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Rauhallista
Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta
2014!

- Hyvää ja Rauhallista
Joulua asiakkaillemme ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2014.

WWW.WETTERIPOWER.FI

TÄSSÄ NUMEROSSA:
– Korsu Oy 90 vuotta
– Toiminnanjohtajan esittely
– Heikki eläkkeelle
– Liikennepoliisi uudistuu

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

raskone!"

– K-autokortista yhdistelmäkortiksi
– Korkeanpaikan leiri
– Ammattipätevyyskoulutusta
– Puheenjohtajan palsta
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ONNITTELEMME
80 -vuotta
15.6. Pentti Saari
Oulainen
.

75 -vuotta
8.1. Veijo Väisänen
Suomussalmi

Edunvalvontaa
muutosten keskellä

24.2. Heikki Kukkakorpi
Haapajärvi

70 -vuotta
16.6. Matti Tenhunen
Pyhäsalmi

Kulunut vuosi ollut yhdistykselle muutosten aikaa.
Kesäteatterin yhteydessä juhlittiin yhdistyksen 60-vuotista
taivalta. Vuosikymmenten aikana on tapahtunut paljon
muutoksia, kuljetusalan edunvalvonta on edelleen tärkeää ja vaikuttavaa työtä. Edunvalvontaa tehdään nykyään
myös muualla kuin kotimaassa, SKAL on edustettuna
myös EU:ssa. Korostan myös paikallisen vaikuttamisen
mahdollisuuksia, myös oman asuin- ja toiminta-alueen
olosuhteisiin voi vaikuttaa toimimalla aktiivisena kansalaisena.
Ehkä eniten keskustelua aiheuttanut muutos oli mitta- ja massa-asetus. Siinä ajoneuvojen kokonaismassoja
ja mittoja korotettiin. Muutoksen vaikutuksesta ainakin
painorajoitettujen siltojen ja tieosuuksien määrä on
lisääntynyt. Uusien kuorma-autojen myynti on myös
piristynyt, siirtyminen 76-tonnin kokonaispainoon vaatii
kuljetusyrittäjältä investointeja.
Kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksen hankkimiseen on vielä vajaa vuosi, 10.9.2014
jälkeen ammattikuljettajalla pitää olla joko erillinen ammattipätevyyskortti tai ajokortissa merkintä ammattipätevyydestä. Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä pitää
käydä viisi kappaletta. Vaikka olisikin jo nyt käynyt kaikki
viisi päivää kannattaa ammattipätevyyskorttia hakea vasta
10.3.2014 jälkeen. Näin toimiessa saat ammattipätevyyskortin jonka voimassaolo alkaa 10.9.2014 ja on voimassa
siitä eteenpäin viisi vuotta. SKAL Pohjois-Suomi ry:n
kanssa samoissa tiloissa toimii kaksi ammattipätevyyskoulutusta antavaa yritystä, koulutuksista voi kysyä lisää
minulta.
Laki kaupallisista kuljetuksista maantiellä uudistui
huhtikuussa 2013. Harmaan talouden toiminnan vaikeuttaminen on yksi tavaraliikennelain uudistuksen syitä.
Kuljetusten tilaajan on varmistettava että kuljetusten
suorittaja huolehtii velvoitteistaan asianmukaisesti. Selvitysvelvollisuus on yrityksillä, yksityisillä kuljetusten
tilaajilla sitä ei ole. SKAL ja ALT kokosivat yhdessä
tietopaketin keskeisimmistä kohdista ja käytännön esimerkeistä uudesta tavaraliikennelaista. Kuljetuspalveluiden
ostajan vastuu-tietopaketti löytyy sähköisessä muodossa
nettisivuilta ja painettuja versioita saa täältä Kiilletieltä.
Tietopaketti auttaa kuljetuspalveluiden ostajia hankkimaan
kuljetuspalveluita lain mukaan.
Edellinen toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti saateltiin eläkkeelle 28.11.2013. Heikin juhliin osallistui yli
100 vierasta ja saimme kaikki nauttia hyvästä tarjoilusta.
Tervetuliaispuheissaan vieraat muistelivat lämmöllä
yhteistä taivalta Heikin kanssa. Oli mukava osallistua
juhlaan ja kiitän kaikkia juhlavieraita sekä järjestelyihin
osallistuneita.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Taavi Heikkinen
SKAL Pohjois-Suomi ry
Kiilletie 1, 90620 Oulu
0400 – 282 785
taavi.heikkinen@skal.Þ

60 -vuotta
28.2. Onni Kaikkonen
Vihanti

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä vuotta 2014

2.4. Simo Kukkohovi
Kempele
5.4. Risto Kuvaja
Suomussalmi
20.4. Lassi Hauru
Oulu
23.4. Hannu Yrttiaho
Tyrnävä
3.5. Kari Niemi
Raahe
12.5. Eero Laurila-Harju
Kiiminki
28.5. Seppo Niemelä
Tyrnävä

• Kuljetukset • Maarakennusurakointi • Maa-ainesmyynti

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2014

7.6. Klaus Välijärvi
Rantsila

SUOMUSSALMEN KTK OY

17.6. Hannu Karelehto
Oulainen
6.7. Tapio Poijula
Pudasjärvi
9.7. Kari Vikström
Pudasjärvi
16.7. Matti Nykänen
Oulu

50 -vuotta

Hyvää Joulua ja Menestyksellistä
Vuotta 2014

18.1. Jouko Käkelä
Kuusamo
2.3. Sulo Karhula
Muhos
13.3. Markku Keränen
Hyrynsalmi
14.3. Jari Rusanen
Sotkamo
17.4. Olavi Karvonen
Ii
26.4. Jussi Mäkäräinen
Kajaani
14.5. Sampo Puurunen
Pudasjärvi
14.6. Ossi Rahja
Oulainen

Yhdistyksemme nimi
muuttunut:

SKAL
Pohjois-Suomi ry
KUOLLEITA

SKAL Oulun lääni ry on muuttanut nimensä vuosikokouspäätöksen
mukaisesti SKAL Pohjois-Suomi ry:ksi. Vahvistus yhdistysrekisteristä
tuli lokakuun lopussa.

Raimo Mursu
s. 09.02.1959
k. 13.09.2013
Muistoa kunnioittaen
Oulun Kuorma-autoilijat ry
Pauli Kalevi Pääkkönen
s.25.11.1950
k. 06.09.2013
Muistoa kunnioittaen
Kalajoen Kuorma-autoilijat ry

Julkaisija:

SKAL Pohjois-Suomi ry
Kiilletie 1
90620 OULU

Toimitusneuvosto: Jari Rusanen
Heikki Huhanantti

Päätoimittaja:
Toimittaja:

Heikki Huhanantti
Taavi Heikkinen

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti

Sivujen valmistus: Ouluprint Oy
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Työn kadonnut ilo
Kuluneena vuonna olen erityisen paljon pohtinut työssä
jaksamista. Oli kyse sitten kuljettajakunnasta, taikka muun yksityissektorin tai julkisen hallinnon
työpaikoista, kaikkialta tuntuu
tulevan sama viesti. Ihminen palaa
loppuun. Työ sinänsä ei pelkästään
aiheuta sitä, vaan monet työn
ulkopuolelta vaikuttavat tekijät.
Ihminen voi tiettyyn rajaan asti
itse säädellä omaa jaksamistaan.
Mutta kukaan meistä ei ole saari,
niin kuin eräs sanonta kuuluu.
Olemme kaikki vuorovaikutuksessa johonkin muuhun. Siksi
ei ihmisestä itsestään pelkästään
riipu, toteutuvatko hänen työssään
jaksamisen edellytykset vai eivät.
Uupuneita kuljetusyrittäjiä ja
kuljettajia on paljon. Kutsumustietoisia ja ammattiylpeitä ihmisiä,
joilla olisi paljon annettavaa,
luhistuvat ennen 40.ikävuottaan,
jolloin ihmisen pitäisi olla oman
jaksamisensa, miehuutensa ja
naiseutensa huipulla.
Ei työssä aina tarvitse olla
hauskaa ja kivaa. Jos työ herkkua olisi, niin herrathan sen
tekisi, sanotaan. Mutta tämän
ajan työväsymys on toista kuin
ennen. Jatkuva riittämättömyyden
kokeminen vie ihmisen paljaaksi.
Jatkuvasti lisääntyvien sääntöjen
ja määräysten omaksumisen
pakko tukehduttaa. Kuljetusala on
yksi kaikkein säännellyimmistä

elinkeinoaloista. Harvaa muuta
ammattikuntaa sitoo niin monet
direktiivit, lait ja asetukset ja niiden omaksuminen vaatii paljon.
Muuttuva toimintaympäristö
vaatii paljon sopeutumista. Ihminen kaiken keskellä tuntuu
joskus jäävän puristuksiin.
Siksi on erityisen ilahduttavaa kohdata ammattiylpeyden
tuomaa aitoa iloa ja kiitosmieltä. Syyskuussa Kalajoen
seurakunnassa vietettiin kuljettajajärjestöjen ja seurakunnan yhteistä Raskaanliikenteen
tapahtumaa. Oli suurenmoista
nähdä, miten monet kuljettajat
ja kuljetusyrittäjät kantoivat
kortensa kekoon tapahtuman
onnistumiseksi. Näyttelyyn osallistuneet olivat laittaneet ajokkinsa viimeisen päälle hienoon
kuntoon, osa heistä kuormaa
mukanaan. Tapahtuma oli kunnianosoitus raskaanliikenteen

Toiminnanjohtajan esittely
Olen ehta savolainen, kotoisin Nilsiästä Pohjois-Savosta.
Lapsuuden ja nuoruuden vietin
maatilalla. Jo lapsuudessa kiinnostuin tekniikasta ja olin usein
isän apuna korjaamassa maatalouskoneita. Peruskoulun ja lukion
kävin Nilsiässä.
Varusmiespalveluksen suoritin Pohjois-Karjalan Prikaatissa
Ylämyllyllä kuljetuskomppaniassa. Puolustusvoimista saatu yhdistelmäajoneuvokortti innoitti hakeutumaan myös töihin kuljetusalalle. Kuljetus- ja logistiikka-ala

kiinnostivat jatkamaan opiskelua
ja vuosituhannen lopulla hain Jyväskylän ammattikorkeakouluun
lukemaan logistiikkaa. Opiskelut
sujuivat hyvin ja valmistuin logistiikkainsinööriksi 2003.
Työura jatkui jätehuoltokuljetusten parissa kuljetusinsinöörinä.
Pk-sektorin yrityksessä työskenteleminen antoi hyvin kokemusta
niin kuljetusalasta kuin yritystoiminnasta muutenkin.
Opiskelu ja kouluttautuminen lisäävät ammattitaitoa ja on
auttanut ainakin minua omassa

alalla työtä tekeville. Muille
tapahtuman vieraille se oli myönteisen asenteen kasvattamista
kuljetusalaa kohtaan; muistutus
siitä, että jokaisen vastaantulevan yhdistelmän ohjaamossa on
ihminen. Kirkon ristin juurella
toteutettuna päivä oli kiitosjuhla
Jumalalle, jonka kädestä saamme
kaiken hyvän, myös ahtaammat
ajat. Aikakaudet vaihtuvat, mutta
Jumalan armo pysyy. Lähestyvä
joulu muistuttaa meitä siitä,
että on jotakin meitä itseämme
isompaa, joka säilyy, vaikka
kaikki maalliset tuet hajoaisivat.
Seimeen syntynyt Vapahtaja kutsuu lempeästi työn ja kuormien
uuvuttamia luokseen. Toivon,
että juuri tänä jouluna saat kokea
iankaikkisuuden ja armon lempeän kosketuksen. Vapahtajalle
sinä riität juuri sellaisena kuin
olet. Toivotan kaikille raskaan
liikenteen kuljettajille ja heidän
läheisilleen Siunattua Joulua ja
turvallista Uutta Vuotta.

