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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

ONNITTELEMME
90 -vuotta
Väinö Johannes Sipilä 26.06.2009
Oulun Kuorma-autoilijat ry

70 -vuotta

Onko taantuman pohja jo
sivuutettu?
Kuluvan vuoden alku on ollut kuljetusalalla huomattavasti synkempi kuin
mitä kukaan meistä osasi uumoilla vielä loppuvuodesta.
Kuljetusmäärät ovat romahtaneet monella sektorilla merkittävästi. Mm.
teollisuuden volyymit ovat laskeneet tämän vuoden alkupuolella 25- 30 %,
myöskään valtiovallan elvytysrahat eivät ole isommin piristäneet toimialaamme.
Onneksi on myös kuljetussektoreita, joissa volyymit ovat pysyneet vakaalla tasolla.
Osa talousasiantuntijoistamme uskoo, että maanilmanlaajuisen taantuman
pohja olisi jo sivuutettu. Yhdysvaltain autoteollisuuden uusien linjauksien
siivittämänä usko tulevaisuuteen olisi jälleen kohenemassa. Kesän jälkeen on
nähtävissä, miten käy.
Tällaisina aikoina uusien vaihtoehtojen pohdiskelu on myös paikallaan.
Löytyisikö jokin uusi tapa toimia, olisiko syytä jättää jokin kuljetustehtävä
suosiolla ja keskittyä olennaiseen kannattavaan toimintaan. Vai voisiko löytyä
jokin täysin uusi toimintasektori.

Uusia projekteja - uusia mahdollisuuksia
Yhteistyön tiivistäminen on tärkeää ja verkoja on syytä heitellä eri puolille.
Nykyisin on selvästi nähtävissä, että SKAL status on ainakin ulkopuolisten
tahojen keskuudessa hyvällä tasolla ja koko ajan nousussa. Meitä kutsutaan
mukaan erilaisiin projekteihin, joista on luettavissa esimerkkejä tässäkin
lehdessä.
Tässä yksi sellainen: Olen SKAL: n edustajana valtiovarainministeriön ja
kuntaliiton operoimassa lähilogistiikkatyöryhmässä, joka pohtii ja ideoi lähilogistiikka-teemaa. En tässä yhteydessä pureudu aiheeseen sen enempää,
mutta totean, että tavoitteena on luoda ns. lähilogistiikka- yrittäjämalli, jossa
yrittäjä suorittaisi haja-asutusalueiden tavaran kuljetuksia ja samalla hoitaisi
kunnan kanssa räätälöitynä em. alueilla asuvien vanhusten palveluita.
Tässä voisi jatkossa olla sektori, johon myös meillä voisi olla oma sana
sanottavana. Tunnen yrittäjäkuntamme ja tiedän, että teistä löytyy paljon
empaattisia ihmisiä, joilta myös uudenlaiset haasteet onnistuisivat. Tavoitteena on, että saisimme käynnistettyä pilottikokeilun Pudasjärvellä ensi syksynä.
Aiheesta toisaalla lehdessämme ja toivottavasti positiivista uutisoitavaa olisi
vielä syksyn aikana valtiovarainministeriön ja kuntaliiton suunnalta.

Ammattikuljettajia puolustusvoimista
Yhteistyö puolustusvoimien kanssa tulee ratkaisevasti lisääntymään. Logistiikan 3 -vuotisen perustutkinnon suorittaneista saadaan valtakunnan tasolla vain noin kolmannes normaaliaikana tarvittavista vuosittaisista ammattikuljettajista. Siksi panostus puolustusvoimissa ammattikortin suorittaneiden
saamiseksi ammattiliikenteen palvelukseen on kova haaste. Armeija kouluttaa
vuosittain 3700 kuorma- tai yhdistelmäajoneuvokuljettajaa.
Yhteydenpito ei onnistu yksinomaan järjestöväeltä, vaan mukaan varuskuntiin suuntautuvassa tiiviissä yhteydenpidossa tarvitaan teitä yrittäjiä, joilla
on tarve saada hyvää motivoitunutta kuljettajakuntaa.

Videoneuvottelukokeiluja tulossa
Myös kuljetusalalla on tiedonvälitys mennyt koko ajan hektisemmäksi.
Enää ei kirjepostiin turvautuva pysy ajan tasalla. Sähköposti on tullut tutuksi
yhä isommalle joukolle yrittäjäkunnastamme, se on hyvä asia. Toivottavasti
saamme lisää sähköpostiosoitteita, jotta tiedonkulku paranisi myös sinun
osaltasi.
Kun jäsenet ovat hajallaan ja kiireisiä, ei enää kokoonnuta samassa määrin
yhteen, saamaan tietoa uusista ajankohtaisista asioista ja samalla keskustelemaan. Siksi olemme viritelleet yhdessä SKAL:n kanssa videoneuvottelukokeilua, jossa ohjelmien kehittäjinä on kajaanilainen ja rovaniemeläinen yhteistyötahomme.
Tulemme vielä tämän vuoden syksyllä selvittämään, voitaisiinko videoneuvottelumekanismia käyttää jatkossa jäsenpalvelussamme ja jopa toimialamme koulutustoiminnassa. Koska meillä on erinomainen yhteistyö keskeisten läänitasolla toimivien ammattioppilaitosten kanssa, pyrimme toteuttamaan syksyllä autoilijailtatapahtuman niin, että samaan tilaisuuteen voidaan
osallistua samanaikaisesti esim. Oulussa, Kajaanissa, Ylivieskassa ja Kuusamossa. Jos tämä vuorovaikutteinen kokeilu saadaan todella onnistumaan,
voidaan tätä menettelyä mahdollisesti laajentaa, kunhan kaikki menee ”nappiin” myös ammattipätevyyskoulutustoiminnassa. Säästyisi aikaa ja polttoainetta.

Kesäteatteriin tulossa yli 100 henkeä – kysy vieläkö
mahtuu mukaan
Tämän päivän fiilis ei varmasti ole kaikista paras, työkuvioita pohtiessa.
Olisiko tässä tilanteessa hyvä jättää työasiat vähäksi aikaa taka-alalle ja lähteä
Ouluun Toppilan Möljälle. Siellä esitettävä ”Turvetta ja Timantteja” teatterikappale kiinnostaa. Tällä hetkellä on lunastettu jo yli 100 lippua. Tarkista,
vieläkö lippuja on myynnissä lauantaille 18. heinäkuuta.

Rekkakirkko Kuhmossa
Viime kesäisen, onnistuneen Rekkakirkon innostamina kutsutaan tämän
kesän tilaisuuteen jäsenkuntaa perheineen ja kuljettajineen koko läänin alueelta. Elokuun 30. päivänä on vuorossa toinen rekkakirkko, joka toteutetaan
yhdessä Kuhmon seurakunnan ja Rahtareiden kanssa. Valmiudet viettää edullinen viikonvaihde on myös tarjolla. Tämäkin tilaisuus on tarkoitettu meille
kaikille ”ikään ja rotuun katsomatta.”
Toivotan kaikille jäsenillemme ja heidän perheilleen ja muille lehtien
lukijoille oikein hyvää kesäaikaa.
Kesäterveisin
Heikki Huhanantti
toiminnanjohtaja
heikki.huhanantti@skal.fi

SKAL Oulun lääni ry:n toimisto
suljettuna 29.6 – 31.07. välisen ajan.
Ammattiliikenneasioissa ole yhteydessä
SKAL 09-478 999.
Kiireellisissä asioissa voit tavoitella:
Heikki Huhanantti 0400-282 785
E-mail: heikki.huhanantti@skal.fi
Mukavaa kesäaikaa kaikille!

Aaro Johannes Juurikka 12.07.2009
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry
Jorma Uolevi Paavola 22.10.2009
SKAL Oulun lääni ry
Säiliöautoliitto ry
Veikko Vesa 17.11.2009
Kiimingin – Ylikiimingin
Kuorma-autoilijat ry

Varaosat:

60 -vuotta

Faxi
Esko Eros

Arvo Antero Pirttilahti 24.07.2009
Maaselän Kuorma-autoilijat ry

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

Pekka Kaijala 05.09.2009
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry
Sauli Antti Suvanto 23.09.2009
Kalajoen Kuorma-autoilijat ry
Markku Mämmelä 28.11.2009
Limingan Seudun
Kuorma-autoilijat ry
Jouko Härkönen 18.12.2009
Taivalkosken Kuorma-autoilijat ry

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

YLIVIESKAN
AUTOHAJOTTAMO OY
PL 24, 84101 Ylivieska

Aarne Jaakko Parkkinen 30.12.2009
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry

50 -vuotta
Teuvo Ojala 07.08.2009
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry
Ari Johannes Rimpiläinen 14.08.2009
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry
Tapani Esko Saari 23.08.2009
Oulaisten Seudun
Kuorma-autoilijat ry
Mika Ruotsalainen 31.08.2009
Oulun Kuorma-autoilijat ry
Kalevi Juhani Jyrkäs 11.09.2009
SKAL Oulun lääni ry
Pekka Haapalainen 01.11.2009
Pyhännän Ammattiautoilijat ry
Aki Rainer Keränen 07.11.2009
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry
Onni Vilho Sippola 08.11.2009
Raahen Seudun
Kuorma-autoilijat ry
Juha Antti Virranniemi 10.11.2009
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry
Vilho Kitkala 08.12.2009
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry

Onnittelut!

KUOLLEITA
Veikko Jokelainen
synt.
27.04.1921
kuollut 03.01.2009
Muistoa kunnioittaen
Muhoksen Ammattiautoilijat ry
Pekka Iisakki Anttila
synt.
13.12.1928
kuollut 8.01.2009
Muistoa kunnioittaen
Limingan Seudun
Kuorma-autoilijat ry
Ilkka Juntunen
synt.
18.05.1954
kuollut 16.01.2009
Muistoa kunnioittaen
Kalajoen Kuorma-autoilijat ry
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry

(08) 426 181
(08) 426 182
(08) 426 181
0400-382 803

Reino Ervasti
in memoriam
Vuonna 1918 syntynyt Reino
Ervasti istahti kuorma-auton ratin taakse vuonna 1937 silloisen
TVH:n ajoneuvoon. Välirauha ja
sotavuodet kuluivat myös ajoneuvon ratissa. Sodan jälkeen
Reino aloitti ammattiautoilun ja
oli vuonna 1945 perustamassa
Oulun Kuorma-autoilijoita ja
Oulun Liikenne Oy KTK-yritystä.
Raakapuu, halot ja pöllit saivat kyytiä häkäpönttö letukalla.
Viisikymmenluvun lopussa alkoi
sopimusliikenne Kosan Oy:n
kaasupullojen ja Mallasjuoma
Oy:n juomajakelussa.
Ammattiliikenteen järjestötoiminnassa Reino Ervasti toimi
aktiivisesti. Hän oli Ammattiautoilijain Oulun lääninyhdistys
ry:n puheenjohtajana vuodesta
1957 vuoteen 1964. Reino muisteli SKAL Oulun lääni ry:n historiikissa, että tuohon aikaan liikennelupalausuntoja tehtiin yökaudet. ”Kaveritkin nukku meijän pöyän alla tai sängyn laijalla
josakin, yökauet niitä tehtiin, kun
piti välillä leipääkin tienata.”
Reino Ervasti toimi Suomen
Kuorma-autoliiton hallituksessa
vuodet 1955 – 63.
Reino Ervasti oli perustamassa myös Oulun läänin Sopimusliikenteenharjoittajia v. 1967 ja
toimi yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana vuoteen
Aarne Juola
synt.
05.10.1934
kuollut 28.02.2009
Muistoa kunnioittaen
SKAL Oulun lääni ry
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Eero Johannes Pikkuaho
synt.
23.08.1929
kuollut 08.03.2009
Muistoa kunnioittaen
Oulun Kuorma-autoilijat ry
USL Oulun lääni ry
Alpo Kaakkuriniemi
synt. 7.8.1926
kuollut 22.4.2009
Muistoa kunnioittaen
SKAL Oulun lääni ry

1984. Eläkkeelle siirtymisensä
jälkeen, hän oli aktiivisesti mukana Oulun läänin Sopimusliikenteenharjoittajien toiminnassa. Hänen ideoimana ja johdollaan on tehty vuosittain elokuun
toiseen viikonvaihteeseen ajoittuneita ”Reinon reissuja”. Viimeisinä vuosina ei Reino enää
jaksanut lähteä mukaan, mutta
hänellä oli tapana käydä lähettämässä Reinon reissulaiset matkaan isällisten neuvojen saattelemana. Tämä Reino Ervastin
alullepanema perinne elää edelleen vahvana Oulun läänin USL
ry:n puitteissa. Reinoa jäivät kaipaamaan lukuisa joukko alalla
toimivia yrittäjiä, joiden kanssa
hän ystävystyi vuosien aikana.
Reino Ervastin muistoa kunnioittaen SKAL Oulun lääni ry,
USL Oulun lääni ry, Oulun Kuorma-autoilijat ry.

Julkaisija:

SKAL Oulun lääni ry
Hallituskatu 16
90100 OULU
puh. 0207 30 2000
fax 010 504 5897

Toimitusneuvosto: Matti Heikkilä
Heikki Huhanantti
Päätoimittaja:

Heikki Huhanantti

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti

Sivujen valmistus: Ouluprint Oy
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Mitä olisi Suomen suvi ilman kunnon kesäteatteria

”TURVETTA JA TIMANTTEJA”
Lähtekää mukaan iloiseen kesätapahtumaan lauantaina 18. heinäkuuta Ouluun
Toppilan Möljälle klo 19.00 Hulvaton Piiparinen mopoilee Pappa-tunturillaan
jälleen Meri Oulun estradilla. Iloisessa maalaiskomediassa nähdään Tanssii
Tähtien kanssa - sekä Maajussille morsian -ohjelmista tuttu Miia Nuutila, P. A.
Turpeisen roolissa “aito P. A.” Risto Salmi sekä lisäksi joukko muita tv:stä tuttuja
kasvoja.
SKAL Oulun lääni ry on varannut lippuja ”Turvetta ja timantteja” maalaiskomediaan. Jo yli sata lippua varattu! Ryhmälippujen hinta on 22 €/hlö.
Soita Merioulun toimistolle Mia Sarnille 050-338 3616 tai tee varaus sähköpostilla: mia@merioulu.fi. Mia toimittaa liput laskun kera tilanneille.
SKAL Oulun lääni ry tarjoaa väliajalla ryhmällemme leivoskahvit. Iltaa voi
mukavasti jatkaa viereisellä Hietasaaren Tanssimajakalla, jossa samaisena
iltana esiintyy Kari Tapio orkestereineen.
Tarkista, vieläkö lippuja on jäljellä. Nyt rakentelemaan mukavaa lauantaiiltaa Ouluun.
Jos olette tulossa Ouluun yöksi, on tuohon aikaan hotelleissa edulliset kesähinnat.

SKAL OULUN LÄÄNI RY
Hallitus
Puheenjohtaja
Matti Heikkilä ................................. Kuusamo .................................... 0400 280 421
Varapuheenjohtaja
Seppo Heikkinen ........................... Oulu ............................................ 0400 921 137
Varsinaiset jäsenet
Mikko Fali ....................................... Oulu ............................................ 0400 386 406
Juha Rahkola ................................. Kalajoki ....................................... 0440 680 168
Jaakko Kyllönen ............................ Kuhmo ........................................ 044 294 0911
Mikko Partanen .............................. T-koski ........................................ 0400 280 126
Ari Pesonen ................................... P-salmi ....................................... 0400 285 471
Sulo Karhula .................................. Muhos ........................................ 0400 890 250
Timo Kemppainen ......................... Puolanka .................................... 040 825 9042
Rauno Kemppainen ....................... Kajaani ....................................... 0400 380 582
Henkilökohtaiset varaedustajat
Risto Karjalainen ............................ Oulu ............................................ 0400 584 228
Petri Haikara .................................. Raahe ......................................... 0400 283 533
Jari Rusanen .................................. Sotkamo ..................................... 0400 563 878
Jarmo Tyni ..................................... T-koski ........................................ 0400 255 023
Jari Siekkinen ................................ H-järvi ......................................... 0400 294 012
Markku Juntunen ........................... Utajärvi ....................................... 0400 283 172
Sakari Hankkila .............................. H-salmi ....................................... 050 560 8408
Kari Karhu ...................................... Kajaani ....................................... 0400 685 756

