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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

ONNITTELEMME
80 -vuotta
16.1. Martti Karjalainen
Kuusamo

75 -vuotta
1.4. Matti Hilden
Ruukki

70 -vuotta

Panosta itseesi
Tällä kertaa keskityn kirjoituksessani kahteen asiaan koulutukseen
ja omasta itsestä huolehtimiseen. Tässä yhteydessä niille löytyy myös
yhtymäkohtia.
Me, kaikki kuljetusalan ammattilaiset tiedostamme, että syyskuun
alkuun 2014 mennessä on niin meidän yrittäjien kuin kuljettajiemme
käytävä viisi ammattipätevyysdirektiivipäivää. Trafin tilastot kertovat
selkeästi, että koulutus ei ole lähtenyt riittävällä vauhdilla liikkeelle.
Tilastot osoittavat, että jos aktiivisuus ei lisäänny, ollaan viimeisenä
vuonna sellaisten haasteiden edessä, että oikein hirvittää.
SKAL Oulun lääni ry:n alueella on useita paikallisyhdistyksiä,
jotka ovat lähteneet mukaan tosi aktiivisesti. Tässä yhteydessä on
perusteltua ottaa esille seuraavat yhdistykset: Maaselän Autoilijat ry,
Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon Kuorma-autoilijat ry. Ne
ovat olleet aktiivisesti keräämässä osallistujia kursseille. Myös yksittäisten henkilöiden yhteydenotot panevat usein pallon pyörimään.
Tämä tuli hienosti todistettua mm. Piippolassa. Ottakaapa myös muut
paikallisyhdistykset pallosta koppi. Tehkää vuosikokouksessa päätös
kurssin toteuttamiseksi omalla paikkakunnalla tai yhteistyössä viereisen
yhdistyksen kanssa. Me ”jeesaamme ” asiassa.

Käy ensin läpi, mitä kortteja tarvitset
Kun lähdet rakentamaan oman yrityksesi tasolta koulutusohjelmaa,
selvitä ensin, mitä kortteja tarvitsette. Ammattipätevyysdirektiivipäivän
saa useimmista viiden vuoden välein uudistettavista kortteista. Jos
sinulla on ADR – ajolupa, saat 2 päivän täydennyskurssista yhden
päivän. Entäpä työturvallisuuskortti, samoin siitä kuten tieturvakortin
uudistuksesta saat ammattipätevyyspäivän. Tästä se lähtee…. Niin, ja
kaikkienhan tulee käydä ennakoivan ja taloudellisen ajon kurssi, josta on
toivottavasti hyötyä yritykselle mm. polttoainekulujen pienenemisenä.
Mitä muuta näistä yli tuhannesta kurssivaihtoehdosta ehdottaisin ?

Ensiaputaito tulee hallita
Me kuljetusalan ammattilaiset olemme niin paljon tienpäällä,
että ensiaputaitojen hallitseminen on tärkeää. Voimme hyvinkin olla
ensimmäisenä onnettomuuspaikalla. Silloin on hyvä tietää ,miten
hätätilanteessa toimitaan. Tiesitkö, että n. 70 prosenttia kaikista tapaturmista tapahtuu kotioloissa. Ensiaputaidon tarvetta ei tämän tiedon
jälkeen paljon tarvinne perustella.

Joko nyt olisikin minun itseni vuoro ?
Yksi asiakokonaisuus jää meillä valitettavan huonolle hoidolle.
Itsestämme huolehtiminen. Eikä kyseessä ole yksinomaan fyysinen
kunto vaan myös jaksamisessa on ongelmia.
Jos vastasit sisimmässäsi, että näin se vaan on, lue tämä kirjoitus
loppuun ja etsi lehdestä vielä samaan asiakokonaisuuteen liittyvä
artikkeli.
Meillä tulee varmasti huollettua niin kuorma- kuin henkilöautotkin.
Niin, ja onhan säännönmukaiset katsastuksetkin pakollisia. Lisäksi
liikkuva poliisi tarkastaa tien päällä kaluston kunnon tietyin väliajoin .
On siis varmaa, että noista härveleistä ainakin yritetään pitää huolta.
Perusteletko, että kiire painaa päälle siihen malliin, ettei itsestään
huolehtimiseen jää aikaa, vaikka päätä ja selkää särkee, niskaa ja hartioita jomottaa. Ehkäpä vielä ylipainoa, ajolihas tuossa piru vempoilee,
veren sokerit, verenpaineet ja kolesterolit sekaisin.

13.5. Jaakko Karhu
Oulu
23.7. Veikko Korpi
Sievi

60 -vuotta
1.1. Jouko Stenius
Pudasjärvi/Kiiminki
13.1. Esko Nyman
Oulu
31.1. Pekka Jylkäs
Taivalkoski
13.3. Jukka Partanen
Taivalkoski
17.3. Kyösti Isotalus
Alavieska
3.5. Veijo Niemelä
Pudasjärvi
12.6. Rauno Kemppainen
Kajaani
16.6. Jouko Säikkälä
Lumijoki
13.7. Ari Raatesalmi
Kuusamo

50 -vuotta
5.2. Juha Huhtela
Pudasjärvi
10.2. Mikko Holmström
Pudasjärvi
12.2. Juha Palo
Vaala
14.3. Vilho Krapu
Oulainen
30.3 Pasi Kortekangas
Helsinki
5.4. Reima Komulainen
Sotkamo
14.4. Kari Sirviö
Pyhäjärvi
16.4. Juha-Pekka Kerkelä
Muhos
27.5. Juha Kotka
Ylivieska
15.6. Juha Sutela
Lumijoki
28.6. Kari Tapani Pekkala
Oulu
4.7. Jorma Pernu
Ii
14.7. Matti Vilmusenaho
Ruukki
25.7. Kari Lähdesmäki
Kajaani
30.7. Teuvo Iinatti
Oulu

Aloita tutustuminen itseesi
Vuosi vaihtuu. Panosta tulevana vuonna itseesi. Sitä aikaa löytyy,
kun sen vaan ottaa. Monetko tv-uutiset katsot iltaisin, jos olet kotona.
Eiköhän ne tärkeimmät yhdellä katsomisella selviä. Ja jos on tosi tärkeää,
niin varmasti seuraavan päivän lehdessä siitä kerrotaan tarkemmin. Siis
puolituntinen on saatu jo kasaan ja lisää löytyy, jos tarvetta on.
Tämän ”uudesti syntymisen” voit käynnistää myös ammattipätevyyskoulutuksen kautta. Yhteistyökumppanimme järjestää monipuolisia terveyteen mm. työergonomiaan ja liikuntaan liittyviä direktiivipäiviä.
Eikä tässä vielä kaikki. Olemme tarjoamassa jo ensimmäistä viikonvaihdetilaisuutta, johon voit ottaa vaimosi tai koko perheesi mukaan.
Tulemme tarjoamaan jatkossa viikonvaihdekursseja monipuolisesti,
jos ne kiinnostavat. Esimerkkinä kurssipäivä lauantaina. päälle teatteria,
tai lätkämatsi, karting-ajoa tai mitä vaan halutaan. Ei siis tehdä tästä
ammattipätevyyskoulutuksesta ongelmaa. Etenkin yrittäjäpariskunnille
voisi tällainen viikonloppu olla loppujen lopuksi todella odotettu.
Hyvät jäsenyrittäjät perheineen ja kaikki lehtemme lukijat.
Toivotan kaikille Hyvää Joulun Aikaa. Toivokaamme, että tuleva
vuosi toisi mukanaan meille kaikille positiivisia asioita niin henkilökohtaisella kun yritystasollakin.
Heikki Huhanantti
toiminnanjohtaja
heikki.huhanantti@skal.fi