Suvi Lehtimäki
kappalainen
Kalajoen seurakunta

työssä jaksamisessa. Opiskelin
työn ohessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulussa,
valmistuin 2012.
Perheeseeni kuuluu vaimo
sekä kaksi- ja viisivuotiaat pojat.
Vapaa-aika menee poikien kanssa
harrastaessa sekä tällä hetkellä
myös omakotitaloa remontoiden.
Harrastuksiin kuuluu myös liikunta ja moottoripyöräily.
Tervetuloa käymään Kiilletiellä, niin tutustutaan paremmin.

sekalainen
seurakunta
rakastettavia
henkilöitä:
konstaapeli
Reinikainen
puujalkavitseineen,
pastori mopoineen sekä
kirkkokuorolaiset. Juhanan epätoivoinen rakkaus
ja haaveilu
muutosta kaupunkiin pois
vanhempien
nurkista sekä Ullan
mehevä ihanuus kutkuttavat lempeän viihdyttävästi yleisön nauruhermoja.
Päärooleissa Emmi ja
Sulo Viléninä nähdään
Ritva Oksanen ja Mikko

Muutosten äärellä

Taas on yksi lehti kääntynyt aluejärjestömme historiassatai oikeastaan kaksi. Yhdistyksemme nimen muuttuminen
ja toimihenkilömme vaihtuminen. SKAL Pohjois-Suomi
ry nimi on virallistettu 29.10.2013 ja Hessun läksiäisiä
vietettiin 28.11.
Nimen vaihtuminen ennakoi tulevaa. Lapin Liikenneyrittäjät ry:n kanssa on käyty neuvotteluja yhdistymisestä
pariinkin otteeseen. Viimeksi Kiilletiellä Oulussa 10.11.
Neuvottelut ovat olleet lupaavia. Seuraava askel on se ,
että lähetämme asian tiimoilta jäsenkyselyn. Toivottavasti
saamme kattavan määrän vastauksia, jonka perusteella
voimme tehdä päätöksiä seuraavassa vuosikokouksessamme, jota vietetään Lapin Levillä maaliskuun puolessavälissä. Yhdistymisen myötä olisimme Suomen toiseksi
suurin alueyhdistys jäsenmäärällä mitattuna ja suurin
pinta-alalla mitattuna.
Heikki Huhanantin alias Hessun läksiäiskaffet ryystettiin Kiilletiellä Oulussa. Porukkaa kävi kiitettävästi koko
päivän ajan ja tunnelma oli mitä leppoisin. Lämmin kiitos
kaikille osallistuneille. Hommattiin porukalla Heikille hyvät
varusteet, joilla voi hoitaa eläkepäivien harrastuksia turvallisesti. Lahjaan osallistuivat kaikki paikallisyhdistykset
ja muutamat yhteistyökumppanit. Ennen kaikkea Kiitos
Heikille hyvin hoidetusta työstä Sen pystyi helposti päättelemään läksiäisissä käyneiden yhteistyökumppaneiden
määrän perusteella, että suhteet on pidetty kunnossa niin
päättäjiin kuin muihinkin meidän yhdistyksemme toiminnan
kannalta tärkeisiin elimiin ja henkilöihin. Päivän päätteeksi
lämmitettiin vielä sauna ja parannettiin mualimmoo, kohtuuden rajoissa.
Pyörien on pyörittävä niin joulun kuin vuodenvaihteen
aikaankin, jotta ihmisillä olisi hyvät edellytykset viettää
kyseisiä juhlia. Se tietää monelle meistä kiireistä loppuvuotta, mutta muistetaan pysähtyä ja rauhoittua ja viettää
hetki lähimmäistemme seurassa.
Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Taavi

Jari Rusanen
puheenjohtaja

Tankki täyteen
Varmaankin suurin
osa meistä on katsonut
Tankki täyteen tv-sarjaa 80–luvulla.
Lähdetään yhdessä
lauantaina 12. heinäkuuta Möljälle. Perinteiseen tapaan yhdistys tarjoaa leivoskahvit
klo 18 ja näytelmä
alkaa klo 19.00.Pankaapa ajankohta jo ylös
allakkaan.
Tankki täyteen on
lämmin perhekomedia,
jonka tunnistettavat
hahmot ja tilanteet
kuuluvat jo kotimaisen
huumorin klassikkojen
joukkoon. Vilénin perhe
pyörittää epäonnista
huoltoasema-bisnestään uuden pikatien
ulottumattomissa.
Asiakkaiden sijaan
asemalla vierailee

Arvoisat SKAL PohjoisSuomi ry:n jäsenet

PANKAAPA JO YLÖS ALLAKOIHIN !!

Oulu- Lappi vuosikokousviikonvaihde Kittilän Levillä
Oulu–Lappi vuosikokousviikonvaihde pidetään 14.16.3.20143 Levillä, hotelli Levitunturissa.
Hotellin yhteydessä kylpylä, keilahalli, Kylpylä, lasten
maailma yms.
Entiseen tapaan pidetään erikoisjärjestöjen kokoukset
ja maansiirtoinfo perjantai-iltana ja varsinaiset vuosikokoukset la - aamuna. Sen jälkeen on vuorossa yhteinen
info-osuus ja iltapäivälle jää hyvin aikaa käydä hiihtämässä
tai rinteessä.

Kivinen. Konstaapeli Reinikaisen roolin
tekee Jukka Rasila.
Mika Räinä on Emmin
ja Sulon aikamiespoika
Juhana. Kahvila-apulaisena työskentelevän
Ullan roolissa nähdään
Kirsi Ylijoki.

Talven aikana selvitellään kiinnostusta bussikyyditykseen Ylläksen kokouksen tapaan.
Tarkempi ohjelma ja hinnat ilmoitetaan myöhemmin.
Olkaapa yhteydessä Taavi 0400-282 785 /
taavi.heikkinen@skal.fi
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Oulussa katsotaan
eteenpäin – myös SKAL
mukana messuilla
SKAL oli jälleen mukana
Eteenpäin koulutus-, rekrytointi- ja työelämämessuilla, jotka
pidettiin tänä vuonna Oulun Ouluhallissa 9.–10. lokakuuta.
Autokauppa WetteriPower oli
tuonut osastollemme nähtäväksi
Volvon koukkulava-auton, joka
houkutteli messuvieraita paikalle.
Oulun seudun nuoret sekä muut-

kin uudesta urasta kiinnostuneet
pysähtyivät kyselemään sekä keskustelemaan kuljetusalasta ja sen
tarjoamista mahdollisuuksista.
Osa heistä suoritti jo logistiikan
perustutkintoa, osa vielä mietti
asiaa. Myös useita alan vaihtajia kiinnosti kuulla kuljetusalan
työvoimatarpeista.
Jaana Siven

Kuorma-autokortista
yhdistelmäkortiksi
Olli Pietilä
Olli hakeutui korottamaan Ckortin CE-kortiksi omasta aloitteesta. Viimeistään sukupolven
vaihdoksen jälkeen Olli tarvitsee
CE-korttia työssään. Tällä hetkellä
Olli toimii yrittäjä, hänen yritys
asentaa puhallusvillaa. Yrityksen
käytössä on yksi kuorma-auto Hän
pitää kuljetusalaan muuttuvana
alana ja arvostaa alan koulutusmahdollisuuksia.
Kortin korotus on Ollin mielestä
järjestetty hyvin sujuvasti, lisäksi
hän suosittelee kaikkia C-kortillisia
korottamaan kortin CE-kortiksi.
Kurssin järjestelyitä hän kehuu,
myös kauempaa tulevat on otettu
huomioon.

Arja Mönttinen

Eteenpäin-messujen pääkohderyhmä olivat yhdeksäsluokkalaiset nuoret,
joita vilisi sankoin joukoin myös SKAL:n osastolla.

Wetterin Volvo-edustajat Jarmo Moilanen (toinen oik.) ja Jussi Paananen
(oik.) kertoivat messukävijöille koukkulava-auton ominaisuuksista.

Kustannusmuutokset kuormaja pakettiautoliikenteessä
lokakuu 2012 – lokakuu 2013
Tilastokeskuksen julkaiseman Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin (2010=100) mukaan kokonaiskustannukset ovat vuositasolla
(lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013) muuttuneet ajoneuvotyypistä
riippuen - 0,3...+1,3 %.

Kokonaiskustannusten muutos lokakuusta
2012 lokakuuhun 2013 oli
– pakettiautoilla ja kevyillä kuorma-autoilla + 1,3 %
– keskiraskailla ja raskailla kuorma-autoilla + 0,7 %
– perävaunuyhdistelmillä - 0,3 %
– puutavarayhdistelmillä - 0,6 %.

Kustannusindeksi ilman polttoainekustannuksia
Muiden kuin polttoainekustannusten keskimääräinen muutos lokakuusta
2012 lokakuuhun 2013 oli:
– pakettiautoilla ja kevyillä kuorma-autoilla 2,3 %
– keskiraskailla ja raskailla kuorma-autoilla 2,4 %
– perävaunuyhdistelmillä 2,4 %

Arja toimii kuljetusyrittäjänä
Suomussalmella, hän ajaa kuorma-autolla kaupunkijakelua ja
muuttoja. Arja korottaa kortin tulevaisuuden varalle, tulevaisuudessa
voi tulla tarve aloittaa liikennöinti
ajoneuvoyhdistelmällä. Arjan kurssi on sujunut hyvin ja myös hän
pitää kurssia hyvin järjestettynä.
Arja on suorittanut jo kirjalisen
kokeen sekä saanut ajotunteja sekä
harjoitellut peruuttamista. Arjan
mielestä kaikkien joilla voi tulevaisuudessa tulla tarve CE-korttiin,
kannattaa käydä kurssi nyt.
Juhani ja Matti Isoaho toimivat Utajärvellä turpeen noston- ja
lastauksen parissa. Heillä on
yksi kuorma-auto, jota käytetään

Arja Mönttinen ja Olli Pietilä.

muun muassa turpeen nosto ja
lastauskaluston siirtoihin. He
ovat harkinneet lavettiperävaunun
ostoa kaluston siirtoihin ja silloin
molemmille tulee tarve korottaa
kortit CE-korteiksi. Matti oli
aikaisemmin nähnyt mainoksen
lehdessä kortin korotuksista, mutta
lehti oli hävinnyt. Kun Matti ja
Juhani olivat ADR-peruskurssilla,
Matti huomasi seinällä olevan ilmoituksen kortin korotuksista. He
tulevat kurssille todennäköisesti jo
aika pikaisesti.
Kurssilla opiskelleet ovat pitä-

neet koulutusta hyvänä ja järjestelyt
ovat toimineet sujuvasti. Kurssin
ovat yhdessä järjestäneet Suomen
Ammattiliikenneakatemia Oyja
SKAL Pohjois-Suomi ry. Ajoopettajina kortinkorotus-kurssilla
olivat Harri Söderholm ja Markku
Ihme.
Oppilaat olivat motivoituneita
koulutukseen, kiittelivät Markku
ja Harri yhteen ääneen. Kortin
korotuksiin on selvästi kysyntää,
kursseja järjestetään tarpeen mukaan myös Oulussa.
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Uusia SKAL jäseniä
vuonna 2013
Avoin yhtiö Kone & Kuljetus E
& J Pehkonen
Kajaani
Tommy Björn
Oulunsalo
Hallanukko Oy
Oulu
Kuljetus JP Hooli Oy
Oulunsalo
J & V Koneurakointi Ky
Haukipudas
Junnon Sora ja Kuljetus Oy
Lumijoki
JV Seikkala Oy
Temmes
Kai Kukkakorpi Oy
Haapajärvi
Kalajoen Neliveto Oy
Kalajoki
Jukka Kemppainen
Muhos
Konepalvelu Kupari Avoin yhtiö
TYNKÄ
Ilkka ja Ilpo Korhola
Pyhäsalmi
Kuljetus Arto Hämäläinen Ky
Kempele
Kuljetus M Rantala
Typpö
Mikko Lämsä
Kuusamo
Kuljetus Niskanen Ky
Pyhäsalmi

Kuljetus Siirtomat Oy
Oulu
Kuljetus Sjögren Oy
Jääli
Kuljetus T Takanen Ky
Sievi
Kuljetuskiila Oy
Kuusamo
Liikenneyhtiö Nykänen Oy
Oulu
Louhinta Kääntä Oy
Alavieska
Harri Maaninen
Raahe
Maanrakennus R Jussila Oy
Ii
Pihkakiito Oy
Pyhäsalmi
Raahen Bitumikate Oy
Raahe
Rakennusliike Karjaluoto Oy
Oulu
Markus Saastamoinen
Piippola
TMI Ruukin Kiinteistöhuolto
Ruukki
Reijo Torvinen
Oulu
Juha-Matti Wahlström
Oulu

Toinen mitta- ja
massatilaisuus Oulussa
Toteutimme yhdessä SKAL :
n kanssa jo toisen mitta- ja massatilaisuuden syyskuussa Oulussa.
Aiempi pidettiin huhtikuussa. Asiat
olivat selkiintyneet olennaisesti
tuosta tilaisuudesta. Tälläkin kertaa
koulutustila täyttyi ääriään myöten.
Syksyn SKAL infotilaisuuksiin
osallistui koko valtakunnassa runsaat
700 osanottajaa. Ei ihme, sillä asiaan
liittyvät monet epäselvyydet ovat
rassanneet yrittäjäkuntaa ja tarvetta
oikean tiedon saamiselle on ollut.
Etenkin muutosten vaikutus
kuljetuskustannuksiin puhututti
osanottajia. Suuremmilla kokonaispainoilla kustannukset luonnollisesti
kasvavat ja vastaavasti hyötykuorma
pääsääntöisesti kasvaa. Mutta kaikilla tieverkoilla ei voida hyödyntää
maksimaalisia painoja.
Logistiikkapäällikkö Sakari
Backlund käsitteli tärkeää aihetta
selkeästi ja perusteellisesti ja keskustelua riitti.
Sakari Baclund kävi läpi kysymyspatterin, joka tulisi jokaisen

Sakari Backlundia arvostetaan. Perusteellinen mitta- ja massa-esitelmä
ja siitä käyty värikäs keskustelu
saivat kiitosta osanottajilta.

yrittäjän käydä läpi omalta osaltaan.
– Estävätkö tieverkon rajoitukset
uuden kaluston tehokasta käyttöä?
Joudutaanko kiertoteille?