Onko kuljetuksilla
isänmaata?
SKAL:n liittokokous on jälleen kerran takanapäin. Tuo kokous
oli tällä kertaa läänimme pääkaupungissa Oulussa. SKAL Oulun
läänin edustajana oli todella mukava kuunnella palautetta, jota
kokousedustajilta eri puolilta Suomea saimme.
Oulu oli edukseen. Puitteet liittokokoukselle oli todella upeat,
kaikki oli lähellä ja sää helli kokoustajia koko viikonlopun ajan.
Tässä yhteydessä esitän lämpimän kiitoksen kaikille niille ihmisille ja tahoille, jotka olitte edesauttamassa onnistunutta liittokokousta Oulussa.
Tyytyväinen olen myös kokouksen sisäiseen antiin. Suomalaisuus ja isänmaallisuus nousivat vahvasti esille monissa eri yhteyksissä. Oli kyllä aikakin nousta.
Sytykkeen näin vahvan kansallistunteen nousuun kuljetusasioissa on antanut päättäjiemme viime vuosien kannanotot ja toimet
niin EU- parlamentissa kuin kotimaan kamarallakin. Päättäjiksi
luen tässä yhteydessä myös johtavat virkamiehet ministeriöissämme.
Tässä yhteydessä on hyvä ottaa kaksi esimerkkiä, jotka kertovat siitä, mitä edellä tarkoitin. Tarkastellaanpa laittoman kabotaasiliikenteen vyöryä maahamme ja toisena kuljettajien työaikadirektiiviä ja sen etenemistä EU- parlamentin äänestyksessä.
Kabotaasiliikenne uusista EU maista vapautettiin reilu vuosi
sitten myös meillä täällä Suomessa. Niin teki myös moni muu
EU:n jäsenmaa. Samanaikaisesti komissio antoi omat suosituksensa siitä, millä säännöillä tuota kabotaasiliikennettä on syytä
jokaisessa maassa toteuttaa. Saksa otti nuo ohjeet heti käyttöönsä.
Koska ohjeet olivat myös SKAL:n mielestä hyvät ja meidän omaa
kuljetusalaa kannustavat, oli luonnollista, että SKAL vaati niiden
käyttöön ottoa heti. Mutta tämä ei kelvannut suomalaisille päätöksenteko apparaatille. Korkeat virkamiehet olivat sitä mieltä, että
kabotaasi ei ole Suomessa ongelma, ja komission sääntöjä ei
tarvita. Jälki on ollut sen näköistä. Jokainen tiellä liikkuja on
havainnut, kuinka rajusti ulkomaalainen kuljetuskalusto on lisääntynyt maanteillämme. Isänmaallisuudesta kuljetustoiminnassa ei ole ollut tietoakaan. On valitettavaa, että tämä tilanne sai
rehottaa toista vuotta tehden pahaa jälkeä meidän suomalaiselle
kuljetuselinkeinollemme.
Onneksi nyt liikennevaliokunta ja liikenneministerimme ottivat ohjat käsiinsä ja mitä ilmeisimmin saamme heinäkuun puolessa välissä todella tiukat kabotaasi säännöt, joidenka kanssa voimme hyvin tulla toimeen. Tämä on myös hyvä esimerkki SKAL:n ja
poliittisten päättäjien hyvästä yhteistyöstä.
Haaste on tämän jälkeen poliisilla. Heidän on valvottava ulkomaalaisia kuljetuksia ihan yhtä ahkerasti kuin he valvovat meidän
kuljetuksiamme, ja sitähän he kyllä tekevät.
Haluankin kiittää poliittisia päättäjiä siitä, että he lopulta tekivät sen, mikä on meidän suomalaisten kuljetusyrittäjien etu. Isänmaallisuus voitti, kiitos siitä.
Näin en voi todeta kuljetusyrittäjien työaikadirektiivin osalta,
joka sai nolon lopun huhtikuun lopun EU:n parlamentin äänestyksessä. Kaikki suomalaiset parlamentin jäsenet vakuuttivat aiemmin olevansa Suomen hallituksen, liikennevaliokunnan ja myös
SKAL:n yksimielisen kannan puolesta, joka jättäisi kuljetusyrittäjät ehdottomasti direktiivin ulkopuolelle ja näin yrittäjyys saisi sen
arvon mikä sille kuuluu. Lopullisessa äänestyksessä vasemmistoliiton, demarien ja vihreiden edustajat äänestivät suomalaisia
vastaan. Uskomatonta, mutta totta. Heillä kuljetuselinkeinoa kohtaan olevaa isänmaallisuutta ei ole olemassakaan.
Vakavaksi tämän tilanteen tekee se, että monissa muissa EU
maissa suositaan omaa yrittäjäkuntaa niin paljon kuin se on
mahdollista. Tätä taustaa vasten me suomalaiset olemme todella
heikoilla tulevaisuudessa, jos muutosta ei tapahdu.
Jotta saisimme tuota muutosta aikaan, on meillä SKAL organisaatiossa työn täyteinen vuosi edessämme kun uudet parlamentin
jäsenet aloittavat toimintansa. Tuota muutostyötä ei tehdä pelkästään Brysselissä, vaan sitä on tehtävä laajalla rintamalla koko
Suomessa meidän jokaisen, jotka noita uusia edustajia tunnemme
ja joilla on mahdollisuus heitä evästää. Vastuumme on yhteinen.
Tämä tulee ymmärtää niin täällä kentällä kuin SKAL:n toimistollakin.
Meidän kaikkien on kerrottava päättäjille, että kuljetuksilla on
todellakin isänmaa.
Toivon teille kaikille hyvää ja rentouttavaa kesää ja turvallisia
kilometrejä niin lomalla kuin työssäkin.
Matti Heikkilä
puheenjohtaja
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Seminaari puheenvuoro:

Henki vai materia – miten on lain henki
Puheenvuoron otsikko, joka minulle annettiin, on hyvin haasteellinen ja moniulotteinen: Henki vai
materia – miten on lain henki? Kun
Heikki Huhanantti otti minuun hyvissä ajoin yhteyttä tämän asian tiimoilta, sanoin hänelle, että pappina
tulen luonnollisesti käsittelemään
tätä aihetta raamatulliselta pohjalta
ja nimenomaan kristillisen etiikan
näkökulmasta. Näin sen vuoksi,
koska länsimainen lainsäädäntömme perimmältään pohjautuu kymmenen käskyn lakiin, ja koska eettinen arvojärjestelmämme perustuu
kristilliseen etiikkaan. Tämä on tärkeätä muistaa, riippumatta siitä,
millainen meidän henkilökohtainen
suhteemme uskonasioihin itsekullakin on.
Otan vapauden käsitellä ensin
otsikon jälkimmäistä osaa: Miten
on lain henki? Ja vasta sen jälkeen
kysymystä hengestä ja materiasta.
Näin siksi, koska voidaksemme käsitellä hengen ja materian vastakkainasettelua, meidän on ensin ymmärrettävä mitä lain hengellä tarkoitetaan.
Kysymystä lain hengestä voi raamatulliselta pohjalta lähestyä hyvinkin monelta suunnalta, kymmenen käskyn eli dekalogin antamisen
pohjalta, aina Vuorisaarnan opetuksiin saakka. Olen kuitenkin valinnut lähtökohdakseni Raamatun
muotoileman näkemyksen esivallasta ja ihmisen suhteesta esivaltaan. Tämä näkemys hahmotetaan
apostoli Paavalin Roomalaiskirjeessä ja erityisesti sen 13. luvussa ja
sanat, jotka siinä lausutaan, kuuluvat näin:
”Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin,
häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet
valtuutensa. — Ei sen, joka tekee
oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos
siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä
kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja
toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos
teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. — Siksi on
suostuttava esivallan alaisuuteen,
ei vain rangaistuksen pelosta vaan
myös omantunnon vaatimuksesta.”
(Room. 13:1-5)
Esivalta tarkoittaa lakia, lain
laatijoita ja lain toimeenpanijoita:
siis lain säätäjiä, poliisia ja oikeuslaitosta. Tässä tekstissä muotoiltu
käsitys esivallasta on mielenkiintoinen, koska sen mukaan kaikki
esivalta, myös vajavainen sellainen,
täyttää maailmassa Jumalan antamaa tehtävää, eli valvoo lakien noudattamista. Lakien noudattaminen
on tärkeää, koska niiden tarkoituksena on turvata oikeudenmukaisuus
ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä. Tarkoituksena on myös yhteiskuntarauhan säilyminen siten,
että kaikkein heikoimmassakin asemassa olevilla olisi mahdollisuus
oikeudenmukaiseen kohteluun.
Lait ovat välttämättömiä. Ilman
niitä yhteiskuntaa ei olisi olemassakaan, vaan olisi tilanne, jossa jokainen toimii oman mielivaltansa
ja omien etujensa mukaisesti ja jossa heikommat jäisivät auttamatta
jalkoihin.
Sana laki sinänsä aiheuttaa
useimmille kielteisiä mielleyhtymiä. Se johtuu siitä, että lakiteksti
ja jo kymmenen käskyn laki sisältävät enimmäkseen kieltoja ja rajoituksia. Kuitenkaan tuskin kukaan
haluaisi tilannetta, jossa lait lakkaisivat olemasta voimassa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun oma oikeusturva alkaa olla uhattuna ja oma
oikeudenmukainen kohtelu kyseenalaistetaan, lain merkitys kirkastuu
ja korostuu ihmisen elämässä.
Kuten totesin, raamatullinen ajatus esivallasta sisältää sen näkökohdan, että myös epätäydellinen
esivalta täyttää maailmassa jumalallista tehtävää. Siis myös laki voi
olla ja onkin epätäydellinen. Teidän
toimialaanne säätelee yli 8000 eri-

laista säädöstä, Suomen valtion lakeja, Euroopan Unionin direktiivejä ja niin edelleen. Kuljettajien kanssa keskustellessani olen joskus kuullut moitteita, että lakia on joskus
pakko rikkoa, koska laki on niin
huonosti laadittu, tai sillä tavalla,
että sitä laadittaessa ei ole otettu
käytännön elämää, kuljetusyrittäjää ja kuljettajan arkea kunnolla
huomioon. Näin varmasti onkin.
Laki on epätäydellinen, koska me
elämme epätäydellisessä maailmassa, jossa mikään ei ole täysin sataprosenttisesti kohdallaan. Lepoaikadirektiiveistä olen kuullut ja olen
niiden kohdalla taipuvainen itsekin
uskomaan, että direktiivin laatija
on varmastikin nähnyt rekka-auton
kuvassa, mutta tuskin on itse ollut
kertaakaan kahtatoista tuntia yhdistelmän kyydissä. Minä muuten olen
ollut.
Lakia on siis kuitenkin noudatettava, sen mahdollisista epäkohdista huolimatta, ja esivaltaa kunnioitettava, niin kauan kuin se toimii
eettisesti oikein ja ihmisoikeuksia
polkematta.
Kysymykseen, mikä on lain henki, on siis hyvin helppo vastata:
Lain henki on ehdoton. Siitä ei ole
poikkeamia. Jos vaadimme lain noudattamista muilta, meidän on noudatettava sitä myös itse. Jos koemme oikeusturvamme uhatuksi muiden taholta, me luonnollisesti vaadimme oikeutta itsellemme. Se, tekeekö lainsäädäntö aina oikeutta
kuljettajalle tai yrittäjälle, on taas
toinen kysymys, ja ansaitsee varmasti aivan oman puheenvuoronsa.
Tosiasia kun kuitenkin on, että lain
pilkuntarkka noudattaminen saattaa joissakin tilanteissa aiheuttaa
hyvinkin monenlaisia ristiriitaisuuksia kuljetusyrittäjän ja kuljettajan ammatin harjoittamisessa.
Laki saattaa näyttää hyvältä paperilla, mutta elävä elämä tien päällä
ja kumipyörien päällä voi osoittaa
jotain ihan muuta. Yhtälö ei siis ole
helppo. Koska kuljetusalaa säätelevät niin monet säädökset, tavallaan
jo itse työn luonteeseen kuuluu, että
lain rikkomuksia tapahtuu. Jos niitä
ei tapahtuisi lainkaan, se panisi jo
epäilemään, tehdäänkö työtä ollenkaan. Muistan, kun eräs vanhempi
kollegani kehuskeli, kuinka hän 36
virkavuoden jälkeen ei kertaakaan
ole saanut ylinopeussakkoja. Varmaankin jalo hengenmies tämä veli,
minä ajattelin, mutta samalla mietin, että kyllä on laiska pappi, jos
hänellä ei koskaan ole ollut niin
paljon töitä ja kiireellisiä työtehtäviä, jotka olisivat johtaneet ylinopeudella ajoon. Samoin, jos joku
raskaan liikenteen kuljettaja väittäisi minulle, että on ajanut rekkaa
yli 30 vuotta ilman ainoatakaan rikkomusta, ajattelisin että laiska kuski.
Mennään sitten puheenvuoron
otsikon ensimmäiseen osaan: Henki vai materia? Tämä kysymys puolestaan liittyy siihen, mikä meidän
elämässämme ohjaa eettistä käyttäytymistämme, valintojamme, tai
vaikkapa suhdettamme esivaltaan,
lakeihin ja niiden noudattamiseen.
Henki vai materia?
Aivan kuten esivallan ja ihmisen suhde esivaltaan, myös hengen
ja materian vastakkainasettelu ovat
hyvin voimakkaasti esillä apostoli
Paavalin teologiassa, myös niiden
vuorovaikutus ja merkitys ihmisen
elämässä. Apostoli liikkui apostolin kyydillä, eikä hän hurjissa kuvitelmissakaan voinut kuvitella kuudenkymmenen tuhannen kilon painoisen yhdistelmäajoneuvon olemassa oloa, mutta sitäkin paremmin hän osasi luonnehtia ihmisluonnetta ja sen taipumusta suuntautua

omaan itseen ja oman materiaalisen
edun tavoitteluun.
Jos pelkkä materiaalinen edun
tavoittelu hallitsee elämäämme, se
ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti siihen asenteeseen, jolla otamme toiset ihmiset huomioon; olivatpa he sitten yrityksen työntekijöitä, kuljettajakolleegoita, tai ketä
tahansa, joiden kanssa ollaan tekemisissä. Materiaalisen edun maksimointi, henkisten arvojen, kuten
toisten ihmisten kustannuksella, on
asia, josta loppupeleissä saavutettava hyöty on kyseenalainen. Työnantajana toimiminen, kuljettaja- ja
yrittäjäkollegana toimiminen vaativat toisten ihmisten huomioonottamista, ja tämän huomioonottaminen voisi olla sitä hengen puolta,
joka toimii materian vastapainona
ja vastapunnuksena tuossa otsikkomme kysymyksessä, tietysti henkisiä ja hengellisiä arvoja unohtamatta.
Yritystoiminta kuljetusalalla on
kuitenkin hyvin ankaraa työtä, ja
monenlaiset asiat pakottavat panemaan materian etusijalle hengen
kustannuksella. Alalla vallitseva
kova kilpailu saattaa houkutella eettisesti kyseenalaisten kilpailukeinojen käyttämiseen, josta täälläkin
on ollut puhetta, ja johon suorastaan painostetaan ylhäältä päin,
kuten eräs läsnäolijoista totesi. Tällöin ei välttämättä tapahdu suoranaista lain rikkomista, mutta hyvien liiketapojen laiminlyöntiä. Se on
eettisesti yhtä tuomittavaa kuin lain
rikkominen, ja on omiaan murentamaan alalla toimivien keskinäistä
solidaarisuutta. Yrittäjien välinen
keskinäinen solidaarisuus kärsii, ja
lopulta myös heidän palveluksessaan olevien kuljettajien keskinäinen ammattikunnioitus saattaa olla
uhattuna. Ja suurin häviäjä on lopulta itse kuljetusala.
Henki vai materia? Siihenkin
kysymykseen on helppo vastata:
Molempia sopivassa suhteessa, lakia ja sen henkeä noudattaen. Mutta
kuten kysymyksessä lain hengestä,
niin tässäkin vastauksen yksinkertaisuudesta huolimatta elävä todellisuus ei ole mustavalkoinen, eikä
yksinkertaisen vastauksen kanssa
ole välttämättä aivan helppo elää.
Sillä jos joku toimii oikein, lain
hengessä ja hengen ja materian tasapainossa, niin aina löytyy joku
muu, joka on valmis fuskaamaan.
Ja jos alalla on yksikin sellainen,
niin kaikki muut kärsivät. Ja niin on
valmiina oravanpyörä, jossa jokainen on pakotettu juoksemaan, jos ei
suorastaan henkensä, niin ainakin
elinkeinonsa ja yritystoimintansa
edestä. Yhtälö ei todellakaan ole
helppo.
Ja sitten palaamme taas lähtöruutuun: Miksi laki pitää olla ja
miksi esivalta? Sen vuoksi, että ihminen ei ilman niitä pysty elämään
toisia ihmisiä huomioon ottaen. Sen
vuoksi ihmiselle on annettu laki;
ensin kymmenen käskyn muodossa
ja sen jälkeen valtiollisten lakien,
jotka sinänsä pohjautuvat dekalogiin. Ja loppujen lopuksi teille noudatettavaksi yli 8000 säädöstä.
Täynnä myötätuntoa tekee mieleni
Lutherin sanoja käyttäen todeta teille:
”Jumala teitä siinä auttakoon!”

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

”Herra
”Herra varjelee
varjelee sinun
sinun lähtemisesi
lähtemisesi ja
ja tulemisesi.”
tulemisesi.” Ps.
Ps. 121:8
121:8

KUTSU
Kutsumme Sinut ja perheesi
sydämellisesti tervetulleeksi
Raskaan liikenteen kuljettajien kirkkopyhään
Kuhmoon 30.8.2009
Ohjelma:
Klo 10.00 messu Kuhmon kirkossa
Saarna: seurakuntapastori Suvi Lehtimäki,
Kuhmon seurakunta
Musiikki: kuljetusyrittäjä/muusikko
Pentti Arbelius, Pyhäntä
N. klo 13.00 alkaen Paloniemen leirikeskuksessa
Lounas
Juhla, puheenvuorot:
Jaakko Kyllönen, Kuhmo
Juha Rahkola, Kalajoki
Timo Suutari ja Suvi Lehtimäki, Kuhmon
seurakunta
Vapaa sana
Musiikki ja yhteislaulu: Pentti Arbelius
Kuhmon seurakunnan nuoret
Lähtökahvit
Lastenhoito on järjestetty tilaisuuksien ajaksi
Ruokailua ja mahdollista leirikeskusmajoitusta varten
pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne sekä
erityisruokavaliot 21.8.2009 mennessä: SKAL Oulun lääni
Heikki Huhanantti, puh. 0400 282 785 ja email:
heikki.huhanantti@skal.fi, tai
Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastoon,
puh. (08) 655 9300 tai verkkosivujen
www.kuhmonseurakunta.fi kautta.
Päivän sisällöstä antaa lisätietoja Suvi Lehtimäki,
puh. 044 738 4305 tai
email: suvi.lehtimaki@evl.fi.

Hengähdä hetkeksi.

Tule Kuhmoon!

Kuhmon ev.-lut. seurakunta
SKAL Oulun lääni/Kainuun kuljetusyrittäjät ry
Rahtarit ry Kainuun osasto
Ajo-ohje: Kajaanintietä n. 13 km Sotkamon suuntaan,
josta oikealle 2 km.

