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Lehti on luettavissa:
www.skal.fi/pohjantie
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ONNITTELEMME

TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

Varaosat:

(08) 426 181

Faxi

(08) 426 182

75 -vuotta

Konttori:

(08) 426 183

30 .6. Eine Karppinen
Ristijärvi

Esko Eros

0400-382 803

.

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

70 -vuotta

Yhteenvedon
aika
Kesäkuun lehdessä tuli pohdiskeltua, joko taantuman pohja olisi
sivuutettu. En tuossa yhteydessä lähtenyt ennustajaksi ja varmasti oli
hyvä näin. Kun seuraa tiedotusvälineissä eri asiantuntijoiden kannanottoja, ei vieläkään ole selkeää, yhteneväistä näkemystä, joko maailmantalouden suunta on kääntymässä nousuun.
Taantuma onkin valitettavasti kohdistunut moneen kuljetusyrittäjäämme konkreettisesti. Monella kuljetussektorilla ajomäärät ovat vähentyneet ja hintataso alentunut. Tämä yhtälö on johtanut siihen, että
myös kassakriisi on monelle tätä päivää. Kuitenkin Oulun lääni on
selvinnyt ainakin tähän asti keskimääräistä vähäisemmin konkurssein.
Kunhan tämän talven yli jaksetaan luovia, on myös toimialamme
tilanne kohenemassa. Merkkejä on, sillä kun ottaa tarkasteluun esim.
metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden viimeaikaiset viestit, on tilanne
kohentumassa, joskin hitaasti, Sellun hinnan selkeä nousu on käynnistänyt jo useita kylmillään olleita laitoksia. Myös sahateollisuuden myynti
on ainakin Oulun läänin sahoilla tällä hetkellä suotuisalla mallilla.
Sodankylän Kevitsan kaivoksen rakentaminen alkanee ensi vuoden
alkupuolella ja Kolari-Pajala kaivoksen osalta odotellaan päätöksiä.
Soklinkin ratkaisu on myös ensi kesään mennessä tiedossa.
Ja erityisen positiivista on se, että monilla sektoreilla on suunnittelupöydille alkanut tulla taas aihioita, joiden loppuunsaattaminen aina
rakentamispäätöksiin asti voi hyvinkin olla alkavan vuoden asioita.
”Valoa on nähtävissä, jos sitä haluaa nähdä”, näin asian tiivistäisin.

Nuorten aktivointi tärkeää
Nuorten saaminen mukaan järjestötoimintaan on haastavaa, eikä
yksin meidän järjestömme ongelma. Aika, arvot sekä samalla yrittäjien
tarpeet on muuttuneet.
Yhteiset kokoukset koetaan toki edelleenkin hyväksi keinoksi saada
uutta tietoa toimialasta, mutta etenkin nuorten kohdalla näiden kokousten paikan on ottanut netti ja sen tarjoamat palvelut.
Ja tottahan se on, netin välitykselle saa helposti hankittua tarvitsemansa tiedon. Myös SKAL on tässä tiedonvälitystoiminnassa tehnyt
hyvää työtä. Jotta molemminpuolinen viestittäminen onnistuisi jouhevasti, tarvitaan koko jäsenkunnan sähköpostiosoitteet käyttöömme. Toivottavasti mahdollisimman moni laittaisi pikaisesti tulemaan nykyisen
käytössä olevan sähköpostiosoitteen, jotta tiedonkulku pelaisi.
Mutta nuorten saaminen kokoon myös muutoin olisi jo yhteisöllisyyden vuoksi erittäin tärkeää. Olemme etsineet jo vuoden ns. nuorisovastaavaa, joka keräisi muutaman yrittäjän tiimin. ideoisi ja olisi mukana
toteuttamassa nuorten lähtökohdista toteutettavia tilaisuuksia.
Nyt samaan asiaan on pureuduttu myös SKAL:n jäsenhankintatyöryhmässä, joka saa työnsä päätökseen kevääseen mennessä. Uskon, että
sieltä löytyy eväitä niin uusien jäsenten hankkimiseen kuin yrittäjäkunnan aktivoitumiseen.
Todettakoon, että SKAL Oulun lääni ry kutsuu Ouluun lauantaina 30.
tammikuuta alle 35 - vuotiaita jäsenyrittäjiä ja jäsenkandidaatteja.
Pidämme heille ideointipalaverin, jonka jälkeen siirrytään Oulun jäähalliin seuraamaan Kärpät – HIFK ottelua. Nyt aktiivisesti mukaan. ”Niin
ja ei me nyt niitä syntymäaikoja tarkisteta”, vaan mukaan vaan, jos aihe
kiinnostaa.

Uusia toimijoita Oulun lääniin
Vuoden 2010 alusta yhdistyy Himanka Kalajoen kuntaan. Toivotamme kaikki himankalaiset kuljetusyrittäjät tervetulleiksi mukaan SKAL
Oulun läänin ja Kalajoen Kuorma-autoilijoiden toimintaan. Toki, jos
siteet Etelä-Pohjanmaalle koetaan niin lujiksi, ettei siirtyminen tunnu
perustellulta, kunnioitamme päätöstänne. Tulemme toteuttamaan vuoden vaihteessa Himangalla infotilaisuuden Kalajoen yhdistyksen puheenjohtajan Juha Rahkolan kanssa.

SKAL vertaistuki käynnistynyt
SKAL vertaistuki lanseerattiin kesän liittokokouksen aikana Oulussa. Syksyllä toteutettiin kurssi myös Kuusamossa. Oulun läänistä ryhmään kuuluu viisi henkeä Toisaalla lehdessämme on aiheeseen liittyvä
artikkeli.
Haluaisin toivoa, että me voisimme olla vertaistukena luotettavana
kuuntelijana toinen toisillemme myös ilman erillisiä kursseja. Näinä
aikoina tätä tukea varmasti joku tarvitsee. Mutta jos SKAL vertaistuki
kiinnostaa, ole yhteydessä. SPR:n kursseja toteutetaan tulevan kevään
aikana.

1. 5. Erkki Rautakoski
Kalajoki
4. 4. Niilo Korpi
Sievi

60 -vuotta

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

YLIVIESKAN
AUTOHAJOTTAMO OY
PL 24, 84101 Ylivieska

2. 1. Reijo Hyvärinen
Piippola
27. 1. Esa Mäyrä
Oulainen
18. 2. Eino Sakari Kinnunen
Oulu
20. 2. Kari Laukkanen
Ruukki
10. 3. Pertti Siekkinen
Taivalkoski
31. 3. Erkki Tampio
Kuhmo
5. 4. Lea Ohtonen
Kajaani
11. 4. Mauri Virkkula
Kalajoki
27. 4. Esko Kaarlela
Nivala

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

Hemmi Jaara 85-vuotta

18. 5. Tuomo Karjalainen
Kuusamo
12. 6. Lauri Haapala
Oulu
20. 6. Hannu Taanila (Matkoilla)
Oulainen
8. 7. Lauri Tauriainen
Pudasjärvi

50 -vuotta
13. 2. Pekka Katiska
Kiiminki
31. 3. Jari Niskakangas
Kalajoki
3. 4. Matti Kilpeläinen
Sotkamo
19. 4. Jukka Illikainen
Pudasjärvi
.
23. 4. Jukka Hiltunen
Puolanka
30. 4. Kari Kuvaja
Paltamo
8. 5. Markku Huusko
Sotkamo
22. 5. Eero Tuomela
Ii
24. 5. Tuomo Kyllönen
Kuhmo
29. 5. Kari Pääkkönen
Kuhmo
6. 6. Kari Kronqvist
Haapajärvi

SKAL Oulun lääni ry:n puheenjohtajana vuosina 1981- 1989 toiminut
Hemmi Jaara täytti 7. marraskuuta 85-vuotta. Hyväkuntoista, edelleen
aktiivisesti yhteiskuntaa seuraavaa Hemmiä kävi onnittelemassa myös
SKAL Oulun lääni ry:n puheenjohtajana Hemmi Jaaran jälkeen toiminut Pentti Keski-Korsu ja toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti.

Etsintä jatkuu

Nuorille skallilaisille
etsitään vetäjää
”Nuorille” SKAL Oulun lääni ry:n jäsenille tarjolla Kärppämatsi
ja ideapalaveri lauantaina 30 tammikuuta.
Kutsumme kaikki alle 35-vuotiset jäsenyrittäjämme yhteiseen palaveriin / Kärppämatsiin Kärpät- HIFK lauantaina 30. tammikuuta.
Jos sinulla on tiedossa joku SKAL – jäsenkandidaatti, kutsu hänet
mukaan.
Kokoonnumme klo 14.00 palaveriin, jossa keskustellaan, mm.
mitä nuoret yrittäjät ajattelevat kuljetusyrittäjyydestä ja samalla kuunnellaan herkällä korvalla ideoita nuorten lähtökohdista. Kärppämatsi
alkaa klo17.00. Ennakkoilmoittautuminen 22. tammikuuta mennessä. Ilmoittautumisvaiheessa ilmoitamme tarkemmin palaveripaikan.
Ilmoittautumiset: Heikki Huhanantti, 0400 282 785 tai
heikki.huhanantti@skal.fi

8. 6. Pentti Elovuoma
Oulu

Lopuksi
Hyvät jäsenyrittäjät perheineen ja kaikki lehtemme lukijat. Tämä
vuosi jää aikakirjoihin vuotena, jolloin mikään ei ollut itsestään selvyys.
Yritystoiminnassamme ei ollut ennakoitavuutta. Merkkejä paremmasta
kuitenkin jo on, mutta mikä on tulevan nousukiidon jyrkkyys, se jää
nähtäväksi.
Toivotan kaikille hyvää Joulun aikaa ja toivokaamme, että tuleva
vuosi toisi mukanaan positiivisia asioita niin henkilökohtaisella kun
yritystasollakin.
.
SKAL Oulun lääni ry
Heikki Huhanantti
toiminnanjohtaja
heikki.huhanantti@skal.fi

29. 6. Osmo Sipilä
Kempele

KUOLLEITA

4. 7. Jukka Määttä
Oulu

Julkaisija:

Aarne Yrjö Hietala

Onnittelut!

SKAL Oulun lääni ry
Hallituskatu 16
90100 OULU

synt.
04. 04. 1926
kuollut 16. 09. 2009

Toimitusneuvosto: Matti Heikkilä
Heikki Huhanantti

Muistoa kunnioittaen

Päätoimittaja:

Heikki Huhanantti

Limingan Seudun
Kuorma-autoilijat ry

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti

Sivujen valmistus: Ouluprint Oy
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Valoa edessä
Yhdistelmäajoneuvon perässä on mukava ajella silloin, kun
on pimeää, eivätkä pienen Avensikseni omat valot oikein tunnu
riittävän. Rekan korkealla olevat valonheittäjät valaisevat tietä ja maisemaa pitkälle eteenpäin. Pienen on turvallista ajaa
ison perässä. Jos edellä ajavan
jarruvalot syttyvät, tiedän, että
edessä on jotain, jonka vuoksi
vauhtia pitää hidastaa.
Me tarvitsemme toinen toistamme liikenteessä, työelämässä ja ihmissuhteissa. Voimme
huomioida toista ihmistä hyvin
pienissä ja arkisissa tilanteissa.
Edellä ajavan rekan pimeyttä
halkovat valot ovat itselleni
usein olleet kiitoksen aihe, kun
olen myöhään ja väsyneenä tehnyt matkaa.
Elämme juuri nyt vuoden pimeintä aikaa, mutta valon juhla
on edessä. Joulun sanoma kertoo valosta, joka on täysi vastakohta niin luonnossa, kuin ehkä
koko elämässä vallitsevalle näköalattomuudelle ja pimeydel-

le. Joulu on vastakohtien juhla.
Se on sanoma Kaikkivaltiaasta,
joka asettui omaksi vastakohdakseen: pieneksi vauvaksi,
joka on täysin ihmisten huolenpidon varassa.
Ihmiseksi syntyessään Jumala asettui ristiriitaan oman itsensä kanssa. Juuri tämä ihmisjärjen vastainen ristiriitaisuus
tekee hänestä Kaikkivaltiaan.
Jos Jumala toimisi meidän logiikkamme ja järkemme mukaisesti, hän ei enää olisi Jumala, vaan mielikuvituksen tuote.
Raskas aika on kuljetusalalla kestänyt jo lama-ajan verran.
Valoa siihenkin on edessä, siihen on pakko uskoa, jotta yrit-

tämistä ja kuljettamista jaksaa
jatkaa. Lamat ja noususuhdanteet noudattavat markkinavoimien lakeja. Jumala sen sijaan
ei ole minkään inhimillisen lainalaisuuden ohjattavissa. Hän
pitää salaisuuden itsestään omana tietonaan, mutta joulun sanoma on varma: Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa hän on
asettunut ihmisen puolelle. Hän
näyttää edessämme sitä valoa,
joka kantaa iankaikkisuuteen.
Toivotan kaikille kuljetusyrittäjille ja heidän palveluksessaan oleville kuljettajille valoisaa joulua ja menestystä tulevalle vuodelle!