KUOLLEITA
Toivo Antero Pulkkinen
s. 19.10.1930
k. 05.08.2010
Muistoa kunnioittaen
Maaselän Autoilijat ry
Jorma Ahti Ranta
s. 28.06.1939
k. 27.08.2010
Muistoa kunnioittaen
Oulun Kuorma-autoilijat ry
Matti Olavi Viitala
s. 16.06.1951
k. 30.09.2010
Muistoa kunnioittaen
SKAL Oulun lääni ry

TIEN PÄÄLTÄ

USKALLANKO UUDISTUA
On joulukuinen ilta. Pyryttää. On taas oltava tarkkana, että pysyy
tiellä ja havaitsee muut tielläliikkujat tässä tuiskussa. Sanovat, että ilman
meitä ei tämän valtakunnan pyörät pyöri. Näin se varmasti onkin. Mutta
onko toimialallamme kaikki kunnossa?
Mieleeni tulee, että tässäpä on kallis harrastus, jossa on vaatimustasoon nähden heikko kannattavuus. Samalla pohdin, onko tällainen
kuljetusyrittäjän arki sitä, mistä aikanaan haaveilin. Onko tässä mitään
järkeä? Saako tähän muutosta vai pitääkö tästä oravanpyörästä vain
hypätä pois? Paljonhan tässä on hyviäkin asioita, joista voi olla ylpeä
ja joita voi arvostaa, mutta paljon on myös pielessä. Keskeisin asia on
varmasti tuo jo mainitsemani alan heikko kannattavuus. Kuinka paljon
me teemmekään ilmaista työtä?
Jokainen meistä tietää millainen työmäärä ja miten suuret riskit pelissä
on. Saammeko omasta työpanoksestamme sen minkä ansaitsisimme?
Omalta osaltani voin ainakin vastata kieltävästi tuohon kysymykseen.
Tulos, se vähäinenkin, otetaan yksinomaan omasta selkänahasta. Me
pojathan olemme valmiita venymään mihin vain. Olemme korvaamattomia. Mutta miten kauan yrittäjän kunto tätä kestää?
Toimimme sellaisella alalla, jossa vaatimukset ovat kovat ja valvonta pelaa. Epäilemättä moneen kuljetusyritykseen tarvittaisiin lisää
henkilökuntaa. Miksi me emme sitten huomioi tätä tarjouksissamme ja
neuvotteluissamme? Meidän pitäisi saada nostettua hinnat sellaiselle
tasolle, että voisimme kaikki tehdä tätä työtä lakia noudattaen, olipa
sitten kyse työpäivän pituudesta tai kuormakoosta.
Yleinen näkemys on, että tilanne kohentuisi, jos kuljetusalan yrittäjien yhteistyö ja verkostoituminen lisääntyisi. Kuljetusyrittäjiä tulisi
myös kouluttaa selvästi enemmän. Etenkin yritys- ja henkilöstöjohtamiskoulutukseen sekä kustannuslaskentaan olisi panostettava. Kaikki
olemme varmasti auton ratissa tekijämiehiä ja –naisia, mutta sen tuloksen
tekemiseen taitaa vaikuttaa moni muukin asia.
Surkuhupaisaa on, että näinhän me kaikki toteamme, kun olemme
yhdessä juttelemassa alan tilanteesta, mutta kilpailutilanteessa kaikki
hyvät yhteiset linjaukset unohtuvat. On varmistettava, että oma tarjous
hyväksytään, jotta eurot taas liikkuvat. Syynähän tähän on varmaan osaksi
se, että tämän toimialan yrittäjät ovat pääosin hyvin velkaisia.
Hyvillä yhteistyökuvioilla voitaisiin saada positiivisia muutoksia
aikaan. Toivon, että me kuljetusyrittäjät ottaisimme uusia toimintatapoja käyttöömme, eikä vain mentäisi tyylillä ”näinhän sitä on aina
ennenkin tehty”.
Yhä useammin täällä tien päällä ajatukset menevät kotijoukkoihin.
Mietin, milloin viimeksi olen pystynyt tarjoamaan heille yhteistä aikaa
ja paneutunut oikeasti lasten ja koko perheen asioihin. Usein lasten
pettyneet ilmeet kertovat, että taaskaan ei iskän lupaus pitänyt, vaan
asiakkaan tarpeet menivät edelle.
Käännän yhdistelmäni kotipihaan. Jouluvalot loistavat. Minulla on
hieno tunne. Olen taas kotona oman rakkaan perheeni seurassa.
Jospa alkavana uutena vuotena minulla ja toivottavasti usealla muullakin kuljetusalan ammattilaisella löytyisi rohkeutta tehdä toimintaansa
muutoksia ja laittaa arvot niin työnteossa kuin muussakin elämässä
kohdalleen. Tätä ainakin minä yritän.
Pohdiskelija tien päältä
Toivomme saavamme kuljetusyrittäjiltä tai heidän perheiltään kirjoituksia tälle palstallemme

Kuljetusverkostolle
eettiset ohjeet
Logistiikkaketjujen toimintaa
kehitetään Suomessa eettisesti kestävältä pohjalta. Kuljetusverkoston
eettisillä ohjeilla halutaan tukea
verkostoitumista ja kuljetusverkostoissa toimivien yhteistyötä. Reilun
pelin ohjeet sitouttavat osapuolia
pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jonka
tavoitteena on yhä parempi asiakaspalvelu. Kuljetusverkostossa toiminnan kulmakiviä ovat keskinäinen
kunnioitus, avoimuus ja kitkaton
tiedonkulku.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL ry, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry ja Logistiikkayritysten
Liitto ry, jotka edustavat logistiikkaketjuissa toimivia yrityksiä,
ovat allekirjoittaneet Helsingissä
2.12.2010 asiakirjan, joka sisältää
kuljetusverkoston eettiset ohjeet.
Ohjeilla vahvistetaan lakien, sopimusten ja hyvien liiketapojen
noudattamista logistiikkaketjuissa
sekä kannustetaan toimimaan reilun
pelin hengessä.
Kuljetusverkoston eettiset ohjeet ovat merkittävä askel yhteisen
arvomaailman luomiseksi logistiikka-alalle. Ohjeistus kohottaa myös
kuljetusalan imagoa. Allekirjoittaja-

Lehti on luettavissa:
www.skal.fi/pohjantie

tahot ovat toiveikkaita sen suhteen,
että kuljetusverkostoissa toimivat
yritykset sitoutuvat ohjeisiin, ja että
ohjeilla saadaan aikaiseksi muutosta
toimintatapoihin. Näin torjuttaisiin
mm. epätervettä kilpailua ja harmaata
taloutta.
Eettiset ohjeet on tarkoitettu
pysyväksi ohjeistukseksi. Luontevana jatkona voisi olla myös
asiakaskunnan saattaminen eettisen
ohjeistuksen piiriin. Allekirjoittajajärjestöt uskovat, että tämä lisäisi
positiivisella tavalla luottamusta
logistiikkaketjujemme toimintaan
ja halua ostaa kestävällä pohjalla
tuotettuja kuljetuspalveluita.