Majoitusta Kuhmosta
Kauniissa järvimaisemassa olevassa Paloniemen leirikeskuksessa on hyvätasoiset tilat ja hinnat ovat todella
huokeita. Kaikissa majoitustiloissa on keittomahdollisuus.
Hintaesimerkkejä:
• yöpyminen omilla lakanoilla 18 euroa,
ja srkn lakanoilla 24 euroa
• aamupala 5 euroa
• sauna 2-3- euroa
Suvi Lehtimäki
srk-pastori
Kuhmon seurakunta

Tiloja on soveltuvasti vaikka isommallekin porukalla
tuleville, sekä perheille, pariskunnillle ja
yksin matkustavallekin.
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Kustannussäästöä kuorma-autoilijoille:

Korjaukset, huollot ja katsastus
samalla reissulla
Autoilijan Avainasemat Oulussa, Kempeleessä ja Haukiputaalla ja
uutena kesäkuun alusta lähtien myös
Rovaniemellä on koko 11-vuoden
toiminnan ajan panostanut voimakkaasti kuorma-autojen katsastustoimintaan. Ketjun uusimmat asemat
Äimätien Katsastus Oulussa ja Roi
Katsastus Rovaniemellä tekevät tiivistä yhteistyötä Wetteri Power Oy:n
kanssa.
-Katsastus voidaan tilata samalla kun auto jätetään huoltoon. Tämä
tuo liikennöitsijälle kustannussäästöjä, koska ei tarvitse erikseen kuljettajaa tai asentajaa laittaa käyttämään autoa katsastuksessa, kertoo
katsastusyrittäjä Pasi Pellikka.

Parantaa
asiakaspalvelua
Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Håkan Kunnari kertoo katsastusyhteistyön Avainasemien kanssa
parantavan asiakaspalvelua.
-On tärkeää, että liikennöitsijä
saa korjaus- ja katsastuspalvelun
samalla käynnillä ja jos tarve on,
niin sopimuksen mukaan myös illalla ja lauantaisinkin. Asiakas arvostaa myös sitä, että auton huollot,
korjaukset, myös kolarikorjaukset
ja katsastuksen voi tehdä juuri silloin, kun auto ei ole tuottavassa työssä. Katsastusyhteistyön lisäksi samasta pihasta löytyy myös kylmäkonehuolto.
Wetterin Oulun kuorma-autokeskus on toiminut nykyisissä tiloissa
Limingatullissa vuodesta 2000 lähtien. Sijainti on hyvä myös koko
Suomea ajatellen ja asiakkaita tuleekin ympäri Suomea. Laajennuksia on tehty useita. Nykyisin on 10
läpiajettavaa partta. Jarrutestihalli
on viimeisin laajennus, joka otettiin
käyttöön tämän vuoden huhtikuus-

sa. Palveluihin kuuluu myös tarvittaessa auton pesu ja tankkaus. Tavoitteenamme on olla kuorma-autoyrittäjän paras yhteistyökumppani,
toteaa Håkan Kunnari.

Arvostan yrittäjävetoista katsastusasemaa
Kuljetusliike M. Niskala Oy:n
toimitusjohtaja Mikko Niskala Haukiputaalta kertoo olleensa pitkään
yrittäjävetoisen Autoilijan Avainasemien asiakas. Äimätien Katsastusaseman aloittamisen Wetterin naapurissa Niskala kertoo tuoneen hänelle heti aika- ja kustannussäästöä.
-Wetteri Power huoltaa ja korjaa
kuljetuskalustomme. Kuorma-autojen katsastukset hoidettiin aikaisemmin Kempeleen Katsastusasemalla.
Nykyisin on tehty siten, että Wetterillä käydään auto läpi ja samalla
reissulla ja samana päivänä on saatu
myös katsastus. Käytän myös henkilöautot, peräkärryt ja pakettiauton
samaan ketjuun kuuluvassa Putaan
katsastuksessa Haukiputaalla. Arvostan yrittäjävetoista firmaa, koska olen itsekin yrittäjä, toteaa Mikko Niskala.
Kuljetusliike M. Niskalalla on
kuusi yhdistelmää sekä ammattiliikenteessä oleva pakettiauto. Lisäksi
yritys työllistää ulkomaanliikenteessä noin kymmenen yhdistelmäautoa
muista yrityksistä. Kaikissa Niskalan omissa sekä yhteistyöyritysten
autoissa on ulkomaanliikenteessä
suomalaiset kuljettajat. Yrityksellä
tulee ensi vuoden tammikuussa 20
vuotta täyteen.

asemat katsastusketjusta kertoo, että
raskaan liikennekaluston puolella
EU-direktiivit tuovat suuret haasteet katsastustoimintaan, koska
29.4.09 astui voimaan uusi yksittäishyväksyntädirektiivi. Tämä ja
ensi vuosi on vielä siirtymävaihetta,
jolloin uuden direktiivin tuomat katsastustoimintatavat eivät vielä näy
asiakkaalle. 1.1.2011 direktiivi astuu kokonaisuudessaan voimaan,
josta lähtien katsastustoimipaikkojen on anottava AKE:lta erillinen
lupa, jonka on täytettävä standardin
2025 vaatimukset.
-Tämä tuo katsastustoiminnalle
erittäin suuret haasteet. Nyt ei vielä
Ajoneuvohallintakeskus tai katsastusasemat tiedä tarkalleen, mitä vaatimuksia uusi direktiivi pitää sisällään. On kuitenkin odotettavissa, että
yksittäishyväksyntätoimipaikat tulevat vähentymään. Autoilijan
Avainasemat tulevat olemaan Oulussa vähintään yhdellä ja myös
Rovaniemellä pystytään suorittamaan yksittäishyväksynnät koko
ajan uusien määräysten mukaisesti.
Eniten uudet määräykset tulevat
vaikuttamaan uusien kuorma-autojen katsastukseen.
Pasi Pellikka ottaa esimerkkinä
asiakkaan toimesta asennetun kuormakorin. Tähän saakka asennusliike on kirjoittanut todistuksen kuormakorin asennuksesta ja lujuusvaatimuksista, jonka katsastusasema on
voinut automaattisesti hyväksyä.
Tulevaisuudessa katsastusasemalla
tulee olla tutkimuslaitoksen pätevyys ja pitää pystyä itse selvittämään, että ko. asennukset täyttävät
direktiivien vaatimukset.

Katsastukseen uusi
direktiivi
Pasi Pellikka Autoilijan Avain-

Katsastusyrittäjä Pasi Pellikka ja toimitusjohtaja Håkan Kunnari Wetteri
Power Oulun kuorma-autokeskuksen uuden jarrutestihallin edustalla. Taustalla jarrutestauksessa Kuljetusliike M. Niskalan auto.

Autoilijan Avainasemat
– viisi katsastusasemaa yhteistyössä
Oulussa ja sen ympäristössä sekä Rovaniemellä toimii Autoilijan
Avainasemat katsastusasemien ketju. Sen muodostavat Lakeuden
Katsastus Oy Kempeleestä, Putaan Katsastus Oy Haukiputaalta ja
Konetien Katsastus Oy ja Äimätien Katsastus Oy Oulusta sekä Roi
Katsastus Oy Rovaniemellä. Yritysten pääomistajina ovat kempeleläiset katsastusalan yrittäjät Pasi Pellikka ja Pekka Eskuri. Yritykset
toimivat omina itsenäisinä osakeyhtiöinä.
Saman brändin alla toimiminen on mielekästä viiden katsastusaseman yhteistyötä; saadaan säästöjä ja parannetaan kilpailutilannetta muun muassa asemien henkilökunnan koulutuksessa, mainonnassa sekä laatujärjestelmässä. Käytössä on myös yhteinen kotisivu
www.avainasemat.fi. Asemilla on yhteensä kolmisenkymmentä
työntekijää.

Heimo Turunen

Leveiden moduuliyhdistelmien
poikkeuslupiin ei jatkoa
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n sai liikenne- ja viestintäministeriöltä 10.6.2009 vastauksen
esitykseensä 2,60 m leveiden yhdistelmien poikkeuslupakäytännön jatkamisesta.
2,60 m leveiden moduu-

liyhdistelmien jo 13 vuotta
kestänyt siirtymäaika päättyy 31.12.2009.
Sen jälkeen 2,60 m leveän kuorma-auton, kuormaauton perävaunun tai vaihtokuormatilan käyttö yhdistelmäkäytössä yli 22
metrisenä ei ole sallittua

edes poikkeusluvalla. Vain
turpeen, hakkeen, elävien eläinten ja puutavaran kuljetuksia voi tehdä
2,60 leveällä kalustolla
vuoden 2011 loppuun
saakka vuosittain uusittavalla maksullisella
poikkeusluvalla.

Puu, turve- ja hakekuljetuksiin saa jatkoaikaa vuoden 2011 loppuun vuosimaksun maksamalla
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TYÖKUNTO RAPISTUNUT? – VALMENNUSTA
TYÖN JA TERVEYDEN YLLÄPITÄMISEKSI
Rokua Health on kehittänyt kuntoutuspalvelutarjontaansa vastaamaan yhä paremmin työelämän tarpeita .
Rokuan ammattilaiset valmentavat yhteistyössä Kelan, työterveyshuoltojen ja
työpaikkojen kanssa työntekijöitä parempaan työkuntoon. Pitkään työssä olleille
suunnattu TYK- valmennus raamitetaan
palvelun maksajatahon eli Kansaneläkelaitoksen ohjeiden mukaisesti, mutta jokaisen ryhmän yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on, että työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät voisivat jatkaa työssä
yhä pidempään. Valmennuksella voidaan
vaikuttaa sairauspoissaolojen vähentymiseen. Valmennuksen käytyään työntekijät
heräävät hoitamaan omaa hyvinvointiaan
ja oppivat löytämään työstä uudenlaisia
ulottuvuuksia. Valmennuksen käyneet ovat
todenneet, että työssä käynti ei enää ole ”
elonjäämistaistelua ” ja eläkkeelle ei ole

niin kiire kuin ennen valmennuksen alkua.
Valmennuksen avulla työntekijän fyysinen
ja henkinen kunto kehittyy, energiaa riittää
työyhteisön yhteisen tavoitteen eteen toimimiseen ja vapaa-ajallekin jää energiaa.
Valmennus sisältää ryhmätoimintojen lisäksi yksilölähtöistä ohjausta ja valmennusta. Rokualla kaikki kuntoutujat pääsevät prosessin aikana yksilöllisesti keskustelemaan lääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja työelämän asiantuntijan kanssa ja
tarkentamaan omia henkilökohtaisia tavoitteita ja keinoja työssä jaksamisen kohentamiseksi.
Jos työkykysi on olennaisesti alentunut
ja kaipaat tehokasta ja laadukasta työkykyä
ylläpitävää ja parantavaa valmennusta, elä
jää murehtimaan asioita yksin. Ota rohkeasti yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi
tai Rokuan kuntoutustoiminnasta vastaaviin henkilöihin. Me järjestämme yhteis-

työssä työterveyshuoltojen ja työpaikkojen kanssa laadukasta valmennustoimintaa
Utajärvellä ja Kajaanissa.

Rokua Health Kunto-keskus
Rokua ja Kajaani:
Palvelujohtaja:
Heli Kaikkonen: p. 020 7819 373,
heli.kaikkonen@rokua.com
Palvelupäällikkö:
Eija Väänänen: p. 020 78 19 376,
eija.vaananen@rokua.com
Palvelupäällikkö:
Anitta Rautiainen, p. 020 7819 343,
anitta.rautiainen@rokua.com
Yhteyspäällikkö:
Pasi Lämsä; p. 020 7819 334,
pasi.lamsa@rokua.com
www.rokua.com
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Henkisen tuen peruskurssi - SKAL
Järjestäjä: Punaisen Ristin Oulun piiri.
Paikka: Oulangan tutkimusasema, Liikasenvaarantie 134, 93 999 Kuusamo
Aika: pe 18.9.2009 17:00-21:00 ja la 19.9.2009 8:30-16:00
Kouluttaja ja lisätietoa: Terveydenhuollon suunnittelija Pirkko-Liisa Laitinen, puh. 040 577 2371,
pirkko-liisa.laitinen@punainenristi.fi.
Voit ilmoittautua myös Heikki Huhanantille 0400 282 785, heikki.huhanantti@skal.fi
Tavoite: Koulutuksen päätyttyä osallistujilla on valmiudet:
- ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä
itsessään ja muissa.
- auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen.
- löytää keinoja oman itsensä tueksi äkillisen kriisitilanteen yllättäessä.
Muuta: Kurssiohjelma on suunnattu ammattikuorma-autoilijoille
Kurssimaksun ja matka- ja majoituskustannukset maksaa SKAL

TERVETULOA KURSSILLE!
KOULUTUSTA ÄKILLISISSÄ KRIISEISSÄ TUKEMISEEN

Vertaistukikoulutus
käynnistymässä
Oulun läänissä
KULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS ON KÄYNNISTYNYT OULUN
LÄÄNISSÄ OIKEIN KUNNOLLA
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja
täydentämiseksi kuorma-auton kuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Jatkokoulutus koskee kaikkia
kuorma-autonkuljettajia. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi on hankittava viiden vuoden jaksoissa 5 koulutuspäivää.
Olemme talven ja kevään aikana pitäneet niin digipiirturikoulutusta, Litra päivässä kursseja ja ensiapukursseja. Myös paikallisyhdistykset ovat tilanneet omia kurssejaan mm. Pudasjärvi ja Maaselkä ja jatkavat samalla tavalla.

ENSIAPUKURSSEJA
- Lauantai 8.8 Oulussa, Fast Oy:n koulutustiloissa Maikkulan yrityskylässä,
osoite Haaransuontie 9. kouluttajana Katriina
Haapakoski
- Lauantai 5.9. Pyhäsalmi hotelli Pyhäsalmi
- Lauantai 3.10. Kajaani paikka informoidaan
myöhemmin
- Lauantai 7.11. koulutuspäivän voi esim. joku
yhdistys varata
- Lauantai 12.12. koulutuspäivän voi esim. joku yhdistys varata
Kurssit aloitellaan klo 08.00. Tilaisuus päättyy klo 15.30
Kurssihinta 95€ + alv 22 % - 20 % sisältäen AKE maksun
merkinnästä ammattipätevyysrekisteriin, koulutuksen, aamuja iltapäiväkahvit, harjoittelumateriaalin, todistuksen.
Ilmoittautumiset Heikki Huhanantti
0400-282 785 tai heikki.huhanantti@skal.fi
Lisätietoa antaa myös Katriina Haapakoski
050 913 3481.

ENNAKOIVAN AJOTAVAN
KOULUTUS - LITRA PÄIVÄSSÄ
Kuljettajat koulutetaan ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti, jolloin polttoainetta säästyy, ympäristöä rasittavia päästöjä
syntyy vähemmän, renkaat ja ajoneuvo kuluvat hitaammin ja
liikennevahinkojen määrä pienenee. Lisäksi kuljettaja oppii lukemaan liikennettä ja säästämään itseään ts. ajamaan ennakoiden. Kouluttajana Aulis Hannula.Olemme varanneet koulutuspäiviksi la ja su 19. ja 20.syyskuuta ja la-su 3. ja 4
lokakuuta. Koulutuspaikkakunnat päätetään ilmoittautumisten perusteella. Voisiko tässä olla keino paikallisyhdistyksen toiminnan aktivoimiseksi. Soittakaa kiinnostuksesta Heikki Huhanantille 0400-282 758 tai laittakaa sähköpostia:
heikki.huhanantti@skal.fi
Jäsenhinta 100€ + alv 22 % - 20 % EI jäsenet 130 € + alv
22%

Jos toimiminen SKAL tukihenkilönä kiinnostaa - lähde mukaan !
SKAL Oulun lääni ry toteuttaa yhdessä SPR:n kanssa koulutustilaisuuden vertaistukitoiminnasta kiinnostuneille henkilöille
Kuusamossa, Oulangan tutkimusasemalla upeiden maisemien
keskellä. Koulutus alkaa perjantaina 18. syyskuuta klo 18.00 ja
päättyy lauantaina n. klo 16.00
Viikonvaihteen aikana viedään
läpi SPR:n Henkisen tuen peruskurssi. Mukaan toivotaan saatavan
n. 10-15 asiasta kiinnostunutta. Koulutuksesta vastaa SPR:n kouluttaja. Koulutus ei aiheuta osanottajille kustannuksia, vaan kaikki
majoitus ja matkakustannukset korvaa SKAL.
Onnettomuuteen joutuneista
huolehditaan useimmiten lähinnä
fyysisten vammojen osalta. Yhtä
tärkeää on kuitenkin huolehtia myös
henkisistä vammoista, jotka onnettomuuteen joutuneella saattavat vaikuttaa pitempään kuin fyysiset vammat. Erityisesti ”tuntemattomasta
syystä raskaan ajoneuvon eteen ajautuneet” aiheuttavat pitkään painajaisia ja pahaa oloa. Tätä henkistä
tuskaa on aiemminkin purettu toiselle ihmiselle töissä tai kotona. Nyt

halutaan taata se, että jokaisella raskaan liikenteen ammattilaisella on
halutessaan mahdollisuus saada
kuuntelija. Palvelulla ei suljeta pois
ammattiauttajien tarvetta. Usein
tämä apu tuntuu kuitenkin olevan
vaikeasti saavutettavaa, kynnys sen
hakemiseen on korkea ja jonot hoitoon pääsemiseksi pitkät.
Pohdi asiaa ja lähde mukaan ja
rohkaise joku kaverisi mukaan. Soita osallistumisestasi Heikki Huhanantille 0400-282785 tai
heikki.huhanantti@skal.fi Järjestelyiden vuoksi olisi toivottavaa saada ilmoittautumiset elokuun 25. päivään mennessä.
Todettakoon ,että Ruotsin ja Norjan sisarjärjestöissämme sikäläiset
Kollegahjälpen -palvelut on jäsenten toimesta arvostettu korkeimmalle yhdistysten palveluissa. Myös

SKAL haluaa tarjota saman palvelun myös suomalaisille raskaan liikenteen ammattilaisille.
Vertaistukipalvelu perustuu vertaistukihenkilöihin, jotka ovat pääasiassa SKAL:n jäsenyrittäjiä. Jokainen tukihenkilö käy SPR:n Henkisen tuen peruskurssin ja useilla on
jo aiempaa kokemusta henkisen tuen
antamisesta tai onnettomuustilanteista joko omalta tai yrityksensä
työntekijän kohdalta. SKAL Vertaistukihenkilöverkosto kattaa koko
Suomen ja koulutettuja on nyt parikymmentä.