Suvi Lehtimäki
srk-pastori
Kalajoen seurakunta

USL Oulun läänin tapahtumia syyspuolelta

Reinon Reissulaiset olivat yhdessä
jälleen liikkeellä elokuun alkupuolella
Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta hurautettiin bussilla Tampereen kautta Turkuun. Tampereella
topattiin Veholla katsastamassa uudistettuja hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltotiloja. Omasta takaa
matkassa oli mukana Oulun Veholta
hyötyajoneuvomyyjä Jarmo Latvala ja Tampereella vastassa oli
työnjohtaja Tuomas Vuorinen.
Pääsimme myös tutustumaan
Naantalin Nesteen jalostamolle, jonne meidät johdatteli aluepäällikkö
Reima Karppinen (pitkä mies takaalalla). Oulun Neste Markkinointi
Oy:stä aluepäällikkö Janne Simola
oli myös oppaanamme (ensimmäinen oikealla). Taustalla näkyvä
Mastera-öljytankkeri on juuri saapunut satamaan. Kuten kuvasta näkyy, Reissulaisten osallistujamäärä
oli todella hiipunut edellisistä vuosista. Hallitus onkin miettinyt yhdessä jäsenistön kanssa Reinon Reissun toteutusajankohdan muuttamista. Samalla kertaa suurennuslinssin
alla on yhdistyksen vuosittaisten
tapahtumien muokkaaminen uudelleen. Onhan jäsenistöä yhdistyksessä mukana n. 80, joten voimaa ryhmässä on, kunhan vain rattaat saadaan liikkeelle!

Pikkujouluyleisö pääsi esiintymään Romeo ja Julia – kuvaelmassa, josta ei
sitten puuttunutkaan vauhdikkuutta ja luovuutta.

Tapahtumantäyteinen
päivä Rokualla
Oma yhdistysväki jo arvaakin,
missä USL Oulun lääni ry oli mar-

raskuun lopussa viettämässä pikkujouluaan. Niin – Rokuanhovilla tietenkin! Siellä oli Korsu Oy:ltä Raahesta tuotu näytille pakasta vedetty
Scania, jota edustamassa oli Oy
Scan-Auto Ab:lta Pohjois-Suomen
tulosyksikön johtaja Sirpa Lehtelä . Euromasterin miehitystä piti yllä
Erkki Korhonen Kuopiosta. Teboilin poltto- ja voiteluaineista keskusteltiin aluemyyntipäällikkö Jukka
Pakaslahden kanssa. Hänen tehtäväkenttä ulottuu Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin.
Menossa mukana oli myös A-Vakuutus, josta ei edustaja ehtinyt tällä
kertaa mukaan. Jo yhdistyksen
”maskotiksi” suorastaan voisi nimetä Närkon Pohjois-Suomen aluemyyntipäällikön, Määtän Jorman,
joka muisteli olleensa tässä samassa
seurassa, samalla paikalla, samaan
aikaan peräti 36 vuotta sitten.
Upean seuran, ammatti-infon,
ulkoilun, saunomisen, pikkujouluhupailujen, maittavan ruoan ja juoman sekä tanssin siivittämänä pikkujoulupäivä vierähti nopeasti.
Kameran takana:
Merja Kukkura ja Jorma Määttä

Kuvassa Neste, väki ja laiva.

Teksti: Merja Kukkura

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Eettisyys
kunniaan
Kuluva vuosi lähenee loppuaan. Tämä vuosi jää historiaan koko
yhteiskuntaa ravistelevasta taloustaantumasta. Myös kuljetusala on
ollut todella kovilla, ja on sitä edelleen. Vaikka kustannustaso ei ole
noussut edellisen vuoden tahtiin, niin taantumasta johtuva kuljetuskysynnän lasku on yllättänyt useimmat kuljetustoimintaa harjoittavat yritykset. Tästä johtuvat seuraukset ovat olleet hyvinkin moninaiset. Kannattavuus on laskenut entisestään. Kalustoa on laitettu
”seisomaan” useamman tuhannen yhdistelmän verran. Huolimatta
siitä, että kalustoa on vähemmän, niin hintakilpailu on entistä
verisempää. Milloin tämä ala oppii lujuutta ja kustannustietoutta
edes sen verran, että kuljetusala olisi toimialana reilusti kannattavaa
toimintaa. Nythän se ei sitä ole. Kyllä meillä kaikilla on peiliin
katsomisen paikka.
Sanotaan, että pojasta polvi paranee. Toivottavasti tuo on totta,
ja nuoremmat yrittäjät todella näyttävät mistä tulevaisuuden kuljetusyrittäjät on tehty.
Meistä monet toteavat, että on ajauduttu tälle alalle kun muuta ei
ollut tai tämä on kutsumusammatti. Siinä ei ole mitään pahaa,
päinvastoin. Mutta se ei enää riitä. Eikä riitä pelkkä alan tuntemuskaan. On tunnettava riittävästi talouden perusteita, on osattava
neuvotella ja tarvittaessa olla muuntautumiskykyinen. Miksi näin.
Siksi, että ympärillä oleva yhteiskunta sitä edellyttää, koska se
muuttuu itsekin samaa vauhtia.
Mutta ei meidän nyt alalla olevien yrittäjien tarvitse heittää
kirvestä kaivoon. Mekin voidaan kehittyä ja olla muuntautumiskykyisiä, jos vain haluamme. Kenties nyt käsillä oleva aika onkin
hyvin otollinen hetki tarkastella näitä yrittäjyyden osa-alueita.
Koskaan ei ole liian myöhäistä kouluttaa itseään niillä osaalueilla joissa tuntee tarvetta olevan.
Tässä yhteydessä haluan nostaa esiin yhden erittäin tärkeän,
mutta niin tavattoman harvoin muistettavan asian. Ja koska pidän
sitä niin tärkeänä, kirjoitan sen isoilla kirjaimilla, nimittäin EETTISEN LIIKETOIMINTA TAVAN.
SKAL:n hallitus piti juuri äsken viimeisen kokouksensa tälle
vuodelle. Siellä käsiteltiin mm. eettisiä pelisääntöjä joita jokaisen
yrittäjän, yrityksen ja heidän työntekijänsä tulisi sitoutua noudattamaan.
Tarve näiden eettisten pelisääntöjen kokoamiselle on tullut kentältä, siellä tapahtuvien lukuisien ylilyöntien johdosta. Hallitus
nimesi aikanaan toimikunnan tätä tarkoitusta varten. Sen työ alkaa
olla valmis, ja alkuvuodesta todennäköisesti Kuljetusyrittäjä lehden mukana jokaiselle jäsenelle tulee ”eettisen liiketoiminnan huoneentaulu”. Tuohon tauluun kannattaa suhtautua vakavasti, ja hattua nostan kaikille teille jotka tuon uskallatte allekirjoittaa ja siis
siihen sitoutua.
Haluan korostaa, että eettisen liiketoiminnan pelisäännöt tulee
koskea kaikkia liiketoiminnan osa-alueita ja siinä toiminnassa olevia ihmisiä, ei vaan pelkästään kuljetusalaa.
Kysymyshän on hyvin yksinkertaisesta asiasta. Sitoudumme
siihen, että noudatamme ja kunnioitamme sovittuja pelisääntöjä.
Kunnioitamme toisten oikeutta toimia samalla alalla. Arvostamme
yhteistyökumppaneitamme, sillä he ovat osa yhteistä arvoketjuamme. Hyvän liikemiestavan tinkimätön noudattaminen tulee olla
yrityksemme toimintaperiaatteena. Jos laki on väljä ja sen tulkinta
on mahdollista, meidän tulee valita eettisesti hyväksyttävä tie.
Meidän tulee muistaa, että moraali ja etiikka tulevat ennen lakia.
Eettisyydessä on kysymys siitä, että valitaan hyvä ja vältetään
paha ja toimitaan niin kuin se on meille kaikille parhaaksi, ei
pelkästään itselle.
Minä tiedän, että tämä kaikki on helpommin sanottu kuin tehty.
Monta kertaa olen joutunut miettimään tekemäni ratkaisun oikeellisuutta monelta kantilta. Olen myös tässä asemassa joutunut huomaamaan, että hyvin yllättäviltä tahoilta etiikan haurasta kuminauhaa on venytetty äärimmilleen, kun kuljetuksiamme on himoittu
itselle. Ja tämä juuri siitä syystä, että puheenjohtajan täytyy olla
esimerkkinä, eikä hän siis voi lähteä huutoon mukaan. Esimerkkinä
tuskin olen ollut kenellekään, mutta moraalia ja eettisyyttä olen
ohjeenani koettanut pitää.
Siitä olen aivan varma, että jos me jokainen omalta kohdaltamme
noudattaisimme liiketoiminnan eettisiä ohjeita ja luottaisimme siihen, että toisetkin niin tekee, niin tämä maailma olisi paljon parempi
paikka elää. Kuljetusala alkaisi kukoistaa heti ja sen houkuttelevuus
olisi kovaa luokkaa.
Silloin meitä arvostettaisiin enemmän ja kuljetusten ostajatkin
maksaessaan meille oikean korvauksen saisivat korkean moraalin
ja eettisen palvelun tuoman lisäarvon itselleen ja asiakkailleen.
Tämä on meistä itsestämme kiinni, sillä muutos lähtee aina
itsestä. Niin yksinkertaista se lopulta on.
Näin joulun alla näitäkin asioita on hyvä hiljentyä miettimään.
Toivon menestystä ja turvallisuutta työhönne ja joulunrauhaa
teille kaikille.
Matti Heikkilä
Puheenjohtaja
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Vuoden yrittäjäpalkintoja jälleen
kuljetusalan yrittäjille
Suomen Yrittäjien kuntakohtaiset yrittäjäpalkinnon saajat on
taas valittu.
Viimeisen kymmenen vuoden
aikana on kuljetusalan yrityksen
olleet yhä useammin tämän arvostetun palkinnon saajina. Pu-

TOIMIVAT RATKAISUT USEIMPIIN OVITARPEISIIN
AMMATTITAITOISTA OVIENVALMISTUSTA JO 20-VUOTTA

dasjärven yrittäjät ry valitsi vuoden 2009 yritykseksi Heikki ja
Sami Parkkilan H & S Parkkila
Ky:n ja Kuhmon vuoden 2009
yritykseksi Kuljetusliike O. Malinen Oy:n.
Onnittelut !

Raskaan kaluston kuljettajien
yläikäraja poistuu
Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajien 70 vuoden yläikäraja ehdotetaan poistettavaksi. Valtioneuvosto päätti tieliikennelain muutoksen sisällöstä 5. marraskuuta. Tasavallan presidentin antoi esityksen eduskunnalle 13. marraskuuta. Laki ehdotetaan
tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2010.
Tieliikennelain muutosesityksessä
ehdotetaan, että kuorma- ja linja-auton
ajo-oikeutta voitaisiin jatkaa korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 70

Heikki Parkkila.

Olavi Malinen.

Kalervo Luoma
eläkkeelle
Kalervo Luoma Liikkuvan
poliisin Oulun osastosta vietti läksijäisiään syyskuun viimeisenä
päivänä. ” Kassun ” ammattitaito
ja ihmisläheinen lähestymistapansa tien päällä tapahtuneissa
tarkastuksissa saavutti arvostusta ammattiliikenteen parissa toimivien keskuudessa. Hän osal-

listui myös aktiivisesti SKAL
Oulu lääni ry:n järjestämiin autoilijailtoihin, joissa voitiin keskustella hyvinkin perusteellisesti raskaan liikenteen valvonnasta.
Me kaikki skallilaiset toivotamme Kassulle oikein mukavia
eläkepäiviä !

ikävuodesta lähtien. Ajo-oikeutta jatkettaessa olisi esitettävä aina lääkärintodistus. Raskaan kaluston ajokorttien lyhyemmällä voimassaololla ja tiuhemmalla
terveydentilan seurannalla halutaan lisätä liikenneturvallisuutta.
Yläikärajan poistuminen antaisi mahdollisuuden jatkaa työkykyisten kuljettajien työuraa ja helpottaa kuljetusyritysten toimintaa raskaan kaluston kuljettajia koskevien ammattipätevyys- ja ajokorttivaatimusten tiukennuttua.