Julkaisija:

SKAL Oulun lääni ry
Hallituskatu 16
90100 OULU
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Heikki Huhanantti
Päätoimittaja:

Heikki Huhanantti

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti
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Ylikuormaa?
Ajaessani jossain Nurmeksen ja Lieksan välillä jouduin
vahingossa keskelle raskaiden
ajoneuvojen punnitusratsiaa.
Leväkillä parveili touhukkaita
poliiseja ja enemmän tai vähemmän ärsyyntyneitä yhdistelmänkuljettajia. Kun vihdoin
ja viimein löysin tieni ulos
suurten ja komeiden ajoneuvojen jaloista, mielessäni oli
myötätunto kuljettajia kohtaan,
joiden matka viivästyi ja joiden
siltikikin täytyi saada kuorma
perille määrätyssä ajassa.
Vielä suurempi myötätunto
heitä kohtaan, jotka joutuivat
jatkamaan matkaansa muhkea
sakkolappu kourassaan.
Säännöt ovat sääntöjä ja
virheistä joutuu maksamaan,
vaikka virheet olisivat kuinka vahingossa lipsahtaneet.
Oli kuorma sitten ylisuuri
tai sallitun rajoissa, perillä
odottaa aina se määränpää,
jonne kuorma jätetään ja jossa
vastaanottaja kuittaa sen perille
saapuneeksi.
Olemme valmistautumassa
viettämään Vapahtajan synty-

mäjuhlaa. Jeesus Kristus syntyi
ihmiseksi, jotta hän sovitustyöllään ottaisi kuitatakseen
kaikki kuormamme, tavalliset
ja ylisuuret, joita elämän tiellä
kannamme mukanamme. Usein
kuulee sanottavan, että Jumala
ei salli meille kuormaa enempää kuin mitä jaksamme kantaa.
Tämä ei pidä paikkaansa, sillä
kovin moni uupuu taakkansa
alle. Mutta sinnekin, aivan
alimpiin paikkoihin asti, Jeesus Kristus kumartuu meidän
rinnallamme. Helvetin porteille
saakka Jeesus kulkee ihmisen
vierellä. Hänen voimansa

yltää sinne, missä kuolema
on korjannut satoaan ja jossa
kärsimyksen varjo on viemässä
elämältä tarkoituksen ja mielekkyyden. Pienenä vauvana
seimeen asetettu Kaikkivaltias
polkee jalkojensa alle synnin
ja kuoleman vallat. Tämä on
uskon salaisuus, jota ei järki
voi käsittää, mutta joka on lupa
ilolla vastaanottaa. Vapahtajan
seimi on se paikka, johon saat
kuormasi jättää, ja jatkaa matkaasi uuden toivon turvin.
Toivotan kaikille kuljetusyrittäjille, heidän palveluksessaan oleville kuljettajille
ja kaikille heidän läheisilleen
Siunattua Joulua sekä menestystä tulevalle vuodelle!

Suvi Lehtimäki
Kappalainen
Kalajoen seurakunta

Katsastus - oululainen komedia
”Pikku vikoja – heleppo korjata”
Joni Skiftesvikin luomat tutut hahmot Viltteri, Mallu, Öövini, Junnu, Osku ja muut
sekä tietenkin ikäloppu, lähes inhimillinen
Hillman-auto valtaavat nyt teatterin. Tapahtumat rullaavat häävalmisteluista juhlapaikalle, nakkikopille, synnytyslaitokselle,
surkuhupaiselle katsastusreissulle Haaparannalle, Ylitornioon... Näyttämölle kirjailija tuo
myös uusia kohtauksia autojen rassaajan ja
rakastettavan jokamiehen lyylin elämästä.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tuntemuksiani
kuluneesta
vuodesta
Vuosi 2010 on kohta läpikäyty ja eletty. SKAL:n edunvalvonnan
kannalta päättyvä vuosi on ollut tavattoman työntäyteinen ja myös
erittäin mielenkiintoinen. On tullut tappioita ja on tullut menestystä.
Kuljetusyrittäjien työaikadirektiivin ulottaminen meihin yrittäjiin oli
yksi käsittämättömimpiä päätöksiä, mitä kuvitella saattaa. Myös vaatimamme pisteytysjärjestelmän kariutuminen ajokorttilainsäädännön
uudistuksessa oli suuri mysteeri, sillä olihan yli puolet kansanedustajista allekirjoittanut pisteytysjärjestelmän puolesta tehdyn lakialoitteen. Miten on mahdollista, että ministeriön virkamieskoneisto voi
ylikävellä kansanedustajien enemmistön tahdon. Sitä sopisi ainakin
jokaisen kansanedustajan pohtia tykönään.
Puhtaasti SKAL organisaation ansiota on polttoaineveron korotuksen lykkääntyminen vuodella eteenpäin. Eduskunta on päätöksensä
korotuksesta tehnyt. Veron piti alun perin nousta 8 senttiä litralta vuoden
2011 alusta. SKAL:n ankaran painostuksen ja jumppaamisen jälkeen
veron korotus toteutuu vasta vuoden 2012 alusta. Tällä on välittömästi
taloudellisia vaikutuksia meidän jokaisen kuljetusyrittäjän tulokseen.
Jokainen voi laskea, paljonko polttoaine litroja kuukaudessa kuluu.
Sen kun kertoo 8 sentillä, niin voi huomata, että vuotuinen SKAL:n
jäsenmaksu on hetkessä kuitattu.
Vaikka meille luvattiin, että veronkorotus kompensoidaan täysimääräisesti ammattiliikenteelle, nykyisten laskelmien mukaan näin
ei tule käymään. Ajoneuvoveron osittainen palauttaminen nimittäin
ei kompensoi kuin pienen osan paljon ajavien kuljetusyrittäjien
kustannuksista. Nyt meillä on SKAL:ssa vuosi aikaa saada muutos
tuohon ongelmaan ja kuljetusyrittäjillä vuosi aikaa varautua veronkorotukseen.
Toinen kuumaperuna edunvalvonnassa tällä hetkellä on liikennetraktorin ajokorttimuutos. Tuo muutosesitys, jonka alullepanijaksi
kukaan ei halua tunnustautua, on juuri parhaillaan valiokuntakäsittelyssä. Finaaliin se tulee muutaman kuukauden sisällä, joten meillä
on täysi työ saada siihen jotakin tolkkua ja logiikkaa lyhyessä ajassa.
Mutta sitä vartenhan me olemme.

Tulevaisuustyö

Lippu ja väliajalle leivoskahvit 30 € /hlö

Olemme toki tehneet järjestössä muutakin kun sammuttaneet
”tulipaloja”. SKAL:n liittokokous päätti Oulussa, että järjestölle on
laadittava uusi, pitkän aikavälin strategia. Edellinen strategia vuoteen
2010 asti on juuri päättymässä. Se on ollut hyvä työkalu järjestön
kahlatessa eteenpäin. Puheenjohtajisto ja johtoryhmä ovat tuon työn
saaneet tehtäväkseen. Toki meillä on ollut kuultavana asiantuntijoita
ja työtä on koko ajan koonnut yhteen konsultti. Olemme kuulleet
laajasti kentän ääntä ja kysyneet yhteistyökumppaneidemme näkemyksiä järjestöstämme.
Halusimme puhua suomea, ja siksi muutimme strategiatyön nimen
tulevaisuustyöksi. Tuo työ on jo hyvin pitkällä, ja se on tarkoitus hyväksyä lopullisesti Imatran 75-vuotis juhlaliittokokouksessa 2011.
Järjestöpäivässä Jyväskylässä jäsenet valitsi SKAL:n tunnuslauseeksi seuraavan: SKAL on huomisen tiennäyttäjä. Tärkeimmät
painopisteemme järjestötyössä tulevaisuudessakin ovat edunvalvonta
ja jäsenpalvelu. Olemme myös määrittäneet järjestömme arvot ja
tärkeimmät mittarit, jolla järjestömme onnistumista eri tilanteissa
voidaan arvioida. Tämän ja paljon muuta tulemme esittelemään Imatran
kokouksessa ensi kesäkuussa. Kannattaa tulla mukaan.