Näin VERTAISTUKI
toimii
Onnettomuuden sattuessa raskaan liikenteen kuljettaja tai yrittäjä
voi soittaa joko itse tai hänen läheisensä voi soittaa Autoliiton Tiepalvelunumeroon 0200 8080, joka päivystää viikon jokaisena päivänä
vuorokauden ympäri. Tästä numerosta soitto ohjataan lähimmälle
SKAL:n vertaistukihenkilölle. Soittaa voi jo suoraan onnettomuuspaikalta, jolloin voi olla mahdollista,
että tukihenkilö pääsee ehkä jopa
shokkitilassa olevan kuljettajan
avuksi paikan päälle.
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Pohjois-Suomen raskaan
liikenteen liikennepäivä
Vuoden vaihteessa SKAL Oulun
lääni ry ja Lapin Liikenneyrittäjät
ry esittivät P-Suomen poliisille järjestettäväksi poliisin ja kuljetusyrittäjien yhteistyöpäivä. Poliisi otti
haasteen vastaan ja yhdessä Oulun
läänin poliisijohtaja Sauli Kuhan
kanssa sovittiin päivän sisällöstä.
Liikennepäivään osallistuivat kuljetusalan puolelta SKAL Oulun lääni ry:n hallitus ja edustajia Lapin
Liikenneyrittäjistä sekä MKY:stä.
Poliisi oli myös hyvin edustettuna.
Paikalla olivat Oulun ja Lapin lääninpoliisijohtajat sekä kunkin poliisilaitoksen lupapalveluista vastaava johtajat ja Liikkuvan poliisin Pohjois-Suomen osaston päällikkö sekä
alueen yksiköiden päälliköt.

Sakotuskäytäntö on
pielessä

Kuljetusyrittäjät mietteliäinä.

Sauli Kuha.

tämän päivän aikana asiaa saadaan
ainakin Pohjois-Suomen osalta kuntoon. Tuotiin tiedoksi, että yrittäjäkunta toivoo, että poliisi tekisi kyselyn ammattiliikenteen edustajille,
jossa tulisi selkeästi kartoitetuksi,
mitkä asiat koetaan toimivan hyvin
ja mihin toivottaisiin muutoksia ja
parannuksia.

Tilaisuuden avannut Oulun läänin poliisijohtaja Sauli Kuha totesi, että on syytä päivittää tietoja puolin ja toisin. Aiemmin 90- luvun
alkuun asti pidettiin vuosittain ammattiliikenteen liikennepäivät, joihin osallistuivat mm. läänin nimismiehet ja LP:n henkilöstöä.

Urpo Kössö.

Jarmo Rintanen.

Pentti Saira.

Poliisin hallintorakenteen keskeisistä muutoksista kertoivat Oulun
läänin poliisijohtaja Sauli Kuha ja
Lapin läänin poliisijohtaja Pentti
Saira. Keskittäminen on tosiasia
myös poliisitoimen osalta.

Matti Heikkilä.

Tämän jälkeen pureuduttiin ammattiliikenteen asioihin. SKAL Oulun lääni ry:n puheenjohtaja Matti
Heikkilä painotti, että ammattiliikenteen väelle on tärkeää, että tulkinnat eri puolilla valtakuntaa olisivat yhdenmukaiset. Toivottavasti

ja sen toiminnasta. Mutta tällä hetkellä toimialalla on hyvin ahdistunut ilmapiiri, yli 3000 kuorma-autoa tai yhdistelmää seisoo, työntekijöitä lomautetaan, talous on kovilla
ja ei ole vielä näkyvissä, että taantuma olisi hellittämässä.
Kuljetusala on jälleen väliinputoajana. Hektiseen aikaan meidän
oli venyttävä, jotta saatiin asiakkaiden tarpeet tyydytettyä ja myös sakkoja kertyi ehkä normaalia enemmän ja ajokieltoja tuli kiivaimpaan
ajoaikaan, eikä kuljettajat pystyneet
niihin useinkaan vaikuttamaan.
Heikkilä korosti,että kuljetusala
pitää tärkeänä, että heitä valvoo
ammattilaiset.
Mutta meillä on runsaasti ongelmia, joihin tarvitaan parannuksia.

LP:n liikennevalvontastrategian
ajankohtaisista näkymistä ja painopisteistä kertoi Jarmo Rintanen.
Hän totesi, että liikenneonnettomuuksissa raskas liikenne aiheuttaa
harvoin onnettomuuden ja on osallisena n. 20 % kuolonkolareista, joista suurin osa on kohtaamisonnettomuuksia.
Liikenneturvallisuusstrategian
painopisteinä on Rintasen mukaan
nopeuden, turvalaitteiden, raskaanliikenteen ja riskikuljettajien valvonta.
Raskaan liikenteen valvonnassa
on jääty jälkeen 20 % tavoitteesta
17 %:iin.
Ajo- ja lepoaikatarkastuksia suoritettiin vuonna 2008 kaikkiaan
43.000 kpl ja VAK tarkastuksia 2500
ja teknisten tienvarsitarkastusten
määrä oli n. 6000 ajoneuvoa.
Rintanen kertoi, että organisaatiomuutoksia tapahtuu myös LP:n
osalta, tulevaisuussa raskasliikenne
on yhden henkilön ohjauksessa, jolla voi vaikutuksia myös toiminnan
yhdenmukaistamiseen.
Kainuun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Urpo Kössö korosti, että käytännön toiminnan tulisi
olla yhteneväistä. Esimerkkinä ajokieltojen pituudet. Kyseessähän voi
olla määräaikainen tai väliaikainen
ajokielto. Ajokieltopäätöksien tekijöillä on käytössä ministeriön ohje
toistuvien liikennerikoksien osalta.
Osaltaan ne kaventavat harkintavaltaa erilaissa tapauksissa. Siinä on
otettava huomioon, miten ajokielto
vaikuttaa mm. toimeentuloon .Käy-

tössä on olemassa tietty liukuma ja
lisäksi voidaan käyttää varoitusta
ajokiellon sijaan. On tärkeää huomioida olosuhteet ja taustat, kun
päätöksiä tehdään.
On myös huomioitava, että kyseessä on eräänlainen asiakaspalvelutilanne, kun haastattelu ajokortin
poisotosta käydään. Onneksi vielä
on käytössä myös henkilökohtainen
kontakti, ettei yksinomaan kone päätä, miten menetellään, korosti Kössö.
Kuljetusalan puolelta puheenvuoron käyttänyt Matti Heikkilä
totesi, että kuljetusalan ihmisillä on
pääosin hyvää sanottavaa poliisista

Kolmen sakon jälkeen kortin vieminen on kohtuutonta, jos kyseessä
eivät ole törkeät rikkeet. Etenkin,
jos kyseessä on rikkeet, joihin kuljettaja ei ole voinut vaikuttaa millään tavoin. Heikkilä totesi myönteisenä huomiona, että poliisin toiminnassa on inhimillisyys lisääntynyt etenkin ajo- ja lepoaikojen lievien ylitysten osalta. Mutta kuitenkaan linja ei ole sama edes Oulun
läänin sisällä.
Sakotuskäytännön muutos pisteytysjärjestelmäksi tulisi saada
käyttöön.
Lisäksi Heikkilä informoi poliisia ajo- ja lepoaikalain osalta, todeten SKAL:n ja ALT:n tehneen esitykset lepoaikojen lyhentämisestä
niin, että viikoittaiset ajo- ja lepoajat säilyisivät entisellään, mutta
vuorokautisia lepoaikoja voitaisiin
lyhentää.
Heikkilä huomautti, että korjausta vaatii ehdottomasti myös kabotaasilainsäädäntö. Eihän voi olla
niin, että meitä suomalaisia kyetään

Jatkuu sivulla 18

Parasta parhaille.

Kovaan käyttöön suunniteltua Teboil HiDieseliä on tarjolla kaikkialla, missä raskas kalusto liikkuu. Jatkuvasti la
laajenevassa Teboil-verkostossa on jo nyt yli 210 D-automaattia ja yhteensä yli 460 tankkauspaikkaa. Ed
Edullisimmin käytät niitä hankkimalla D-kortin. Soita numeroon 020 470 0900*, nouda hakemus
lähimm
lähimmältä Teboil-huoltamolta tai tulosta se osoitteesta www.teboil.ﬁ
*Puheluh
*Puheluhinta
matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min
ja lankap
lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 2 snt/min.
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Asta Korkatti eläkkeelle
Kuusamon Lämsänkylästä lähti Asta Ouluun työn perään. Hän
pääsi Oulun Autokuljetus Oy:lle
asiatytöksi kesäkuussa 1966.
Työnkuva laajeni laskuttajaksi ja
ahkera, tehokas ja tunnollinen Asta
sai jatkossa haastavampia tehtäviä, toimien vuosikymmeniä yhtiön kassanhoitajana, josta tehtävästä

hän jäi eläkkeelle kesäkuun alussa.
Asta oli pidetty myös autoilijakunnan keskuudessa. Niinpä hänet pyydettiin mukaan myös ammattiliikenteen järjestötyöhön.
Hän toimi aikanaan Oulun Kuorma-autoilijat ry:n naisjaoston sihteerinä ja 35 vuotta vuodesta 1971
vuoteen 2006 Oulun Kuorma-au-

toilijat ry:n rahastonhoitajana, josta työstä hänelle on myönnetty
Ammattiautoliiton kultainen ansiomerkki. Onpa Asta hoitanut lääninyhdistyksen sihteerin tehtäviä
toiminnanjohtaja Olavi Röngän aikana 70-luvun alussa.
Astan läksiäisiä vietettiin toukokuun 15. pnä.

Eduskunta hyväksyi kabotaasilain:

Kabotaasilainsäädäntö
Kuvassa on koolla koko OAK:n toimiston väki 60-luvun
lopulla. Vasemmalla laskuttaja-asiatyttö Asta Korkatti,
toimitusjohtaja Tauno Rinttilä, kassanhoitaja Aune Tomperi, kirjanpitäjä Auli Pelkonen ja takana ajojärjestelijä
Aleksander,Ale, Anttinen ja laskuttaja Anna-Liisa Lackström.

Kiitän mieleenpainuvista läksiäisistä Oulun Autokuljetuksen henkilökuntaa ja osakas- ja sopimusautoilijoita kuluneista yhteistyön vuosista !
Asta Korkatti

Kunniakuja. Asta saapui läksiäisjuhlaan Mika Salmelan
kyyditsemänä.

Henkilökunnan ja OAK:n muistolahjaa luovuttamassa
Jaana Kokko ja Helena Riihijärvi.

Uusi Vianor aukeaa elokuussa Oulun Vasaraperälle

Tilaa riittää Pohjoimaiden
suurimmassa rengasliikkeessä
Isot autot saavat erityishuomion uudessa Vianorin
toimipisteessä. Läpiajettavaan, lämpöiseen halliin mahtuu kolme täysperävaunuyhdistelmää. Avarien asennushallien lisäksi Vasaraperän
liikkeeseen varataan 1200 m2
varastotilaa pelkästään raskaan kaluston tarpeisiin.
Myös pihalla on reilusti tilaa
liikkua.
Mitkään tilat tai laitteet
eivät kuitenkaan palvele autoilijaa sellaisenaan. Tarvitaan osaavaa henkilöstöä.
Oulun päällikkö Jari Keränen on työskennellyt Viano-

rilla vuodesta 1993 alkaen ja
asentajilla on työkokemusta
nimenomaan raskaalta puolelta 146 vuoden edestä.
Vianor ei käytä raskaan puolen asennustöissä sesonkiasentajia, vaan ainoastaan kokeneita ammattilaisia. Ison
auton rengastöissä turvallisuus korostuu. Paineistettaessa rengasta työturvallisuuden kanssa ollaan huolellisia. Myös kuljettaja pitää
voida luottaa, että rengas on
paikallaan juuri niin kuin sen
pitääkin.
Vaikka ammattilaiset hoitavatkin työt nopeasti, uuden

Pohjoismaiden suurin rengasliike avataan syyskuussa.

rengasliikkeen myymälässä
voi ehtiä nauttimaan kupillisen kahvia. Rengastöiden lisäksi rekkaan tai työkoneeseen
voidaan tehdä tarvittaessa ilmastoinnin täyttöhuolto.
Oman henkilöautonsa voi
tulla pesemään hellävaraisessa Tammermatic-autopesukoneessa. Henkilöautojen,
moottoripyörien ja vaikka
trukkien renkaat löytyvät nekin Vianorista.
Oulun Vasaraperälle on
helppo tulla joka ilmansuunnasta. Iso rengasliike avataan
osoitteessa Pauketie 12 elokuun aikana.

Kiivaat keskustelut kabotaasin laajentumisesta on johtanut siihen, että liikenne- ja
viestintäministeriö kiristi alkuperäistä ehdotustaan kabotaasioikeuksien osalta.
”Muualla kuin Suomessa
myönnetyllä yhteisöluvalla
saa luvanhaltijan käyttämällä ajoneuvolla harjoittaa Suomen sisäistä kuljetusta Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen yhteydessä
enintään kolme kuljetusta
viikon ajan siitä päivästä, jolloin Suomeen tuotu kuorma
on purettu.”
”Kuljetus Suomeen ja
Suomen sisäinen kuljetus tulee osoittaa rahtikirjalla, kuljetustilauksella tai muulla
luotettavalla todisteella.”
Ohessa muutama nosto
eduskunnassa asiasta käytetyistä puheenvuoroista:
“Tätähän on tässä kevään
mittaan Skalin toimesta ainakin voimakkasti ajettu.
Skal piti juuri viime viikonvaihteessa liittokokouksensa,
ja myös siellä tämä asia oli

esillä ja todettiin, että kerrankin, voisiko sanoa näin, ollaan juuri oikealla hetkellä
tekemässä tarkkaa lakisäädöstä, mikä rajaa kaupallisen
kuljetuksen viikon aikana
kolmeen purkuun, ja purku
on se, millä mitataan nämä
kaupalliset kuljetukset.”
“Ollaan erittäin hyvällä
asialla ja oikeaan aikaan.
Tämä on muun muassa Skalin tavoitteiden mukainen
näkökanta, ja tässä mielessä
eduskunta voi olla tyytyväinen myös tähän lakiesitykseen.”
“Ja mitä näihin kiitoksiin
tulee - tietysti tässä kissojen
täytyy nostaa häntiä - niin
kyllä ministeri tietysti suhtautui tähän myönteisesti,
mutta nimenomaan tämä tuli
valiokunnasta ja eduskunnasta päin, tämä toive. Kyllä
valiokunta lähti itse tiukentamaan tätä lakia ja toivoi
niin, että valvonta myös toimii vastaisuudessa niin, että
voimme säilyttää suomalaiset rekkayritykset.”
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Lakien kunnioittaminen
Kuhmon kuljetusseminaarin teemana oli ”Lakien kunnioittaminen ”. Ennen tilaisuutta tuskin kukaan meistä saattoi kuvitella, miten kiinnostava ja
syvällinen seminaari meitä
odotti. Eräs, satoihin erilaisiin seminaareihin osallistunut yrittäjämme totesikin seminaarin jälkeen.
”Tämä on ollut paras seminaari, johon olen osallistunut.”

Seminaarin avannut SKAL Oulun lääni ry:n puheenjohtaja Matti
Heikkilä totesi avauksessaan, että
kuljetusalaa säätelee yli 8000 asetusta ja säädöstä, joten melkoisessa säädösten puristuksessa ovat niin
yrittäjät kuin kuljettajatkin. Heikkilä muistutti, että yksi keskeisistä
tuomarinohjeista oli aikoinaan
”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se
ei voi olla lakikaan.” Seminaarin
aikana tätäkin tuomarinohjetta varmasti sivutaan, totesi Matti Heikkilä.

Sauli Kuha.

Laki on sama kaikille
Oulun läänin poliisijohtaja Sauli Kuha lähestyi aihetta lainvalvojan eettisestä näkökulmasta. Sauli
Kuha on toiminut aikanaan 12 vuotta peruspoliisin tehtävissä, joten
häneltä löytyy myös käytännön tun-

temusta. Hän painotti, että meidän
lainsäädäntömme kuvastaa yhteiskunnan arvoja - yhteiskunnan eettistä käsitystä siitä, mitä on hyvä
toimintatapa yhteisössä. Kuitenkaan epäeettinen toiminta ei välttämättä ole laitonta.
Sauli Kuha korosti, että pohdittaessa poliisin eettistä toimintaa,
käsitellään silloin lainmukaista toimintaa, jossa valinta toimintatavasta tehdään eettisen arvovalinnan perusteella. Selkeästi siinä on
ajatus, että tee se, minkä toivot
toisen tekevän itsellesikin”. Sauli
Kuha totesi, että eettiset käsitykset
muuttuvat ajan ja olosuhteiden
myötä monesti äärilaidasta toiseen
äärimmäisyyteen”.
Poliisin arvot on määritelty uusiksi vuoden 2008 alussa. Kuhan
mukaan poliisin eettisen toiminnan tarkoitus ei niinkään ole kertoa
sitä, mikä on oikein ja hyvää, vaan
saada poliisin henkilöstö pohtimaan omia arvojaan ja eettisiä valintojaan erilaisissa toimintatilanteissa
Poliisin työ on arvotyötä, korosti Sauli Kuha. Poliisin yhteiset
arvot ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi. Oikeudenmukaisuuden osalta edellytetään, että
poliisi noudattaa lakeja, asetuksia,
normeja ja eettisiä ohjeita sekä virkatehtävissä että yksityiselämässä. Lisäksi poliisi kohtelee kaikkia
henkilöitä tasapuolisesti eli laki on
sama kaikille. Kuha painotti, että
poliisin brändiin kuuluu olla luotettava ja lahjomaton. Poliisin perustehtävänä on tarjota perusturvallisuutta kaikille kansalaisille.
Lopuksi Sauli Kuha totesi, että
tärkeä arvo meille kaikille on tasapainottaa työ, perhe ja vapaa-aika
ja antaa myös muille siihen mahdollisuus. Elämä on kokonaisuus,
korosti Sauli Kuha ansiokkaan
alustuksensa päätteeksi .
Alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua etenkin liikkuvan poliisin toiminnasta.
Esille otettiin mm. laittoman liikenteen valvonnan vähäisyys,
kuormakoot jne. Sakotuskäytännön
muutos pisteytysjärjestelmäksi sai
Kuhan tuen. Tällöin saadaan resurssit paremmin käyttöön, sillä
tämän päivän suuntaus on olennaiseen keskittyminen. Ei ole keskeistä, että annetaan mahdollisimman
paljon sakkoja, vaan tavoitteena
on toimivan kokonaisuuden luominen, totesi Sauli Kuha..

