ehdotti kuulijoita pohtimaan
jatkossa myös kuljetusyrittäjäksi
ryhtymistä, kunhan on ensin toiminut
jonkin aikaa kuljettajan tehtävissä.
Heikki Huhanantti korosti,
että toimiala tarvitsee monenlaisia
osaajia, joten jos kuljettajan työ ei
tunnu omimmalta, tarjoaa toimiala
paljon työ- ja ammattivaihtoehtoja
myös opiskeluiden jälkeen.
Tilaisuuden päätteeksi selvitettiin
kädennostolla, kuinka moni osanottajista on vakavasti etsimässä töitä
kuljetusalalta. Kädennosto osoitti,
että kolmannes varusmiehistä on
suuntautumassa kuljetusalalle.
Nyt on tärkeää, että SKAL- yrittäjät ottavat myös asian omalta osaltaan
hoitoon. Jos teillä on jo tiedossa
olevia työvoimatarpeita esim. ensi
kevään ja kesän osalta, laittakaa
työpaikkatiedot Kuljetusalan Työvoimapankkiin. Myös varusmiehiä
aktivoitiin tutustumaan palveluun
ja tarjoamaan työpanostaan SKAL
yrittäjäkunnalle.
Tilaisuus onnistui mielestämme
hyvin ja jatkoa varmasti seuraa.
Varuskunnan puolesta ehdotettiin
osallistumaan helmikuussa varuskuntatoimikunnan järjestämille
infopäiville, joiden yhteydessä
juuri palvelukseen astuneet n. 1700
varusmiestä saavat tietoa eri opiskelupaikoista. Ehkäpä osa kiinnostuisi
tuossa vaiheessa hakeutumaan autokomppaniaan ja jatkossa kuljetusalalle töihin. Tämäkin ponnistus tulee
tarvitsemaan myös kuljetusyrittäjien
panostusta jo uskottavuudenkin
vuoksi. Jos asia kiinnostaa, olkaapa
yhteydessä joko SKAL Kari Suutarinen tai Oulun osalta Heikki
Huhananttiin.

Ammattipätevyyskoulutusta –
Kursseja sekä arkipäiville että viikonlopuille
SKAL Oulun lääni ry järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa
ammattipätevyyskoulutusta seuraavasti:

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
lauantai
lauantai

14.01. 2012
18.02. 2012

klo 08.00
klo 08.00

Haaransuontie 9, Oulu
Haaransuontie 9, Oulu

klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00

Haaransuontie 9, Oulu
Haaransuontie 9, Oulu
Haaransuontie 9, Oulu

klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00

Pudasjärvi
Haaransuontie 9, Oulu
Haaransuontie 9. Oulu
Haaransuontie 9, Oulu
Haaransuontie 9, Oulu
Haaransuontie 9, Oulu

Tieturva 1
torstai
lauantai
tiistai

19.01. 2012
28.01. 2012
21.02. 2012

Työturvallisuuskortti
tiistai
lauantai
maanantai
maanantai
maanantai
maanantai

14.02. 2012
18.02. 2012
27.02. 2012
26.03. 2012
23.04. 2012
21.05. 2012

Hätäensiapu
keskiviikko 01.02. 2012

klo 08.00 Oulu, Fast Oy, Haaransuontie 9

Digipiirturi- ja kuormanvarmistus
lauantai
lauantai
lauantai

25.02. 2012
24.03. 2012
21.04. 2012

klo 08.00 Oulu, Fast Oy, Haaransuontie 9
klo 08.00 Oulu, Fast Oy, Haaransuontie 9
klo 08.00 Oulu, Fast Oy, Haaransuotie 9

ENSIAPU 1
25.-26.01. 2012 klo 08.00
23.-24.02. 2012
22.-23.03. 2012
26.-27.04. 2012
24.-25.05 .2012

Haaransuontie 9 Oulu
Haaransuontie 9 Oulu
Haaransuontie 9 Oulu
Haaransuontie 9 Oulu
Haaransuontie 9 Oulu

Ergonomia ja terveyskunto
lauantai
lauantai

07.01. 2012
11.02. 2012

Haaransuontie 9 Oulu
Haapajärvi

Työssäjaksaminen ja liikunta
lauantai
lauantai

21.01. 2012
18.02. 2012

Haaransuontie 9 Oulu
Pyhäsalmi

Ilmoittautumiset kursseille: Heikki Huhanantti 0400 282 785 /
heikki.huhanantti@skal.fi
Ps. Jos haluatte omalle paikkakunnalle oman kurssin – olkaapa
yhteydessä !
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Osaltaan mielialoihin vaikuttaa
varmaankin myös se, että toimialueellamme on erittäin positiiviset
tulevaisuuden näkymät. Vuoden
2012 lopulla uskotaan Pyhäjoen
ydinvoimatyömaalla kuokkien iskeytyvän jo maahan ja maansiirtotyöt

alkavat. Myös kaivospuolella uusia
kaivoksia ollaan avaamassa. Toki on
paljon työkohteita, joiden käynnistyminen on suoraan yhteydessä siihen,
milloin maailmantalouden tilanne
selkiintyy. Toivottavasti mahdollisimman pian.

Teppo Aro, KHT, varatuomari
puh. 040-555 9120
e-mail. teppo.aro@mail.suomi.net
Tilintarkastukset, yritysten perustamiset, yritysmuodon
muutokset, sukupolvenvaihdokset, veroneuvonta,
taloudellinen ja juridinen neuvonta.

60 vuotta

Viljo Pietilä täytti 60 vuotta elokuun alussa. Hän on toiminut Kainuun Kuljetusyrittäjien hallituksessa sen perustamisesta saakka.
Yhdistyksen viirin luovutti hänelle yhdistyksen kokouksessa puheenjohtaja Jari Rusanen.

Hyvää Joulua
ja Menestystä
Vuodelle 2012
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Mene elle 2012!
Vuod

toivottaa

Hallitus

Hyvää Joulua
ja Menestyksellistä
Vuotta 2012

WWW.WETTERIPOWER.FI

Kaikki raskaan kaluston varaosat ja tarvikkeet
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Trailcon Oulu
Laakeritie 9, 90620 Oulu
Puh. 020 793 6640,
Faksi 020 793 6659
www.trailcon.ﬁ
AVOINNA: ma-pe 8-17
Hannu Karjalainen
Karjalainen..........
........050
050 385
385 5246
5246
Hannu
Ari Nykänen
..........................
040 385
153 5253
7907
................... 050
Henri
Tarvainen
................040
050 902
385 2883
5253
Henri Tarvainen
Markus
Hautala ..................
Markus
Hautala
..............050
040 385
902 5247
2883
Pasi
Huhta
................................
Pasi Huhta ............................. 050 385 5247

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju

TOIVOTAMME RAUHALLISTA JOULUA
Haapajärvi: Kauppakatu 45, p. 010 401 3890
Kajaani: Timperintie 22, p. 010 401 3260
Kuusamo: Airotie, p. 010 401 3930
Oulu: Pauketie 12, p. 010 401 3820
Pudasjärvi: Ouluntie 73, p. 010 401 3910
Pyhäsalmi: Mustaparrantie 6, p. 010 401 3160
Raahe: Huoltokatu 6, p. 010 401 3900
Ylivieska: Ruutihaantie, p. 010 401 3920

JA KIITÄMME HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ!
www.vianor.f i
MA-SU klo 7-21
Lähin myyntipiste, ajanvaraus ja hinnat yhden soiton päässä!
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %).
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

Member of Nokian Tyres