Ilmoittautumiset Heikki Huhanantti 0400-282 785 soitto tai tekstiviesti tai laita sähköpostia heikki.huhanantti@skal.fi

Vetäjä vaihtuu

Tarinan pääroolien vertaiseksi nousevasta
Hillman-autosta on tullut teatterilaisten lemmikki. Ihka oikea yksilö haettiin teatterille Turun saaristosta romuttamolta ja nyt sitä
rassataan lavastamossa suurella rakkaudella.
Oulun kaupunginteatterissa lauantaina 12. helmikuuta klo 19.00. Paikalla
syytä olla viimeistään klo 18.45.
SKAL Oulun lääni ry ja Oulun Kuorma-autoilijat ry ovat varanneet näytökseen 120 lippua.
Huom! Ilmoita osanotostasi viimeistään 12. tammikuuta, jonka jälkeen liput menevät yleiseen myyntiin.

Hyönteistutkija Pauli Bergström ja
munuaiskirurgi Lauri Mustonen ovat
vuokralaisina tilavassa arvohuoneistossa
kaupungin keskustassa. Kumpikin on
päättänyt nauttia elämästään poikamiehenä. Yksikään nainen ei saa enää tulla
harmonista eloa sekoittamaan, ensimmäistäkään pikkuhousupyykkiä ei tässä
huushollissa pestä.

Arvoisat lukijat. Tämä on viimeinen kirjoitukseni tällä palstalla,
ainakin vähään aikaan. Minun puheenjohtaja vuoteni ovat täyttymässä
ja on aika vaihtaa vetäjää. SKAL Oulun seuraavassa vuosikokouksessa
on asialistalla uuden puheenjohtajan valinta.
Muista alueyhdistyksistä poiketen meillä puheenjohtajakausi on
rajattu, ja se on mielestäni hyvä asia. Uusi puheenjohtaja tuo aina
uutta virtaa ja uusia ajatuksia järjestön toimintaan. Toivon, että olen
edes hitusen voinut edesauttaa järjestöämme ja jäseniämme arvokkaassa ja vaativassa tehtävässään. Olen pohtinut, ja välillä tuntenut
huonoa omaatuntoakin siitä, olenko antanut riittävästi aikaani ja
itseäni tälle järjestölle, joka on minulle tärkeä. Toisaalta meillä on
äärimmäisen hyvä toiminnanjohtaja, joten operatiiviseen toimintaan ei
puheenjohtajan ole tarvinnut puuttua. Hessun kanssa on seuraavankin
puheenjohtajan hyvä tehdä järjestötyötä. Kiitos Hessu.
Minulle on ollut etuoikeus ja suuri kunnia toimia alueyhdistyksemme puheenjohtajana nämä vuodet. Tämä on ollut myös kasvun
paikka. Nöyrimmät kiitokseni näin lehden välityksellä kaikille teille,
joiden kanssa olen saanut yhteistyötä tältä paikalta tehdä.
Ja enhän minä mihinkään häviä, jäsen olen niin kuin ennenkin.

Elämä saa kuitenkin yllättävän käänteen, kun huoneiston vuokraemäntä Lydia-täti vaihtuu
vuokraisännäksi. Vääpeli Molotov on ankara mies, joka päättää kertaheitolla tarkistaa vuokraa
muutaman sadan prosentin korotuksella. Paulin ja Laurin on pakko etsiä ALIVUOKRALAINEN.

Toivon teille kaikille Joulun rauhaa ja menestystä tulevalle vuodelle.
Yhdessä me olemme tulevaisuuden tiennäyttäjiä.

Meri Oulun kesäteatteri esittää

Alivuokralainen

Huom!
SKAL Oulun lääni ry on tehnyt ennakkovarauksen lauantain 16. heinäkuuta klo 19.00 näytäntöön.
Ennen teatteria tarjotaan entiseen tapaan leivoskahvit.
Lippuja voi jo varata numerosta 08-514 7700. tunnus SKAL.

Matti Heikkilä
puheenjohtaja
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SKAL ammunnat Oulussa

Rauli Hongalle yleismestaruus
39. SKAL hirvi- ja haulikkoammunnan SM-kilpailut pidettiin
heinäkuisessa hellesäässä Oulussa.
Leppoisa tuulenvire onneksi armahti
hiukan kisailijoita, sillä lämpötila
pyöri koko viikonvaihteen 30 asteen
tuntumassa. Järjestelyistä vastasivat
ansiokkaasti Oulun Seudun haulikkoampujat ry sekä SKAL Oulun lääni
ry. Myös yhteistyötahomme olivat
panostaneet kisoihin kiitettävästi.
Hirvikisat ammuttiin perinteikkäällä Hiukkavaaran entiselle
varuskunta-alueella ja haulikkokisat
Oulunsalon haulikkoradalla, jossa
kisattiin seuraavana viikonvaihteessa
Skeetin Suomen mestaruuksista ja
edustuspaikoista.
Kisoihin osallistui tänäkin vuonna lähes 50 ampujaa. Tulostaso ei
noussut hirviammunnoissa aivan
entisten vuosien tasolle, mutta haulikkopuolella yleisen sarjan voittaja
Temmeksen Rauli Honka ja M 50
sarjan voittaja lammilainen Hannu
Riihimäki ampuivat hyvän tuloksen
47. Kisojen yleismestaruuden voitti
Rauli Honka tuloksella 174.
Ammuntoihin osallistuneiden
yhteishenki oli erinomainen. Toivottavasti samanlaista SKAL- henkeä
saataisiin koko kuljetusalalle. Osanottajat olivat huolestuneita osallistujamäärän pienenemisestä. Tärkeää
olisikin saada skallilaisia enemmän
mukaan kisaan, sillä metsästystä har-

Yleisen sarjan mestaruudet ja yleismestaruuden voitti Rauli Honka

Haulikon yleisen sarjan mitalikolmikko vas. Pekka Inkala, Rauli Honka ja
Petri Ala-Korpela.

rastavia on joukossamme runsaasti.
Onkin korostettava, ettei näissä kisoissa kisata hampaat irvessä. Saipa
tämän artikkelin kirjoittajakin vahvaa
kannustusta ja tukea, kun muutama
laukaus sattui kohdalle. Tästä on
mukava jatkaa...
Ainakin Kurikan Ala-Korpeloiden osalta jatkuvuudesta on
huolehdittu. Tämänvuotiseen kisaan
osallistui Ala-Korpeloita kolmessa
sukupolvessa Mauri, Kari ja Petri.
Mauri suunnitteli, että ensi vuonna

mahdollisesti jo neljäskin polvi on
edustettuna, jos sopiva ase löytyy
pikkumiehelle.
Todettakoon, että Vehkalahden
Olli ja Anssi Lankila ovat osallistuneet kaikkiin 39. kilpailuun.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi
40 vuotta ensimmäisistä SKAL
ammunnoista, jotka järjestettiin Vehkalahdella. Juhlakisat järjestetäänkin
luonnollisesti ensi heinäkuussa
Vehkalahdella.