Osanottajat pitivät seminaarin annista.

Arvo sinänsä on se, että yritys
on luotettava asiakkailleen, vaikka
kaikki ei aina olisi lainmukaistakaan, sillä ilman tuloja ja asiakkaita eivät yritykset voi pitkään toimia, korosti Nakari. Sahateollisuudessa toimitaankin monien yhteistyökumppaneiden kanssa, mukana
luonnollisesti myös hyvät työntekijät ja alihankkijat. Kaikessa pyritään toimimaan pitkällä tähtäyksellä arvot huomioiden. Yhteistyö
hakee itse muotonsa, ei sitä tarvitse kauheasti patistella, luottamus
on tärkeää, Lauri Nakari totesi.
Lopuksi Lauri Nakari korosti,
että Kuhmo Oy:n keskeisin eettinen arvo on pitää asiakkaista kiinni ja uskoa tulevaisuuteen ja turvata ihmisille työtä.

Lauri Nakari.

Keskeisin eettinen arvo
on pitää asiakkaista
kiinni, uskoa tulevaisuuteen ja turvata
ihmisille työtä
Kuulijakunta odotti mielenkiinnolla Kainuun merkittävän työnantajan Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Lauri Nakarin puheenvuoroa. Nakari korosti, että kuljetusala on tärkeä yhteistyöryhmä myös
Kuhmo Oy:lle. Ilman kuorma-autokuljetuksia ei sahan puuhuolto
toimisi.
Lauri Nakari kertoi Kuhmo
Oy;n perustetun jo vuonna 1955.
Tällä hetkellä se on yksi suurimpia
sahoja Suomessa. Saha työllistää
130 henkeä ja ottamalla mukaan
alihankkijat, nousee määrä 300 400 henkeen. Kerrannaisvaikutuksien on laskettu kohdentuvan yli
tuhannen hengen elämään. Se on
paljon 10.000 tuhannen ihmisen
kunnassa, totesi Nakari.
Lauri Nakarin mukaan oli uhkarohkeaa tehdä 80 milj. markan
investointi 80 –luvulla valuuttalainoilla, mutta riski kannatti ottaa.
Lamavuosina Suomessa lopetti yli
200 sahaa toimintansa. Nyt meillä
on haasteena saada riittävästi raaka-ainetta. Sahan suuresta sahausmääristä kertoo se, että sahalla käy
tai lähtee joka arkipäivä 70 rekkaa.
Yrityksen työnteossa on käytössä
ns. itseohjautuva työmalli, jossa
ammattitaitoinen porukka tietää,
mitä pitää tehdä.
Lauri Nakari totesi arvokeskusteluun viitaten, että yhteiskunnassa, jossa on selkeät lait, siellä on
myös korruptio vähäistä. Toki myös
yrityksillä on omat arvonsa, mutta
niin on myös osakkeen omistajilla.

Jaakko Kyllönen.

Olisiko tuomion osalta
keskustelu tehokkaampi tapa
”Ainako laki mielessä kuljetusalalla”. Tuohon aiheeseen pureutui kuljetusyrittäjä, Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja
Jaakko Kyllönen. Hän totesi, että
raskasliikenne, jos kuka, on seurannan kohteena. Esimerkkinä hän
otti esille kaikki EU – vaateet, erilaisista pikku nippeleistä lähtien.
Jaakko korosti, että luonnollisesti kuljetusalalla toimivilla on tavoitteena hoitaa asiat oikein,
mutta edellytykset siihen ovat
monta kertaa rajalliset. Meillä on
niin paljon muuttujia, luonnonolosuhteet, asiakaspäässä tapahtuvat viivytykset, kalustossa ajon
aikana tapahtuneet rikkoontumiset niin, ettei kuljettajalla voi olla
siitä mitään tietoa. Noiden yli
8000 säädöksen kanssa toimiminen on haastavaa.
Kun seurantaa ja valvontaa
tuntuu olevan, joskus jopa sairaalloisen tarkkana, on kuljetusalan toimijoilla todella vaikeaa.
Sakotuskäytännön viimeisin
muutos vaikeutti kuljetustoimintaa entisestään. Jaakko Kyllönen
totesikin, kuunnelleensa tyytyväisenä Sauli Kuhan kannanottoa, että pisteytysjärjestelmä tulisi ottaa pikaisesti käyttöön, sillä se vähentäisi myös poliisin byrokratiaa.
Toisaalla Jaakko kritisoi LP:n
toimintaa mutta totesi samalla, että
joka ryhmässä on erilaisia poliiseja. Yhtenä asiana Jaakko otti esille
poliisin ja median yhteiset tempaukset – ja mietti, mitä tarkoitusperiä varten poliisi on kutsunut median mukaan. Ainakaan alan yleistä arvostusta ei näillä hyvin tarkoitushakuisilla uutisoinneilla saavuteta. Etenkin osasta Oulun LP:n
toimijoista on saatu melkoisesti
kriittistä palautetta eri puolilta lääniä. Tästä ”pikkusieluisuudesta ”
olisi päästävä eroon, sillä se voi
johtaa siihen, että lakien kunnioittaminen vähenee. Oikeanlainen toimintatapa olisi toimia myös pedagogisesti , samalla ohjeistaen. Olisiko tuomion osalta keskustelu tehokkaampi tapa, pohti Jaakko Kyllönen. Tämä puheenvuoro avasi
myös osanottajien kielenkärjet.
Taustatukea Jaakon kannonotoille
tuli runsaasti.

Matti Piirainen.

Media ei ole lakien
yläpuolella
”Onko media lakien yläpuolella ” Aihetta käsitteli Kainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen. Hän selvitteli aluksi kuulijoille, mikä on Julkisen sanan neuvosto (JSN), josta kuulee aika ajoin
jonkin kohu-uutisen yhteydessä.
JSN on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin,
jonka tehtävänä on tulkita hyvää
journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Se
ei ole tuomioistuin eikä se käytä
julkista valtaa, kertoi Piirainen. Sen
päätöksiä seurataan silti tarkoin.
Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain
alan itsesääntelyä varten.
Matti Piirainen korosti, ettei
media ole lakien yläpuolella,
mutta toki myös tiedotusvälineiden tehtävänä on muuttaa lakeja
tuomalla esille muutostarpeita.
Lisäksi hän otti esille yksilön
suojan. Yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole
yleistä merkitystä.
Mitä suurempia ja syvällisempiä yhteiskunnallisia vaikutuksia jollakin seikalla on, sitä
tärkeämpää on voida julkaista sitä
koskevaa tietoa. Yksityiselämän
suojaa määriteltäessä on tämän
vuoksi otettava huomioon yksilöiden erilaiset vaikutusmahdollisuudet ja yhteiskunnallinen asema.
Alustuksen jälkeen keskusteltiin lehtien uutisoinnista mm. rekka- henkilöauto onnettomuuksien
osalta. Vääränlaiset myyvät otsikot vaikuttavat suureen yleisöön ja
johtavat toimialan imagoon kielteisesti.
Lopuksi Matti Piirainen korosti, että media pyrkii vaikuttamaan
vallankäyttöön, toimimalla vallan
vahtikoirana. On tärkeää, että meillä on sanan ja mielipiteen vapaus.
Media antaakin mahdollisuuden
saada mielipiteensä julki myös niille kansalaisille, jotka näkevät asiat
toisin.

Suvi Lehtimäki.

Henki vai materia
Lopuksi Kuhmon seurakunnan
seurakuntapastori Suvi Lehtimäki käsitteli syvällisesti aihetta ”
Henki vai materia, mikä on lain
henki”. Puheenvuoro on luettavissa lyhentämättömänä sivulla 4.
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Kuljetusseminaari ja vuosikokous:

Onnistunut viikonvaihde Kuhmossa
Tänä vuonna päätettiin toteuttaa kuljetusseminaari ja vuosikokous samana viikonvaihteena. Toive tapahtumien rakentamiseksi samalle viikonvaihteelle tuli jäsenkunnalta. Uskottiin saatavan aktiiviset yrittäjät puolisoineen paremmin mukaan. Ainakin tämä viikonvaihde osoitti, että tätä toimintamallia kannattaa jatkaa myös ensi
vuonna.
Lauantain kuljetusseminaari
keräsi jo runsaat sata ihmistä kuuntelemaan todella mielenkiintoista
ja korkeatasoisia alustuksia lakien
kunnioittamisesta. Seminaarin yhteenveto toisaalla lehdessämme.

Matti Heikkilä.

Jarmo Latvala.

Vuosikokous vietiin läpi
rutinoidusti
Sunnuntain vuosikokouksessa
käytiin välillä hyvinkin tiukkaa
keskustelua järjestötoiminnasta ja
painopisteistä.
Vuosikokouksen avauksessa
puheenjohtaja Matti Heikkilä käsitteli laajasti alan ajankohtaisia
kysymyksiä. Hän totesi, että kuljetusalan volyymit ovat laskeneet
taantumassa merkittävästi, lähes
3000 yhdistelmää on jo pois liikenteestä. Vaikka polttoaineen hinta on laskenut merkittävästi, ei
kuljetushintojen alentamiselle ole
perusteita, sillä mm. palkkaratkaisut ja vähentyneet työmäärät ovat
hillitsemässä vaateita.
Heikkilä kävi läpi myös kuljetusalaamme liittyviä EU –asioita.
SKAL on lobannut EU tasolla vaateella, ettei työaikadirektiivin piiriin tule sitoa yrittäjiä.
Tuossa vaiheessa tilanne
näytti hyvältä, mutta toukokuun
alussa EU parlamentti ei hyväksynyt komission esitystä
vaan asia palautui takaisin sosiaalineuvostoon.
Ajo- ja lepoaikalain osalta on
muutosvaateet kentällä kovat.
SKAL on tehnyt Heikkilän mukaan muutosesityspäätökset ja
myös kuljettajakunta on esityksen
takana.
Matti Heikkilä otti esille viime
kesänä Kainuussakin todetun kabotaasiliikenteen ongelmat. Suomi tulee ottamaan käyttöön kevään
aikana käytännön, että ulkomaiset
ajoneuvot pystyvät liikennöimään
Suomessa enintään viikon. Suomi
ei kuitenkaan rajaa toimintaa 3
kuormaan viikossa, jonka periaatteen on mm. Saksa kirjannut lakiin. Perusteet, miksi Suomessa ei
tätä 3 kuorman periaatetta otettaisi
käyttöön on se, ettei poliisilla ei

Lauantain iltatilaisuudessa Eero Schroderus Suomussalmelta hauskutti
yleisöä persoonalliseen tyyliinsä.

Heikki Palosaari.

Hannu Kattilakoski.

ole riittävästi resursseja ulkomaisen kaluston valvontaan ! Tämä ei
ole oikeidenmukaista kotimaisille
kuljetusyrityksille, totesi Heikkilä. (Eduskunta on päättänyt että

myös Suomi ottaa 3 kuorman periaatteen käyttöön ).
Moduuliyhdistelmien osalta tullaan lähiaikoina saamaan selvyys,
tuleeko jatkoa siirtymäkaudelle,

Markku Laukkanen kävi kertomassa kuljetusalan haasteista EU perspektiivistä.

ettei kavennusta olisi pakko tehdä
tämän vuoden loppuun mennessä.
Vastineeksi yrityksen on maksettava erillinen lisämaksu, jonka suuruus tulee olemaan vähintään 1000
euroa. Valittavasti tätä yhteenvetoa kirjoitettaessa toive on hiipunut jatkoajasta.
Lisäksi Matti Heikkilä otti esille rikesakkokäytännön. Pisteytysjärjestelmä olisi kaikkein parhain
vaihtoehto. On positiivista, että
Oulun läänin ylin poliisijohto ilmoitti, että poliisi on valmis lähtemään tukemaan pyrkimyksiämme.
Lopuksi Matti Heikkilä kertoi olevansa LVM:n logistiikkatyöryhmässä, joka tekee linjauksia tuleviin logistisiin suunnitelmiin. Ohjelmaan on saatu mukaan neljä
kokonaisuutta kumipyöräliikenteen osalta. 1. tieverkoston kehittäminen - moottoritie Helsinki Oulu, nopeus / päästöt ja turvallisuus kriteereinä.2. tasapuolinen
sopimuskäytäntö 3. saada aikaiseksi katkeamaton liikennejärjestelmä mm. työvuorojen vaihto on
saatava joustavaksi samoin lastauslaiturit kuntoon. 4 autoa - yksi
purkaa - 3 odottaa ja 4. kumipyöräliikenteen tasavertaisuus
Vuosikokous hyväksyi hallituksen laatiman kertomuksen yhdistyksen toiminnasta sekä tilinpäätöksen.
Toiminnassa on yhdistykselle
laadittu kärkihankkeet, joihin tullaan toimintavuoden aikana erityisesti panostamaan. Toimintasuunnitelman osalta korostettiin,
että jäsenhankintaan on panostettava, sillä ikärakenne jäsenkunnassa on sellainen, että merkittävä
määrä yrittäjiä on siirtynyt ja siirtyy eläkkeelle. Ehdotettiin Kuljetusyrittäjä-lehden näytenumeroiden lähettämistä ei jäsenille, vapaavuosijärjestelmää jne. Tässä
yhteydessä myös korostettiin, että
meidän tulee antaa niin alastamme
kuin omasta järjestöstämme ja sen
toiminnasta oikeaa ja positiivista
tietoa ulkopuolisille.

Matti Heikkilä ja Seppo
Heikkinen jatkavat

Kokouksen puheenjohtajina toimivat Asser Hanhela ja Jaakko Kyllönen.

Vuosikokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2009- 2010 edelleen
Matti Heikkilän Kuusamosta ja
varapuheenjohtajaksi Seppo Heikkisen Oulusta.
SKAL Oulun lääni ry:n hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosille 2009- 2010 valittiin Rauno
Kemppainen Kajaanista, Timo
Heikkinen Puolangalta, Ari Pesonen Pyhäsalmelta ja Sulo Karhula Muhokselta. Lisäksi päätettiin
nimetä Juha Kukkura SKAL

Oulun lääni ry:n maatalouskuljetuksia suorittavien asiantuntijaksi.
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varaedustajiksi valittiin: Risto Karjalainen Oulu, Petri Haikara Raahe, Jari Rusanen
Sotkamo, Jarmo Tyni Taivalkoski, Markku Juntunen Utajärvi,
Sakari Hankkila Hyrynsalmi,
Kari Karhu Kajaani ja Jari Siekkinen Haapajärvi
Vuosikokoukselle esitellyt
aloitteet hyväksyttiin ja toimitetaan liittokokouksen käsittelyyn.
Aloitteiden aiheina olivat valomääräykset, pekkaspäivien vähentäminen, polttoaineen laadun tarkkailu
sekä tienhoidon valvonnan uudistaminen.
Lisäksi Sakari Hankkila uudisti viime vuosikokouksen puheen
ylikuormista. Ne rehottavat edelleen ja asiakas kantaa tästä edun.
Valvontaan tulisi saada käyttöön
paremmat keinot. Hankkila esitti
ylikuormamaksujen ohjaamista
suoraan rahastoon. Sakari totesi
pyrkineensä viemään asiaa eteenpäin mm. SKAL liittokokousaloitteen muodossa, mutta asiasta ei ole
kuulunut mitään. Sakari nosti esille myös teollisuuden vastuun asiassa, sillä laatujärjestelmät osaltaan edellyttävät, että yritykset noudattavat voimassa olevia lakeja ja
asetuksia.
Tuotiin myös esille, että nykyisin kuljetusketjun vastuu koskee
myös asiakasta. Jos asiakas edellyttää ajamaan ylikuormia, on asiakas vastuussa tästä. Aiheesta käytiin laajaa keskustelua. Vuosikokous päätti, ettei asiaa viedä aloitteena eteenpäin.
Lisäksi otettiin esille ns. nuorisovastaavan nimeäminen yhdistykselle. Pidettiin hyvänä asiana nimetä nuorisovastaava, joka keräisi
ympärilleen ryhmän, joka rakentelee nuorille suunnatun tapahtuman.
Annettiin hallitukselle valtuudet
etsiä tehtävään henkilö.
Lisäksi muistutettiin, että sunnuntaina 30. elokuuta pidetään
Oulun läänin kuljetusalan ihmisille suunnattu kirkkotapahtuma Kuhmossa.
Tuotiin tiedoksi, että SKAL tukee vertaistukijärjestelmän käynnistämistä. Oulun läänissä toiminta ei ole vielä käynnistynyt. Toivotaan, että mahdollisimman moni
vastaa kutsuun ja lähtee mukaan
SPR:n vertaistukikoulutukseen.
Koulutus tullaan toteuttamaan
syyskuun aikana.
Liikeystävien puheenvuoroja
pitivät Heikki Palosaari Pohjolaryhmän / A-Vakuutuksen/Ilmarisen , Jarmo Latvala Veho Pohjois-Suomen kuorma-autokeskuksen sekä Hannu Kattilakoski Oy
Teboil Ab:n puheenvuoron.
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SKAL LIITTOKOKOUKSESSA HUOKUI VAHVA
YHTEISÖLLISYYDEN TUNNE
Tämänvuotinen Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokous pidettiin kesäisessä Oulussa. Edellisen kerran pitopaikkana oli Oulu
kesällä 1982. Toki tuonkin jälkeen on liittokokouksia pidetty läänissämme, sillä olimme Kajaanissa vuonna 1991 ja
vuonna 1998 Kuusamossa.

Tämänkertaisen liittokokouksessa oli aistittavissa vahva yhteenkuuluvaisuus. Syykin oli
selvä, sillä koko yhteiskuntamme tulevaan kehitykseen on selvä yhteys sillä, miten tulevaisuudessa itse kukin sitoutuu
käyttämään kotimaisia vaihtoehtoja. Jokaisella liittokokousedustajalla oli rintapielessä Suomen
lipulla varustettu rintanappi, jossa komeili myös kirjainlyhenne
SKAL.
Sama vaade tulee kohdentaa

Ahti Myllys.