– Rajoittavatko kunnat omalla
tieverkollaan liikennöintiä raskaammilla yhdistelmillä?
– Soveltuvatko lastaus- ja purkupään paikat uudelle kalustolle ja
varastot uusille kuormakooille?
– Mahtuvatko maksimipainojen
mukaiset kuormat tilavuudeltaan
kyytiin?
– Perustuuko nykyinen hintataso
ylikuormien kuljettamiseen?
– Paljonko keskimääräinen hyötykuorma kasvaa?
– Romahtaako nykyisen kaluston arvo, estääkö se investoinnit
uuteen?
– Kuinka nopeasti uuteen kalustoon voi investoida - ja kuinka nopeasti uudet kokonaispainot alkavat
määrittää hintatasoa?
– Mahdollistaako toimintaympäristö suurempien painojen myötä
lisääntyvän ajankäytön – ajo- ja
lepoaika-asetus
Todettakoon, että SKAL jäsensivuilta löytyy aiheesta päivitetty
ladattava luentomateriaali.

Tervetuloa mukaan !

Miten tästä eteenpäin, pohtii moni yrittäjä. Investoidako vai riittäisikö muutoskatsastus.

TAVARALIIKENTEEN
VUOSITTAINEN
VALVONTAMAKSU
Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain
(693/2006) 21 b §:n 2 momentin mukaan toimivaltaisen elinkeino-,liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELYkeskus) on vähintään kerran
kalenterivuodessa selvitettävä
jonkin lain 8 §:ssä säädetyn
liikenneluvan myöntämisen
osalta, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen tämän edellytyksen.
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus suorittaa parhaillaan
mainittua vuosittaista valvontaa, jossa selvitetään veroihin
sekä lakisääteisiin eläke-,
tapaturma ja työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien
velvoitteiden asianmukainen
hoitaminen.
Tarkastukset suoritetaan
verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön toimittaman ilmiöselvityksen ja
velvoitteidenhoitoselvitysten
avulla sekä tarvittaessa rekisteri- kyselyin luvanhaltijoiden
kotipaikka-kuntien mukaisista
ulosottovirastoista ja verohallinnon veronkanto- ja perintäyksiköistä.
Liikenteen lupien 90 euron
suuruisesta valvontamaksusta
on säädetty 27.12.2012 anne-

tussa valtioneuvoston asetuksessa (907/2012) elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista
suoritteista vuonna 2013.
Maksu koskee kaikkia
liikennelupia, joihin liittyy
vuosittainen valvonta-velvoite. Maksuilla katetaan
rekisteri- kyselyjen ja niistä
aiheutuvien valvonnallisten
toimenpiteiden aiheuttamat
kustannukset. Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus tulee
perimään valvontamaksun luvan-haltijakohtaisesti vuoden
2013 aikana.
Valvontamaksua ei peritä
niiltä tavaraliikenneluvan
haltijoilta, jotka ovat kuluvan
vuoden aikana hakeneet tavaraliikennelupaa ja joiden luvan
myöntämisen edellytykset on
tarkistettu hakemuksen käsittelyn yhteydessä.
Vuonna 2014 tarkastetaan
edellä mainittujen veroluontoisten maksujen suoritukset
ja seuraavana vuonna tarkastukset voivat kohdistua esim.
kuinka luvanhaltijat ovat
noudattaneet muuta liikennelainsäädäntöä kuten suurimpia
sallittuja massoja.
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Rekkakirkko Kalajoella
Tämänvuotista Kalajoen seurakunnan, SKAL Pohjois-Suomi
ry:n ja Rahtareiden rekkakirkkotapahtumaa vietettiin aiemmasta
kaavasta poiketen. Iltapäivällä
Kalajoen Kuorma-autoilijat ry ja
Kala- Pyhäjoki Rahtarit järjestivät
kuljetuskalustonäyttelyn, jossa oli
esillä toisen toistaan tyylikkäämpää kuljetuskalustoa monelta eri
sektorilta. Esillä oli myös nosturikalustoa, pyöräkonetta, traktoria ja
hinauskalustoa, eli kaikkea sitä, joilla
kuljetusalan toimijat omalta osaltaan
huolehtivat yhteiskunnan pyörien
pyörittämisestä.
Kappalainen Suvi Lehtimäki
totesikin sattuvasti: ”toivottavasti
tällaisen tapahtuman myötä raskaan
liikenteen arkitodellisuus tulisi suurelle yleisölle hiukan tutummaksi ja
että ammattialan arvo ymmärrettäisiin paremmin.”
Kalustonäyttely kiinnosti ilahduttavasti, etenkin lapsiperheet olivat
mukavasti liikkeellä. Vierailla oli
myös mahdollisuus käydä Kalajoen
seurakunnan tarjoamilla kakkukahveilla. Kun näyttely saatiin päätökseen, siirryttiin Tuomasmessuun
Kalajoen kirkkoon.
Mikä sitten Tuomasmessu on?

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.

SKAL lippu liehui korkeuksissa.

Netistä löytyi seuraava kuvaus messusta:” Se on avaran hengellisyyden
luterilainen messu, jossa yhdistyvät
arkiseen elämään liittyvät kysymykset ja rukoukset, vanhan kirkon
traditiot sekä mukaansatempaavat
tuomaslaulut. ”
Määritelmän mukaisesti kirkossa
saimme laulaa paljon rytmikkäitä lauluja ja kuulla Kalajoen seurakunnan
vapaaehtoisten esittämiä koskettavia

ja kauniita lauluja. Tilaisuuden kruunasi kappalainen Suvi Lehtimäen
varsinkin meitä kuljetusalan toimijoita puhutteleva saarna. Kolehti
kannettiin Kalajoen satamakirkolle,
joka tarjoaa palveluitaan myös
raskaan liikenteen toimijoille. Seuraava raskaan liikenteen kirkkopyhä
järjestetään ensi vuoden syyskuun
13. päivänä.
Puheenjohtaja Jari Rusanen esitteli uuden toiminnanjohtajan Taavi Heikkisen.

60- vuotta järjestötoimintaa:

SKAL Oulun lääni ry
juhli Toppilan Möljällä
Rahtareiden uudella puheenjohtajalla Pentti Tiaisella ja
Suvi Lehtimäellä oli paljon keskusteltavaa.

On erittäin tärkeää, että esillä on myös vanhaa kalustoa.
Näyttelyväki saa oikean kuvan, miten kuljetusalan kalusto
on kehittynyt vuosikymmenien aikana.

Rauhaisaa
Joulun aikaa!
euroShell-dieselkortti
raskaalle kalustolle:

Perinteiseen tapaan on yhdistyksemme kutsunut jäsenkuntaa
perheineen viettämään mukavaa
heinäkuista kesäteatteri-iltaa Ouluun,
Toppilan Möljälle. Samassa yhteydessä juhlittiin SKAL Oulun lääni ry:
n 60 vuotista järjestötoimintaa.
Mukaan oli kutsuttu myös yhdistyksen puheenjohtajina toimineita.
Paikalle olivat päässeet tulemaan
Sulo Määttä (pj. 1968-1975, 19781980), Hemmi Jaara (pj. 1981
-1989), Pentti Keski-Korsu (pj.
1990-1993) ja Pauli Ripatti (19942003). Heitä huomioitiin uudella

SKAL -organisaation 75 v. historiateoksella ” Vahvaa vaikuttamista
Perttelistä Brysseliin.” Samassa
yhteydessä esittäytyi tuleva toiminnanjohtaja Taavi Heikkinen.
Teatteriesitys Hetki lyö, tarjosi
rempseää hauskanpitoa ja monentasoista huumoria. Näytelmä oli
koostettu Kirkan musiikin ympärille. Kaikki sai alkunsa Kirkan
60-luvun keikasta Aavasaksan juhannusjuhlilla. Monella näyttelijällä on
erinomaiset laulunlahjat, se tuli taas
kerran todettua.

• Euroopan laajuisesti palveleva
huoltamoverkosto
• Tankkaa auto ja kuljettaja samalla
pysähdyksellä Shell TruckPort-huoltamoilla
• Yksinkertainen ja selkeä hinnoittelu
• Tehokas kustannusseuranta
euroShell Online -palvelulla
• Sähköpostihälytykset varmistavat turvallisuuden
• Kattavat lisäpalvelut kuten alvpalautus, tie-, tunneli- ja lauttamaksut
• Shell Diesel – tasalaatuinen ja
korkealuokkainen polttoaine

Puheenjohtajat Hemmi Jaara, Sulo Määttä, Pentti Keski-Korsu ja Pauli Ripatti
olivat päässeet myös paikalle.

• Laajeneva Adblue-verkosto,
nyt mm. Shell Ii, Oritkari, Shell Hirvaskangas,
Rovaniemi ja Muonio

Lisätiedot/tarjouspyynnöt
Suomen, Ruotsin ja Norjan
Shell/St1 palveluistamme:
Risto.Parkkari@st1.fi tai 0400-582410
St1 Ammattiliikenne Pohjois-Suomi
www.shell.fi www.eurohell.com

Kohotimme maljat virkeälle 60 vuotiaalle yhdistyksellemme.
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Loma rentouttaa aivot
Moni suomalainen tekee töitä lomalla, ja
moni yrittäjä jättää loman kokonaan väliin.
Jos vapaan pitäminen
on sinulle joulun aikaan
tai myöhemmin talvella
mahdollista, kannattaisi
myös aidosti rauhoittua
ja vaihtaa vapaalle, koska loma pitää ihmisen
fyysisesti ja henkisesti
kunnossa ja ehkäisee sairauspoissaoloja. Irtiotto
työelämästä loman ajaksi auttaa jaksamaan paremmin työssä. Jatkuva
työnteko ja työasioiden
ajattelu lomalla ainoastaan stressaa paitsi
työntekijää, myös hänen
läheisiään.
Lomalla on myös työsuojelullinen merkitys.
Vaikka työ olisi tärkeää
ja antoisaa, antaa loma
ansaitun hengähdystauon, joka parhaimmillaan
pitää ihmisen fyysisesti
ja henkisesti kunnossa
ja ehkäisee myöhempiä
sairauspoissaoloja. Myös
esimiehellä ja työtovereilla on vastuu siitä,
että työntekijän annetaan lomailla rauhassa
eikä häntä velvoiteta
osallistumaan työtehtävien hoitoon. Työntekijän perhe kaipaa
ja ansaitsee lomalla
läsnäoloa.
Yrityksessä lomista
sopiminen voi aiheuttaa eripuraa. Lomien
ajankohdista pitäisikin
sopia yhdessä ja avoimesti kunkin työntekijän
henkilökohtainen tilanne huomioiden. Kaikki
haluavat kokea tulleensa
kuulluiksi ja kohdelluksi oikeudenmukaisesti
myös lomista sovittaessa. Jos työntekijän toive
loman ajankohdalle ei
toteudu tänä vuonna,

on hyvä huomioida toive
seuraavan vuoden lomia
suunniteltaessa.