Naisten hirvisarjan voittaja Ritva Koukkari oikealla. Muut mitali matkasivat
Mäntsälään Eila ja Hanna Torvastin mukana.

Ensi vuonna mahdollisesti mukana osanottajia Ala-Korpeloilta jo neljässä
sukupolvessa.

Haulikkokisan osanottajat ryhmäkuvassa.

Puutavaran lastauspaikat retuperällä
Tämän syksyn aikana on
puutavarayrittäjiltä tullut
paljon kriittistä palautetta
puutavaran lastauspaikkojen
ongelmista. Tilanne paheni
syyskelien tullessa. Lastauspaikat ovat olleet jo pitkään
niin huonolla hoidolla, että
olosuhteet aiheuttivat jo selviä
työturvallisuuteen liittyviä
vaaroja. Lisäksi kalusto /
vanteet ovat olleet kovalla
koetuksella.
Yhteistyössä eri toimijatahojen (puutavaran toimittajat)
kanssa asiaan on saatu kohennusta ainakin Pyhäsalmen asemalla, josta kuvamme ennen
kunnostuksia.
Kunnostusta tulee saada
kaikilla lastausalueilla, sillä
kuvien kaltaisissa olosuhteissa
ei yrittäjien ole järkevää särkeä
kalustoaan ja vaarantaa omaa
ja kuljettajiensa työturvalli-

Pyhäsalmen asemalla – mursketta kaivataan.

suutta. On myös tärkeää, että
jatkossa tiedetään, kuka vastaa
puutavaraterminaalien hallinnasta ja hoidosta.

Olisiko syytä keskittää
toimintoja Rovaniemen puuterminaalin tapaan.
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Autoilijatapahtumissa aistittavissa syysväsymystä
SKAL Oulun lääni ry:n lokamarraskuun autoilijailtoja vaivasi
selkeästi osanottajien vähäisyys.
Ylivieskan ja Kuusamon tapahtumat pidettiin perinteisinä
arki-illan tapahtumina. Tilaisuuksissa oli kuitenkin mukava keskusteleva ilmapiiri. Aiheina mm.
ajokorttiuudistuksen tämänhetkinen tilanne. Pistetysjärjestelmän
poisjääminen lakiesityksestä ja
liikennetraktorikortin ilmaantuminen esitykseen, synnytti vilkasta
keskustelua, Näyttää tosin, että
liikennetraktorikortin ( 15 v ) joutuu
hallitus poistamaan lakiuudistuksesta, koskapa se on ristiriidassa
EU direktiivien kanssa.

Toisaalla lehdessämme on
yhteenveto ajokorttiuudistuksesta
kokonaisuutena.

Esimerkkejä
kannattavaisuuden
seurantaan
Kuten kaikki konkreettisesti
tiedämme, ei toimialamme kannattavaisuus ole lähtenyt kohentumaan. Siksi tilaisuuksissa esitelty
kustannusrakenne-osio kiinnosti.
Näitä esityksiä pitäisi vain olla
kuulemassa myös ne, jotka markkinahinnat määrittelevät.
Tilaisuuksissa motivoitiin osan-

Kuusamossa pidettiin illan antia hyvänä.

Markku Vehkaoja.

ottajia pohtimaan niin omalta kuin
yrityksensä tasolta, miten ammat-

tipätevyyskoulutus tulisi järjestää.
Ensin on syytä selvittää, mitä 5 vuoden välein uudistettavia pakollisia
kortteja on oltava. esim. tieturva-,
työturvallisuus- ja adr kortit. Sitten
yhtenä on ennakoivan ajon pakollinen kurssi. Entäpä sitten. Hyvinä
vaihtoehtoina on ensiaputaitojen
kehittäminen ja työhyvinvointi,
eli itseensä panostaminen. Onhan
ammattiliikenteessä toimivilla
normaalia enemmän mm. hartia-,
niska- ja selkäsairauksia. Jossakin
määrin voidaan näihinkin vaivoihin
itse vaikuttaa. Tästä aiheesta
tilaisuuksissa kertoi Markku Vehkaoja. Hän on toteuttanut jo kaksi
kurssia em. aiheesta ja palaute on

ollut todella hyvää tasoa.
Kainuussa päätettiin, että Kainuun raskaan liikenteen päivä
korvaa autoilijaillan.Tästä tapahtumasta tarkemmin toisaalla
lehdessämme.
Koska myös kiire tuntuu olevan
tosiasia yrittäjäkunnallamme,
myös Oulun tilaisuus siirrettiin pidettäväksi Kempeleen rekkasimulaattorin esittelypäivien
yhteyteen. Valitettavan vähän kävi
kuljetusalan väkeä tutustumassa
apuvälineisiin, joita voitaneen
jatkossa käyttää myös jo alalla
toimivien koulutuksessa. Myös
tätä Kempeleen aihetta käsitellään
toisaalta tarkemmin.

Ylivieskassa kustannusrakenteen analysointia pidettiin tärkeänä.

Kuljetusalan
ammattilaiset ja Trailcon
Ruskon Laakeritiellä avasi
Seppo Ylipaavalniemi PolarOsa Oy:n myymälän 90 –luvun
alkupuolella, kunnes vuonna
2001 yritys siirtyi Trailconin
omistukseen. Paikka on tullut
tutuksi runsaan kahden vuosikymmenen aikana etenkin Oulun
talousalueella toimiville kuljetusja koneyrittäjille.
Kehitystä on tapahtunut kaiken aikaa. Jo yli viisitoista vuotta
yrityksessä toiminut Hannu Karjalainen totesikin ylpeänä, että
Trailcon on Oulun alueella vanhin
pelkästään raskaankaluston varaosiin keskittynyt myymälä.
Tällä hetkellä yrityksessä
työskentelee minun lisäkseni
neljä nuorta miehestä, jotka ovat
hyvin aktiivisia ja seuraavat alalla
tapahtuvia muutoksia. Myyjillä
onkin vahva sitoutuminen työhön, he selvästi haluavat oppia
ja kehittyä työssään. Emoyhtiö
myös kouluttaa meitä säännöllisin
väliajoin, selvittää Hannu.
Trailconin Ruskon piste on
toiminut viime vuodet myös paikallistukkuna. Varaosia myydään
kaikille raskaankaluston kanssa
tekemisissä oleville toimijoille,
merkkiliikkeille, korjaamoille ja
muille alueen raskaankaluston
varaosaliikkeille .