Martti Korhonen.

Jari Siekkinen.

Kyösti Ketola.

myös asiakkaisiin myös kaupan
ja teollisuudenkin puolella. Aina
kun on mahdollista, tulee käyt-

tää kotimaista yhteistyökumppania.
Liittokokouksen julkilausumassa vaadittiin ” Nöyristelyn
on loputtava – suomalaisuus kunniaan”. Tavoitteena oli saada
viestitettyä eduskunnalle, että
kabotaasikuljetuksiin on saatava riittävän tiukat ohjeistukset.
Heinäkuun alussa on lupauksien
mukaan tulossa voimaan myös
Suomessa uudet selkeät toimintaohjeet ja rajoitteet. Samalla
vedottiin, että myös valvontaviranomaisten on tehtävä selkeä
linjaus ja panostettava heti heinäkuun alussa jämäkästi kabotaasikuljetuksien valvontaan.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtaja
Ahti Myllys avasi kokouksen
toivottaen kaikki osallistujat tervetulleiksi. Myllys avasi
SKAL:n valtakunnallisen Vertaistukipalvelun. Palvelulla tarjotaan kuunteleva korva liikenneonnettomuuteen joutuneille
raskaan liikenteen ammattilaisille. Myllys käsitteli tervetulopuheessaan talouden taantuman ja
kabotaasiliikenteen voimakkaan

Tästä se alkaa. Oikealta Ahti Myllys , Esa Näätänen, Matti Heikkilä, Martti
Korhonen, Iiro Lehtonen, Teppo Mikkola ja Seppo Makkonen.

Matti Heikkilä.

kasvun vaikutuksia kotimaan
kuljetusmarkkinoihin, peräänkuulutti suomalaiselta kaupalta
ja teollisuudelta yhteiskuntavastuuta, kun nämä valitsevat kuljetuspalvelujen tuottajia, sekä
haastoi niin valtiovallan kuin vastavalitut europarlamentin jäsenet
toimimaan suomalaisen kuljetuselinkeinon toimintaedellytysten
parantamiseksi.
Liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Martti Korhonen esitti valtiovallan tervehdyksen liittokokoukselle. Eduskunnan Liikennevaliokunta kokee Kabotaasiliikenteen kasvun uhkana ja sen
vuoksi tämän kesän aikana Suomeen tulee tiukka lainsäädäntö,
jota pystytään ja tullaan valvomaan. Korhonen totesi, että kansallisomaisuuttamme oleva tiestö on rapautumassa, koska perustienpidon rahoitus on liian
alhaisella tasolla. Korhonen kannatti tiemaksujen korvamerkintää ja käytännön elämän kokemusten huomioimista tiesuunnittelussa. EU:n TEN –verkostosta
tulisi laatia kattava verkko, johon sisältyisi valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti tärkeät pääväylät ja Suomen keskeisille lähialueille johtavat liikenneyhteydet. Eduskunnan liikennevaliokunnan kanta on, että yrittäjäkuljettajat tulee jättää työaikamääräysten ulkopuolelle.
SKAL Oulun lääni ry:n tervehdyksen esitti Matti Heikkilä. Taloustaantumasta huolimatta Oulun läänin vahvuudet ovat
edelleen teknologiateollisuus ja
matkailu, johon liittyviä keskuksia löytyy ympäri maata. Kuljetusala onkin tärkeä työllistäjä

Teatteritalon edustalla oli esillä niin uutta kuin vanhempaakin kuormaautokalustoa.

Oulun läänissä. Tulevaisuudessa toimivan logistiikan merkitys
korostuu. Erityisesti Skandinavian kilven kaivoshankkeet ovat
Oulun läänin alueen logistiikalle
mahdollisuus, mutta se edellyttää toimivaa logistiikkaa. Pohjoinen ulottuvuus eli vakauden,
hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tukeminen Pohjois-Euroopassa Itämeren, Luoteis-Venäjän ja arktisten alueiden maiden välisen yhteistyön avulla
saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa jopa väyläinvestointien painopisteisiin. Oulun alueen logistiikan toimivuus edellyttää käytännössä vähintään moottoriliikennetien tasoista tieliikenneyhteyksiä ja kaksiraiteista rautatieyhteyttä etelän ja pohjoisen välillä, painotti Heikkilä.
Liittokokous eteni jouhevasti
ja vaikka käsittelyssä oli kaikkiaan 21 toinen toistaan parempaa
aloitetta, nuijittiin asiat ryhdikkäästi päätökseen. Moni aloite
menee jatkotyöstöön ponsien
saattelemana. Kokouksen puheenjohtajina toimivat rutinoituun tapaan Matti Heikkilä ja
Juha Rahkola.
Liittokokouksessa luovutettiin tasavallan presidentin myöntämiä ansiomerkkejä. Oulun läänistä Suomen Leijonan ansioristin sai Jari Siekkinen Haapajärveltä ja Suomen Valkoisen
Ruusun 1 luokan mitalin kultaristein Kyösti Ketola Oulusta.
Kun kokoukset oli saatu päätökseen, olikin aihetta päättää onnistunut liittokokousviikonvaihde yhteiseen iltatilaisuuteen, josta myös huokui kepeä ja iloinen
tunnelma. Ensi kesän liittokokouksen pitopaikkana on Turku,
jossa edellisen kerran kokoonnuttiin järjestön 70 – vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

13

Uusi työeläkeote
saatavilla jo verkosta
Jokainen 18–67-vuotias yksityisalalla työskennellyt työntekijä ja yrittäjä saa työeläkeotteen samaan tapaan kuin viime
vuonna. Ilmarinen postittaa otteet nykyisille asiakkailleen
kesä-lokakuun aikana ikäjärjestyksessä nuorimmasta vanhimpaan. Uuden työeläkeotteen voi käydä tarkistamassa
jo nyt Ilmarisen verkkosivuilla
Otteita toimitetaan vuonna 2009
yhteensä noin 3 miljoonaa. Ilmarisen osuus näistä on 730 000
otetta.
Ote sisältää tiedot kaikista työeläkerekistereissä olevista yksityisalan työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta sekä eläkettä kerryttävistä sosiaalietuuksista. Julkisen alan (valtio, kunta, kirkko)
työskentelystä on vain eläkelaitosten yhteystiedot.
Työeläkeotteet lähetetään vuosittain tietojen tarkistamista varten. Työeläke lasketaan työeläkeotteen tietojen mukaan, joten
on tärkeää, että tiedot ovat oikein. Jos tiedoissa on puutteita
tai virheitä, lähetä korjauspyyntö
eläkeyhtiöön otteen mukana tulevien ohjeiden mukaan.
Otteessa on myös arvio vuoden 2008 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Kaikille yrittäjäasiakkaille Ilmarinen on lisäksi laskenut arvion vanhuuseläkkeestä. Arvion tulevasta vanhuuseläkkeestään saavat myös 50
vuotta täyttäneet työntekijät. Työeläkeotteen perusteella yrittäjä voi
arvioida, vastaako eläkkeen taso
odotuksia ja tarvittaessa korottaa YEL-työtuloaan.
Tarkista työeläkeotteesi
verkkopalvelussa
Työeläkeotteet valmistuvat vuosittain loppukeväästä. Kaikkien
asiakkaidemme vuoden 2009 työeläkeotteet ovat jo nyt saatavilla.
Vanhimmat ikäluokat saavat työeläkeotteen postitse vasta syyskuussa. Työeläkeotetta ei tarvitse odotella, vaan sen voi käydä
tarkistamassa jo nyt osoitteessa:
www.ilmarinen.fi/tyoelakeote.

Palveluun pääsee omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.
Palvelussa voi katsoa omat
työskentelytietonsa, tehdä eläkearvioita ja tietojen korjauspyyntöjä.
Kun on avannut työeläkeotteen
verkossa, otetta ei enää lähetetä
postitse ellei pyydä sitä erikseen.
Jos Ilmarisen asiakas valitsee
vuoden loppuun mennessä sähköisen työeläkeotteen vuodesta
2010 eteenpäin, hän osallistuu
kolmen 300 euron arvoisen matkalahjakortin arvontaan.
Yrittäjän eläkeasiat verkossa
Ilmarisen verkkopalveluissa
www.ilmarinen.fi voi helposti hoitaa kaikki eläkeasiat vakuutushakemuksesta eläkkeen hakemiseen asti. Verkosta löytyy myös
runsaasti tietoa eläketurvasta,
työeläkeotteesta ja työskentelyn
vakuuttamisesta.
Vakuutuspalvelussa voi maksaa maksuja, arvioida työtulon
muutoksen vaikutusta tulevaan
vanhuuseläkkeeseen ja hakea
YEL-työtulon muutosta. Sieltä voi
myös helposti tulostaa tarvitsemansa todistukset vakuutuksesta, maksuista ja työtulosta. Yrittäjä pääsee kirjautumaan palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan.
Työeläkeotteiden
postitusaikataulu 2009
Postituskuukausi Otteen saajat
Toukokuu

kaikki ne henkilöt, joilla on
lisävakuutus

Kesäkuu

vuosina 1978–1990
syntyneet

Heinäkuu

vuosina 1970–1977
syntyneet

Elokuu

vuosina 1960–1969
syntyneet
vuosina 1963–1990
syntyneet ruotsinkieliset

Syyskuu

vuosina 1940–1959
syntyneet
vuosina 1940–1962
syntyneet ruotsinkieliset
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Puunkuormauksen
Suomen mestaruus
Orivedelle
Puunkuormauksen Suomen mestari 2009 ratkaistiin perinteiseen tapaan SKAL liittokokouksen yhteydessä Oulussa. Sää suosi niin kilpailijoita kuin yleisöäkin, jota oli
saapunut ilahduttavan runsaasti seuraamaan kisaa. Puitteet kisalle siis
olivat kunnossa. Voittaja löytyi heti
ensimmäisestä kilpailijaparista, kun
Jori Laine Orivedeltä pysäytti kellon aikaan 6.09. Hopealle ylsi Petri
Varkoi Juankoskelta ja pronssimitalin sai Jari Asikainen Kaavilta.
Kisa hopealle tulleen ja kuudennek-

si tulleen taivalkosken Pekka Tauriaisen välillä oli ainoastaan 27 sekuntia. Tämän väliin jäi myös Oulun läänistä Kuusamon Jari Sarajärvi, joka hävisi pronssin ainoastaan kuudella sekunnilla.
Puunkuormaajamestarikiertueen
alkukilpailuja pidettiin kevään aikana kaikkiaan 27 paikkakunnalla.
Puunkuormaajamestari 2009 kiertueen pääjärjestäjinä olivat Cargotec Finland Oy Hiab, Veho Hyötyajoneuvot ja Suomen Kuljetus ja
Logistiikka SKAL ry.

Loppukilpailun tulokset:
Nimi

Kotipaikkakunta Lääni

Laine Jori .................... Orivesi .................
Varkoi Petri ................ Juankoski .............
Asikainen Jari ............. Kaavi ....................
Sarajärvi Jari .............. Kuusamo ..............
Malmstedt Kari .......... Enonkoski ............
Tauriainen Pekka ........ Taivalkoski ..........
Matikainen Tommi ..... Kouvola ...............
Ranto Olli ................... Pihtipudas ............
Kaihua Janne .............. Rovaniemi ...........
Hämäläinen Erno ....... Imatra ...................
Koskimies Hannu ....... Lieksa ..................
Ranne Jani .................. Merikarvia ...........

Aika

Länsi-Suomi .................... 6.09
Itä-Suomi ......................... 6.30
Itä-Suomi ......................... 6.34
Oulun lääni ...................... 6.40
Itä-Suomi ......................... 6.52
Oulun lääni ...................... 6.57
Etelä-Suomi .................... 7.06
Länsi-Suomi .................... 7.09
Lapin lääni ...................... 7.28
Etelä-Suomi .................... 7.31
Itä-Suomi ......................... 7.40
Länsi-Suomi .................... 9.28

Pohjoisen kansanedustajia evästettiin
SKAL Oulun lääni ry sekä
Lapin Liikenneyrittäjät ry toteuttivat yhteisen tietoiskutilaisuuden Oulun ja Lapin läänin kansanedustajille helmikuun lopulla SKAL:n tiloissa
Helsingissä. Tilaisuuteen
osallistui kaikkiaan seitsemän
edustajaa. Ennakkoilmoittautumisen mukaan osanottajien määrä olisi noussut
kaksinkertaiseksi, mutta samaiselle illalle oli siirtynyt
yleiskeskustelu Lex Nokiasta, johon lähes jokainen kansaedustajista halusi lausua
oman mielipiteensä. Todettakoon, että vielä tapahtumamme alkaessa oli yli 50

Tehokasta puunkuormausta. Asialla Pekka Tauriainen Taivalkoskelta.

Informaatiota välitettiin luontevasti ruokailun yhteydessä. Vasemmalta
Timo Korhonen, Lyly Rajala ja Janne Seurujärvi. Edessä SKAL:sta Antti
Kalliomaa.

puheenvuoroa em. asiasta
käyttämättä.
Tilaisuudessamme pitivät
puheenvuorot SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, joka
kävi läpi ajankohtaisia kuljetusalamme asioita. Lisäksi
puheenjohtajat Matti Heikkilä ja Kari Kähkönen sekä
toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti nostivat asioita esille etenkin pohjoissuomalaisten yrittäjien perspektiivistä.
Korostetusti esillä olivat ajo- ja
lepoaikalakiin tarvittavat joustot, työaikadirektiivin eteneminen, kabotaasi sekä tieasiat.
Tapahtuma koettiin molemmin puolin onnistuneeksi
ja samanlaista toimintaa tultaneen jatkamaan myös tulevina vuosina. Tilaisuuteen
osallistuivat Oulun läänin kansanedustajista Merja Kyllönen, Timo Korhonen, Mirja
Vehkaperä, Inkeri Kerola,
Lyly Rajala sekä Pekka Vilkuna. Lapin lääniä edusti
Janne Seurajärvi.
Todettakoon, että Merja
Kyllönen riimitti päivän aiheesta runon, joka on luettavissa ohessa.
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Autoilijaillat kustannustietoisuuden parissa
Tämän talviset autoilijaillat toteutettiin tehokkaina koulutustilaisuuksina. Kajaanissa ja Kuusamossa uuden kustannuslaskentaohjelman läpikäymiseen ja indeksin käyttöön opasti SKAL:sta Petri Murto.
Samaa teemaa kävi läpi Oulussa ja
Ylivieskassa toiminnanjohtaja
Heikki Huhanantti.
Palaute kurssista ja saatujen apuohjelmien hyödyntämisestä oli
myönteistä. Erilaisten vertailulaskelmien teko käy uudella ohjelmalla
todella nopeasti. Ja jos toimitaan
samanaikaisesti nettiyhteydellä, voidaan käydä linkin kautta hakemassa
SKAL:n jäsensivuilta esim. uusim-

Jukka Pakaslahti.

Katri Ekström.
Kajaanissa pidettiin ennen koulutusta Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n vuosikokous.

Petri Murto veti tehokkaasti koulutussession.

Janne Simola.

Leena Sankilampi.

mat palkkataulukot, laskelmia varten. Petri korosti, että kuorma-autoliikenteen kuljetusindeksissä tapah-

tuvien muutoksien vaikutuksen seuranta omassa yritystoimintassa on
syytä selvittää kuukausittain. Ehkäpä myös autokohtaisten vertailujen
teko on syytä ottaa tarkempaan syyniin, jos kalustoa on enemmän. Sillä
voihan olla niin, että joku autoista
syö pitkälle muiden autojen tuloksen. Siinähän ei ole pitemmän päälle mitään järkeä.
Koulutukset olivat jatkoa viime
syksynä pidetylle laajaan eri liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin
perehdyttäneeseen koulutustilaisuuteen, johon lokakuussa osallistui
ennätykselliset 120 osanottajaa eri
puolilta Pohjois- Suomea.
Kuusamossa ja Oulussa oli mu-

kana liikeystävistä Teboilin aluemyyntipäällikkö Jukka Pakaslahti
ja Ylivieskassa Nesteen edustajina
Janne Simola ja Katri Ekström
Vaasasta. Lisäksi Oulussa oli mukana Leena Sankilampi Vervesta.
Leena esitteli TYK kurssia, johon
yrittäjäkunnan kiinnostus ei valitettavasti ole ollut ennakkokaavailuiden mukaista, vaikka tarvetta kurssille varmasti on olemassa. Loppusyksystä käynnistyy uusi kuljettajille suunnattu kurssi, jos saamme
väh. 6 osanottajaa. Jos yrittäjänä
olet tullut asiassa uusiin aatoksiin,
ota myös yhteyttä tänne alueyhdistykseen, niin selvitellään eri vaihtoehtoja Verven kanssa.

Chance – messut
Kuusamossa

Oulun tilaisuudessa käytiin värikästä keskustelua ammattiliikenteen tilasta.

Vaikka tällä hetkellä kaikki
toimialat ovat joutuneet lomauttamaan ja osin myös irtisanomaan työntekijöitään, on varmaa,
että jossakin vaiheessa yhteiskunnan toimeliaisuus lähtee jälleen nousuun. Tuossa vaiheessa
on tärkeää, että tekijöitä riittää.
SKAL on koko valtakunnan tasolla panostanut viime vuosina
aiempaa enemmän erilaisiin koulutusmessuihin, joissa yläasteen
nuoret käyvät hankkimassa tietoa eri ammattivaihtoehdoista.
Helmikuun alussa oli vuorossa
Koillismaan oma tapahtuma, jossa paikalla oli myös kuljetusala.
Auditoriossa esitettiin tiivis yhteenveto kuljetus- ja logistiikkaalan tarjoamista ammattivaihtoehdoista. Lopuksi nuoret katsoi-

Koillismaalle ei ole rautateitä, joten kuorma-autokuljetukset tarvitsevat
tekijöitään. Toivottavasti osa opiskelijoista sai kipinän lähteä kuljetusalalle.

vat modernin Kuljetusala.com
videon, jossa nuoret nettipokerin keinoin esittelivät kuljetusalaa. Tilaisuuteen osallistui satoja yläastelaisia niin Kuusamosta, Taivalkoskesta kuin Posiol-

ta. Syyskuun lopulla SKAL Oulun lääni ry on mukana jo kolmatta kertaa Eteenpäin messuilla Ouluhallissa. Tapahtumaan
käy tutustumassa vuosittain 89000 nuorta.