Esityksessä ehdotetaan myös, että
korkeintaan vuosi ennen lain voimaantuloa 70 vuoden yläikärajan vuoksi menetetty raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai
linja-auton ajo-oikeus olisi mahdollista
saada takaisin ilman uutta kuljettajantutkintoa. Hakemukseen olisi liitettävä
uusi lääkärintodistus. Uusi ajokortti saataisiin enintään kahdeksi vuodeksi.
Yläikärajan poistaminen liittyy EU:n
uuteen ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan yläikärajasta olisi luovuttava viimeistään vuoden 2013 alussa. Ajo-oikeuden yläikäraja on Euroopan unionin
jäsenvaltioissa harvinainen. Suomen lisäksi se on ollut käytössä vain muutamassa muussa valtiossa ja koskenut linja-auton kuljettamista.
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Puumiehet pohtivat toimialan rajuja muutoksia
Vuorottelu periaatteen mukaisesti pidettiin tämänvuotinen Pohjois Suomen puutavarajaoston vuosikokous marraskuun puolivälissä Rovaniemellä. Kokouksen osanottajamäärä jäi tänä vuonna valitettavan
pieneksi, mutta sama suuntaus on
ollut havaittavissa laajemminkin
järjestötapaamisissa. Taantuma-aika
tuntuu vähentäneen aktiivisuutta
osallistua, vaikka voisi uskoa, että
tarvetta jo vertaistuenkin kannalta
olisi kokoontua yhteen, keskustelemaan omista sektorikohtaisia asioita.
Kokouksen avannut jaoston puheenjohtaja Jukka Lehtonen totesi
kuluneesta vuodesta tulleen ennalta
arvaamaton puutavaran kuljetusyrittäjille. Maailman laajuinen finanssikriisi aiheutti puutavarateollisuuden painumisen lamaan. Puutavaran kuljetusmäärät romahtivat ja tehtaita suljettiin. Puutavaran kuljetusyrittäjät joutuivat kokemaan tiukan
kilpailun työn suorittamisessa, kun
kuljetettavat puumäärät putosivat.
Eteen tulivat yritysten taloushallinnon sopeuttaminen: työntekijöiden lomauttamiset, kaluston liikennekäytöstä poistamiset, lainojen lyhennysten siirtäminen tuonnemmaksi ym. Näihin toimiin SKAL:sta saatiin hyviä toimintaohjeita, korosti
Lehtonen.
Osa yrittäjistä on siirtynyt energiapuun kuljetusurakointiin ja osa
yrittäjistä on joutunut kokonaan lopettamaan ja myymään kalustonsa
pois. Polttoaineen hinta on taloustaantuman myötä laskenut, koska
kysyntää ei ole, hinta laskee. Polttoaineklausuulit seurasivat alentaen
kuljetusmaksuhintoja. Lainojen korot ovat myös laskeneet ja auttaneet
yrittäjiä selviämään taantumasta.
Puutavarayhdistelmien oma kokonaisindeksi on painunut negatiiviseksi. Myös metsäyhtiöt ovat lomauttaneet omia työntekijöitään ja
tehtaat ovat aika-ajoin pitäneet pitkiä ”huoltoseisokkeja”.
Kuitenkin MKY:n jäsenhankinta on tuottanut positiivisia tuloksia
ja yrittäjät ovat ymmärtäneet, että
varsinkin vaikeiden aikojen tullessa
eteen, on järjestäytyminen erittäin

Puukuljetukset ovat metsäteollisuuden murroksessa edelleen kovien haasteiden edessä.

tärkeä. Nyt on osallistuminen ammattipätevyyskoulutuksiin erittäin
ajankohtaista ja sen yrittäjät ovat
oivaltaneet kouluttamalla itseään ja
kuljettajiaan, päätti Jukka Lehtonen
avauksensa.
Vuosikokous vietiin läpi rutinoidusti ja vuosikokous myönsi vastuuvapauden johtoryhmälle.
Jaoston tavoitteena on vuonna
2010 edelleen tiivistää Pohjois-Suo-

heenjohtajana Erkki Pitkänen.
Vuoden 2010 johtoryhmään tuli
valituiksi Storaenson edustajaksi
Juha Tauriainen Oulun läänistä ja
varajäseneksi Reijo Hakkarainen

Vuoden 2010 puheenjohtajana Erkki
Pitkänen

Kari Palojärvi.

Tiefoorumit koetaan
tarpeellisiksi
Tiehallinnon Oulun tiepiiri toteutti loka-marraskuussa viisi tiefoorumia, joissa kuultiin ajankohtaista tienrakentamisen ja hoidon
osalta ja samalla keskusteltiin välillä hyvinkin tiukasti tiestön hoitoon,
etenkin talvihoitoon liittyvistä asioista. Tilaisuuksissa informoitiin
uudesta aluehallintomallista, jossa
kaikki liikenteeseen liittyvät toiminnot siirtyvät vuoden vaihteessa

men puutavarajaostolaisten yhteydenpitoa keskenään. Samalla pyritään osallistumaan yhdessä alueyhdistyksien kanssa eri työryhmiin,
joissa käsitellään puutavarakuljetuksiin liittyviä asioita. Lisäsi vaikutetaan bioenergialiiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen ja edistetään
CAP koulutusta yhdessä asiakastahon ja SKAL – organisaation (alueja paikallisyhdistykset) kanssa. Tavoitteena on myös toteuttaa keväällä tyky- päivät ja toteutetaan ulkomaanmatka, joko Pohjois-Suomen
tai koko MKY:n jäsenkunnan kanssa. Lisäksi osallistutaan Koneyrittäjien kanssa toteutettavaan syysriihiseminaariin.

Lapin läänistä Metsäliiton edustajaksi Jarmo Tolonen Lapin läänistä
ja varajäseneksi Jorma Leinonen
Oulun läänistä, Metsähallituksen
edustajaksi Sakari Hankkila Oulun läänistä ja varajäseneksi Jouko
Junttila Lapin läänistä ja muiden
toimittajien kuljetuksia suorittavien edustajaksi Markku Sääskilahti Lapin läänistä ja varajäseneksi
Harri Siikaluoma Oulun läänistä
Kokouksen jälkeen MKY:n toiminnanjohtaja Kari Palojärvi piti
mielenkiintoisen alustuksen metsäteollisuuden eri kustannuseristä,
joka osoitti raakapuun kuljetuksen
osuuden näyttelevän hyvin pientä
osaa metsäteollisuuden lopputuotteen hinnasta. Lisäksi syvennyttiin
puuenergian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi liikeystävät pitivät omat puheenvuoronsa.
Kokouksen jälkeen siirryttiin
perinteiseen tapaan saunan lauteille
jatkamaan päivällä keskeytyneitä
keskusteluita ja lopuksi olikin Pohjanhovin maukkaiden ruokien ja
hyvän tanssimusiikin vuoro hemmotella kokousväkeä.
Iltajuhlassa huomioitiin vuoden
liikeystävää Oy Teboil Ab:tä ja Jukka Pakaslahtea.

Elyyn. Sen toimialaan kuuluvat mm.
elinkeinoihin, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvät asiantuntijapalvelut. Lisäksi käytiin läpi talvihoitoluokkiin tulleita muutoksia. Keskeistä on se, että hoitoluokan taso
pidetään samalla tasolla myös yöaikaan. Tämä uudistus onkin huomioitu ja siitä palavereissa sai tiehallinto kiitosta. On uskottavaa, että
osaltaan myös edellisten vuosien tie-

Vuoden 2010 puheenjohtajana
toimii Erkki Pitkänen Kuusamosta ja varapuheenjohtajana Jukka
Lehtonen Ylitorniolta ja vuonna
2011 Jukka Lehtonen ja varapu-

Vuoden liikeystävä Oy Teboil Ab ja Jukka Pakaslahti.

foorumeista saaduilla palautteilla on
ollut merkitystä uudistukseen. Tilaisuuksissa piti myös alueurakoitsijat omat puheenvuoronsa, Samoin
SKAL ja poliisi. Liukkauden torjunta etenkin alempiasteisella tieverkostolla puhututti osanottajia.
Etenkin koululaiskuljetuksien turvallisuudesta ongelmakelien aikana
kannettiin huolta. Tässä asiassa olisi perusteltua pitää kunnittain palaverit, jossa eri tahot, kunta, urakoitsija ja liikennöitsijät tekisivät omat
linjauksensa, miten poikkeuskelien
aikana toimitaan.
Kajaanin kokoukseen osallistui
kansanedustaja Merja Kyllönen.
Hän sai niin perusteltua tietoa tilaisuuden osanottajilta Kuhmo- Nur-

mes tien kunnosta, turvallisuusriskeistä sekä sen merkityksestä, että
jo seuraavalla viikolla hän esitti yhdessä muiden Kainuun kansanedustajien kanssa, että Kuhmo – Nurmestien perusparantamista tulee kiirehtiä.
Toivottavasti saamme jatkossa
yhä enemmän kansanedustajia osallistumaan tilaisuuksiin. Jotta se mahdollistuisi, tulisi ne kaikki sijoittaa
maanantai-päiville.
Oli positiivista, että jokaisessa
tilaisuudessa oli paikalla myös ammattiliikenteen edustajia, ottamassa kantaa ja tuomalla esille uusia
kehitys- ja kunnostuskohteita.
Tilaisuudet pidettiin Kajaanissa,
Haapajärvellä, Ylivieskassa, Kuusamossa ja Oulussa.

Laita sähköpostitietosi ja hanki
nettitunnukset
www.skal.fi
sivuille
Jos et saa vielä tiedotteita
sähköpostiisi, laita pikaisesti
sähköpostiosoitteesi tulemaan
minun sähköpostiini:
heikki.huhanantti@skal.fi
Todettakoon, että SKAL
on kehittänyt SKAL uutiskirjeen, jossa on aina tuoreimmat tiedot alan muutoksista
ja tapahtumista. Saat sen käyttöösi SKAL:n internetsivujen
etusivulta ’Tilaa SKAL:n uutiskirje’ -kuvakkeesta voitte
tilata suoraan sähköpostiinne
SKAL:n tuoreimman uutiskirjeen.
Mikäli Sinulta puuttuu tai
et ole vielä saanut SKAL:n
internetsivuille www.skal.fi
omaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, ole pikaisesti yhteydessä tänne toimistolle.

Oulun tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua.

Kajaanissa tuli esille tärkeitä asiota.
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Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2010
SUOMUSSALMEN KTK OY

SKAL AMMATTIPÄTEVYYSDIREKTIIVIKOULUTUSTA
Eiköhän tehdä uudenvuoden päätös ja aloitetaan ammattipätevyysdirektiivipäivien
kerääminen. Oheiset kurssit ovat Oulussa, mutta jos tarvetta ilmenee, voidaan oheisia
kursseja toteuttaa myös muualla läänissämme.
Kurssit pidetään pääosin Oulussa Fast Oy:n koulutustiloissa Haaransuontie 9, Maikkulan
Nesteen takana. Kurssit alkavat klo 08.00 ja päättyvät 15.30.
Ilmoittautumiset kaikille kursseille Pia Henriksson 09-4789 9389 / pia.henriksson@skal.fi
tai Heikki Huhanantti 0400-282 785 / heikki.huhanantti@skal.fi.

Hätäensiapukursseja

Onko ADR ajolupasi
vanhenemassa ?
SKAL Oulun lääni ry toteuttaa vuosittain kaksi /kolme ADR täydennyskurssia Oulun läänissä.
Tämän talven kurssi toteutetaan 27.- 28. 2.2010 Oulussa Fast Oy:n
tiloissa Haaransuontie 9. Kurssi alkaa klo 08.00
Tarkasta, onko ADR ajolupasi vanhenemassa. Huomioi, että kurssin
voi suorittaa vuotta ennen aiemman kortin vanhenemista. Kaksipäiväisestä kurssista saa yhden päivän hyväksytyksi ammattipätevyysdirektiivi-koulutukseen. Kouluttajana Heikki Huhanantti.
Ilmoittautumiset:
Molla Rautalin 09 4789 9338, molla.rautalin@skal.fi

Lauantai
16.1.2010 Oulu
Lauantai
23.1.2010 Pudasjärvi, Kansalaisopisto, Lukiontie 4
Lauantai
20.2.2010 Ylivieska, Hotelli Käenpesä
Tiistai
23.2.2010 Oulu
Lauantai
27.3.2010 Oulu
Oulussa, Fast Oy:n koulutustilat, Haaransuontie 9.
kouluttajana Katriina Haapakoski /Heikki Mukka
Kurssihinta 97,50 € + alv 22 % + AKE:n merkintä ammattipätevyysrekisteriin 12,50.
Hintaan lisätään käsittelymaksu 6,80 € /lasku + alv 22 %
Ei jäsen 150 € + alv 22% + em.