Logistiikka pelaa

Kovaan käyttöön suunniteltua Teboil HiDieseliä on tarjolla
kaikkialla, missä raskas kalusto liikkuu. Jatkuvasti laajenevassa
Teboil-verkostossa on jo nyt yli 210 D-automaattia ja yhteensä yli
460 tankkauspaikkaa.
Edullisimmin käytät niitä hankkimalla D-kortin. Soita numeroon
040 566 3265/aluemyyntipäällikkö Jukka Pakaslahti, nouda
hakemus lähimmältä Teboil-huoltamolta tai tulosta se osoitteesta
www.teboil.fi

- Logistisesti toimintamme on
tehokasta. Tietokoneohjelmamme
päivittää joka yö meidän tilauspisteemme sekä tarpeemme ja tilaa
automaattisesti varastoomme
järkevän määrän tavaraa. Tästä
johtuen tavaravirta on jatkuvaa
ja joka aamu tulee uutta myytävää. Toki tilaamme asiakkaille
myös sellaisia harvinaisempia
osia, jotka eivät kuulu meidän

Palveluksessanne; vasemmalta Pasi Huhta, Henri Tarvainen, Markus
Hautala ja Hannu Karjalainen.

varastointiohjelmaamme, lupaa
Hannu.
Tuotemerkkeinä Trailconilla
omassa maahantuonnissa ovat
kaikki alan tärkeimmät merkit,
kuten BPW- akselistot ja varaosat,
VBG-vetolaitteet ja varaosat, ASPÖCK- valolaitteet ja varaosat,
TEXTAR- jarrupalat ja hihnat,
SAF- akselinosat, WABCO
- varaosat ja laitteet, HENGST,
RAUFOSS, KNORR-BREMSE,
ERMAX, jne.

Alkuperäiset varaosat
Myymämme varaosa on yleensä alkuperäinen ja kohtuuhintainen. Aina myydessämme
alkuperäisen varaosan voimme
olla varmoja sen kestävyydestä
ja että se on helppo asentaa, sekä
lisäksi mahdollisten takuuasioiden kanssa ei tule ongelmia,
lupaa Hannu.

Trailcon tekee oman maahantuonnin lisäksi hyvää yhteistyötä
kaikkien merkittävien kotimaisten raskaankaluston tukkureiden
kanssa, kertoo Hannu.
Huhtikuun alusta alkaen
H.Kraatz Oy:n perinteiset varaosatoiminnot ovat siirtyneet Trailcon Oy:lle. Yritys toimii nyt sekä
maahantuojana, että myynnistä
vastaavana organisaationa koko
Suomen alueella. Trailcon onkin
Suomen suurin raskaankaluston
varaosamyymäläketju, joka on
yhden omistajan hallinnassa.
Yrityksellä on 8 myymälää ympäri Suomea, joista Oulun piste
on pohjoisin.
Tervetuloa ostoksille myymäläämme Ruskon Laakeritielle.
Piha-alueellamme on tilaa, joten
yhdistelmällä pääsee helposti
oven eteen. Ja palvelu pelaa,
lupaa Hannu Karjalainen.
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Yrittäjän työeläkkeen
vakuuttaminen muuttuu
Osakas onkin yrittäjä jo yli 30 prosentin
omistusosuudella
Yrittäjän ja maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän määritelmä on laajenemassa vuoden
2011 alusta. Muutoksen jälkeen yrittäjän eläke- ja muu
sosiaaliturva on entistä kattavampi.
Lakiesityksen mukaan osakeyhtiön johtavassa asemassa
työskentelevän osakkaan tulee järjestää eläketurvansa
yrittäjän eläkelain mukaan, jos hän yksin omistaa yli 30
prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50
prosenttia osakkeista tai äänimäärästä. Nykyisessä YEL:
ssä edellytyksenä on yli 50 prosentin omistusosuus.
Suomen Yrittäjät pitää muutosta erittäin kannatettavana.
Se tuo YEL:n mukaan vakuutettavaksi sellaisia henkilöitä,
jotka todellisuudessa toimivat yrittäjäriskillä ja itse kokevat
olevansa yrittäjiä.

Uusia yrittäjiä lain piiriin
Maijaliisa Takanen Eläketurvakeskuksen lakiosastolta
pitää lainmuutosta tarpeellisena, jotta mahdollisimman
moni ansiotyötä tekevä kuuluisi lakisääteisen työeläketurvan piiriin.
Tähän asti esimerkiksi kahden tai kolmen henkilön tasaosuuksin omistamassa yrityksessä omistajat vakuutetaan
TyEL:n mukaan työntekijöinä, jos he nostavat yrityksestään
palkkaa. Omistajalla on mahdollisuus nostaa yrityksestä
esimerkiksi osinkoa tai voitto-osuuksia. Jos hän ei nosta
ansioitaan yrityksestä palkkana, TyEL ei häntä koske.
Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta eikä palkkatuloa,
hän jää esimerkiksi sairaus-, äitiys- ja isyyspäivärahassa vähimmäispäivärahan varaan. Sairausvakuutuksen
päivärahan perusteena otetaan työntekijällä huomioon
palkkatulo ja yrittäjällä YEL-vakuutuksen työtulo. YEL:n
mukaan vakuutettuna yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa,
joka määräytyy YEL-vakuutuksen työtulon perusteella.

Muutos koskee osakkaita jo vuonna 2011
Uusi yrittäjä, joka työskentelee yrityksessä johtavassa

asemassa ja jonka omistusosuus on yli 30 prosenttia,
vakuutetaan uuden YEL:n mukaisesti ensi vuoden
alusta alkaen. Myös niiden henkilöiden, jotka nyt ovat
lakisääteisen vakuuttamisen ulkopuolella, koska eivät ole
nostaneet ansioitaan palkkana, tulee ottaa YEL-vakuutus
1.1.2011 alkaen. Aikaa vakuutuksen järjestämiseen on
kuusi kuukautta.

Siirrolle TyEL:sta YEL:iin kolmen
vuoden siirtymäaika
Uusi 30 prosentin omistusraja koskee myös osaomistajaa, joka on nostanut yrityksestä ansiot palkkana ja
vakuutettu työntekijän eläkelain mukaan. Lainmuutos
tarkoittaa sitä, että heidän täytyy siirtyä TyEL-vakuutuksesta YEL-vakuutukseen.
Siirtymäaikaa vakuutuksen vaihtamiselle on vuoden
2014 kesäkuun loppuun asti.
Vakuutuksen vaihtaminen on joustavaa. Takautuvasti
vakuuttamiseen ei muutoksia tehdä. Yrittäjälle helpoin tapa
muuttaa vakuuttamista on käyttää sähköistä vakuutushakemuspalvelua. Muutoksen voi tehdä myös puhelimitse,
kertoo Paula Ojala-Ruuth Ilmarisesta.

Maksunalennus kannustaa
kunnon työtuloon
Eläketurvaan muutos ei vaikuta, sillä yrittäjillä ja työntekijöillä on yhtä hyvä eläketurva. Eläkettä kertyy työskentelystä samalla tavalla samojen prosenttien mukaan
kuin palkansaajilla. Tosiasiassa yrittäjien eläkkeet ovat
keskimäärin pienempiä kuin palkansaajilla. Tilastollisesti
myös yrittäjien työtulot ovat keskimäärin matalampia kuin
PK-yritysten työntekijöiden palkkataso.
Kunnon työtulon ja eläketurvan varmistamiseen kannustaa maksunalennus. Uusi, myös TyEL:sta YEL:iin
siirtynyt yrittäjä saa 25 prosentin maksunalennuksen
neljän vuoden ajaksi. Tämä edellyttää kuitenkin, että
hän tulee ensimmäisen kerran YEL-vakuutuksen piiriin,
Ojala-Ruuth muistuttaa.