Myös yrittäjä
ansaitsee loman

Pieniä yrityksiään pyörittävien yrittäjien on
usein vaikeaa irrottautua
töistä kunnon loman
ajaksi. Ja valitettavan
usein yrittäjiltä jäävät
lomat jopa kokonaan
pitämättä. Yrittäjä joko
nauttii työstään niin paljon, että ei edes halua
pitää lomaa, tai sitten
ei yksinkertaisesti pysty
taloudellisista syistä
irrottautumaan siitä.
Yrittäjän on myös etenkin yrityksen alkuvaiheessa todella hankalaa
olla pitkiä aikoja poissa
töistä.
Osaavan lomittajan
hankkiminen voi vaatia
pitkää koulutusta ja
syödä liikaa yrittäjän
pieniä resursseja. Selvitysten mukaan yrittäjät
pitävätkin lomaa vain
noin puolet yleisestä
keskiarvosta ja noin joka
kymmenes yksinyrittäjistä kertoo, ettei pidä
varsinaista kesälomaa
lainkaan.
Jatkuva työnteko ei
ole eduksi kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tauoton työskentely
vaarantaa etenkin levon
ja palautumisen. Myös
yrittäjän kannattaisi siis
pitää lomaa, vaikka se
ei aina taloudellisesti
olisikaan järkevää. Loma
antaa kuitenkin uutta
tarmoa työn tekoon.
Aivoille pitää antaa mahdollisuus rentoutua. Jos
yrittäjä tai työntekijä
ei ehdi lomailla, pysty
tai osaa muuten vaihtaa vapaalle, voi se
vaikuttaa negatiivisesti
työntekijän terveyteen

ja johtaa ennen pitkään
työuupumukseen.

Mieli puhtaaksi työasioista
Pidempi yhtäjaksoinen
loma auttaa rentouttamaan paremmin kuin
pienet pätkät. Oma mieli
kannattaa mahdollisuuksien mukaan tyhjentää
mieltä painavista työasioista. Keskeneräisistä
asioista kannattaa sopia,
että niihin voi palata loman jälkeen. Älä
myöskään aseta lomailulle liikaa odotuksia ja
aikatauluja, jotka taas
osaltaan stressaavat.

Suurin osa suomalaisista pystyy ja osaa
vaihtaa oikeasti lomallaan vapaalle. Myös minä
lupaan unohtaa mielessä
pyörivät työasiat jouluvapaan ja talvilomani
alkaessa. Uskon myös,
että rentouttavan loman jälkeen työhön
palaaminenkin tuntuu
mukavammalta ja aivot
täyttyvät helpommin
uusista ideoista, joilla
omaa työtä voi kehittää
edelleen.
Hyvää ja rentouttavaa
lomaa!

A-Vakuutus keskittyy yrittäjien ja yritysten vakuuttamiseen.
Pääkohderyhmämme ovat henkilöliikenne, tavaraliikenne,
maarakennus- ja koneyrittäjät.
A-Vakuutus on osa vahvaa OP-Pohjola-ryhmää. Siten
käytettävissäsi ovat myös Pohjola Pankin rahoituspalvelut.
Asiakkaidemme työeläketurvasta huolehtii Ilmarinen.
Palvelunumeromme 03 04 05 06 on oma kaistasi
vahinko- ja vakuutuspalveluihin.
Verkkopalvelu on kätevä tapa hoitaa yrityksesi vakuutusasiat helposti,
turvallisesti ja aikaa säästävästi. Palvelun löydät osoitteesta
www.a-vakuutus.fi

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja
Ilmarinen
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Reinon reissu Kuusamossa
Tämänvuotinen Reinon reissu
sisälsi paljon aktiivista yhdessäoloa,
pidettiin kokouksia, saunottiin, seurattiin yleisurheilun maailmanmestaruuskisoja ja nautittiin Rukasalongin
erinomaisista ruuista. Koolla oli
Oulun ja Lapin suoritealayhdistyksien jäseniä seuralaisineen lähes 60
osanottajaa.
Ryhmämme asettui perjantai-iltana todella upeisiin ja korkeatasoisiin
Rukasalongin huoneistoihin. Ruokailimme ja rupattelimme mukavassa
ilmapiirissä ravintola Kultalassa,
jonka ruoat ansaitsevat molempien
päivien osalta erityismaininnan.
Ruokailun jälkeen siirryimme viereiseen valtavaan kotaan viettämään
lauluiltaa, Nautittiin tulen loimusta
ja paistettiin kunnon Tervaporvarimakkaraa. Samalla meidät johdatteli
yhteislaulun tempaavaan maailmaan
kukapas muu kuin Pentti Arbelius.
Ilta ehti jo kääntyä hyvinkin yöksi,
ennen kuin siirryttiin yöpuulle.
Lauantai –aamuna pidimme heti
aamupalan jälkeen Oulu - Lappi
kokoukset, joissa tehtiin päätökset
toimintojen yhdistämisestä vuoden

Robert Nyman.

2014 alusta lukien. Samassa yhteydessä SKAL Suoritealat ry:n toimitusjohtaja Robert Nyman kävi läpi
ajankohtaisia kuljetusalan asioita.
Samaan aikaan kun miehet pitivät
kokouksiaan, vei ” vanha parivaljakko ” Taisto Finni ja Jorma Määttä
naisväkeä patikoiden Rukalle.
Tuntui olleen mukava reissu kaiken

Vuokko Rahkolan taidonnäyte. Tyyli kunnossa sihti ei.

kaikkiaan, ostoskassejakin tuntui
kannettavan - varmaankin tuliaisia
Rukalta.
Kun miehet olivat saaneet yhdistyksien pakolliset kokoukset
pidettyä, oli vuorossa maittava lounas, jonka jälkeen alkoi vaiherikas
kisailu. Etenkin frisbeegolÞn saloihin
kaikki halusivat tutustua, ja totta
tosiaan kyseessä oli haasteellinen,
mutta kiinnostava laji. Myös mönkijän perutuskisa oli haastava, jossa
jyvät erottuivat selvästi akanoista.
Nopeimmin ilman virhepisteitä ajoi
radan läpi Kajaanin Pauli Kurkinen. Kisat venyivät niin pitkään,
että Oulu-Lappi soutukisa jätettiin
suosiolla suorittamatta. Näin ehdittiin nauttimaan myös savusaunan ja
porealtaan nautinnoista.
Valitettavasti kiire painoi edelleen
päälle, sillä olihan kaikkien tiedossa,
että Moskovan yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen keihäänheiton Þnaali on alkamassa. Totta kai
meitä kiinnosti seurata, miten etenkin
Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen pärjäävät. Penkkiurheilupuolen
kannustus ei jäänyt ainakaan meistä
kiinni. Fiilikset olivat todella korkealla kaiken aikaa. No, suhteellisen
hyvinhän siinä sitten kävi ja hyvillä
mielin saatoimme siirtyä valmistautumaan illan rientoihin.
Iltaa jatkettiin ravintola Kultalassa. Siellä suoritettiin illallisen
jälkeen kilpailujen tulosten julkistus
sekä arpajaisten palkintojen jako.
Samassa yhteydessä huomioitiin
Wetteri Power Oy:n eläkkeelle siirtynyttä kuorma-automyyjää Jaakko
Heikkistä sekä lähiaikoina samaan
ryhmään siirtyviä Närkon myyntitykkiä Jorma Määttää ja SKAL Oulun
lääni ry:n toiminnanjohtaja Heikki
Huhananttia.
Illan hyvä tunnelma oli käsin
kosketeltavissa, siirtyminen omiin
karaoketansseihin olikin jouhevaa.
Kaikki halukkaat pääsivät esittämään
omia bravureitaan. Ilta hämärtyi ja
valomerkki kertoi, että nyt on laulut
laulettu ja lähdettävä on…
Sunnuntain aamupalan jälkeen
lähdettiin kukin omaan tahtiin kohti
arkista aherrusta.
Yhteinen Oulu- Lappi viikonvaihde sisälsi sopivassa suhteessa asiaa
ja mukavaa yhdessäoloa. Hektisessä
elämän rytmissä itse kukin kaipaa
välillä tällaista mukavaa vastapainoa. Myös järjestöllisesti on tämän
viikonvaihteen jälkeen hyvä lähteä
eteenpäin leveämmillä harteilla
alueena koko Pohjois-Suomi.

Kannustus palkittiin, mitalihan sieltä tuli.

Kultalan viihtyisässä miljöössä viihdyttiin.

Mitäs me poijjaat tuumaavat Jorma, Heikki ja Jaakko,

Heikki Huhananttijär-

Pauli Kurkinen on käsitellyt mönkijää ennenkin, siitä saatiin oiva osoitus.

ven ymp

Toivotamme
ToivotammeHyvää
Hyvää
Joulua
Joulua ja
ja tuottoisaa
tuottoisaa
Uutta
Uutta Vuotta
Vuotta 2013!
2014!

Cargotec Suomi:

Jarmo Lappeteläinen 0400 363 450
Börje Laakso 050 344 2094
Harri Uotila 040 801 9090
Matti Jokela 0400 375 581
Ismo Kalliolinna 0500 421 629
Henry Hagerlund 0400 303 142
Hannu Iivanainen 0400 377 837
Mika Kalliosaari 040 707 885
www.hiab.ﬁ

KIITOHUOLTO OY on johtava raskaan liikenteen
huolto- ja korjaamokeskus Oulussa.
Palvelut:
Autojen, perävaunujen ja kylmäkoneiden määräaikaishuollot
Autojen ja perävaunujen katsastuskunnostukset ja katsastukset
Tiloissamme toimii K1 katsastusasema
Autojen ja perävaunujen korjaukset
Kuormakorien korjaukset ja asennukset
Runko- ja korikorjaukset
Sähkö- ja elektroniikkakorjaukset
Viestintäjärjestelmien asennukset ja korjaukset
Kylmäkonekorjaukset
Perälaudat, kuormatilalämmittimet, ym. lisälaitteet asennukset,
korjaukset ja lakisääteiset vuositarkastukset.
Raskaan kaluston pesupalvelut

HUOM! Pesulinjamme mahdollistaa myös
4,4 m korkeiden yhdistelmien pesun.
KIITOHUOLTO OY
Oritkarintie 1, 90400 Oulu
Vaihde: 010 520 7865

Työn vastaanotto: 010 520 7862
Varaosapalvelut: 010 520 7863
Pesupalvelut: 010 520 7867

WWW.KIITOHUOLTO.FI
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Korkeanpaikan leiri
SKAL Pohjois-Suomi ry:n korkeanpaikan leiri järjestettiin 1
– 3.11.2013 Sotkomon urheiluopistolla. Paikalle kokoonnuttiin perjantaina 1.11.2013 klo 17.00 alkaen.
Aluksi jaettiin huoneet ja suoritettiin
tutustuminen huoneisiin. Huoneet
olivat hotellin uudessa Chalets
osassa. Huoneet olivat oikein tilavia
ja sopivat hyvin vaikka pidempiaikaiseen majoittumiseen. Lyhyen
rupatteluhetken jälkeen siirryttiin
syömään. Tarjolla oli oikein maittava
ja runsas lounas, jonka yhteydessä
vaihdettiin kuulumisia. Lisäksi
aloitettiin jo keskustelu kuljetusala
tapahtumista.
Kokouspaikkana oli rannassa
olevat kokous- ja saunatilat. Järjestäytymisen jälkeen tutustuttiin talvitakkivalikoimaan, kuljetusyrittäjille
tarjottiin kahta talvitakkimallia jäsen-

hintaan. Erkki ja Taavi selviytyivät
mallikkaasti takkien esittelyistä.
SKAL Pohjois-Suomi ry:n puheenjohtaja Jari Rusanen avasi
kokouksen ja toivotti paikallaolijat
tervetulleiksi. Aluksi pidettiin esittäytymiskierros. Jokainen esitteli
itsessä sekä kertoi muutamalla sannalla omistamastaan tai edustamastaan yrityksestä. Esittelykierros oli
luonteva tapa aloittaa tutustuminen
ja samalla pääsimme myös sopivasti
päivän aiheeseen.
Liikeystävien terveiset aloitti
Neste Oils Oy:n Janne Simola. Janne
kertoi polttoaineen hintakehityksestä
sekä antoi arvioita ensi vuoden hinnoista. Janne esitteli hyvin tarkasti
myös Nesteen kortittoman tankkauksen Truck+-järjestelmää, jolla päästään kokonaan eroon maksukorttien
käytöstä. Järjestelmän toimivuus

ja siihen liittyvä tekniikka aiheutti
paljon keskustelua. Järjestelmä tulee
varmasti jatkossa helpottamaan ja
nopeuttamaan tankkausta.
Håkan Kunnari lausui muutaman
sanan Wetteri Power Oy:n puolesta
ja Jarmo Moilanen esitteli Volvon
uuden malliston sekä käyttöön tulevat
uudet Euro 6 – päästöluokan moottorit. Moottoreissa hyödynnetään ureaa
ja pakokaasujen takaisin kierrätystä
nox-päästöjen pienentämiseksi.
Tästä saatiinkin aikaiseksi kilpailu,
sille kuka arvasi lähimmäksi kuinka
monta Euro 6-moottoria tuottaa saman verran nox-päästöjä kuin Euro
1 –moottori. Lähimmän arvauksen
teki Heikki Huhanantti ja sai tästä
palkinnoksi pakkauksen nautintoainetta. Heikki kuitenkin päätti jakaa
palkinnon paikallaolioiden kesken
ja näin myös toimittiin. Oikea määrä
oli muuten 20!
Jarmo esitteli myös uuden malliston ominaisuuksia ja lisävarusteita.
Uusista ratkaisuista keskusteltiin
vilkkaasti. Jarmo kertoi myös tilastoja kuorma-autojen myynnistä, mittaja massauudistuksen vaikutuksesta.
4-akselisten kuorma-autojen myynti
on kasvanut selvästi edellisestä
vuodesta.
Heikki Palosaari OP-Pohjolasta
esitteli A-Vakuutuksen toimintaa
sekä eri vakuutusyhtiöiden mark-

Heikki Palosaari formulakuskina.

kinaosuuksia. A-Vakuutuksella on
vahva markkina-asema yhdistyksen
toiminta-alueella.
Eri suoritealojen edustavat kertoivat viime kesän ja lähitulevaisuuden
näkymistään omalla suoritealalla.
Kaikkien puheissa yhdistyi uusien
mittojen ja massojen käyttöönoton
sujuvuudesta sekä vaikutuksista
kuljetusyritysten kannattavuuteen.
Toki joillekin suoritealoille uudet
mitat ja massat eivät tuo kovinkaan
suuria muutoksia.