Kalajoen veteraaniautoilijat potretissa
Ylivieskassa on vakiomääränä 30 osanottajaa, niin oli tälläkin kertaa.

Kuusamossa oli kurssilaisia myös ilahduttavan runsaasti.

Kalajoen Kuorma-autoilijat ry
kutsui entiset veteraanijäsenensä yhteiseen tapaamiseen yhdistyksen vuosikokouksen yhteyteen. Maittavan lounaan jälkeen

Kuvassa tyytyväiset veteraanit.

Matti Rahkola muisteli 50 –luvun alkuaikaa, jolloin suurin osa
koolla olleista veteraaneista oli
kuljetusyrittäjyytensä aloittanut.
Paljon on noista ajoista kamp-

peet muuttuneet eikä kiirettäkään
tainnut olla aivan nykyiseen
malliin vaikka käsipelillä tehtiin
kuormat.
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Tulevaisuuden visioita etsimässä
Tietoyhteiskunnassa kun ollaan,
on syytä selvittää myös SKAL:ssa,
miten videoneuvottelupalveluita
voisi jatkossa hyödyntää niin kuljetusalan järjestötyössä kuin informaation välityksessä ja koulutustapahtumien toteuttamisessa. Kesäkuun
alussa toteutettiinkin testi, jossa
kokeiltiin, voisiko etäkokoustaminen olla yksi osa tehokasta työskentelyä ja SKAL viestintää.
Testikokoukseen osallistui samanaikaisesti väkeä Kajaanista, Rovaniemeltä, Kuopiosta ja Helsingistä. Testi osoitti, että videoneuvotteluiden hyödyntäminen tulee varmasti olemaan tulevaisuutta myös järjestötyössä. Tuleehan samalla osanottajille selvää ajansäästöä, pitkät
matkat jäävät pois ja näin huomioidaan myös ympäristöasiat, jäähän
matkustamisen tuomat päästöt olennaisesti vähäisemmiksi.
Videoneuvottelupalveluita esittelivät Kainuun Puhelinosuuskunnan omistama Ebsolut Oy ja rovaniemeläinen Arctic Connection. Yritykset ovat investoineet yhdessä videoneuvottelupalveluiden mahdollistavaan tekniikkaan. Jo nyt verkosto kattaa koko Suomen.
Todettakoon, että mm. kuormaja linja-autokuljettajien ammattipä-

Kajaanin päässä kokoukseen osallistuivat Heikin lisäksi Hannu Kolehmainen
ja Raimo Peltonen Ebsolut Oy:stä .

tevyysdirektiivin mukaiseen 5 koulutuspäivää sisältävään koulutukseen tulee osallistumaan lähes
100.000 henkeä. Miten koulutus
saadaan viiden vuoden aikana vietyä läpi joustavasti, sillä suurimmalle osalle kurssilaisista ovat lauantait ylivoimaisesti paras koulutuspäivä. Mutta riittääkö kouluttajat ?

Kuva Kajaanista Ebsolut Oy:n neuvotteluhuoneesta. Toisella taululla on
menossa diaesitys ja toiselta taululta näkyy kaikki mukanaolevat tahot.
Vuorovaikutus eri pisteiden kesken toimi hyvin.

Pohdittavana on, voisiko koulutusta toteuttaa niin, että varsinainen
kouluttaja kouluttaa yhdellä paikkakunnalla ja videoneuvottelun toimintatavalla voisi samaa koulutusta
seurata vuorovaikutteisesti usealla
muulla paikkakunnalla. Onko tällainen mahdollista ammattipätevyyskoulutuksessa, siihen saataneen AKE:lta
kannanotot lähitulevaisuudessa.
Tässä vaiheessa on syytä kokeilla järjestelmää SKAL:n omissa kuvioissa ja kun saadaan toiminnat
luotettaviksi, voidaan toivottavasti
edetä asiassa myös muuhun koulutukseen.
Pohjois-Suomessa tullaankin
testaamaan syksyn aikana etäkokoustamista. Voisimme toteuttaa testinä yhteisen autoilijaillan niin, että
osanottajia olisi saman aikaisesti
koolla esim. Rovaniemellä, Oulussa, Kajaanissa, Ylivieskassa ja Kuusamossa.
Uskonkin, että etäkokoustamista tullaan kustannusten ja ajan säästämiseksi käyttämään jatkossa koko
SKAL kentässä. Luonnollista toki
on, että suurin osa tilaisuuksista pidetään jatkossakin normaaleina paikallisina kokouksina ja koulutuksina.

NESTE OILIN D-KORTIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUS LAAJENEE
Neste Oilin D-kortti on Neste
Oil Yrityskortti, joka on tarkoitettu
erityisesti raskaan kaluston dieselostoihin D- ja Truck–asemilla. Kesäkuun alusta alkaen D-kortilla on
voinut tankata dieseliä kaikilla Neste Oil –asemilla ostorajoituksien
mukaan. Liikenneasemien myötä
erityisesti kevyen jakelukaluston soveltuvien tankkauspaikkojen määrä
on kasvanut merkittävästi. Käytössäsi on nyt Neste Oilin laaja verkosto, n. 900 tankkauspaikkaa.

Yksi kortti ja monta
mahdollisuutta
Nyt voit ostaa Neste-dieseliä samalla kortilla kaikilla Neste Oilin
asemilla. Raskaan kaluston sopimushinnallasi voit tankata myös
kevyen kalustosi.
Yrityksesi on mahdollista hyödyntää asiakaskohtainen sopimushinnoittelu D- ja Truck –asemien lisäksi Neste Oil Express-, A24- ja Neste Oil automaateilla sekä nyt myös osalla
Neste Oil -liikenneasemia. Lista sopimushintaisista Neste Oil-liikenneasemista löytyy nettiosoitteesta
www.neste.fi/hinnoittelu. Muilla liikenneasemilla saat senttimääräistä
alennusta aseman mittarihinnoista.

Neste Oil Yrityskortti
tarpeittesi mukaan
Mikäli käytössäsi on dieselka-

luston lisäksi bensakäyttöistä kalustoa, hanki käyttöösi ostorajoitusluokiltaan D-korttia laajempi vaihtoehto. Mitä vähemmän ostorajoitusluokkia kortissasi on, sitä laajemmin pystyt hyödyntämään kortin
tarjoamat edut. Ilman ostorajoitusluokkia pystyt käyttämään korttia
myös Neste Oil -asemien kahvila- ja
ruokailupalveluihin sekä autotarvikkeiden ostamiseen.

Suomen laajin
asemaverkosto
Neste Oilin asemaverkostossa on
noin 900 asemaa. Asemaverkoston
uudistamisella on pyritty lisäämään
tankkausmukavuutta sekä selkeyttämään asemajakoa. Neste Oil -asemaverkosto rakentuu jatkossa kolmesta erilaisesta asemakonseptista:
Neste Oil –asemat, Neste Oil Express –asemat ja raskaan kaluston
Neste Oil Truck –asemat. Neste Oil
–asemat on tarkoitettu kevyelle kalustolle.
Niiden yhteydessä on usein myymälä, josta on mahdollista ostaa
autotarvikkeita ja kahvilapalveluita. Asemilla voi maksaa Neste Oil korteilla, yleisimmillä pankki- ja
luottokorteilla sekä käteisellä. Maksaessasi tankkauksia kortilla, voit
ennen tankkausta valita mittarista, maksatko mittariautomaattiin
vai sisälle kassalle. Asemalla on
voimassa asiakaskohtainen sopi-

mushinta tai alennus mittarihinnasta.
Neste Oil Express –asemilla voit
tankata sekä kevyttä että raskasta
kalustoa. Mittarissa on valittavana
kuorma-autokuvakkeella varustettu
painonappi, jota painamalla voit
nopeuttaa dieselin tankkaustehon
turvallisesti 70 litraan minuutissa.
Neste Oil Express –asemilla on voimassa asiakaskohtainen sopimushinta tai mittarihinta. Laskutusjärjestelmä laskee automaattisesti,
kumpi hinnoittelutapa tulee sopimusasiakkaalle edullisemmaksi.
A24 –automaattiasemat ovat
muuttumassa vähitellen Neste Oil
Express- ja Neste Oil -automaattiasemiksi. Asemilla voi tankata kevyttä ja raskasta kalustoa. Neste Oil
ja A24 –automaattiasemilla on voimassa mittarihinta, asiakaskohtainen sopimushinta tai alennus mittarihinnasta. Mittarihinnan ja sopimushinnan automaattista vertailua
käytetään myös laskutuksessa.
Neste Oil D- ja Truck – asemat
on tarkoitettu raskaan kaluston käyttöön. Mittareiden pistoolit ovat suurtehopistooleja, joiden avulla tankkaaminen sujuu nopeasti. Lisäksi
asemat on sijoitettu raskaan kaluston tilavaatimuksia ajatellen. Asemia on tällä hetkellä n. 300 kpl.
Lähes neljälläkymmenellä asemalla voit tankata myös urealiuosta eli
AdBlue:a.
Neste Oil –asemista löydät osoitteesta www.neste.fi/asemahaku.
Asemahaun avulla voit itse määritellä, millainen asema soveltuu tarpeisiisi parhaiten.
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Monia tulevaisuuteen suuntautuvia
projekteja käynnistynyt
Tämän vuoden puolella on SKAL
Oulun lääni ry päässyt mukaan moneen
kuljetus- ja logistiikka-alan projektiin.
Toivottavasti projekteilla ja niiden tuloksilla on jatkossa merkitystä myös yrittäjäkunnallemme.
Huhtikuussa käynnistyneessä valtiovarainministeriön lähilogistiikkaprojektissa olemme SKAL:n edustajana. Lisäksi Koillismaalle ja Kainuuseen kohdentuu Kala-leader -hanke, jossa pyri-

tään kehittämään kalastuksen osalta toimintatapoja, jossa kalastajat voivat keskittyä nykyistä tehokkaammin omaan
ammattiinsa ja saataisiin rakennettua toimintatavat, jotka kiinnostaisivat myös
nuoria lähtemään vakavasti miettimään
kalastusta ammattina.
Kuljetuksen operointi on iso haaste.
Tuorekalan ja kalatuotteiden saaminen
laadukkaasti kuluttajien pöytiin on haaste, johon pilottiprojektin avulla pyritään

Kalatalouden yhtenä
haasteena myös logistiikan
kehittäminen
Kainuun ja Koillismaan kalaleaderohjelman tavoitteena on elinkeinokalatalouden kehittäminen. Ohjelmalla on
kaksi toimintalinjaa; tuotteiden saaminen markkinoille ja elinkeinon vahvistaminen sekä uudistaminen.
Koillismaan ja Kainuun alueella on
tällä hetkellä n. 150 kala-alan yritystä,
kalastajia, kalankasvattajia ja –jalostajia. Kaikille yhteinen ongelma on logistiikan kustannustehokkuus ja sujuva toteutus. Haastetta riittääkin logistiikan
kehittämiseksi. Onhan kuljetuksissa
myös noudatettava elintarvikelakia ja
sen määräyksiä kylmäkuljetuksista.
Lähiaikoina logistiikan muutoksia
tulee aiheuttamaan Kuusamoon tuleva
kalatalo, jalostusyritysten suunnitellut
laajennukset ja mahdolliset lähiruokahankkeet.
Tulevien muutosten ja nykyisen tilanteen parantamiseksi Kalaleader käytäntöön- hanke teettää loppuvuoden aikana Kainuun ja Koillismaan alueelle
kalatalouspuolen logistiikan perusselvityksen.
Selvityksessä saadaan ehdotus logistiikan kehittämismahdollisuuksista ja
tarvittavista toimenpiteistä. Projektin
avustajana ja ideoijana toimii myös
SKAL Oulun lääni ry.
Kalaleader hankkeen logistiikkaselvityksellä on selvät yhtymäkohdat val-

tiovarainministeriön lähilogistiikkaprojektiin. Todettakoon, että lihapuolella
on em. haasteita pohdittu jo aiemmin
Sisä-Suomessa.
On selvää, että kun alkutuotannon
puolella volyymit ovat suhteellisen pieniä, on verkostomalleja ja toimintaa kehitettävä yhteistyössä eri tahojen kanssa
niin, että myös kuljetuksien osalta löydetään järkevä ja kannattava toimintamalli.
Ainakin seuraavat ongelmat odottavat ratkaisua; miten vastuukysymykset
ratkaistaan kuljetuksissa, mikä on kylmäkapasiteetin tarve ja mitä muita vaatimuksia asetetaan kuljetuskalustolle ja
mitkä on kaupan vaatimukset logistiikkaketjussa. Tärkeää on myös aikataulukysymysten ratkaisu ja tiivistää toimintaverkostoa.

Tulevaisuuden haaste - miten
saada riittävästi kuljettajia
ammattiliikenteen tarpeisiin
Puolustusvoimien rooli
korostuu
Tämän vuoden syyskuun 10. päivän
jälkeen autokoulussa kuorma-autokortin ajavien mahdollisuudet siirtyä suoraan ammattikuljettajaksi poistuu. Tähän astihan on suurin osa kuljetusalalla
toimivista tullut alalle juuri tätä kautta
Tällä hetkellä logistiikan perustutkinnon kautta tulevien määrä ei riitä
alkuunkaan kattamaan vuosittaista kuljettajatarvetta.
Lisäksi aikuiskoulutuskeskukset ovat
aktivoituneet ja lisänneet koulutustarjontaa.
Keskeisessä roolissa tulee olemaan
jatkossa puolustusvoimat. Siellä koulutetaan mm. tänä vuonna 3700 kuljettajaa, joista 1100 annetaan CE ajokorttikoulutus ja 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Lisäksi C luokan ajokorttikoulutus ja 140 tunnin perustason koulutus annetaan 2600 varusmiehelle.
Insinöörikomentajakapteeni Ilmo
Suurnäkin mukaan kaikki C JA CE
kortin suorittaneet ovat heti valmiita siirtymään siviiliin päästyään ammattiliikenteen palkkalistoille. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että ennen kuin henkilö on täyttänyt 21 vuotta, on kortti
muutettava vastaamaan siviilimaailman
kriteerejä. Todettakoon, että SKAL on
esittänyt, että tätä aikaa muutettaisiin
viideksi vuodeksi, jotta varusmiespalvelun jälkeen jäisi riittävästi aikaa harkita ja
katsoa, mihin ammattiin nuori haluaa.

SKAL tiivistää
yhteistyötä puolustusvoimien kanssa – myös
pohjoisessa
Kun koulutuskriteerien muutokset
olivat tiedossa, ovat puolustusvoimat ja
SKAL pohtineet, miten rakentaa toimintamalli, jolla saadaan koulutettua
riittävä määrä kuljettajia ja toisaalta
miten voidaan rakentaa toimintatavat,
jotka ajavat molempien tahojen tarpeita.
Luonnollisesti puolustusvoimien tavoitteena on saada koulutettua mahdollisimman hyviä kuljettajia tarpeisiinsa
ja tavoitteena on myös, että puolustusvoimain koulutuksen jälkeen mahdollisimman moni toimisi työkseen ammattikuljettajina, jotta valmiudet hoitaa puolustusvoimien kuljetuksia kriisitilanteissa onnistuu.
Toukokuun lopulla pidettiin Lahdessa Hämeen rykmentissä ”Kuljettajakoulutuksen yhteistoiminta- tilaisuus”, johon osallistui Puolustusvoimi-

mulaattoreita on tulossa Muhokselle hiukan myöhemmin.
Edellä mainittujen myös erilaista EU
rahaa sisältävien projektien lisäksi on
SKAL:n pääkonttori käynnistänyt tiiviin yhteistyön puolustusvoimain kanssa. Taustalla ammattipätevyysdirektiivin tuomat erittäin kovat haasteet. Miten
saadaan toimialallemme riittävästi kuljettajia. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman moni puo-

lustusvoimissa kuorma-auto- tai yhdistelmänkortin hankkiva nuori jäisi siviiliin siirtyessään kuljetusalan palvelukseen. Tässä projektissa, joka on jatkuvaa
yhteistyötä vuodesta toiseen edellyttää
vahvaa sitoutumista koko toimialaltamme. Tarvitsemme mukaan kaikkia niitä
kuljetusyrityksiämme, jotka ovat valmiita lähtemään esittelemään, minkälaisia töitä varusmiehille siviilissä on tarjottavana.

Lähilogistiikkayrittäjyysprojekti
– tavoitteena saada
pilottikokeilu Pudasjärvelle

lähilogistiikkayrittäjyyskokeilu esimerkiksi kolmessa kohteessa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.

Taustaa

Toimikausi, tavoite ja
tehtävät

rakentelemaan toimintamalli. Yhtymäkohtia lähilogistiikkaprojektiin on runsaasti.
Lisäksi olemme mukana Oulun Seudun koulutuskuntayhtymän ja Oulun
Seudun ammattiopiston simulaattorihankkeen ohjausryhmässä. Projektin
tuloksena saadaan jo ensi vuoden alussa
Kempeleeseen Pohjois-Suomen ensimmäinen kuorma-autosimulaattori. Lisäksi energiapuun korjuuseen liittyviä si-

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi nimesi Timo Kietäväisen
15.10.2007 selvitysmieheksi selvittämään julkisen asiakaspalvelumallin uudistamista, erityisesti yhteispalvelumallin kehittämistä. Selvitysmies jätti raporttinsa 12.6.2008. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli
selvitysmiehen ehdotuksia 30.10.2008
ja puolsi yhteispalvelun laajentamishankkeen asettamista. Valtiovarainministeriö on asettanut ko. hankkeen johtoryhmän 15.12.2008. Hankkeen valmisteluryhmänä toimii paikallishallinnon ja palvelujen yhteistyöryhmä. Yhteispalvelun laajentamishankkeen toimikausi on 15.12.2008 - 31.5.2010. Hankkeen tavoitteena on konkreettisesti lisätä yhteispalvelupisteiden määrää, laajentaa olemassa olevien yhteispalvelupisteiden palveluvalikoimaa sekä laajentaa yhteispalvelun menettelytapoja ja
luoda sen käyttöön uusia työvälineitä.