Tule kuulemaan työhyvinvoinnin
edistämisestä Ilmarisen seminaareihin
Ilmarinen tukee asiakasyritystensä henkilöstön
työhyvinvointia, jaksamista ja työkyvyn säilymistä
työhyvinvointipalvelujen ja ammatillisen kuntoutuksen
avulla. Kun työntekijät voivat hyvin, sairauspoissaolot
ja varhainen eläkkeelle siirtyminen vähenevät, motivaatio ja sen myötä tehokkuus ja työn laatu paranevat.
Pk-yritysten työhyvinvointipalveluun kuuluvat mm.
maksuttomat seminaarit ja työhyvinvoinnin verkkopalvelut. Verkosta löytyy informaatiota ja työkaluja
työhyvinvoinnin kehittämiseen. Asiakkaamme saavat

Ilmarisen työhyvinvointiseminaarit keväällä 2011
Ilmarisen asiakkaana olet tervetullut maksuttomiin
(arvo 750 e / hlö) työhyvinvointiseminaareihimme.

Varhain välittämällä sairauspoissaolot
hallintaan

käyttöönsä myös Duodecimin ylläpitämän Työterveyskirjaston. Se on verkossa oleva tietopankki, josta
voi hakea ajantasaista tietoa työterveydestä, -turvallisuudesta ja -hyvinvoinnista.
Jos työntekijä tai yrittäjä ei terveydentilansa vuoksi
voi enää jatkaa entisessä työssään, Ilmarinen tukee
ammatillisella kuntoutuksella työtehtävien tai ammatin vaihtoa. Terveydentilalle sopiva työ voi löytyä
esimerkiksi työkokeilun tai uudelleen koulutuksen
kautta.

Esimiehen ABC
- Anne Haggrén, Virvo
Tampere ...............................................................3.2.
Helsinki ................................................................3.3.
Lappeenranta ....................................................23.3.
Oulu .....................................................................6.4.
Jyväskylä ...........................................................11.5.

Työelämä muuttuu – oletko valmis?

- Ilmarisen palvelupäälliköt
Turku ..................................................................31.3.
Oulu ...................................................................19.5.

- Helka Pirinen, KPMG ja Taneli Tikka, Wisdom Like
Silence Oy
Helsinki ..............................................................15.2.
Turku ..................................................................29.3.
Tampere ...............................................................8.6.

Miten henkilöstön tuottavuutta voi
parantaa?

Hyvä elämä – hyvä työelämä

- Marko Kesti, Mcompetence
Oulu ...................................................................15.3.
Tampere .............................................................12.4.

Ymmärrystä ja luovuutta muutosten
johtamiseen
- Pekka Järvinen, Konsultointipraxis ja Kari Helin,
Innotiimi
Oulu ...................................................................23.2.
Tampere ...............................................................9.3.
Helsinki ..............................................................13.4.
Turku ..................................................................18.5.

- Pekka Himanen, Aalto-yliopiston taideteollinen
korkeakoulu
Helsinki ................................................................8.3.
Turku ....................................................................9.3.
Jyväskylä ...........................................................10.3.
Kuopio ...............................................................11.3.
Helsinki ................................................................8.6.

Osaamisen vallankumous –
tulevaisuuden menestys
- Vesa Purokuru, Humap
Kuopio .................................................................7.4.
Helsinki ................................................................4.5.

Seminaarit jatkuvat syksyllä.
Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu osoitteessa www.ilmarinen.fi/tilaisuudet.
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Asiatäyteinen viikonvaihde puumiehillä Oulussa
Pohjois-Suomen puutavarajaosto
toteutti tämän vuoden vuosikokouksen Syysriihen yhteydessä. Perjantaiiltapäivänä saimme todella monipuolista tietoa bioenergiapuolelta.
Tilaisuus päättyi yhteistyötahojen
tarjoamaan iltapalaan, jonka jälkeen
kiiruhdettiin Oulun kaupunginteatteriin katsomaan erinomaisen arvostelun saanutta ”Suomen hevonen
”näytelmää, joka ei jättänyt ketään
kylmäksi. Ja lauantaina runnottiin jaoston vuosikokous läpi jouhevasti.

Syysriihessä jykevää
asiaa
Syysriihessä saatiin mielenkiintoista tietoa metsäenergia-alan
tutkimustuloksista ja käytännön
kehitysnäkymistä.
Tilaisuuden avannut Koneyrittäjien liiton varatoimitusjohtaja
Simo Jaakkola totesi, että Oulussa
oli selkeästi suurin ryhmä koolla.
Paikalla oli lähes 40 osanottajaa,
jakaantuen tasaisesti koneyrittäjien
ja puutavarayrittäjien kesken.
Saimme infoa Metsätehon uusimmista tutkimustuloksista joukkokäsittelyssä ja integroidussa ainespuun
ja energiapuun korjuussa. Aihetta käsitteli Kalle Kärhä Metsätehosta.
Juha Ollila Haapaveden Kantelevoimasta piti mielenkiintoisen
esityksen voimalamaailman toimintaympäristöstä. Laitos jauhaa sähköä,
jos se edullisempaa kuin spot –hinta
markkinoilla. Tällainen hektisyys
heijastuu selkeästi voimalan toimintaan. Näkymät ovat tällä hetkellä
hyvät ja antaa uskoa, että turpeen
ohella energiapuun hankinta tulee
entisestään kasvamaan. Tätä näkemystä vahvisti myös Kuusankoski
Oy:n esitys. Yritys on panostanut
vahvasti myös bioenergiapuoleen
koko valtakunnan alueella.
Saimme myös tärkeää tietoa
energiapuun uusista tukimuodoista,
mittaustavoista, korjuun hinnoittelusta ja korjuun uusista ohjeista,
aiheeseen pureutui Simo Jaakkola.
Lopuksi Kari Palojärvi otti esille
energiapuun kuljetusten tuet ja

Syysriihi veti todella hyvin bioenergia-asioista kiinnostuneita. Kannatti lähteä, oli monen loppukommentti.

Tolonen, Rovaniemi, varalle Jorma
Leinonen Paltamo, Metsähallitus
Sakari Hankkila, Hyrynsalmi, varalle Juha Parviainen, Muurola
UPM, Pekka Inkala, Ylikiiminki, varalle Urho Kela,Kajaani.
Muita toimijoita edustaa Markku
Sääskilahti Rovaniemeltä ja varalla
Harri Siikaluoma Kuusamosta

hinnoitteluproblematiikan, joka
heijastuu myös sopimuksiin.

Puukokous läpi
jouhevasti
Lauantain P-Suomen puutavarajaoston vuosikokous ei valitettavasti
kerännyt osanottajia syysriihen
tapaan. Olisi toki kannattanut osallistua, sillä sen verran vahvaa asiaa
tilaisuudessa tuli esille. Kokouksen
avannut jaoston puheenjohtaja Erkki
Pitkänen oli huolissaan koko toimialan tämänhetkisestä tilasta. Puupuolen kannattavaisuus ei tilastojenkaan
mukaan näytä hyvältä. Sama tilanne
on myös koneyrittäjillä.
Pitkänen otti esille myös metsäteollisuuden linjauksen, kuormakoon
rajoittamiseksi. Kun jatkossa ei
ylikuormilla saa tulosta, voidaan
yritysten liikeideaa rakentaa vahvalta
pohjalta. Ehkäpä nuoretkin lähtevät
paremmin mukaan, kun toimintalinjat selkiytyvät, uskoi puheenjohtaja
Erkki Pitkänen.

”Painavaa” asiaa

Erkki Pitkänen.