Erkki Pitkänen ja Taavi Heikkinen mannekiineina.

Sulo ja Håkan valmistautuvat pesäpallon lyöntiin.

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON HUOLLOT
JA KORJAUKSET
www.pekant.fi
KORJAAMO: OULU
Pikkukiventie 5
P. 0207 289 810

KORJAAMO: JÄÄLI
Pyyryväistie 17
P. 0207 289 810

Jani jääkiekkoilee.

VARAOSAT: OULU
Konetie 3
P. 0207 289 818

KORJAAMO/
VARAOSAT: TURKU
Lieto Eteläkaari 2
P. 0207 641 820

PALVELEMME:

OULU/JÄÄLI
TURKU

• ma-pe 6-22 la 8-16
• ma-pe 6-22

Jarmo ritsassa.

Kokousta jatkettiin klo 22.00 asti,
jonka jälkeen pääsimme virkistävään
saunaan. Saunomisen lomassa jatkui vilkas keskustelu kuljetusalan
nykytilasta sekä lähitulevaisuuden
näkymistä. Varsinkin mitta- ja massauudistus aiheutti keskustelua.
Epävirallisempi ilmapiiri auttoi
myös tutustumisessa. Saunomisen
jälkeen osa vetäytyi huoneisiin
lepäämään ja pirteimmät jatkoivat
vielä iltaa muualla.
Aamulla oli tarjolla maittava
aamupala Sotkamon urheiluopistolla.
Ruokailun jälkeen siirryimme Angry
Birds Aktiviteettipuistoon. Puisto oli
rakennettu teollisuusrakennukseen,
aikaisemmin tiloissa oli toiminut Incap. Ulkopuolelta hieman karun näköisen hallin sisältä paljastui oikein
viihtyisä huvipuisto. Koko tila oli
käytössä meidän ryhmälle. Ohjaajat
ottivat meidät komentoon ja porukka
jaettiin neljään joukkueeseen.
Joukkueet kilpailivat neljässä
lajissa:
Polkuformulat ensin harjoiteltiin
vauhdikkaan ja mutkaisen radan
ajamista polkuautoilla. Itse kisa oli
kuuden kierroksen kisa, jossa jokaisen joukkueen jäsen ajoi kierroksen ja
sitten vaihdettiin kuljettajaa. Rata oli
yllättävän liukas, nopean kierrosajan
saaminen oli vaikeaa.
Seuraava laji oli pesäpallon
lyönti. Tässä lajissa mitattiin pallon
nopeutta tutkalla. Viimeistään muutaman lämmittelylyönnin jälkeen
palloonkin alkoi tulla osumia ja aika
hyviä tuloksiakin tuli, parhaimmat
saivat pallon liikkeelle yli 120 km/h
nopeudella.
Sitten oli vuorossa minigolf.
Tässä lajissa myös me, joille golf
ei ole kovin tuttua saatiin opastusta
joukkueen kokeneemmilta pelaajilta.
Joukkueen jäsenet löivät vuorotellen
ja lyönnit laskettiin yhteen. Radalla
lyötiin myös ainakin yksi hole in
one!
Viimeisenä lajina oli jääkiekon
lyönti, tässäkin lajissa mitattiin nopeutta. Tässäkin lajissa saatiin hyviä
tuloksia, vaikka joidenkin kokemukset jääkiekosta olivat hyvin ohuita
tai edellisestä pelistä oli kulunut jo
kymmeniä vuosia.
Joukkuepelien jälkeen aktiviteettipuiston laitteisiin sai tutustua
myös omatoimisesti. Hyvän puiston
aktiiviseen ajanviettoon ovat Vuokattiin tehneen, oikein viihtyisä paikka.
Laitteen oli rakennettu Angry Birds
hengessä ja paikka oli viihtyisä.
Ohjaavat suorittivat pisteiden
laskennan suoritusten jälkeen ja
voittajajoukkue palkittiin. Mukavaa
oli!
Seuraavaksi palasimme Sotkamon urheiluopistolle jatkamaan kokousta. Ilmeisesti aamun aktiviteetit
olivat piristäneet kokousväkeä, koska
kokous eteni nopeasti ja esityslista
saatiin käsiteltyä nopeasti. Monen
asian käsittelyssä saatiin aikaiseksi
hyvät keskustelut. Leirin lopputuloksena saatiin rakennettua toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
Lauantai-illalle oli varattu vapaanpaa ohjelmaa. Ilta jatkui vielä
saunomisen merkeissä ja sitten lisäksi
illalla oli vielä tanssit Naapurivaaran
lavalla.
Taavi Heikkinen
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Heikki eläkkeelle

Tällä kyydillä
viimeiseen työpäivään

Hyvin valittu kyyti. Olihan ensimmäinen työni SKAL:n puutavarajaostossa. Kyyditsijänä Pentti Heikkinen Puolangalta.

Lehti on luettavissa: www.skal.fi/pohjantie

Nyt on aika lähteä viettämään eläkepäiviä. Minulla on ollut yli 30 vuotta kestänyt, haasteellinen ja mielenkiintoinen työ kuljetusalalla. Kiitän kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Oli mukavaa,
kun kävitte niin runsaslukuisasti läksijäiskahvilla. Kiitos kaikista saamistani lahjoista.
Toivotan kaikille oikein Hyvää Joulua ja alkavaa Uutta Vuotta. Heikki

Avoimet ovet
Kiilletiellä
Alueyhdistyksemme muutti
tammikuun lopulla uusiin ajanmukaisiin ja toimiviin tiloihin
Kiilletielle, Oulun Ruskoon
yhdessä yhteistyökumppaneidensa Fast Oy:n, Suomen
Ammattiliikenneakatemian
ja ADR TNA Palvelut Oy:n
kanssa. Kiireinen talvi ja kevät
ei ollut mahdollistanut avajaisten järjestämistä ja niinpä ne
siirtyivät elokuun alkuun.
Avajaisiin osallistui SKAL
puheenjohtaja Teppo Mikkola, jonka ympärillä kävikin melkoinen tohina. Keskusteltavaa
riitti niin mitta- ja painoasiasta
kuin muistakin ajankohtaisista
ammattiliikenteen asioista.
Tapahtuma huomioitiin myös
tiedotusvälineissä. Teppo
Mikkolaa ja 76 tonnin hakeyhdistelmiä hankkinutta
Juhani Kähköstä kävi haastattelemassa Yle Oulu- radio,
Pohjois-Suomen Uutiset sekä
sanomalehti Kaleva.
Esillä oli mm. 76 tonnin
maansiirto- ja hakeyhdistelmät. Näytteillä oli myös
kevyempää kalustoa ja nostureita yms. Scanialta, Wetteri
Powerilta, Veho Hyötyajoneuvoilta ja Ramirentiltä. Lisäksi vakuutusasioista saattoi
keskustella A-Vakuutuksen ja
polttoaineista Teboilin ja Neste
Oilin edustajan kanssa.
Uuden uutukaiset toimisto- ja koulutustilat tuli myös
kierrettyä ja samalla saatiin
tietoa niin ammattipätevyyskuin muustakin koulutustarjonnasta.
Avajaisissa kävi lähes
150 kuljetusyrittäjää, jotka
kiittelivät erityisesti toimiston
sijaintia. Käyntimäärät ovatkin
ensimmäisen puolen vuoden
aikana ainakin kymmenkertaistuneet !

Taustalla Scanian 76 tonnin sorayhdistelmä. Tiestön kuntoon pitää
investoida jatkossa nykyistä enemmän, painotti puheenjohtaja Teppo
Mikkola Pohjois-Suomen Uutisten haastattelussa. Oikealla toimittaja
Risto Degerman.

KEVYET JA KESTÄVÄT

PÄÄLLERAKENTEET

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

Esillä oli monipuolista kalustoa.

MET!
TUPENKIRISTI
HYDRAULISET

SKAL toimisto yrittäjäkunnan saavutettavissa. Uuden toiminnanjohtajan
Taavi Heikkisen kanssa keskustelleet vas. Seppo Huhta, Juha Pääaho
ja Kalevi Heikkinen kiittelivät toimiston sijaintia. Nyt pääsee jopa yhdistelmillä pihaan.

Varmuudella puutavarapäällerakenteiden
kärjessä vuosikymmenestä toiseen!

www.alucar.com
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Korsu Oy 90-vuotta:

Sukupolvien välinen tiivis yhteistyö toimii
Korsu Oy:n perustamisesta tulee
tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta.
Kaikki sai alkunsa vuonna 1923,
jolloin kirvesmies Yrjö KeskiKorsu rakensi omaan pihapiiriin
verstaan. Verstaasta valmistui ovia,
ikkunoita huonekaluja ja kaikenlaisia puusepän tuotteita raahelaisten
ja lähiseudun tarpeisiin. Toiminta
laajeni pikkuhiljaa ja verstasta laajennettiin useaan otteeseen. Sotien
jälkeen alkoi yrityksessä voimakas
kehityksen vaihe. Perustettiin mm.
saha, jonne ajettiin tukkeja kahdella
puukaasuttimella varustetulle perävaunullisella kuorma-autolla ja
sahatavaraa asiakkaille.
Varsinainen kuljetustoiminta
laajeni 50 –luvun alussa, kun Yrjön
pojista Pentti pääsi armeijasta. Vuosikymmenen lopulla oli tärkein asiakas
Raahe Oy, jonka valmistamia teräsrakenteita kuljetettiin pääosin PohjoisSuomen voimalaitostyömaille.
Kuljetustoiminnassa on ollut vuosikymmenien aikana useita merkittäviä virstanpylväitä, jotka ovat olleet
vaikuttamassa kuljetustoiminnan
laajenemiseen.
Vuonna 1953 yritykseen saatiin
ensimmäiset liikenneluvat ja kalustomäärä on kasvanut tasaisesti
asiakkaiden tarpeiden mukana.
Yhtenä virstanpylväänä voidaan
pitää vuotta 1976, jolloin yritys aloitti
kuiva-aineiden säiliökuljetukset.
Samalla löytyi uusia asiakkaita.
Säiliökuljetukset ovat olleet yritykselle vuosikymmenien aikana erittäin
merkittävässä roolissa.
Aina 80 – luvun alkupuolelle asti
yritys suoritti pääosin Raahe Oy:n ja
Kone Oy:n kuljetuksia, mutta konepajan loppumisen jälkeen aloitettiin
uusia kuljetustoimintoja.
Yhdeksänkymmenluku oli kuljetusyrityksen osalta merkittävää
aikaa. Keskeinen merkitys toiminnan
laajenemiseen oli tarveharkintaisen
lupajärjestelmän poistuminen 90 – luvun alussa. Tuohon asti toiminta oli
hyvin rajoittunutta, olihan yrityksen
liikenneluvat joko maakunnallisia
lupia ja valtakunnallisetkin luvat
oli rajattu tiettyihin lääneihin ja
toimeksiantajiin.
Uusi liikennelupajärjestelmä
antoi merkittäviä mahdollisuuksia
kuljetustoimintojen kehittämiseen
ja asiakastarpeiden tyydyttämiseen.
Yksi vaihe kehitystoiminnassa oli
myös konttiliikenteen alkaminen
Pohjois-Suomen satamista 90- luvun
alussa. Yritys oli tässä toiminnassa
uranuurtajia.
Samoihin aikoihin sijoittuu
myös päänavaus Rautaruukki Oyj:
n kuljetusten suorittamiseen. Korsu
Oy kehitti mm. monitoimikaluston,
jolla ajettiin täysin erilaisia tuotteita
mepa-kuljetuksina; kalkkia Raaheen
ja Rautaruukin teräsrullia vietiin
Etelä-Suomen tehtaille Toijalaan,
Hämeenlinnan ja Naantaliin.
Korsu Oy on ollut perustamassa

Yhdessä eteenpäin. Kuvassa Petri, Pertti, Risto, Pekka ja Piia Keski-Korsu.

vuonna 2002 Logistiikkaoperaattorit Logop Oy:tä, joka operoi lähes
70 ajoneuvoyhdistelmällä pääosin
nykyistä Ruukin kuljetuksia.
Nykyisin Korsu Oy suorittaa 33
ajoneuvoyhdistelmällä kuiva- aineiden säiliökuljetuksia, konttikuljetuksia ja vaihtolavakuljetuksia ja
erikoiskuljetuksia. Suomen lisäksi
toiminta ulottuu Ruotsiin, Norjaan
ja Tanskaan.