Ensiapu 1
La-su
6.-7.2.2010
Oulussa Fast Oy:n koulutustilat.
Molemmista päivistä saa ammattipätevyysdirektiivipäivän
Hintaan lisätään käsittelymaksu 6,80 € /lasku + alv 22 %

Työturvallisuuskorttikoulutusta
Maanantai 18.1.2010
Keskiviikko 17.2.2010
Lauantai
20.3.2010
Oulussa, Fast Oy:n koulutustilat, Haaransuontie 9.
kouluttajana Heikki Mukka
Kurssihinta 102,50 € + alv 22 % + AKE:n merkintä ammattipätevyysrekisteriin 12,50 +
työturvallisuuskortti 10 € + alv
Ei jäsenhinta 160 € + alv 22% + em.
Hintaan lisätään käsittelymaksu 6,80 € /lasku + alv 22 %

Terveys ja hyvinvointi
Lauantai

6.3.2010
Oulussa, Fast Oy:n koulutustilat, Haaransuontie 9.
Kurssihinta 97,50 € + alv 22 % + AKE:n merkintä ammattipätevyysrekisteriin 12,50
Hintaan lisätään käsittelymaksu 6,80 € /lasku + alv 22 %
Ei jäsenhinta 150 € + alv 22% + em.

Pelastustoiminta ( Alkusammutus ja hätäensiapu )
Kuvassa lokakuun lopulla Oulussa pidetyn kurssin osanottajat harjoitustehtäviä ratkomassa.

Muhoksella
kuljettajakoulutusta

Torstai
4.2.2010
Oulussa, Fast Oy:n koulutustilat, Haaransuontie 9.
Kurssihinta 97,50 € + alv 22 % + AKE:n merkintä ammattipätevyysrekisteriin 12,50
Hintaan lisätään käsittelymaksu 6,80 € /lasku + alv 22 %
Ei jäsenhinta 150 € + alv 22% + em.

ADR-täydennyskurssi
La-su

27.- 28. helmikuuta

Oulussa, Fast Oy:n koulutustilat, Haaransuontie 9.
Kurssihinnat: Jäsenet: 230 € (+ alv 22 %) + rekisteröintimaksu 12,50 €/hlö (+ alv 0 %)
Ei jäsenet: 470 € (+ alv 22 %) + rekisteröintimaksu 12,50 €/hlö (+ alv 0 %)
Ajolupakoemaksu: 28 €, Ajolupamaksu: 36 €.
Kouluttajana Heikki Huhanantti
Ilmoittautumisia ottaa Heikki Huhanantti 0400-282 785, heikki.huhanantti@skal.fi ja
Molla Rautalin, molla.rautalin@skal.fi tai (09) 4789 9338.

Ennakoiva ajotapa – Litra päivässä
Lauantai
30.1.2010 Pyhäsalmi Hotelli Pyhäsalmi
Lauantai
13.2.2010 Oulu, Fast Oy:n tilat
Tiistai
23.3.2010 Oulu, Fast Oy:n tilat
Lauantai
27.3.2010 Pudasjärvi, Kansalaisopisto, Lukiontie 4
Kouluttajana Aulis Hannula ,
Jäsenhinta: 97,50 €/hlö (+ alv 22 %) + rekisteröintimaksu 12,50 €/hlö (+ alv 0 %).
Hintaan lisätään käsittelymaksu 6,80 € /lasku + alv 22 %
Ei jäsenhinta 150 € + alv 22% + em.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus – EKL peruskurssi Oulussa

Luovin Muhoksen toimipisteessä järjestetään myös ammattiliikenteen kuljettajakoulutusta. Syyskuussa pidettiin oppilaille teemaisku,
jossa käytiin läpi niin kuljetusalan työntekijän kuin yrittäjänkin roolia
Koulutusryhmässä oli ilahduttavasti myös tyttöjä, jotka pitivät ammatinvalintaansa onnistuneena.

SKAL:n järjestämä uusimuotoinen nelipäiväinen EKL-peruskurssi
1-osa toteutetaan 21.-22.1.2010 Oulussa Fast Oy:n tiloissa
Pääsyvaatimukset: vähintään C1 luokan ajo-oikeus ja voimassaoleva Tieturva 1 -kortti
(Tieturva 1 -kurssi järjestetään tarvittaessa).
SKAL kurssihinta 950 € ei jäsenet 1350 €
Ilmoittautuminen: Pia Henriksson, puh 09-478 999, tai pia.henriksson@skal.fi Lisätietoa
SKAL:sta Sakari Kaikkoselta 0400-696 704.
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Turvallisuutta ja hyvinvointia A-Vakuutuksesta
– A-Vakuutus on säilyttänyt markkinajohtajan asemansa kuljetusyrittäjien vakuuttajana Pohjois-Suomessa kuten koko maassa. Perinteet velvoittavat meitä ymmärtämään yrittäjän riskit ja tarjoamaan parhaiten
sopivat vakuutusratkaisut, kertoo A-Vakuutuksen ja Pohjolan aluejohtaja Heikki Palosaari.
– Vuodenvaihteessa myös Pohjola Pankin rahoitusyhtiöpalvelut löytyvät saman sateenvarjon alta. Perustamme alueorganisaatioomme uuden tulosyksikön, jonka vetäjäksi on nimitetty myyntijohtaja Piia Kaave
Rovaniemeltä, sanoo Heikki Palosaari.
– Pohjola Pankin rahoitusyhtiöpalveluiden saatavuus paranee, sillä yhteistyö AVakuutuksen ja Pohjolan kanssa lisää palvelupisteitämme viidellä, kertoo vasta nimetty myyntijohtaja Piia Kaave.

Turvallisuutta on johdettava
kuten muutakin yritystoimintaa
Turvallisuutta on johdettava, suunniteltava, rakennettava sekä seurattava kuten muutakin yritystoimintaa oman alan, yrityksen ja
henkilöstön vaatimukset huomioiden. Kuljetustyössä vaihtelevat olosuhteet, itsenäinen työ ja liikkuva raskas kalusto edellyttävät ennakoivaa otetta turvallisuustyöhön.

kuljetuspalvelukin. Koko kuljetusketjun on
sitouduttava turvallisuuteen.
– Turvallisuuden tulee näkyä tavoitteissa,
suunnitelmissa, sopimuksissa, ohjeissa ja
opastuksessa sekä seurannassa ja palautteessa. Keskeiset periaatteet tulee kirjata
yrityksen työsuojelun toimintaohjelmaan,
Heikki Palosaari muistuttaa.

Riskienhallinta on keskeinen osa
luotettavaa kuljetuspalvelua
Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita.
Työhön liittyvät riskit tulee aina tunnistaa,
arvioida ja hallita. Pohdittaessa keinoja riskien poistamiseksi tai esimerkiksi niiden seurausten lieventämiseksi on tarkasteltava
koko kuljetustapahtumaa ja -ketjua. Tarpeettoman kuljetuksen, siirron tai noston
karsiminen kokonaan pois työprosessista
on tehokkain tapa vähentää siihen liittyviä
vaaratekijöitä ja tapaturmia.
Itsenäinen työ edellyttää kaikilta ammattimaista, vastuullista otetta omaan työhönsä. Työntekijöiden tulee itse huolehtia siitä,
että hänen työskentelynsä ei aiheuta vaaraa
hänelle itselleen tai muille.

Työhön ja sen riskienhallintaan tarvitaan:

– Kuljetustyön turvallisuuden parantamisen lähtökohtana tulee olla, että jokainen
tapaturma on liikaa. Tahtotilaksi pitää asettaa kunnianhimoisesti nolla tapaturmaa,
sanoo Heikki Palosaari.

• selkeät pelisäännöt
• säännöllistä perehdyttämistä
• työtapojen jatkuvaa seurantaa
• kannustamista turvallisuuteen
• puuttumista vääriin työtapoihin

Turvallisuutta rakennetaan
yhteistyöllä

– Hyvä työturvallisuus on yrityksen, sen
henkilöstön sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteinen etu. Tehokkaalla
tapaturmien torjunnalla voidaan parantaa
henkilöstön hyvinvointia sekä koko kuljetusketjun kilpailukykyä ja tuottavuutta, Heikki
Palosaari summaa.

Turvallisuus rakennetaan yritysjohdon,
henkilöstön sekä asiakkaiden, aliurakoitsijoiden ja muiden toimijoiden yhteistyöllä
samoin periaattein kuin toimiva, laadukas

Kuljetusyrittäjä, testaa mitkä ovat
toimintasi suurimmat riskit
Useat yritykset ovat todenneet, että turvallisuuden parantaminen ja oman toiminnan
riskienhallinnan kehittäminen on monesti
haastava tehtävä. Tämä johtuu yleensä siitä,
että omaa toimintaa on yleensä vaikea tarkastella riittävän kriittisesti tai riskien hallintaan liittyvää tietoa ei ole käytettävissä.
A-Vakuutus on jo usean vuoden ajan tarjonnut asiakkailleen riskienhallinnan arviointipalveluja ja antanut toimenpide-ehdotuksia
eri yrityksille toiminnan kehittämiseksi. Haluammekin jakaa turvallisuustietoutta kaikille ja
auttaa yrityksiä nostamaan omaa riskienhallinnan tasoaan. Tämän työn avuksi kehitimme Aatelin.

Aateli-riskienhallintapalvelu
Aateli on maksuton arviointipalvelu, jonka
avulla kuljetusyritykset voivat itse suorittaa
arvioinnin oman toimintansa riskienhallinnan
tasosta. Aateli-ohjelma koostuu muutamasta
kymmenestä kysymyksestä, johon kyllä tai ei
vastaamalla yritys saa suuntaa-antavan arvion siitä, millä tasolla yrityksessä riskienhallinnan ja turvallisuuden näkökulmasta toimitaan.
Lopputuloksena kuljetusyritys saa käyttöönsä arviointiraportin, jossa kuvataan riskienhallinnan taso eri osa-alueittain sekä annetaan palautetta ja toimenpide-ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Lopputuloksen saatuaan yritys voi helposti arvioida, millä tasolla

yrityksessä toimitaan ja verrata sitä Aatelin
antamaan suositukseen.

Mitä hyötyä Aatelista on?
Aatelin ensisijainen hyöty on se, että yritys
saa käyttöönsä ulkopuolisen näkemyksen
omasta toiminnastaan sekä voi verrata omaa
tasoaan Aatelin suositukseen. Lisäksi toimenpiteiden avulla voidaan parantaa oman
toiminnan turvallisuuden ja riskien hallinnan
tasoa ja siten todennäköisesti myös vaikuttaa ennaltaehkäisevästi riskien toteutumiseen, eli häiriöihin ja vahinkoihin.

Miten Aateli-arvioinnin voi tehdä?
Arvioinnin tekeminen on helppoa. Arviointiohjelmaan pääsee A-Vakuutuksen internetsivujen kautta ja sen voi tehdä ilman erillisiä
ohjelmia tai latauksia. Arvioinnin suoritettua
voi loppuraportin tulostaa jatkokäyttöä varten. Palvelun käyttäjä saa hyödyntää arviointiraporttia oman yrityksensä riskienhallinnan
tarpeisiin.
Aatelia voivat hyödyntää kaikki logistiikan
operoijat, eli kuljetusliikkeiden lisäksi myös
esimerkiksi niiden toimeksiantajat. Palvelu ei
edellytä A-Vakuutuksen tai Pohjolan asiakkuutta.
Vastaaminen vie aikaa noin puoli tuntia.
Aateli on maksuton palvelu. Katso www.avakuutus.fi/aateli.
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Eteenpäin messut osoitti:

Kuljetus- ja logistiikka-ala kiinnostaa
nuoria taantumasta huolimatta
SKAL Oulun lääni ry oli jo
kolmantena vuotena peräkkäin
Pohjois-Suomen messujen toteuttamilla Eteenpäin messuilla syyskuun lopulla. Oulu-halliin järjestetyssä eri ammattija koulutusvaihtoehtoja esittelevässä tapahtumassa oli näytteilleasettajia tänäkin vuonna
toista sataa. Pääkohderyhmäksi ovat valikoituneet yläasteelta jatko-opintoihin siirtyvät ysiluokkalaiset. Tavoitteena oli,
että tapahtumaan tutustuisi
7000 opiskelijaa ja siihen myös
päästiin.
SKAL:n yhteistyötahona oli tälläkin kertaa Wetteri Power Oy, joka
toimitti Oulu-halliin tällä kertaa
puoliperävaunuvetoon rakennetun
tyylikkään vetäjän. Tämä tyylikäs
työkalu herätti ansaittua huomiota.
Kahden päivän aikana Volvon hyttiin nousi vähintään viisisataa kiinnostunutta.