Tarvetta lähilogistiikan
kehittämiselle
Väestön ikääntyessä sekä toisaalta
kaupallisten ja julkisten palvelujen fyysisen palveluverkon harventuessa lähikuljetusten järjestäminen kustannustehokkaasti koetaan useiden toimijoiden
taholla erittäin suurena haasteena. Energian kallistuminen lisää luonnollisesti
vielä osaltaan tätä haastetta. Kauppa,
posti, kunnan eri hallintokunnat, pankit
ja monet muut toimijat tarvitsisivat kusen edustajia koulutuskeskuksista sekä
niiden alaisuudessa toimivista joukkoosastoista sekä SKAL:n toimihenkilöitä
niin keskusjärjestöstä kuin alueyhdistyksistä.
Tilaisuuden avannut Hämeen rykmentin komentaja eversti Hannu Al’en
totesikin, että edessä on puolustusvoimien osalta elämän ja kuoleman kysymys. Hän kuitenkin uskoi, että yhteistyön avulla haasteista selvitään. Nyt ollaan menossa hyvään suuntaan. Hän korosti, että Puolustusvoimat katsoo tässä
tapauksessa asioita omista lähtökohdistaan ja muu yhteiskunta omistaan. Tämä
uudistus maksaa, joten koulutusuudistuksen kustannuksien maksaminen ei voi
olla yksinomaan puolustusvoimien asia,
saadaanhan tämän koulutusputken kautta tekijöitä myös siviiliin. Al’en painotti.
Insinöörikapteeni Ilmo Suurnäkki
totesi, että koulutusuudistus on tiedostettu ja uuden työt tältä osin on aloitettu
jo vuonna 2008. Hän uskoo, että SKAL
yhteistyöllä päästään pitkälle ja kaikki
tahot tulevat siitä hyötymään. Suurnäkin mukaan koulutuksen rahoitus on
haaste. Koulutuskaluston puute on myös
ollut selkeä. Onneksi kalustoa on saatu
vuokrattua siviilimaailmasta
Tilaisuudessa puhunut SKAL toimitusjohtaja Iiro Lehtonen korosti myös,
että koulutusuudistus on iso asia. Iiro
totesi, että puolustusvoimat varmistaa
osaltaan sen, että tällä menetelmällä saadaan kuljetusalalle työntekijöitä ja alan
toimivuus turvataan 20- 30 vuotta eteenpäin.
Kouluttaja Sakari Kaikkonen
SKAL:sta korosti, että uusi ammattipätevyyskoulutus on todellinen haaste kuljetusalalle. Jatkokoulutuspäiviä on tä-

tannustehokkaampia ratkaisuja lähikuljetustarpeisiinsa.
Tähän mennessä jokainen toimija on
pyrkinyt tehostamaan lähilogistiikkaa
järkiperäistämällä omia toimintojaan.
Tällä tiellä ei ole enää paljonkaan saavutettavissa. On haettava uusia ratkaisumalleja. Kunnissa on ryhdytty yhdistelemään joitakin eri hallinnonalojen kuljetuksia jonkin verran. Myös yksityiset
kuljetusyritykset luonnollisesti ovat pyrkineet hakemaan kustannustehokkaita
vaihtoehtoja. Tulokset näistä toimintamalleista ovat toistaiseksi olleet varsin
vaatimattomia.
Selvitysmies Timo Kietäväinen esittää lähilogistiikkayrittäjyyskokeilun
aloittamista muutamassa kohteessa Itäja Pohjois-Suomessa. Ideana kokeilussa
on kehittää aivan uudenlaista lähikuljetusten ratkaisutapaa, jossa yrittäjä sopimusperusteisesti tuottaa kuljetuspalveluita kunnalle (lääkkeiden, ruoka-annosten, lainakirjojen jne. kuljetusta), postille ja vähittäiskaupalle (elintarvikeostojen kotiinkuljetus)
Lähilogistiikkayrittäjyyden toimintamallityön taustana ovat selvitysmies
Kietäväisen esitys:
Valmistellaan lähilogistiikkayrittäjyyden toimintamalli ja käynnistetään
hän mennessä (18. 5.) koko valtakunnassa suoritettu 44634 koulutuspäivää
kun vuoden 2014 loppuun mennessä on
saatava kasaan lähes 500.000 koulutuspäivää. Tällä hetkellä koulutuslupia on
150 kouluttajalla.

Suurimmalla osalla
varusmiespalvelukseen
tulevista henkilöautokortti taskussa
Kun pääosalla alokkaista on henkilöautokortti, on koulutuksessa haastetta. Puolustusvoimat tulee kouluttamaan
vuosittain 3700 kuljettajaa 14 koulutuskeskuksessa sekä yhdeksässä näiden alaisuudessa toimivassa joukko-osastossa.
Tällä hetkellä on tätä koulutusta suorittamassa puolustusvoimain oman väen
lisäksi ulkopuolisia palveluntuottajia 18.
Ilmo Suurnäkin mukaan jatkossa tullaan
kouluttajien kanssa tekemään 8 vuoden
sopimuksia. Todettakoon, että mm. vuonna 2008 valtakunnassa koulutettiin 2050
yhdistelmäkorttilaista, joista puolustusvoimien osuus oli 1760 !

Lähilogistiikkayrittäjyysprojektin
toimikausi on 19.3.2009 - 15.5.2010.
Projektin tavoitteena on selvittää millä
edellytyksillä ja millä tavalla voidaan
toteuttaa sekä konseptoida lähilogistiikkayrittäjyysmalli. Lisäksi tavoitteena on
selvittää mahdollisia lainsäädännön
muutostarpeita ja – mahdollisuuksia.
Projektin tehtävät jakaantuvat kahteen vaiheeseen: 1 . Vaihe (helmikuu –
heinäkuu 2009),. Tehdään selvitys, joka
koostuu mm. olemassa olevien toimintamallien, autoon soveltuvien tuotteiden ja palveluiden, sekä mahdollisten
lakimuutostarpeiden kartoittamisesta.
Liiketoiminnan kannattavuuden arviointi taustaselvityksen pohjalta sekä päätös
jatketaanko konseptointiin ja pilotointiin
Projektin toinen vaihe edellyttää
Yhteispalvelun laajentamishankkeen
johtoryhmän hyväksynnän.
2. Vaihe (elokuu 2009 – toukokuu
2010) Toiminnan konseptointi ja pilotoinnin valmistelu, Pilotointi, pilotoinnin arviointi ja johtopäätökset ja ehdotukset lähilogistiikkayrittäjyysmallin
käyttöönotosta ja soveltamisesta sekä
harvaanasutuilla että kaupunkiseuduilla

Projektin työryhmä
Pohjois-Suomesta projektin työryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila Pudasjärven kaupungista ja SKAL:n edustajana Heikki Huhanantti.
Suurnäkin mukaan pyrkimyksenä on
lisäksi tarjota kertausharjoitusten aikana 7 tunnin ammattipätevyyskoulutusta, jolloin uskotaan, että myös työnantajat ja kuljettajat näkevät kertausharjoitukset hyvän asiana, jos osa päivistä
voidaan lukea ammattipätevyyskoulutuspäiviksi.
Päivän päätteeksi ideoitiin, mitä yhteistyötä Puolustusvoimat ja SKAL voisivat tehdä ja miten kontaktit siviilimaailmaan hoidetaan. Ehdotuksia tuli runsaasti. On tärkeää informoida jo kutsunnoissa, että 362 vuorokauden palveluksen yhteydessä on mahdollisuus hankkia itselleen ammatti.
Nyt on myös tärkeää, että kaikki ne
kuljetusyritykset, jotka suunnittelevat
pitkäjänteisesti kuljettajien rekrytointia, lähtisivät mukaan infotilaisuuksiin.
Tavoitteenamme on, että aina kun uusi
saapumiserä tulee, pidetään alokkaille
informaatiotilaisuuksia, joissa olemme
mukana kertomassa, mitä kuljetusalana
voimme siviilissä tarjota. Jos asia kiinnostaa, ilmaise kiinnostuksesi soitolla
0400 282 785 tai pistä sähköpostia
heikki.huhanantti@skal.fi

Ensimmäinen kuorma-autosimulaattori Pohjois-Suomeen
Tällä hetkellä Suomessa on vain kaksi
kuorma-autosimulaattoria koulutuskäytössä ja tarve määrän lisäämiseksi on
selkeä. Nyt tilanne kohenee Oulun alueella, kun ensi vuoden alussa on Oulun
Seudun Ammattiopiston Kempeleen yk-

sikköön on tulossa kiinteä kuorma-autosimulaattori.
Muutoinkin Oulun Seudun koulu-
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valvomaan, mutta ulkomaalaisia ei.
Poliisilla ja kuljetusalalla voisi
olla paljon yhteisiä asioita, jotta voitaisiin pyrkiä viemään eteenpäin,
mm. tiestön kuntoon liittyvät asiat
ja keskikaistojen tarve.
Myös poliisin edustajat pitivät
pisteytysjärjestelmää nykyistä parempana vaihtoehtona. Se vapauttaisi resursseja ja vaikuttaisi näin
työn tuottavuuteen.
Lopuksi käytiin monipuolista
keskustelua kuljetusalan tilanteesta
ja valvonnasta.
Esillä olivat tuttuun tapaan myös
ylikuorma-asiat. Tuotiin esille, eikö
poliisi voi kohdentaa valvontaa suoraan niihin yrityksin, joiden se tietää rikkovan jatkuvasti tieliikenteen
sääntöjä ja lakeja. Tässä yhteydessä

Jarmo Rintanen totesi, että poliisi
suorittaa kaiken aikaa ns. näkymätöntä valvontaa. Ammattiliikenteen
mielestä ei kuitenkaan ole asiallista,
että liikkuvan poliisin partio pysäyttelee ajoneuvoja siviilivaatteissa. Todettiin, eikö tuollainen toiminta liity rikollisten seurantaan eikä ammattiliikenteen valvontaan. Kysyttiin myös, mitä tarkoitusperiä liikkuva poliisi ajaa, kun poliisi on yhdessä tiedotusvälineiden kanssa tekemässä uutisjuttuja ja kannanotot
viesteissä leimaavat valitettavasti
koko kuljetusalan.
Loppukritiikistä huolimatta tilaisuus koettiin tarpeellisesti ja vuoropuhelua tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina.
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tuskuntayhtymän ja Oulun Seudun Ammattiopiston hanke Mobiili- ja simulaatio-oppimisympäristön kehittämisestä bioenergiaja logistiikka - alalle etenee rivakasti.

Hankkeen tavoitteet
kannatettavat ja
haasteelliset
Hankkeen tavoitteena on kehittää bioenergia- ja logistiikka-alan
koulutuksen oppimisympäristöjä
vastaamaan paremmin opiskelijoiden, alan koulutuksen ja työelämän
tarpeita.
Hanke myös tukee kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista
vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä opetuksessa ja opetukseen osallistumisessa. Lisäksi
hankkeella tullaan parantamaan koulutustarjontaa ja laatua ja uudet koulutusjärjestelmät tulevat tiivistämään ja luomaan uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämän
välille, jolloin tiedon jakaminen ja
jaetun asiantuntijuuden käyttäminen
paranevat.
On ollut hienoa, että jo heti alkuvaiheessa kutsui Oulun Seudun koulutuskuntayhtymä ja Oulun Seudun
Ammattiopisto kuljetus- ja energiaalan toimijat mukaan hankkeen ohjausryhmään.
Todettakoon, että nyt on jo visioitu, että jatkossa myös kuorma- ja
linja-autoalan ammattipätevyyskoulutukseen on rakenneltavissa uusia
käytännönläheisiä koulutuspaketteja.
Todettakoon, että SKAL on neuvotellut muutoinkin yhteistyön kehittämisestä ja tiivistämisestä em.
koulutustarjonnan osalta.
Projektirahoituksella hankitaan
Kempeleen yksikköön logistiikkaalan tarpeisiin soveltuva kuormaautosimulaattori, jolla opitaan raskaan ajoneuvon käsittelyä sekä ta-

SKAL Liittokokous 2009 julkilausuma:
loudellista ajoa. Lisäksi hankitaan
simulaattori Muhoksen yksikköön
energiapuun korjuussa käytettävien
koneiden käsittelyn oppimiseen.
Lisäksi toteutetaan uutta teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat mobiilin etäopiskelukäytön. Tavoitteena
on myös opiskelijoiden ja opettajien paremmat mahdollisuudet käyttää mobiilia informaatiotekniikkaa
opiskelun tukena. Tärkeää on, että
jatkossa on mahdollisuus toteuttaa
paremmin kestävää kehitystä tukevaa koulutusta, koska opetuksessa
tarvittavan kaluston ja niissä käytettävän fossiilisten polttoaineiden
määrä vähenee.
Hankkeen suurin yksittäinen toimenpide tähän mennessä on ollut
yhdistelmäajoneuvosimulaattorin
hankinta ja siihen liittyvä kilpailutusprosessi. Valinta kohdistui norjalaiseen AutoSim AS yhtiön simulaattoriin. Todettakoon, että kyseinen yritys on tehnyt pitkään erityyppisiä simulaattoreita mm. Norjan armeijan käyttöön. Kempeleeseen on tulossa kiinteä simulaattori,
sillä siirrettävien simulaattoreiden
hinnat olivat selkeästi korkeammat,
kuin mitä hankerahoituksessa on
käytettävissä.
Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, jossa kuljetus- ja logistiikka-alan edustajina toimivat Heikki
Huhanantti SKAL Oulun lääni
ry:stä sekä Ville Vähälä Kl. Vähälä
Oy:stä. Lisäksi energiapuolen edustajina Markku Törmänen Koneyrittäjät ry:stä sekä koneyrittäjä
Antti Tiikkainen.

Timanttiristi

Kauko Karhulle on myönnetty Yrittäjäristin Timanttiristi 30.
vuoden yrittäjätoiminnasta. Merkin luovutti Kajaanin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Eero Suutari. Onnittelut !

Nöyristelyn on loputtava –
suomalaisuus kunniaan
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokous vaatii
tekoja kotimaisen sinivalkoisen
kuljetuselinkeinon puolesta.
Suomalaiset päättäjät eivät
voi jatkaa linjalla, joka tuhoaa
kotimaisen yrittäjyyden.
Pitkien etäisyyksien Suomessa kuljetussuorite asukasta kohden on Euroopan korkein. Maanteiden tavaraliikenne on tärkein
kuljetusmuotomme ja hoitaa tehokkaasti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemat kuljetukset. Kumipyöräliikennettä ei
voi korvata.
Tässä taloudellisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää
huolehtia siitä, että kotimainen
kuljetuselinkeino säilyy suomalaisilla yrittäjillä. Suomen logistiikkakustannukset ovat noin 30
miljardia euroa. Onko tämän arvoinen elinkeino varaa hukata
ulkomaisiin käsiin mm. lainsäätäjän toimenpitein? jyrähtää
SKAL.
Kuten juuri työaikadirektiiviäänestyksessä näimme, niin kaikki Suomen EUparlamentaarikot
eivät suinkaan välitä kotimaisista linjauksista eivätkä tue suomalaista yrittäjyyttä. Vasemmistoliiton, vihreiden ja demarien
europarlamentaarikot kampittivat Suomen hallituksen päätös-

tä, jota eduskunnan liikenne- ja
viestintävaliokunta yksimielisesti tuki.
SKAL vaati liittokokouksessaan nöyristelyn lopettamista ja
kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten parantamista. Sinivalkoisen kuljetuselinkeinon kansantaloudellinen ja työllistävä vaikutus on merkittävä; kotimainen
tavaraliikenne työllistää suoraan
noin 60 000 henkilöä. Me pidämme pyörät pyörimässä.
Kuljetusalaa on ärsyttänyt ulkomaalaisten lisääntyvät Suomen sisäiset tavarankuljetukset.
Laittoman kabotaasin pois kitkemiseksi on SKAL:n vaatimuksesta vihdoin tulossa lakimuutoksia. Valvontaan saadaan kunnolliset työkalut, mikä on hyvä
esimerkki SKAL:n ja lainsäätäjän toimivasta yhteistyöstä. Ulkomaalaisten suorittamat kuljetukset on todistettava esim. rahtikirjalla tai muulla luotettavalla
todisteella. Jollei kuljettajalla ole
esittää vaadittavia todisteita, kuljetus pysäytetään siihen paikkaan. Liittokokous edellyttää poliisilta myös aktiivista valvontaa.
SKAL vaatii sinivalkoista
ryhtiliikettä myös kuljetusten
ostajilta, sillä suomalaisilla kuljetuksilla on isänmaa.

Etsinnässä
SKAL
Oulun lääni ry:n
nuorisovastaava
Jos olet kiinnostunut toteuttamaan yhdessä muiden nuorten SKAL jäsenyrittäjiemme kanssa yhteistä, omalle ikäluokalle
suunnattua toimintaa, ota
yhteyttä Heikki Huhananttiin 0400-282 785 tai
heikki.huhanantti@skal.fi.
Jos tiedätte tällaisia henkilöitä, laittakaa vihjettä tulemaan, niin olemme heihin yhteydessä.
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Alucar Oy
Maksamaantie 186, 66640 MAKSAMAA
Puh. 0207 851 720 • Fax 0207 851 740
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MAAILMAN VAHVIN TOIVOTTAA
ASIAKKAILLE HYVÄÄ JA LÄMMINTÄ
KAUPALLISTA KESÄÄ!

Haapajärvi: Kauppakatu 45, p. 010 401 3890
Kajaani: Timperintie 18, p. 010 401 3260
Kuusamo: Airotie, p. 010 401 3930
Oulu: Nuottasaarentie 4, p. 010 401 3510,
Ilmarinkatu 16, p. 010 401 3820
Elokuussa: Pauketie 12, Vasaraperä

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

www.vianor.com