Kohti uusia haasteita
Kuin yhdestä suusta toteavat veljekset Pertti ja Risto Keski-Korsu,
että kuljetusalan selkeästi kovimmat
haasteet ovat kaluston kehittämiseen
liittyvät haasteet. Mitta- ja painoasian
valmistelu ei saa kummaltakaan hyvää arvosanaa, sillä avoimia asioita
on ollut asetuspäätöksenkin jälkeen
liian paljon ja muutoskatsastuksien
osalta tilanne on edelleen hyvin sekava. Katsastajat odottavat selkeitä
linjauksia, miten muutoskatsastukset
hoidetaan. Risto epäileekin, ettei
muutoskatsastuksien hoitaminen
tule toteutumaan kovinkaan nopealla
aikataululla.
– Tärkeä haaste koko toimialallamme on saada teollisuus ja asiakkaamme keskustelemaan logistiikan
kanssa, sillä alamme ammattilaisilla
voisi olla mietittynä ratkaisuja,
joilla valtakunnallista logistiikkaa
voitaisiin kehittää, toteaa Pertti
Keski-Korsu.
– On koko logistiikkaketjun yhteinen haaste kyetä hyödyntämään
tulevat isommat painot ja hoitamaan
erikokoiset toimituserät lähettäjältä
vastaanottajalle. Samalla se on myös
koko yhteiskunnan haaste. Valta-

Pentti Keski-Korsun harrastuksena ovat veteraaniautot niin kuorma-, kuin
henkilöautotkin.

kunnan infrasta huolehtiminen on
kaiken a ja o. Isommilla painoilla ei
ole olennaista merkitystä, jos tavaraa
ei pystytä toimittamaan oikeankokoisina toimituserinä lähettäjältä
asiakkaalle. Koko ketju pitäisi saada
synkronoitua keskenään, painottaa
Pertti Keski-Korsu.
Pertti ja Risto pudistelevat päitään. Miksi yhteiskuntamme toimintatapa on tällainen. Jossakin
päätetään, että näin tehdään, piste.
Sitten vesitetään tehtyä päätöstä ja
kehitystä. Yhteen hiileen puhaltaminen puuttuu tästä yhteiskunnasta.
Menetetään kilpailukykyä, joka uusilla mitta- ja painomuutoksilla olisi
saatavissa. Hyvänä esimerkkinä ovat
Liikkuvan poliisin linjaukset, jotka
joskus pyrkivät olemaan tiukempia
kuin, mitä asetuksissa on säädetty.
– Päivittäiset haasteet ovat luku
sinänsä. Onkin hyvin vaikea niitä
eritellä, sillä joka päivä aiheuttavat
ohuet materiaalivirrat meille omat
haasteensa. Miten liiketoimintaa voi
toteuttaa kannattavasti, kun tavaravirrat eivät ole tasaisia ja vaihtelut
ovat suuria, sanoo Pertti.
Korsu Oy:n kuljetustoiminta on
laajentunut luontaisesti asiakkaiden
tarpeiden mukana.
– Olemme sisäistäneet, että haemme ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin ja reagoimme sen mukaisesti,
kertoo yrityksen toimitusjohtajana
toimiva Pertti Keski-Korsu.
– Oma haaste on muutoskatsastukset. Meilläkin on melkoinen
kalustomäärä menossa muutoskatsastukseen. Aikaa muutoskatsastuksien aloittamiseen on haastattelua
tehtäessä vain viikko. Vieläkään ei
tiedetä, minkälaisia papereita tyyppikatsastukseen tarvitaan. Tuleeko
parin vuoden kuluttua muutoksia linjauksiin, samaan tapaan kuin ajokorttiuudistuksen osalta on tapahtumassa.
Käykö niin, että mitta- ja painoasetus
revitään auki muutaman vuoden kuluttua esim. paripyörävaateen osalta,
pohtii Risto Keski-Korsu.
Pertti Keski-Korsu toteaa, että
kuljetusala ei kestä turhia investointeja. Tällä hetkellä suurin puute
päätöksentekojärjestelmämme on
sen ennalta arvaamattomuus.
– Muitakin kovia haasteita kohdistuu toimialallemme mm. laiton
kabotaasi ja ajo- ja lepoaikalain
joustamattomuus. Mutta ne olisivat
aivan uuden analyysin paikka, toteaa
Risto Keski-Korsu.
Toimistolle piipahtaa kuljetusalan hyvin tuntema myös SKAL:
n eri tasoilla pitkän järjestöuran
tehnyt Pertin ja Riston isä Pentti
Keski-Korsu, joka toimi yrityksen

toimitusjohtajana 70-luvulta vuoteen
1997. Pentti käy edelleen päivittäin
toimistolla ja kunnostelee tontilla
olevia vanhoja rakennuksia, joiden
sisältä löytyy paljon Korsu Oy:n 90
vuotista historiaa. Yrjö Keski-Korsun
ensimmäinen verstas on edelleen
pystyssä ja samassa pihapiirissä
asuu Yrjön pojanpoika Risto KeskiKorsu.
Vanhan ajan viisauden mukaisesti
yritystoiminnassa pitää ensin leipoa
kakku ja katsoa sitten, mitä kullekin jää jaettavaksi. Näin on meillä
toimittu, toteaa sanavalmis Pentti
haastattelun lopuksi.

Vastuuta annettu
– nuoret kiittää
Nykynuoret tuntuvat panostavan
aiempaa enemmän perheeseen ja
vapaa-aikaan. Korsu Oy:n neljännen
polven toimijat Piia, Pekka ja Petri
Keski-Korsu toteavat, että työt on
tehtävä ja toisia on avustettava tarpeen mukaan. Mutta totta kai perhe ja
vapaa-aika on tärkeässä roolissa.
Jos ei lapsenvahtia ole saatavissa,
otetaan lapset mukaan työpaikalle,
Onneksi nykyaikana ei kaikki työ
ole enää niin paikkasidonnaista
ja kelloajoista kiinni. Tietojärjestelmät ja monipuoliset puhelimet
apuohjelmineen helpottavat paljon.

!"#$%&'(()!
*+,,+-.//.0&"#$%!&'$(%()*%!
+,++!-.-!./0
12-2//.0&1#$(2!3#45#6#!
+,,!--7!++7+

Nuoret uskovat etätyön lisääntyvän
laajemminkin. Autourheilua harrastava Pekka toteaakin, että onpa
ajojärjestelyitä tullut tehtyä rallin
siirtymätaipaleellakin.
Petri Keski-Korsu hoitaa yrityksessä kontti-, rahti- ja vaihtolavakuljetuksien operointia. Pekalle kuuluu
korjaus- ja huoltopuolen tehtäviä,
pellettikuormien järjestelyä ja 750
renkaasta huolehtiminen.
Naisenenergiaa ”nuorten osastolle ” tuo Piia, joka hoitaa yrityksen toimistorutiineja yhdessä äiti- Maritan
kanssa. Lisäksi hän toimii yrityksen
koulutusvastaavana ja osallistuu
tarpeen mukaan ajojärjestelyiden
hoitoon, muiden olleessa estyneenä.
Yhteistyö pelaa, kiittelee Piia muuta
ryhmää.
Pia ylläpitää myös yrityksen yli 50
kuljettajan koulutusrekisteriä, johon
kuuluu ammattipätevyyskoulutuksen
lisäksi mm. ADR ajoluvista huolehtiminen. Piia pitää tärkeänä, että
tulevaisuudessa kuljetusyrityksellä
olisi valmiudet hoitaa kuljettajiensa
osalta keskitetysti myös TraÞ:n ammattipätevyyskoulutuksiin liittyvät
asiat. Moni kuljettajista odottaa, että
työnantaja hoitaa koulutusrekisterin
ja informoi esim. ADR ajoluvan
vanhenemisesta.
Myös tuurausjärjestelmä toimii ja
se helpottaa. Nuoret kiittelevät myös
vanhempiaan, että vastuuta on saatu
ja heitä kuullaan.

Tasapainoisin mielin
kohti tulevaisuutta
Nuoret korostavat, että kuljetusala
on kaikista tämän hetken haasteista
huolimatta jatkossakin tulevaisuuden
ala. Kuljetuksia tarvitaan jatkossakin. He rohkaisevat myös muita
nuoria lähtemään mukaan perheen
yritystoimintaan. Kuitenkin kannattaa haastaa vanhaa ajattelutapaa;
meillä on aina tehty näin ja tehdään
jatkossakin. Tuo näkemys on syytä
kyseenalaistaa ja ainakin selvittää,
vastaako nykyinen toimintatapa
tämän päivän haasteisiin.
Nuoret toteavatkin, että yritystoiminnan tulee olla kannattavaa,
talkoot kuuluvat urheiluseuroille.
SKAL:n valtakunnalliseen toimintaan ei nuoret ole vielä paljon
ehtineet mukaan, mutta Pia toimii
jo Raahen Seudun Kuorma-autoilijat ry:n sihteerinä. Nuoret toivovat,
että toimialan tietoa olisi nykyistä
selkeämmin hyödynnettävissä SKAL
sivustoilta. Alue- ja paikallistason
toiminnasta on enemmän kokemusta
ja sitä pidetään aktiivisena ja tiedotus
pelaa kiitettävästi.
Hyvissä käsissä tuntuu olevan
Korsu Oy:n ohjakset myös jatkossa.
Eri sukupolvien välinen yhteistyö
toimii ihailtavan hyvin.
Heikki Huhanantti
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Kortitonta tankkausta Neste Oil Truck+ D-pisteissä

Nopsaa, helppoa ja turvallista
Jos autosi on liitetty Truck+
palveluun, et tarvitse dieselkorttia tai tunnuslukua. Otat
vain pistoolin ja tankkaat.
Jos olet ihmetellyt, mitä laitteita
on ilmestynyt Neste Oil Truck- asemien tankkauspistooleihin, vastaus
on tässä. Kyse on Truck+ eli kortittoman tankkauksen etätunnistinlaitteista.
Palvelu toimii lyhykäisyydessään
näin: Ajoneuvon asennetaan koodattu
siru ja polttoainesäiliön suulle tunnistinrengas. Tunnistaminen tapahtuu,
kun tunnistimella varustettu polttoainepistooli työnnetään polttoainesäiliöön. Kun polttoainepistooli vedetään
pois tunnistinrenkaan sisältä, polttoaineen tulo katkeaa.