Huomionarvoista oli tälläkin
kertaa tyttöjen kiinnostus toimialaa
kohtaan. Edelleen oli perusteltua korostaa etenkin pojille, että alle 7
keskiarvolla ei enää pääse logistiikan perustutkintoa suorittamaan.
Kiitokset Wetteri Powerin ryhmälle, Jarmo Moilaselle, Sami Eskolalle ja Jussi Paanaselle, jotka

Kyllä mekin sitten isona.

Päivien aikana tuli selkeästi esille, että taantumasta huolimatta nuoret ovat kiinnostuneita kuljetusalasta selvästi enemmän kuin me alalla
toimivat oletamme. Käydyt keskustelut nuorten kanssa osoittivat, että
joukossa oli runsaasti niin tyttöjä
kuin poikia, jotka pitivät joka itses-

Osastolla kävi hyvin porukkaa. Jarmo Moilanen ja Sami Eskola esittelivät
toimialan tarjoamia vaihtoehtoja.




omalta osaltaan panostivat vahvasti
päiviin. On uskottavaa, että myös
huoltokorjaamoihin saadaan jatkossakin tekijöitä, sen verran paljon
tästäkin ammattivaihtoehdosta puhuttiin.
Tällaisiin tapahtumiin kannattaa
ehdottomasti panostaa koko valtakunnan alueella.


dǇƂƚƐĞŝƐŽŽͶƌĂŚĂĂŬƵůƵƵ͊
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ƉǇƐćǇƚƚććŬŽŶĞĞƚũĂĂũŽŶĞƵǀŽƚ͘DĂƌŬŬŝŶŽŝůůĂŽŶŶǇƚŵĂĂŝůͲ
ŵĂŶƉĂƌĂƐũĂŬĞƐƚćǀŝŶůĞƚŬƵĂƐĞŶŶĞůŵĂŚǇĚƌĂƵůŝŝŬŬĂĂŶ͘
DĞůƵƉĂĂŵŵĞ͗sƵŽĚĞŶƚćǇĚĞůůŝŶĞŶƚĂŬƵƵŬĂƚƚĂĂŵŝƐƚć
ƚĂŚĂŶƐĂƐǇǇƐƚćĂŝŚĞƵƚƵŶĞĞƚǀƵŽƚŽǀĂƵƌŝŽƚ͘^ĂĂƚ,ǇĚƌŽƉŝƐͲ
ƚĞĞƐƚćƵƵĚĞŶůĞƚŬƵĂƐĞŶŶĞůŵĂŶǀĂƵƌŝŽŝƚƵŶĞĞŶƚŝůĂůůĞ
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tään selvyytenä tai ainakin hyvinkin
varteenotettavana vaihtoehtona kuljetusalaa. Mutta tämä asettaa kovia
haasteita myös meille kuljetusalan
ammattilaisille ja samalla asiakkaillemme. Miten saamme toimialamme rakenteet sellaisiksi, että nuoret
viihtyvät alalla, sillä nuorten arvot
ovat selvästi muuttuneet esim. 70 80 luvun nuorten arvoista.

Tuttuja löytyy kuljetusalalla, kertoivat tytöt.
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SKAL Vertaistukikoulutusta Oulun läänissä
SKAL on kouluttanut valtakunnan tasolla tämän vuoden aikana
lähes kaksikymmentä henkeä toimimaan SKALvertaistukihenkilöinä. Kiinnostusta asiaa kohtaan on
Oulun läänissä ollut aivan mukavasti, mutta syyskuun koulutustilaisuuteen osallistui muiden päällekkäismenojen vuoksi vain neljä henkilöä.
Mukana olivat Kuusamosta kuljetusyrittäjä Pekka Käkelä, yrittäjä
ja puutavara-auton kuljettaja Kari
Palosaari, Kempeleestä kuljetusyrittäjä Tuomo Koivujärvi ja Kiimingistä toiminnanjohtaja Heikki
Huhanantti.
Koulutus toteutettiin Kuusamossa, Oulun Yliopiston Oulangan tutkimuslaitoksen tiloissa ympärillä
upeat Oulangan kansallispuiston
maisemat. Kouluttajina toimivat
SPR:n kouluttajat Pirkko-Liisa
Laitinen, Tiina Grip ja Kalevi
Keskinen.
Kurssilaisista Pekka Käkelä on
jo varsinainen konkari SPR:n eri
tehtävistä Hän on kouluttanut ja
perehdyttänyt itseään SPR:n kursseilla lähes vuosittain. Hän toimii
tällä hetkellä mm. Koillismaan alueella vapaaehtoisen pelastuspalvelun ryhmänjohtajana. Kari Palosaaren sai lähtemään mukaan ne kokemukset, jotka hän sai oltuaan vuosi
sitten osallisena kuolonkolarissa,
kun hänen ohjaamansa puutavarayhdistelmän eteen ajoi itsetuhoinen
kuljettaja.
Tämän kaksipäiväisen kurssin tavoitteena oli antaa meille valmiuksia ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat. Samalla saimme valmiuksia auttaa ihmisiä, jotka
ovat kohdannet jonkun äkillisen kriisitilanteen. Kaiken tämän lisäksi pyrkimyksenä oli, että myös me kurssilaiset löytäisimme keinoja oman itsensä tueksi äkillisen kriisitilanteen

tiavusta, jolla voidaan nopeuttaa ja
helpottaa selviytymistä. Oikein ajoitettu ja saatu tuki ja henkinen ensiapu helpottavat selviytymistä ja voivat ehkäistä mahdollisia myöhempiä häiriöitä.
Henkinen tuki on Laitisen mukaan usein hyvin pitkäkestoista auttamista, jossa tarvitaan niin ammattilaisia, vapaaehtoisia, uhrin läheisiä kuin koko sosiaalista verkostoa.
Pirkko-Liisa kertoi, että Suomessa kriisityön kehittymiseen ovat
osaltaan olleet vaikuttamassa mm.
suomalaisten talvi- ja jatkosotaan
liittyvät sotatraumat, yksittäiset
suuronnettomuudet, Konginkangas,
Thaimaan tsunami, Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat, 1990 luvun talouslama sekä nykyinen talouslama.
SPR kouluttajat Tiina Grip ja Pirkko-Liisa Laitinen.

peistä, joista ainakin osa on koskettanut meitä jokaista, kuten esim. kehityskriisi, joka on luonnolliseen
ihmisen kehitykseen ja kypsymiseen
kuuluva siirtymävaihe. Samoin tällaisia on voinut olla äkillisesti, ilman ennakkovaroitusta tapahtuvat
traumaattiset kriisit ( läheisen kuolema, onnettomuus yms. ) ja eritasoiset stressitilat. Kalevi antoi jokaiselle osallistujalle oman kiven,
jonka avulla me toivottavasti voimme oivaltaa sen, mikä on oivaltamisen arvoista.

Kalevi Keskinen.

Henkinen tuki on usein
pitkäkestoista

yllättäessä. Nämä tavoitteet olivat
haasteelliset, mutta loppukeskustelun yhteydessä tuli selväksi, että
kohti annettuja tavoitteita kurssilaiset ovat matkalla.
Kalevi Keskinen antoi meille
syvällistä tietoa erilaisista kriisityy-

Kouluttaja Pirkko-Liisa Laitinen korosti, että äkilliset kriisitilanteet, kuten onnettomuudet ja katastrofit vaikuttavat meihin ihmisiin
kokonaisvaltaisesti. Suuri osa meistä selviytyy äkillisestä kriisitilanteesta oman lähipiirin tukemana,
mutta monet hyötyvät myös ammat-

KIVI
•
•
•
•
•
•
•
•

Kivi on satoja miljoonia vuosia vanha
Ota se käteesi, purista ja tunnustele sitä
Jää, vesi, hiekka ja tuuli ovat muovanneet sen muodot.
On luonnotonta ajatella, että ihmisen pitäisi kyetä menemään läpi
harmaan kiven
Tai että ihmisen pitäisi selviytyä elämästä yksi, ilman tukea
Kivi auttaa sinut oivaltamaan, sen mikä on oivaltamisen arvoista
Jos ystäväsi tarvitsee kiveä enemmän kuin Sinä, lainaa sitä Hänelle
Auta Häntä selviytymään

Tämä lainaus on erään työyhteisö-neuvojan lopputyöstä

Paljon on tämäkin kivi saanut
kokea miljoonien vuosien aikana.

SKAL Vertaistukiryhmäläiset vas. Heikki Huhanantti, Tuomo Koivujärvi, Pekka Käkelä ja Kari Palosaari.

Huolenpitoa läheisestä
Kaikista ei ole tähän työhön, sillä se vaatii erityistaitoja ja – koulutusta, painotti kouluttaja Tiina Grip.
Työ vaatii Tiinan mukaan hyvää
stressinsietokykyä, sitoutumista ja
kykyä kestää vahvoja tunteita ja samalla tukihenkilöltä edellytetään
hyvää tilannetajua. Vertaistukityössä rauhoitetaan, lohdutetaan ja selvitetään asioita onnettomuus- ja vaaratilanteessa ja välittömästi niiden
jälkeen. Kyseessä on huolenpitoa
koko ihmisestä myös tunne-elämästä
ja ihmissuhteista, korosti Tiina Grip.
Havahduttavaa oli todeta, miten
toinen toistaan raskaampien asioiden kanssa uhri joutuu tekemisiin
tapahtuman jälkeen: Hänellä on ensin oma onnettomuuskokemuksensa, toisaalta ajatuksissa vastapuolen
tilanne - vammat tai kuolema, mahdollinen oma vammautuminen, yleinen asenneilmasto, miten esim. työnantaja, viranomaiset ja vastapuoli
suhtautuu häneen, minkälaisia mielikuvia onnettomuudesta on syntynyt, onko sairaanhoidossa ollut
puutteita, miten vakuutusyhtiö suhtautunut esim. kalusto-/seisontapäiväkorvauksiin ja miten suuret ovat

yrittäjän taloudelliset menetykset.
Samalla korostettiin, että myös
auttaja kokee hyvin usein samanlaisia psyykkisiä ja fyysisiä jälkireaktioita kuin autettavat.
Kuten edellä olevasta ilmenee,
oli kurssi erittäin monipuolinen ja
antoi varmasti kaikille paljon. Ennen kaikkia se antoi valmiuksia kohdata henkilö, joka tarvitsee kuuntelijaa.
Kysyessäni Pekka Käkelältä,
miksi hän on lähtenyt mukaan SPR
toimintaan, tuli selkeästi esille, että
avustustyössä tulee eteen konkreettisia tilanteita, joissa voi auttaa. Samalla tämä toiminta antaa myös itselle todella paljon, sanoi Pekka.
Todettakoon, että SKAL vertaistukiverkosto on ollut jo ja voinut
olla tukena sitä tarvitseville.
Talven aikana SPR tulee toteuttamaan Oulun läänissä SPR:n Henkisen tuen kurssin. Jos artikkeli sai
sinut kiinnostumaan asiasta, osallistu em. vertaistukikoulutukseen ja
ole jatkossa yksi SKAL vertaistukihenkilö. Voit olla yhteydessä SKAL
Oulun lääni ry:n toimistolle Heikkiin. SKAL korvaa syntyneet matka- ja majoituskustannukset.

Näin
VERTAISTUKI
toimii
Onnettomuuden sattuessa raskaan liikenteen kuljettaja tai yrittäjä voi soittaa joko itse tai hänen läheisensäAutoliiton Tiepalvelunumeroon 0200 8080,
joka päivystää viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Tästä numerosta soitto ohjataan lähimmälle SKAL:n vertaistukihenkilölle.
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Uusi Vianor avattu Oulun Vasaraperällä

Tilaa riittää Pohjoismaiden
suurimmassa rengasliikkeessä
Isot autot saavat erityishuomion
uudessa Vianorin toimipisteessä.
Läpiajettavaan, lämpöiseen halliin
mahtuu kolme täysperävaunuyhdistelmää. Avarien asennushallien lisäksi Vasaraperän liikkeeseen on
varattu 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 Vianorilla 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 kuljettajan pitää voida luottaa, että rengas on paikallaan
juuri niin kuin sen pitääkin.
Vaikka ammattilaiset hoitavatkin
työt nopeasti, uuden rengasliikkeen

Uusi Oulun Vianor on Pohjoismaiden suurin rengasliike.

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 Vasaranperälle on helppo
tulla joka ilmansuunnasta. Uuden
rengasliikkeen osoite on Pauketie
12.

Kainuu menestyi jälleen SKAL
SM –ammunnoissa
Jyväskylässä heinäkuun alussa
pidetyissä SKAL hirvi- ja haulikkoammunnan SM –kisoissa menestyivät tutut nimet. Ainoastaan Kuhmon Teuvo Tervon poissaolo verotti oletettavasti vielä suurempaa
menestystä. Koko Oulun läänin menestys oli hyvää luokka.
Haulikon yleisessä sarjassa mestaruuden vei Haminan Jani Lankila tuloksella 46. Toiseksi ylsi Kuhmon Timo Tervo 45 ja neljäs oli
Temmeksen Rauli Honka 44 osumalla. Yli 60 -vuotiaiden sarjan mestaruuden voitti Kauko Karhu Kajaanista tuloksella 42. 70- vuotiaiden sarjassa Kajaanin Paavo Sihvonen ampui toiseksi. Yleisen sarjan hirviammunnassa Rauli Honka
ampui kolmanneksi ja yli 70- vuotiaiden sarjassa voiton vei ylivoimaisesti Veikko Ruokolainen kovalla
tuloksella 158. Kolmanneksi ampui
Tauno Keränen Hyrynsalmelta.
Hirven joukkuemestaruus tuli Kainuun Kuljetusyrittäjille joukkueel-

Timo Tervo, Paavo Sihvonen ja Kauko Karhu menestyivät Jyväskylässä
erinomaisesti. Tuliaisena 2 kultaa ja yksi hopea ja haulikon joukkuekisassa
myös hopeaa. Kuva viime kesän Kajaanin kisasta.

la Tauno Keränen, Antti Ruokolainen ja Veikko Ruokolainen. Lisäksi haulikon joukkuekisassa kakkoseksi ylsi myös Kainuun Kulje-

tusyrittäjien joukkue Kauko Karhu , Paavo Sihvonen ja Timo Tervo.
Onnittelut !

Ammattiautoilun historiaa:

“Pokelan montulta
Pariisiin”

Merja Kukkura on saanut päätökseen Oulaisten Seudun Kuormaautoilijat ry:n ammattiliikenteen historiaa käsittelevän historiakirjan
kokoamisen. Kirja on kertomus ammattiautoilun historiasta 50 –luvun
soramontulta 2000- luvun ulkomaan liikenteeseen. Kirjassa kerrotaan
myös yhdistyksen historiaa ja esitellään yhdistyksen jäseniä viiden
vuosikymmenen ajalta. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita tässäkin historiakirjassa riittää, samoin meheviä juttuja autoilijoiden tapahtumarikkaista työurista vuosien varrella. Kirjaa on myytävänä rajoitettu erä.
Tilaukset: pj Jari Hurnasti 045 111 9505.

Kasetoinnin pelisäännöille
haetaan vahvistusta
Viranomaisvalvonnassa on ilmennyt epäyhtenäistä käytäntöä ylikuormamaksun määräämisessä verrattuna voimassa olevaan soveltamisohjeeseen. Esimerkiksi ylikuormamaksu on määrätty kasetoinnin
yhteydessä syntyvän tilapäisen ylikuorman johdosta. Ylikuormamaksua ei kuitenkaan olisi saanut kyseisessä tapauksessa määrätä. Sisäasiainministeriön soveltamisohjeen
1222/601/89 mukaan kuorman purkamisen tai lastaamisen yhteydessä
syntyvää tilapäistä painon ylitystä
esim. ns. kasetin tyhjennyksen yhteydessä ei pidetä ylikuormamaksulain tarkoittamana ylikuormana.
Asialla on suuri merkitys niin
kuljetusyrityksille kuin maanrakennustoiminnalle. Suomessa on tuhansia kasettiyhdistelmiä, joiden kuor-

man purkaminen on mahdollista ainoastaan kasetoimalla. Tilapäinen
painon ylitys kuormaa purettaessa
olisi vältettävissä vain kuormaamalla ajoneuvoyhdistelmä huomattavasti alle sallitun kokonaismassan.
Tämä olisi taloudellisesti kestämätön toimintamalli ja vaarantaisi
nykyisellä sopimustasolla maa-aineskuljetusten jatkumisen.
Tilanteen selkiyttämiseksi SKAL
piti välttämättömänä saattaa asia
Korkeimman hallinto- oikeuden käsittelyyn. SKAL korostaa, että ratkaisun antamiseen saakka Sisäasiainministeriönohjeen mukainen jo
20 vuotta jatkunut käytäntö kasetoinnin yhteydessä syntyvän tilapäisen painon ylityksen sallimisesta on
edelleen voimassa.
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Kari Palojärvi
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Tervahaudasta nousuun
Suomen metsätalous laajemmassa mittakaavassa on alkanut tervan
tuotannolla ja onko niin, että terva
meidät jälleen jaloilleen nostaa?
Positiivisia uutisia saimme lukea
2.12.2009 Maaseudun Tulevaisuudesta ”UPM suunnittelee bioöljyn
tuotantoa seitsemällä tehtaalla”.
UPM Kymmene, Fortum, Metso ja
VTT ovat yhdessä mukana kehittämishankkeessa, jossa leikillisesti
sanottuna tervanpoltto – menetelmällä bioenergia-aineksesta erotetaan polttoöljyn korviketta. Mitä
kannatettavin hanke!
Tärkeää on, ettei tämä ”leijukattilaan integroitu pyrolyysiöljyn tuotanto” jää vain suurteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuudeksi. Mekaaninen metsäteollisuus tuottaa sivutuotteenaan huomattavan määrän
energiatuotantoon soveltuvia jakeita, joita olisi mielestäni luontevaa
käyttää bioöljyn tuotantoon. Asiaa
on jo VTT tutkinut ja Suomen Sahat
ry:n Sidosryhmäseminaarissa teknologiajohtaja Satu Helynen näki
tekniikan olevan kohtuuhintaisen ja
kohtuudella tuotantokäyttöön sovellettavissa myös sahojen lämpölaitoksilla.
Tällä menetelmällä on merkittäviä etuja mm. energiatehokkuus,
tuotteen varastointi, kuljetus ja poltto
onnistuvat olemassa olevilla laitteilla ja tuote korvaa suoraan fossiilista
tuontienergiaa. Tämän tuotantolinjan tukemisella saattaisimme välttää hankalan poliittisen keskustelun, jota liittyy muun muassa sähkön syöttötariffiin.
Koko metsäsektorin ollessa rakennemuutoksen kourissa ja laman
keskellä kaikki toimintaa elvyttävät
konstit on otettava nopeasti käyttöön.
Nyt valtiovallan on pikaisesti, ei
siis vuoden 2011 budjetissa vaan
heti, aloitettava voimakas pyrolyysiöljyn eli tervan tuotannon tukeminen. Tarvitsemme; 1) järkevän ja
kilpailukykyisen veropolitiikan, 2)
voimakkaan tuen kehittämistoimiin,

SKAL-jäsenhankintatyöryhmä ideoi
Kari Palojärvi on erämies sanan varsinaisessa merkityksessä. Kuva Ruotsista.

kuten tuotantotekniikan hiomiseen
ja tuotteen ominaisuuksien jatkojalostamiseen ja 3) selkeän signaalin
poliittisilta päättäjiltä tämän tuotantohaaran pitkäjänteisestä tukemisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön
Metsäalan strategisen ohjelman
(MSO) tuki pyrolyysiöljylle on välttämätön ja valtiovalta voisi esimerkiksi ostaa bioöljyä varmuusvarastoihin fossiilisen öljyn sijasta.
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n

ja sen jäsenkunnan etu vaatii nykyistä aktiivisempaa toimintaa metsissä ja menestyksekästä metsävarojen hyödyntämistä. Pyrolyysiöljyn tuotanto voi muodostua merkittäväksi olemassa olevan metsäteollisuuden tukijalaksi niin suurteollisuudelle kuin myös pienemmille
paikallisille toimijoille. Samalla syntyy lisää yrittämisen mahdollisuuksia metsätalous-, auto- ja koneyrittäjille.

Aktiivinen pääosin nuorista
SKAL toimihenkilöistä koottu
jäsenhankintatyöryhmä piti marraskuussa palaverin, jossa ideoitiin, miten SKAL jäsenmäärä
saadaan nousuun. Samalla keskusteltiin, mitä nuoret odottavat
järjestöltä ja minkälaisiin tilai-

suuksiin heidän uskotaan osallistuvan. Uusia, tuoreita ideoita löytyi,
joten viimeistään keväällä uudet
keinot ja toimintatavat ovat kokeiltavina. Todettakoon, että tällä hetkellä 78 % kuljetusyrityksistä on
SKAL:n jäseniä.

Kansanedustajien kyyditykset
pelaavat Oulun läänissä
Ideoita on työstetty. Kuvassa Jari Pietilä, Laura Ristolainen. Nina
Vertomaa, Petri Murto, Pia Vuori, Jouni Bergroth, mikko Voutilainen.,
Lisäksi ryhmään kuuluu Heikki Huhanantti

Syyskuun alussa toteutti SKAL
jälleen kansanedustajien kyydityksiä eduskunnan syyskauden
avajaisistuntoihin. Jo kesän aikana oltiin SKAL Oulun lääni ry:n
toimistolta yhteydessä joko suoraan oman läänin kansanedustajiin tai heidän avustajiinsa.
Vastaanotto kyyditystä kohtaan
oli myös tällä kertaa positiivista.
Valitettavasti monella edustajista
oli kyseisen viikon maanantaina
kokouksia Helsingissä ja osalla ulkomaan matkoja, joten osallistuminen ei mahdollistunut, vaikka
kiinnostus kyyditykseen ja tietoiskun saamiseen oli suurta. Loppujen lopuksi jäsenyrittäjämme kyyditsivät lentokentille seitsemän
kansanedustajaa.
Erkki Pitkänen kyyditsi Tuomo Hännisen Kuusamon lentokentälle, Kajaanin kentälle kyyditsivät Annikki Mönttinen Merja Kyllösen Suomussalmelta, Jari
Rusanen Timo Korhosen Sotkamosta ja Juha Mäkäräinen Kajaanista uuden kansanedustajan Raimo Piiraisen ( Liisa Jaakonsaaren

Yhtä aikaa Oulunsalon lentokentälle saapuivat kansanedustajat Lyly Rajala
Mikko Niskalan ja Pekka V ilkuna Juha Rahkolan kyyditsemänä.

siirryttyä mepiksi ). Lisäksi Juha
Rahkola kuljetti Pekka Vilkunan
Nivalasta, Antti Niittykoski Antti
Rantakankaan Haapavedeltä ja
Mikko Niskala Lyly Rajalan Oulusta Oulunsalon lentokentälle.

Myös tiedotusvälineet olivat
tälläkin kertaa hyvin mukana tiedottamassa lukijoille ja kuuntelijoille kuljetusalasta ja sen keskeisistä asioita, joita esiteltiin kansanedustajille kyydityksen aikana.

12

Hallitus infoa
Tänä syksynä ei SKAL Oulun lääni ry:n korkeanpaikan
leiriä pidetty työkiireiden vuoksi mutta mahdollisesti tulevan talven aikana istahdetaan pitempään yhteispalaveriin.
Maaliskuun alun kokouksessa
yhdistyksen puheenjohtaja Matti
Heikkilä viritteli kokousta oikeaan

tunnelmaan, selvittelemällä laajasti
ajankohtaisia järjestöpuolen asioita. Hän totesi että oikeuskanslerin

Kärkihankkeet pohdinnassa.

kanta oli lopullinen sinetti, ettei jatkoaikaa myönnetty ylileveille moduuliyhdistelmille. Jatkoaikaa on
kuitenkin vuoden 2011 loppuun jo
aiemmin tiedossa oleville puu, hake,
turve ja elävien eläinten kuljetuksiin rakennetulle kalustolle. Liikenneministerin kahteen välikysymykseen antamat kielteiset kannat ja
LVM:n mm. SKAL kyselyyn antama kielteistä kantaa voidaan pitää
ns. lupausolettamana, ettei päätöstä
tulisi muuttaa. Kun lisäksi olisi pelättävissä, että muunlainen päätös
voisi johtaa korvausvaateisiin oikeudessa, oli oikeuskansleri linjaamassa, ettei jatkoaikaa tulisi myöntää.
Samassa yhteydessä on jatkettu
keskusteluita kansliapäällikkö Pursiaisen kanssa Ruotsin mittojen käyttöönotosta Suomessa. Tässä vaiheessa asia ei etene.
Lisäksi Matti informoi, että EU:n
työaikadirektiivi palautuu takaisin
valiokuntaan äänin 25-24 ja tullenee uudestaan käsittelyyn maaliskuussa 2010.
Lisäksi Vinjet -tiemaksuasia on
ollut esillä. Tärkeää on löytää toimintamalli, joka kompensoi maksun suomalaisille kuljetusyrittäjille.
Indeksiehdon osalta Matti kertoi, että indeksiehtoa ei sopimuksissa periaatteessa saisi olla, mutta
koska kuljetusalalla suurin osa kustannuksista on työvoima- ja polttoainekustannuksia 60 – 70 %, indeksiehtoa on käytetty. Nyt indeksiasia
on menossa talousvaliokuntaan ja
SKAL:n linja on myötätuulessa ja