Ei irtoa ehyenä
Tällä hetkellä Suomen teillä liikkuviin ajoneuvoihin on asennettu jo
noin 2500 tunnistinta. Neste Oilin
noin 300 tankkauspisteestä ilman
korttia voi tankata tällä hetkellä jo
120 Truck+ -asemalla. Käytännössä
palvelu on käytössä lähes kaikissa
tankkauspisteissä, joissa on tarjolla
AdBlueta.
Suomessa Neste Oil on ainoa, joka
tarjoaa mahdollisuuden kortittomaan
tankkaukseen. Järjestelmä ei sinänsä
ole uusi, sillä vastaavanlainen kortitta tankkaaminen on mahdollista
jo yli 30 muussa maassa. Yksi sen
suurimmista valteista on se, että

Tunnistinrengas liimataan polttoainetankin täyttöaukon ympärille - Ehyenä
sen ja sirun irrottaminen on käytännössä mahdotonta, kertoo Neste Oilin
aluepäällikkö Janne Simola.

sen käyttö on jopa sirullisia kortteja
turvallisempaa.
- Euroopassa tunnistin on jo useammassa kymmenessä tuhannessa
ajoneuvossa. Tietooni ei ole tullut
yhtään väärinkäytöstä. Jos järjestelmä olisi helposti haavoittuvainen,
se ei olisi näin laajalti käytössä,
toteaa Neste Oilin aluepäällikkö
Janne Simola.
Suomikaan ei ole enää lintukoto.
Autoista viedään niin polttoainetta
kuin dieselkortteja. Jos jonkun mieleen juolahtaa ajatus yön pimeydessä

tunnistinta irrottavasta varkaasta,
ajatuksen voi unohtaa. Siru sekä
tunnistinrengas on valmistettu ja
asennettu paikoilleen niin, että niiden
irrottaminen ehyenä on käytännössä
mahdotonta.
- Turvallisuuden lisäksi yksi
Truck+ -tankkauksen suurimmista
eduista on myös se, että tankkaustapahtuma on helpompi ja nopeampi.
Myös dieselkortin katoamisesta, varastamisesta ja PIN-koodin unohtumisesta aiheutuneet ongelmat jäävät
kokonaan pois, toteaa Simola.

Vaikka joka tankkiin
Tunnistinrengas maksaa vain 15
euroa kappaleelta. Vaikka asennus
ei ole rakettitiedettä ja kestää vain
puolisen tuntia, Simola suosittelee
sen jättämistä ammattilaisille.
Laitteen hinnan lisäksi tulee
palvelumaksu, joka on viisi euroa,
mikäli tunnistinrengas on vain
yhdessä tankissa. Lisätunnistimet
samaan autoon maksavat kaksi euroa
kappaleelta. Varsinaisen dieseltankin
lisäksi tunnistimet asennetaan myös
AdBluen ja kylmäkoneen polttoainesäiliöiden täyttöaukkoihin.
Neste Oililla on tankkauspaikkoja
myös Baltian maissa ja Venäjällä.
Mutta siellä on tankattava perinteisesti kortilla.
Osassa Neste Oilin tankkausasemia on voitu tankata kortittomasti jo toukokuusta 2012 alkaen. Lisäpalveluna auton CAN-väylään voidaan asentaa älyyksikkö, joka mahdollistaa automaattisen kilometri- ja ajotuntiseurannan.

Teksti Riitta Airaksinen, kuvat
Riitta Airaksinen ja Neste Oil.

Oulu- Lappi
yhteistyöryhmä
koolla Oulussa
Selvitystyötä SKAL
Pohjois-Suomi ry – Lapin
Liikenneyrittäjät ry:n toimintojen tiivistämisestä ja
mahdollisesta yhdistämisestä jatkettiin lokakuussa
alueyhdistyksen uusissa
tiloissa Oulussa. Koko
Kalotti-alueen merkitys tulee lisääntymään tulevina
vuosina ja vuosikymmeninä merkittävästi. SKAL
edunvalvonnan, jäsenpalvelujen ja koulutuksen

merkitys tulee edelleen
korostumaan. Jatkossa
tarvitaan leveämpiä hartioita myös järjestötyössä.
Miten haasteeseen vastataan, edellyttää toimintojen
uudelleen arviointia. Tässä
vaiheessa onkin vielä runsaasti asioita, joita tulee
selvittää, ennen lopullisten
päätöksien tekemistä. Yhdistyminen voisi tapahtua
aikaisintaan vuoden 2015
alusta.

Tiiviillä yhteistyöllä eteenpäin. Kokoukseen osallistui runsaasti aktiivisia järjestömiehiä eri puolilta PohjoisSuomea. Kuvassa takaa Jari Rusanen, Erkki Pitkänen, Mikko Fali, Tapio Mäkikyrö, Pekka Haapalainen, Kyösti
Ketola, Sulo Karhula, Markku Isonikkilä, Jukka Ukura, Raimo Pohjanen, Kari Kähkönen, edessä vas. Heikki
Huhanantti, Taavi Heikkinen ja Jari Simula.
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Muisteluilta Oulun
Autokuljetus Oy:ssä
Lokakuun alussa kokoontui Oulun Autokuljetus Oy:n toimitaloon 25
toisen tai kolmannen polven nykyistä
tai eläkkeelle siirtynyttä autoilijaa.
Tilaisuuden avauksen suorittanut
Jarmo Pietilä toivotti osallistujat
tervetulleiksi tilaisuuteen, joka
järjestettiin tässä muodossa ensimmäistä kertaa.
Toimitusjohtaja Jaana Kokko
kertoi esityksessään sen, mitä Oulun
Autokuljetus Oy on tänä päivänä
logistiikan palveluntuottajana. Yritys
on yksi johtavista logistiikka-alan
toimijoista Suomessa, tuottaen
asiakkailleen todella kattavan palvelukokonaisuuden.
Palvelutuotantoon kuuluvat mm.
Oulun talousalueella tapahtuvat sopimuskuljetukset, maarakentaminen
ja kuljetukset, maa- ja kiviainestoimitukset, nosturi- ja vaihtolavaautopalvelut, erikoiskuljetukset,
maarakennuskoneiden vuokraus- ja
välitys, rahti, - säiliö, - ja ulkomaankuljetukset, terminaali – ja varastointipalvelut, lämpötilasäädellyt
kaupan – ja elintarviketeollisuuden
runko – ja jakelukuljetukset, luetteli
Jaana Kokko
Yrityksen vuodelle 2013 budjetoitu liikevaihto on noin 60 milj.
euroa, josta kaupan – ja elintarvikekuljetusten osuus on 51 % ja muiden
tulosyksiköiden kesken jakautuu
jäljelle jäävä 49 %.
Timo Still loi esityksessään kattavan läpileikkauksen niistä oululaiseen kuorma-autoiluun vaikuttavista

kunnallisen, - julkisen, - yksityisen
sektorin yhteistyö- kumppaneista,
jotka ovat 1965- 2000 luvun välisenä aikana Oulun talousalueella
ja maantieteellisesti laajemminkin
luoneet työtilaisuuksia oululaisille
kuorma-autoilijoille.
Kehitys 1960 luvun puolivälistä
tähän päivään on ollut erittäin merkittävää, yksinomaan kaluston kehityksessä on tapahtunut todella paljon.
Kokonaispainot ja kantavuudet ovat
kasvaneet uusiin mittasuhteisiin,
erikokoiset ja varusteluiltaan räätälöidyt autot ja ajoneuvoyhdistelmät
ovat tänään arkipäivää. Tiedonvälityksessä on siirrytty sähköisen
tekniikan käyttöön jo aikapäiviä,
alan ammattiosaaminen on kouluttautumisen seurauksena lisääntynyt
kiitettävästi.
Työkonekalusto sekä terminaalija varastotilat sekä toiminnot ovat
ajanoloon kehittyneet vastaamaan
nykypäivän haasteita ja vaatimuksia.
Näillä eväillä on hyvä suunnata
katseet ja kehittämistä tulevaisuuteen, kuitenkin edelleen ihminen
tämän palveluketjun tuotannossa on
tärkein lenkki. Toimintojen kehittäminen, hyvä tiimi-henki, luotettavat
ja avoimet henkilösuhteet kaikkiin
sidosryhmiin tulee olla aidosti kunnossa, totesi Timo Still.
Toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti toi tilaisuuteen SKAL:n
terveiset. Hän näki hyvänä ja tärkeänä
tämän henkiset muistelutilaisuudet.

Tällaisissa tilaisuuksissa tavallaan
”silmät avautuvat” kun käydään läpi
niitä tapahtumia mihin mm. oululaiset kuorma -autoilijat lähihistoriassa
ovat olleet vaikuttamassa.
Nykytilanteen eräs suurimmista
haasteista on autonkuljettajakysymys. Ala ei ole läheskään niin
”rendikäs” kuin se oli menneinä
vuosikymmeninä. Ammatin siirtyminen isältä pojalle ei enää ole
olleenkaan itsestäänselvyys, näin
on valitettavasti monien muidenkin
Pk-yritysten kohdalla.
Nykyisin kuljettajalta vaaditaan
paljon muutakin kuin autolla ajotaitoa. Pitää olla vahva tuotetuntemus,
on paljon yötyötä, liikennemäärät
ovat merkittävästi lisääntyneet,
aikataulut ovat haastavia, tässä muutamia asioita mainittuina. Kaikkein
tärkein on se, että kuljettaja edustaa
työssään ja vapaa-ajallaan työn- ja
toimeksiantajiaan, joten suhtautuminen asioihin ja käytöksen tulee
olla asiallisen myönteistä, painotti
Heikki Huhanantti.
Tilaisuuden päätteeksi tutustuttiin
terminaaliin ja siellä tapahtuvaan
toimintaan, perjantai-iltana noin klo
21, siihen aikaan toiminta oli varsin
vilkasta. Runkoautoista purettiin
tavaraa ja toisaalla lähtöalueella
pitemmille jakoreiteille lähteviä jakeluautoja lastattiin. Tavaraa liikkuu
runsaasti, toimitilat ovat asialliset ja
asiakaskuntana merkittävät valtakunnalliset toimijat.
Yhteenvetona voisin todeta, että
tilaisuus sai osallistujilta positiivisen vastaanoton, rohkeimmat jopa
esittivät, että tehdään tästä tilaisuudesta perinteinen. Kokoontuminen
voisi tapahtua esim. vuoden - kahden
välein.
Timo Still

Yhteiskuvassa Oulun Autokuljetus Oy:n useamman sukupolven osakasautoilijoita.

Rauhaisaa Joulun aikaa!

LIIKENNEPOLIISI
UUDISTUU
Eduskunta
hyväksyi
11.6.2013 poliisihallintolain
historiallisen muutoksen, jossa
Liikkuva poliisi erillisenä valtakunnallisena poliisiyksikkönä
lakkaa vuoden 2014 alusta.
Kyseessä oli yhdeksäs kerta,
kun LP haluttiin yhdistää erillisestä poliisiyksiköstä muuhun
virkapukuiseen poliisikuntaan.
Ensimmäistä kertaa asian takana
oli yksimielinen valtioneuvosto
ja vielä lopuksi eduskunta.
Päätöksen takana on hallinnon saneeraustarpeet valtion kassavajeen helpottamiseksi. Poliisi
saneeraa muutenkin toimintojaan
ja lakkauttaa kaikkiaan 15 virastoa, LP niiden mukana.
Poliisiin perustettiin 11 uutta
poliisilaitosta, jotka ovat monilta
osin alueiltaan vanhan läänijaon
mukaiset, mutta organisaatioltaan huomattavasti keveämmät
ja matalammat.
Pohjois-Suomeen tulee ensi
vuoden alusta vain kaksi poliisilaitosta: Oulun ja Lapin
poliisilaitokset.
Liikkuvan poliisin lakkauttaminen on uuden liikennepoliisin
alku. Muutos synnyttää Suomeen
uudenlaisen liikennepoliisin,
joka koostuu entisen Liikkuvan
poliisin henkilöstöstä ja paikallispoliisin liikenneryhmien
henkilöstöstä sekä automaattisen
liikennevalvonnan henkilöstöstä.
Koko liikennevalvonta saa
yhtenäisen strategisen ja operatiivisen johdon niin Poliisihallituksessa kuin paikallispoliisin
uusissa isoissa yksiköissä. Liikennepoliisi organisoidaan poliisilaitosten sektoreiksi erilleen
valvonta- ja hälytystoiminnasta
korostaen näin liikennevalvonnan merkitystä ja tärkeyttä.
Uudessa liikennevalvontajärjestelmässä muuttuu myös
automaattisen liikennevalvonnan tekniikka ja myös taktiikka. Langaton tiedonsiirto
kameratolpista suoraan yhteen
valtakunnalliseen seuraamusten käsittelypaikkaan tehostaa
kyseistä toimintoa entisestään.
Automaattivalvonnan valvontaautojen ja kameratolppien sekä
muun liikennevalvonnan operatiivinen suunnittelu saadaan
vihdoin yhdelle toimijalle ja näin
voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja toisaalta aiempaa paremmin