Raskaan liikenteen kirkkopyhää
vietettiin jälleen Kuhmossa
Raskaan liikenteen kirkkopyhälle
on tarvetta. Sen osoitti toisen kerran
järjestetystä tilaisuudesta saatu palaute. Kokonaisuus oli koettu erinomaiseksi.
Tällä kertaa kutsu oli kohdistettu
koko läänin alueen kuljetusyrittäjien
ja kuljettajien perheille. Joukossa olikin runsaasti pitkämatkalaisia, jotka
saapuivat jo lauantaina Paloniemen
leirikeskukseen, jossa majoituttiin,
saunottiin ja vietettiin yhteistä nuotioiltaa illan hämärtyessä. Pentti Arbelius lauloi ja laulatti. Siinä sai itse
kukin leppoisan leirifiiliksen aikaiseksi. Kun tarjolla oli vielä erinomainen sauna ja kuutamouinti, niin mitäpä sitä muuta osasi toivoakaan.
Hyvin nukutun yön jälkeen olikin
aamupalan vuoro ja lähtö Kuhmon
kirkkoon. Suvi Lehtimäen saarna oli
jälleen koskettava, jokainen meistä
koki oivaltavansa saarnan sisällön ja
johtoajatuksen, miten jaksaa tässä vaikean taantuman keskellä.
Kuljetusyrittäjä, myös erinomainen laulaja, pyhäntäläinen Pentti Arbelius lauloi alttarilla useita kauniita
lauluja. Kun kuunteli Pentin laulua,
voi olla ylpeä, että meidän kuljetusalan ryhmästämme löytyy erinomaisia tekijöitä, melkein mihin vaan.
Kirkosta siirryimme Paloniemen

on saanut ymmärrystä. Yhteenvetoa kirjoitettaessa on jo tiedossa,
että indeksitarkistukset ovat sallittuja jatkossakin kuljetusalan sopimuksissa.
Käydyissä keskusteluissa ilmeni, että kuljetusmäärät ovat vähentyneet elintarvikepuolta lukuun ottamatta lähes kaikilla toimialoilla
20 -50 %.
Vielä alkavasta talvesta uskotaan
tulevan hyvin rauhallinen, sillä vientiteollisuuden tilauskirjat ovat edelleen alhaisella tasolla.
Etenkin maapuolella volyymit
ovat selvästi laskeneet ja hintataso
on entisestään laskenut. Tosin Oulun talousalueella on rakentamispäätöksiä luvassa, joten keväällä voi
tilanne olla jo selvästi nykyistä parempi.
Jätepuolella on uhkakuvia, että
jätehuoltoa ollaan sosialisoimassa,
laajemminkin Oulun läänissä.
Puupuolella tilanne on hyvin
monimuotoinen. Osalla metsäyhtiöistä ja sahoista puunkäyttö on hyvällä tasolla, ja sellun maailmanmarkkinahinnan nousu luo optimismia, että tilanne olisi kohenemassa.
Kuitenkin kilpailutus on johtanut
monen osalta selvään hintatason laskuun.
Elintarvikepuolella kuljetusmäärät on pysyneet suhteellisen tasaisena, tosin etenkin vakioreiteillä määrät ovat olleet hiukan pienempiä aiempiin vuosiin verrattuna, vapaata
kapasiteettia /lavapaikkoja olisi etelään, kun taas ylös tullaan täysillä
kuormilla.

Entiset toimintalinjat

takin aktiviteettejä, joita kesäinen matkailukaupunki Kalajoki tarjoaa.
Tämän ei tarvitse merkitä sitä, että
Kainuun kirkkopyhää ei jatkossa toteutettaisi, vaan kyseessä voisi olla
esim. joka toinen vuosi eri paikkakunnilla toteutettava raskaan liikenteen
kirkkopyhä.
Asiaan voidaan palata viimeistään

ensi elokuun tilaisuuden yhteydessä.
Kirkkopäivän järjestelyistä vastasi jälleen Kuhmon ev.lut. seurakunta.
Ruokailukustannukset puolittivat
SKAL Oulun lääni ry ja Rahtarit ry.

SKAL Oulun lääni ry:n toiminnassa pitäydytään pitkälle nykyisissä toiminnoissa.
Panostetaan jäsenpalvelun, koulutukseen, edunvalvontaan ja aktivoidaan jäsenkuntaa mukaan myös
vapaa-ajantoimintaan.
Pidettiin myös tärkeänä panostaa vielä enemmän mediasuhteisiin,
kohteina paikallis- ja maakuntalehdet. Ollaan yhteyksissä lehtiin ja
pyydetään toimittajia mukaan kyytiin. Samoin kootaan alueellisesti
yhteen maakunta- ja paikallislehtien toimittajia ja annetaan tietoisku
kuljetusalastamme.
Tärkeänä pidettiin SKAL vertaistukea ja sen kehittämistä ja ylläpitämistä.
Myös kansanedustajien kyyditystä pidettiin perusteltuna jatkaa
myös ensi syksynä.
Yhdistyksen tavoitteena on myös
lujittaa ammattikunnan keskinäistä
yhteisöllisyyttä.
Ensi vuoden kuljetus- ja logistiikkaseminaari päätettiin pitää vuosikokousviikonvaihdetapahtumana
Kalajoella 19.-21. maaliskuuta.
Kuljetusseminaari ja sektorikohtaiset palaverit toteutetaan lauantaina
ja vuosikokous pyhäaamuna. Tämänkertaisen kuljetusseminaarin
teema liittyy yritystemme taustalla
oleviin puolisoihin.
Tässä lyhyt yhteenveto SKAL
Oulun lääni ry:n hallituksen ensi
vuoden linjauksista.

Suurkiitos Suville sekä Kuhmon
ev.lut.seurakunnalle ja muonittajille
sekä Pentti Arbeliukselle.

Pentti Arbelius ja kitara.

leirikeskukseen, jossa saimme nauttia
seurakunnan tarjoamasta erinomaisesta ruuasta. Ruokailun jälkeen pitivät
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtajan Jaakko Kyllösen tervetulotoivotuksen jälkeen puheenvuorot seurakuntapastori Suvi Lehtimäki ja Kuhmon uusi kirkkoherra Timo Suutari.

Kuljetusyrittäjien ja Rahtareiden puheenvuoron piti tällä kertaa kalajokinen Juha Rahkola. Puheiden jälkeen
Pentti Arbelius lauloi ja laulatti osanottajia. Laulettiinpa iltapäivän aikana
”kuljetusalan oma virsikin”, Huomenta Suomi.
Sunnuntain tilaisuuksiin osallistui
n. 70 kuljetusalan yrittäjää ja kuljettajaa perheineen. Tällä kertaa myös
Kainuun ulkopuolelta oli ilahduttavan runsaasti osanottajia. Mielestäni
kirkkopyhän tavoite toteutui tälläkin
kertaa erinomaisesti. Tarkoituksenahan oli tarjota hetken hengähdystauko
liikkuvassa ja epäsäännöllisessä työssä oleville ja antaa samalla mahdollisuus tavata kollegoita muutenkin kuin
työn merkeissä.

Mutta miten jatkossa ?

Nuotion ääressä jutusteltiin, laulettiin ja melkoinen määrä makkaraakin
hävisi nälkäisiin suihin.

Koko kirkkopyhätapahtuman
käynnistäjä ja toteuttaja seurakuntapastori Suvi Lehtimäki siirtyi marraskuun alussa Kalajoen seurakunnan
palvelukseen.
Hän on valmis toteuttamaan vastaavan tapahtuman ensi elokuun viimeisenä sunnuntaina 29. elokuuta Kalajoella. Eiköhän lähdetä vielä runsaslukuisemmalla joukolla Kalajoelle, yhdistämällä viikonvaihteeseen mui-

Suvi Lehtomäkeä kiittämässä Heikki Huhanantti ja Jaakko Kyllönen.
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Tänä syksynä ei autoilijaillat kiinnostaneet
Tämänsyksyisten Autoilijailtoihin oli tavoitteena tuoda uutta ulottuvuutta niin, että saisimme uusien
tietojärjestelmien avulla vieraaksemme SKAL toimitusjohtajan Iiro
Lehtosen ja logistiikkapäällikkö Sakari Backlundin. Tämä Kainuun ja
Koillismaan autoilijailtaa koskettanut kokeilu oli valitettavasti peruttava, kun ilmeni ettei viime hetken
aktivoinnista huolimatta saatu osanottajamäärää nousemaan Kajaanin kymmentä ja Kuusamon viittä
suuremmaksi. Tilaisuudet olisi varmasti normaaliin tapaan toimien pidetty, mutta kun kyseessä oli erillisten auditoriotilojen vuokraaminen
ja muut järjestelyt, nähtiin peruminen tässä yhteydessä perustelluksi.
Toivottavasti tämä kokeilu voitaisiin uusia, vaikkapa ensitalven aikana.
Ylivieskan ja Oulun tilaisuudet
pidettiin muutoin entiseen tapaan,
mutta videoneuvottelukokeilu toteutettiin niin, että meillä oli suora yhteys Ebsolutin myyntijohtajaan, joka
esitteli yrityksen toimintoja toisessa tilaisuudessa toimistoltaan ja toisessa tilaisuudessa yhteys oli hänelle kotiin. Oulusta otettiin yhteys 3 G
verkossa ja homma toimi suhteellisen hyvin tälläkin tavoin.
Ylivieskassa oli osanotto lähes
normaalitasoa, mutta myös Oulussa
jäätiin jonkin verran keskiarvosta.
Tilaisuuksissa aluksi Heikki Huhanantti kävi läpi ajankohtaisia ammattiliikenneasioita, joista syntyikin vilkasta keskustelua. Ratahallintokeskuksesta oli paikalla Matti

Matti Mesimäki.

Mesimäki, jonka aiheena oli tasoristeysturvallisuus. Tämä vaikuttava puheenvuoro pani varmasti pohtimaan tasoristeyksiin liittyviä vaaratilanteita. Tasoristeyksiä on vuo-

sittain poistettu n 50 kappaletta. Jos
radassa on selvä näkemäeste, on syytä olla yhteydessä VR –Radan turvamieheen. Tämän palvelun maksaa
palvelun tarvitsija. Komun tasoristeystä pidettiin erityisen vaarallisena. Matti korosti, että puomi ei ole
turvalaite, vaan varoituslaite. Mesimäki otti esille myös ajolankojen
aiheuttamat vaaratilanteet. Kyseessä on 25.000 voltin jännite, joten
vitsit ovat vähissä. Jännite on pois
vain vähän aikaa ja tulee taas päälle.
Poistuminen ajoneuvosta on syytä
tehdä hyppyaskelin, jäniksen tapaan,
korosti Matti Mesimäki. Ohessa
koottuna liikenteenohjauksen puhelinnumeroita, joista saa tietoja junien kuluista.
Rokuan kuntokeskuksesta Oulun
tilaisuuteen osallistui palvelupäällikkö Eija Väänänen, joka informoi yrittäjien TYK - valmennuksesRaija Tikkanen ja Susan Högfors –Eerola.

Eija Väänänen.

Raimo Peltonen.

Jussi Patopuro ja Mikael Ervasti Alpfon Oystä.

ta. Seuraava ryhmä aloittaa jo tammikuun 11. päivänä. Valmennus on
suunnattu yli 40 - vuotiaille yrittäjille Valmennukseen haetaan hoitavan lääkärin kautta. Kuntoutusprosessi kestää 1 – 1,5 vuotta, jakaantuen kolmesta viiteen kuntoutusjaksoon.
Raimo Peltonen Ebsolut Oy:stä
esitteli videoneuvottelujärjestelmän
lisäksi Ebsolut Oy:n kuljetusalalle
lanseeraamia ohjelmistoja ja seurantajärjestelmiä. Lisäksi tilaisuuteen osallistuu Jussi Patopuro ja

Myös Oulussa keskusteltiin vilkkaasti.

Mikael Ervasti Alpfon Oy:stä, jotka kertoivat Soneran verkossa toimivista Aina - vaihderatkaisuista.
He arpoivat molemmissa tilaisuuksissa Nokia E 52 puhelimet. Ylivieskassa oli toteutui myös tasa-arvolaki, sillä paikalla oli A - Vakuutuksen yhteyspäällikkö Raija Tikkanen ja Teboilin aluemyyntipäällikkö Susan Högfors – Eerola.
Toivottavasti tulevan talven tilaisuuksissa on koolla runsaammin
jäsenkuntaa.