Sauli Kuha.
kohdentaa yhtenäisen strategian
mukaan.
Uusi liikennepoliisi jatkaa
LP:n ja paikallispoliisin luoman
ammattitaidon ja osaamisen
tiellä varmistaen kaikki ne erityistoiminnot, jotka kyseiselle
henkilöstölle ovat kuuluneet
aiemminkin.
Liikenteen valvonta, raskaan
liikenteen valvonta, erilaiset
henkilöturvatehtävät, suuret
tilaisuudet ja tapahtumat, yllättävät muut valvontatarpeet, erävalvonta, vesiliikenteen valvonta
jne. ovat uuden liikennepoliisin
tehtäviä jatkossakin.
Paikallispoliisin ja nykyisen
Liikkuvan poliisin käytännöt
yhtenäistyvät. Valtakunnallinen
yhdenmukaistaminen tapahtuu
Poliisihallituksen liikenteenvalvonnan ohjaustoiminnon kautta.
Liikennesektorien 11 johtajaa
muodostavat valtakunnallisen
verkoston, jossa keskeistä on yhteisten toimintamallien ja puuttumiskynnysten edistäminen.
Hallintouudistuksessa poliittinen päätöksentekijä on halunnut erityisesti varmistaa, että
liikenteenvalvonnan taso ei heikkene. Tätä tullaan seuraamaan
poliisilaitosten tulosohjauksen
kautta. Liikennevalvonnan tasoa
verrataan aiempaan tasoon useilla erilaisilla mittareilla.
Uudistunut poliisi näyttäytyy
kansalaisille yhtenäisenä poliisina - ei erillisten yksiköiden
edustajina.
Sauli Kuha
Oulun poliisipäällikkö

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

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

www.teboil.ﬁ
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AUTONKULJETTAJIEN PALKANKOROTUKSET VUONNA 2014
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT ry välisen
sopimuksen mukaan kuljettajien palkkoja korotetaan 2014
seuraavasti:
Taulukkopalkkoja korotetaan
1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien
yleiskorotuksen määrällä, joka on
12 snt/tunnilta

Taulukkopalkkoja korotetaan
1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien
0,15 prosentilla.

Päivärahojen tarkistus
2014
Kuorma-autoalan työehtosopimuksen päivärahoja tarkistetaan 1.6.2014 tai lähinnä
sitä alkavan palkanmaksukauden
alusta lukien.

Autoilijaillat
Marraskuun aikana pidimme
autoilijailtoja Oulussa, Kuusamossa, Ylivieskassa ja Kajaanissa.
Osallistujia illoissa oli hyvin, 30
– 40 jokaisessa. Autoilijailloissa
käsiteltiin palkkariita-asioita, mitta- ja massa-asetuksen muutoksia,
tavaraliikennelain muutoksia,
muutoksia liikennelupa-asioissa
sekä HTC (High Capasity Transport) erikoislupien myöntämise-

dellytyksiä.
Lisäksi oli vaihtuvia teemoja.
Oulussa Susanna Kemppainen
oli puhumassa työhyvinvoinnista sekä Olli Siponen palkkariita-asioista. Kuusamossa
tutustuttiin poroista varoittavaan
hälytysjärjestelmään sekä Hannu Kela Destian edustaja kertoi
tienhoidosta. Ylivieskassa Seppo
Saarnio Komelta kertoi mitta- ja

massa-asetuksen aiheuttamista
muutoksista perävaunujen valmistuksessa ja uudistamisessa.
Kajaanissa Mika Heikkilä AVakuutuksesta kertoi mitta- ja
massa-uudistuksen aiheuttamista
muutoksista vakuutuksiin sekä
vakuutusyhtiön tarjoamista yksityissairaalapalveluista. SKAL
ry:n varapuheenjohtaja Håkan
Stara kommentoi kuljetusalalle
ajankohtaisia asioita. Lisäksi hän
selvitti miten edunvalvontaa hoidetaan EU-tasolla. Lisäksi Jukka
Pakaslahti Teboililta oli paikalla
Kuusamossa ja Kajaanissa. Jukka
vertaili kesä- ja talvilaatuisen dieselpolttoaineen kulutuseroja.

Liikenteenharjoittajan
kuolema
Uudessa tavaraliikennelaissa
on EU pykälistä johtuva hankala juttu. Mikäli toiminimellä
kuljetuksia pyörittävä yrittäjä
kuolee, niin seuraavana päivänä
pykälien mukaan toiminimen liikennelupien voimassaolo päättyy.
Eli kuolinpesä ei voi laillisesti
jatkaa päivääkään luvanvaraista
kuljetustoimintaa.
Toiminimellä toimiville seuraavat käytännön ohjeet:
1) Muuttakaa yritystoimintanne yhtiö muotoon.

2) Mikäli ette käy yritysmuotoa muuttamaan, kertokaa lähiomaisille, että kuolintapausta ei
missään nimessä saa heti ilmoittaa
liikennelupaviranomaisille.
Näin tulee ”peliaikaa”, jonka
aikana toiminta saadaan esimerkiksi ajettua hallitusti alas tai
muutoin lailliseen tilaan. Tämä
ohje on hivenen poikkeuksellinen,
mutta laki on tässä kohtaa aivan
kohtuuton.
Viranomaiset miettivät ratkaisua, miten tähän kohtuuttomaan
EU pykälään saadaan linjakas ja
inhimillinen ratkaisu.

Kajaanin osanottajia tarkkaavaisina.

Ylivieskassa oli todella hyvin
osanottajia.

Kuusamossa pureuduttiin mm.
tienhoidon haasteisiin.

Rahtarit
palkitsivat
Kalajoen
kappalaisen
Valtakunnallinen kuljetusalan
järjestö Rahtarit ry on myöntänyt
Kalajoen kappalaiselle Suvi Lehtimäelle huomionosoituksen kiitokseksi raskaan liikenteen kuljettajien
hyväksi tehdystä työstä.
Suvi Lehtimäki on työssään Kuhmon ja Kalajoen seurakunnissa pyrkinyt aktiivisesti edistämään kirkon ja
kuljetusjärjestöjen välistä yhteistyötä
kirkkopyhien, erilaisten tapahtumien
ja henkilökohtaisten kohtaamisten
kautta. Hänen kirjoituksiaan on
usein julkaistu kuljetusjärjestöjen
viestimissä.
Huomionosoitus ojennettiin 40.
juhlavuottaan viettävän Rahtarit ry:n
syyskokouksen yhteydessä Tamperetalolla marraskuun lopulla. Järjestö
muisti juhlapäivänä yhteistyökumppaneinaan toimineita liike-elämän
edustajia, yhteiskunnallisia toimijoita sekä yksityishenkilöitä.
Onnittelut ja kiitokset tärkeästä
työstäsi!
SKAL Pohjois-Suomi ry
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Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2014!

Hyvää Joulua ja menestystä
alkavalle vuodelle 2014!
S
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SKAL POHJOIS-SUOMI RY
Ammattipätevyyskoulutusta – Kursseja
sekä arkipäiville että viikonlopuille.

SKAL POHJOIS-SUOMI RY

SKAL Pohjois-Suomi ry järjestää yhteistyökumppaneidensa
kanssa alkuvuoden aikana ammattipätevyyskoulutusta Oulun
Ruskossa, Kiilletiellä seuraavasti:
Työturvallisuuskorttikoulutus
10.01.2014 klo 08:00
15.02.2014 klo 08:00
25.01.2014 klo 08:00
17.02.2014 klo 08:00
05.02.2014 klo 08:00
15.03.2014 klo 08:00
15.02.2014 klo 08:00
17.02.2014 klo 08:00
17.02.2014 klo 08:00
15.03.2014 klo 08.00
05.02.2014 klo 08:00
15.03.2014 klo 08:00
15.02.2014 klo 08:00
26.03.2014 klo 08:00
17.02.2014 klo 08:00
EA1
08.- 09.01.2014 klo 08.00
23.- 24.01.2014 klo 08:00
03.- 04.02.2014 klo 08:00

19.- 20.02.2014 klo 08:00
24.- 25.03.2014 klo 08:00

Hätä ea
14.01.2014 klo 08:00
28.01.2014 klo 08:00
01.02.2014 klo 08:00

24.02.2014 klo 08:00
17.03.2014 klo 08:00

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
25.01.2014 klo 08:00 - 15.00
10.02.2014 klo 08:00 - 15:00
22.02.2014 klo 08:00 - 15:00
21.03.2014 klo 08:00 - 15:00
29.03.2014 klo 08:00 - 15:00
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
15.02.2014 klo 08:00 - 15:00
15.03.2014 klo 08:00 - 15:00
12.02.2014 klo 08:00 - 15:00
Asiakaspalvelukoulutus
04.01.2014 klo 08.00 - 15.00
10.03.2014 klo 08:00 - 15:00
Tieturva 1
20.01.2014 klo 08.00 - 16.00
17.02.2014 klo 08:00 - 16:00
22.02.2014 klo 08.00 - 16.00
17.03.2014 klo 08.00 - 16.00
ADR – koulutusta
02.-04.01.2014 klo 08:00
03-05.02.2014
klo 08:00
03-05.03.2014
klo 08:00
17-18.01.2014
klo 08:00
07-08.02.2014
klo 08:00
28.02-01.03.2014 klo 08:00
15-16.03.2014
klo 08:00
10-11.01.2014
klo 08:00
31.01-01.02.2014 klo 08:00
21-22.02.2014
klo 08:00
06-07.03.2014
klo 08:00
27-30.01.2014
klo 08:00
17-20.02.2014
klo 08:00
31.03-03.04.2014 klo 08:00
15.01.2014
klo 08:00
13.02.2014
klo 08:00
11.03.2014
klo 08:00
16.01.2014
klo 08:00
14.02.2014
klo 08:00
12.03.2014
klo 08:00
07.01.2014
klo 08:00
24.02.2014
klo 08:00
17.03.2014
klo 08:00

ADR Peruskurssi
ADR Peruskurssi
ADR Peruskurssi
ADR YT Täydennys
ADR YT Täydennys
ADR YT Täydennys
ADR YT Täydennys
ADR ES Säiliö
ADR ES Säiliö
ADR ES Säiliö
ADR ES Säiliö
ADR YP Kaikki luokat
ADR YP Kaikki luokat
ADR YP Kaikki luokat
ADR E1 Räjähde
ADR E1 Räjähde
ADR E1 Räjähde
ADR E7 Radioaktiiviset
ADR E7 Radioaktiiviset
ADR E7 Radioaktiiviset
ADR TP Ei luokat 1 ja 7
ADR TP Ei luokat 1 ja 7
ADR TP Ei luokat 1 ja 7

Ilmoittautumiset kursseille: Taavi Heikkinen 0400 282 785 /
taavi.heikkinen@skal.fi
Ps. Jos haluatte omalle paikkakunnalle oman kurssin – ota
yhteyttä !

Ota käyttöösi uusi, turvallinen
Truck+ -tankkaus.

ONKO MEILLÄ
OIKEAT YHTEYSTIETOSI?
Truck+ -palvelu on turvallinen tapa tankata. Truck+ -tankkauksessa et
tarvitse korttia. Palvelu on kehitetty helpottamaan ja nopeuttamaan
raskaan kaluston tankkausta. Tutustu ja tilaa Truck+ -palvelu käyttöösi
osoitteesta www.neste.ﬁ/truck tai soita omalle yhteyshenkilöllesi.

www.neste.ﬁ

Nopea tiedottaminen
on tätä päivää. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi sähköpostilla: taavi.heikkinen@
skal.fi tai soita 0400 282
785.
Muistathan ilmoittaa
myös jos sähköpostiosoitteesi
muuttuu.

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

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju

TOIVOTAMME RAUHALLISTA JOULUA
Haapajärvi: Kauppakatu 45, p. 010 401 3890
Kajaani: Timperintie 22, p. 010 401 3260
Kuusamo: Revontulentie 2, p. 010 401 3930
Oulu: Pauketie 12, p. 010 401 3460 (ha) / 010 401 3820 (ka)
Pudasjärvi: Ouluntie 73, p. 010 401 3910
Partner Pyhäsalmi: Niilontie 9, p. 040 500 3616
Raahe: Huoltokatu 6, p. 010 401 3900
Ylivieska: Ruutihaantie, p. 010 401 3920

JA KIITÄMME HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ!
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PUHELINPALVELU ma–su klo 7–21
Lähin myyntipiste, ajanvaraus ja hinnat yhden soiton päässä!
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %). Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)
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