VR Osakeyhtiö
Liikenteenohjausten puhelinnumerot
Oulu – Kontiomäki
Kontiomäki – Vartius
Kontiomäki – Ämmänsaari
Kontiomäki – Porokylä
Kontiomäki – Iisalmi
Oulu – Ylivieska
Ylivieska – Iisalmi
Sähköratavalvomo
Hätätilanteessa soita

0307 527 010 5101
0307 527 010 5101
0307 527 010 5101
0307 527 010 5101
0307 527 010 5201
0307 527 010 6101
0307 460 11
0307 451 31 tai 0307 453 04
112

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä vuotta 2010

Ylivieskassa käytiin mielenkiintoisia keskusteluita.

• Kuljetukset • Maarakennusurakointi • Maa-ainesmyynti
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Rekrytointi käynnistynyt:

Puolustusvoimista kuljettajia
ammattiliikenteen tarpeisiin
Kuorma- ja linja-autoliikenteen
ammattipätevyysdirektiivi astui voimaan syyskuun 10 päivänä. Tuon
päivämäärän jälkeen ei autokoulusta kuorma-autokortin saaneella ole
mahdollisuutta siirtyä suoraan ammattikuljettajaksi.
On pelättävissä, että tämän reitin
tukkiminen tulee tuottamaan toimialallemme suuria ongelmia.
Onhan laskettu, että normaaliaikoina kuorma- ja linja-autoliikenne
tarvitsee vuosittain 4000- 5000 uutta kuljettajaa, kun kuljettajakunta
eläköityy tai siirtyy muille toimialoille.
Perinteisistä ammattiopistoista
valmistuu logistiikan perustutkinnon kautta valtakunnassa toimialan
tarpeesta vain runsas kolmannes,
joten haastetta riittää niin aikuiskoulutuksen kuin puolustusvoimienkin puolella.

Timo Tapanainen.

Juha Korpikari.

Jukka Uimaniemi.

Jouni Takkinen.

kälaiset mahdollisuudet heillä on
tällä hetkellä työllistyä kuljetusalalle ja samalla selviteltiin, minkälaisia koulutusväyliä on kuljetusalalle
tarjottavana, jotta kuljettajan ammattitaito kehittyisi.
Tilaisuuden avannut Lapin Ilmatorjuntarykmentin autokoulun opettaja Timo Tapanainen kävi läpi
puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen perusteet ja linjaukset. Puolustusvoimat kouluttaa vuodessa
3700 kuljettajaa 14 koulutuskeskuksessa sekä 9 näiden alaisuudessa
toimivassa joukko-osastossa. Pohjois- Suomessa koulutetaan vuosittain 735 kuljettajaa, joista Rovaniemellä 125, Sodankylässä 100 ja
Kajaanissa yli 500.
SKAL Oulun lääni ry:n toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti esit-

teli SKAL :ia ja sen edunvalvontaa.
Hän painotti, että kuljetusala tarvitsee taas lamakauden jälkeen eläköityvien tai muuten toimialalta poistuvien tilalle yli 4000 kuljettajaa
vuosittain. Hän myös korosti, että
kuljetus- ja logistiikka-ala tarjoaa
kuljettajatyön lisäksi runsaasti muita ammattivaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jopa kuljetusyrittäjyys voisi olla jossakin vaiheessa vaihtoehto. Lopuksi hän korosti, että jos oma
asenne ja ammattitaito ovat kohdallaan ja asiakaspalvelu toimii, töitä
löytyy tulevaisuudessa kuljetusalalta.
Tilaisuudessa oli paikalla myös
kuljetusyritysten edustajia. Kuljetus Kovalainen Oy:n kuljetuspäällikkö Jukka Uimaniemi loi uskoa,
että toimiala ja heidän yrityksensä

Puolustusvoimien rooli
korostuu
Jatkossa tulee yhä keskeisemmässä roolissa olemaan puolustusvoimat. Siellä koulutetaan vuosittain n. 3700 kuljettajaa, joista n.
1100 varusmiehelle annetaan CE
ajokorttipätevyys ja 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus.
Lisäksi C luokan ajokorttikoulutus
ja 140 tunnin perustason koulutus
annetaan 2600 varusmiehelle. Periaatteessa siis kaikki C JA CE kortin
suorittaneet olisivat valmiita siirtymään heti siviiliin päästyään ammattiliikenteen palkkalistoille.

Rekrytointitilaisuuksien
merkitys korostuu
Edellä mainituista syistä pidettiin Rovaniemellä Lapin Ilmatorjuntarykmentin varusmieskuljettajille
kaksi rekrytointitilaisuutta. Heti
tammikuun alussa odottavat näitä
ryhmiä siviilimaailman haasteet,
opiskelupaikka tai työpaikka, joitakin valitettavasti myös työttömyys.
Tilaisuuksissa informoitiin, min-

Rekrytointitilaisuuksiin kannattaa panostaa.

tarvitsee tekijöitä. Yhtiön palkkalistoilla on vuositasolla yli 200 henkilöä. Osa henkilöstöstä työskentelee toimistossa, osa ajojärjestelyssä
ja terminaalityössä, mutta suurin osa
jakeluautonkuljettajina. Jukka Uimaniemi totesi, että yhtiö ottaa ensivuoden aikana käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän. Lisäksi yrityksen kehittämisen kohteena on henkilöstö ja heidän hyvinvointinsa.
Myös jatkuva koulutus kuuluu yrityksen toimenkuvaan. Jukka kertoi
yrityksen rekrytoivan ensi vuoden
aikana n. 15 uutta työntekijää.
Kuljetusliike Ilmari Lehtonen
Oy:n toimitusjohtaja Juha Korpikari kävi läpi Kaukokiito-ketjun
toimintaa ja korosti, että kuljetusyritykset tarvitsevat kaiken aikaa
uusia työntekijöitä. Kuitenkin Juha
painotti, että varusmiespalveluksen
jälkeen on aluksi on perusteltua suorittaa kuljetuksia kevyemmällä nuppikalustolla ja yhdistelmäajoneuvojen kuljettaminen on ajankohtaista
myöhemmin. Juha Korpikari painotti, että mm. Kaukokiito-ketjun yrityksissä on kymmeniä eri tehtävänimikkeitä, joihin tarvitaan tekijöitä.
Korpikarin mukaan tulevana vuonna
yritys tulee rekrytoimaan lähes 20 uutta
kuljettajaa, lähinnä Ouluun.
Tämän jälkeen Lapin Ammattiopiston opinto-ohjaajaJukka Kaikkonen sekä opettaja Jouni Takkinen selvittelivät kuljettajien koulutusväyliä ja rahoitusta sekä eri kuljettajatutkintoja.
Lopuksi Rovaniemen työ- ja elinkeinotoimistolta työvoimaneuvoja

Johanna Aula opasti, mitä tehdä,
jos työ- tai opiskelupaikkaa ei siviiliin siirryttäessä ole hankittuna.
Tilaisuuden alussa varusmiehiltä tiedusteltiin, onko kuljetusala se
toimiala, josta työpaikkaa tai opiskelupaikka lähdetään hakemaan.
Valitettavasti suhteellisen pieneksi
jäi ylösnousseiden käsien määrä.
Olisiko kutsunnoissa tarpeen kartoittaa tarkemmin, ketkä ovat kiinnostuneet jatkamaan kuljetusalalla
armeijan jälkeen.
Jotakin tilaisuuden tarpeellisuudesta osoitti se, että kun rekrytointitilaisuuden päätteeksi kysyttiin, paniko kuljetusalasta ja sen työllistämisestä saatu tieto pohtimaan kuljetusalaa varteenotettavana ammattivaihtoehtona, nousi käsien määrä
ilahduttavasti.
Toivottavasti kaikki ne kuljetusyritykset, jotka pitkäjänteisesti suunnittelevat kuljettajien rekrytointia,
lähtisivät mukaan. Tavoitteena on,
että aina, kun uusi saapumiserä aloittaa palveluksensa, pidetään alokkaille informaatiotilaisuus, jossa kerrotaan mitä kuljetusalalla on tarjottavana. Samoin varusmiespalveluksen lopussa pidettäviin rekrytointitilaisuuksiin on tärkeää osallistua
tai ainakin toimittaa informaatiota
yrityksestä.
On myös tärkeää työstää SKAL:n
nettisivuille paikka, jossa kuljetusyritykset ja työpaikkaa hakevat varusmieskuljettajat kohtaavat, tosin
yhä useammalla kuljetusyrityksellä
asiat on hoidossa jo omien kotisivujen kautta.
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OULUN SEUDUN
PAIKALLISYHDISTYKSIEN
YHTEISPALAVERI
Lokakuun lopulla käytiin Oulussa Vehon tiloissa keskustelutilaisuus,
jossa pohdittiin, olisiko perusteita
muodostaa Oulun talousalueelle laajempi yhdistys, sillä usean pienen
yhdistyksen ongelmana on ollut toiminnan hiipuminen.
Mukana oli lähes koko Oulun
Kuorma-autoilijat ry:n hallitus, puheenjohtajat Limingan Seudun, Haukiputaan, Kiiminki-Ylikiimingin ja
Utajärven Kuorma-autoilijoista sekä
Muhoksen Ammattiautoilijoista
sekä muutamia aktiiveja em. yhdistyksistä.
Tilaisuudessa tuli selkeästi esille, että mahdollinen yhdentyminen
tulee tapahtua ehdottomasti vapaaehtoisuuden pohjalta.
Kaikilla yhdistyksillä tuntui olevan ongelmia saada nuoria mukaan
toimintaan. Monella yhdistyksellä

toimintana on lähinnä pikkujoulujen toteuttaminen ja sekin aina saman porukan vetovastuulla.
Tärkeänä pidettiin, että nykyiset
eri yhdistysten perinteiset hyvät toimintamallit tulee säilyttää. Todettiin myös, että tulisi sorvata toimintasuunnitelmaluonnos – mitä toiminta voisi olla. Samoin tulisi tehdä
analyysi, mitkä olivat yhdistymisen
tuomat hyödyt ja haitat.
Päätettiin, että asia otetaan esille
tulevissa vuosikokouksissa ja toiminnanjohtaja osallistuu yhdistyksien kokouksiin. Lisäksi päätettiin,
että tammikuussa voidaan pitää vielä palaveri asiasta.
Tilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus saunomiseen. Kiitos maittavista ruuista ja tarjoilusta Veho PSuomen hyötyajoneuvokeskukselle
ja Neste Oilille

Tuli selkeästi esille, että tarvetta tällaiselle yhteispalaverille oli.

Alucar Oy
Maksamaantie 186, 66640 MAKSAMAA
Puh. 0207 851 720 • Fax 0207 851 740

Hyvää Joulua
ja Menestystä
Vuodelle 2010

Hyvää Joulua ja
Menestystä Alkavalle
Vuodelle 2010!

toivottaa

Oulun lääni ry
Hallitus

Hyvää Joulua
ja Menestyksellistä
Vuotta 2010

Kaikki raskaan kaluston varaosat ja tarvikkeet
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Trailcon Oulu
Laakeritie 9, 90630 Oulu
Puh. 020 793 6640,
Faksi 020 793 6659
www.trailcon.ﬁ
AVOINNA: ma-pe 8-17
Hannu Karjalainen ..........050 385 5246
Vesa Räinä ...............................050 385 5247
Harri Turpeinen....................050 385 5248
Henri Tarvainen ...................050 385 5253
Markus Hautala ..................040 902 2883

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju

TOIVOTAMME RAUHALLISTA JOULUA
Haapajärvi: Kauppakatu 45, p. 010 401 3890
Kajaani: Timperintie 22, p. 010 401 3260
Kuusamo: Airotie, p. 010 401 3930
Oulu: Pauketie 12, p. 010 401 3460
Pudasjärvi: Ouluntie 73, p. 010 401 3910
Pyhäsalmi: Mustaparrantie 6, p. 010 401 3160
Raahe: Huoltokatu 6, p. 010 401 3900

ja
KIITÄMME
HYVÄSTÄ
YHTEISTYÖSTÄ

HUOLLETTU

Member of Nokian Tyres

Ylivieska: Ruutihaantie, p. 010 401 3920

www.vianor.f i
MA-SU klo 7-21
Lähin myyntipiste, ajanvaraus ja hinnat yhden soiton päässä!
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0821 e/puh. + 0,169 e/min (alv. 22 %).
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0821 e/puh. + 0,059 e/min (alv. 22 %).

Member of Nokian Tyres