Yhdistyksen puheenjohtajana
vuonna 2011 toimii Jukka Lehtonen Ylitorniolta ja Erkki Pitkänen
varapuheenjohtajana. Vuoden 2011
hallitukseen valittiin neljä yritysedustajaa ja edustaja saha- ja energiapuupuolelta. Storaenso Pentti
Soudunsaari Posio, varalle Kimmo
Lämsä Vaala, Metsäliitto Jarmo

Vuosikokousrutiinien jälkeen
Kari Palojärvi kertoi metsäteollisuuden esityksestä korottaa kokonaispainoja raakapuun kuljetuksissa.
SKAL / MKY suhtautuu esitykseen
kielteisesti. Syitä on useita: Nykyinen

Kari Palojärvi.

taloustilanne ei mahdollista kuljetusyrittäjille lisäinvestointeja, toisaalta
kestääkö nykyinen tiestö ja sillat,
entä kelirikko ja mitä vaikutuksia
korotuksilla olisi liikenneturvallisuudelle, Yksikkökoon kasvattaminen
lisäisi osaltaan myös ylikapasiteettia,
pohti Kari Palojärvi aihetta. Toisaalta
tämän hetkisellä raakapuun kuljetuskustannustasolla ei ole merkitystä
myöskään kemiallisen metsäteollisuuden kannattavuudelle.
Kari informoi CTI, ilmanpaineen
säätöjärjestelmästä, jota Metsähallituksen tarjouskilpailussa oli
vaatimuksena osalle kalustoa. Myös
muilla asiakkailla tuntuu olevan
mielenkiintoa asiaan.
Metsäyhtiöt ovat tehneet päätöksiä, etteivät katso enää suuria
ylikuormia läpi sormien. Yritysten
tonnileikkurit ovat nykyisin 63 – 65
tonnissa. Positiivisena asiana Karin
mukaan tässä linjauksessa on mm se,
että kuljetusyrittäjät tulevat tasavertaisempaan asemaan, väheneehän tältä osin kilpailu laittomilla keinoilla.
Päätös lisää myös kalustotarvetta ja
parantanee kuljettajien työolosuhteita. Myös kalustokehitys menee
oikeaan suuntaan ja kuormakoon
pienenemisellä on selvä vaikutus
tiestöön ja siltoihin.
Lopuksi Kari kävi hyvin konkreettisesti läpi kustannuslaskentaa,
esittämällä yksinkertaisen tavan
oman yritys /autokohtaisen minimituntihinnan määrittelemiseksi. Tätä
tuntihinnan kehitystä tulee seurata
hyvin lyhyellä syklillä. Tärkeää
on huomioida, että sunnuntaityöt
ja määrällisesti suuret ylityöt ovat
myrkkyä! Jo yksinomaan ilta- ja
yölisien merkitys on jatkuvasti tehtynä jopa 2,5 euroa keskimääräiselle
tunnille! Ainoa todellinen joustovara
onkin palkkakuluissa.
Laittakaa ensin tuntihinta ja sopimus kohdalleen ja vasta sen jälkeen
on investointien vuoro , painotti Kari
Palojärvi. Järkipuhetta, vai mitä?
Lisäksi liikeystävät pitivät omat
puheenvuoronsa. Jukka Pakaslahti
Teboilista painotti, että 1 kk klausuulipykälät on syytä saada sopimuksiin, sillä hinnat tulevat varmasti
nousemaan. Janne Simola Neste
Oilista otti esille korttikopioinnin
lisääntymisen. Hän toi esille keinoja,
joilla riskiä voidaan minimoida. Kuljettajakohtainen kortti voisi olla hyvä
vaihtoehto, uskoi Janne Simola.
Ensi vuonna kokoonnutaan vuorostaan Lapissa. Kannattaa lähteä
mukaan.

Pieni, mutta aktiivinen ryhmä oli koolla.

Alucar Oy
Maksamaantie 186, 66640 MAKSAMAA
Puh. 0207 851 720 • Fax 0207 851 740
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Kuljetusyritykset omia toimintojaan kehittämässä
Lokakuussa käynnistyi ensimmäinen Onway:n toteuttama
koulutuskokonaisuus kuljetusyrityksille. Juha Keskitalo oli jo
keväällä yhteydessä SKAL Oulun
lääni ry:een, tiedustellen, olisiko
kiinnostusta yhteistyöhön yrityskoulutuksen toteuttamiseen.Kun
vastaus oli myönteinen, haki
Onway Oy rahoitusta PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksesta.
Tämän jälkeen SKAL Oulun lääni
ry lähestyi jäsenkuntaa sähköpostilla ja lisäksi Juha Keskitalo soitti
20 jäsenyrittäjällemme, joista 10
lähti mukaan koulutukseen.

Kokemukset kurssista
ovat olleet hyviä
Ensimmäiselle kurssille osallistunut Taavi Heikkinen Kempeleen Siirtokuljetus Oy:stä oli
tyytyväinen kurssin antiin. Kurssi

yrittäjää/yritystä. Koulutukseen
voivat osallistua myös yrittäjän
puoliso ja lapset, omien mahdollisuuksiensa mukaan. Päivien
aikana tulee varmasti analysoitua
ja kehitettyä omaa liiketoimintaa.
Myös koulutusohjelman hinta ja
laatu ovat kohdallaan.

on Taavin mukaan rakennettu
hyvin käytännönläheiseksi. Siinä
suunniteltiin tulevaa, pohdittiin
yrityksen päämäärää ja pantiin
kurssilaisia pohtimaan, miten
toimintaa pyöritettäisiin, jos
syystä tai toisesta yrittäjä itse
joutuisi sivuun lyhyemmäksi
tai pitemmäksi ajaksi. Kenelle
tuolloin kuuluisi esim. yrityksen talouden suunnittelu ja
seuranta? Onko vastuu siitä
puolisolla, tilitoimistolla, KTK:
lla, asiakkaalla vai yrittäjällä
itsellään? Näitä asioita on syytä
miettiä yrityksessä, painotti Taavi
Heikkinen.
Myös kustannuslaskennan
ja budjetoinnin hallinta on yhä
tärkeämmässä roolissa.
Taavi Heikkinen uskoo, että
heidän yritykseksensä osalta tullaan jatkossa paneutumaan nyky-

NIMITYKSIÄ

Kustannus- ja taksanlaskentaa menossa. Kuvassa Taavi Heikkinen ja Matti
Räisänen.

istä enemmän mm. tulevaisuuden
strategioiden pohtimiseen.
-Tätä käytännönläheistä kurssia voi suositella kaikille kuljetusyrityksille, sanoi Taavi Heikkinen.

Uusi kurssi käynnistyy
tammikuussa
Onway käynnistää seuraavan
koulutusohjelman tammikuussa
2011. Mukaan otetaan jälleen 10

Ri, eMBA Jari Hakkarainen (42)
on nimitetty Kuljetuspolar Oy:n toimitusjohtajaksi 10.1.2011 alkaen. Jari
Hakkarainen on aiemmin toiminut mm.
Astropolistieto Oy;n ja Polarmon Oy;n
toimitusjohtajana. Kuljetuspolar Oy on
pääosin entisen Oulun läänin alueella
toimiva merkittävä maarakennus- ja
kuljetusalan KTK-yritys.

VUOKATIN LIIKUNTAVIIKONLOPPU
– CAP-koulutusta - Liikuntaa – Valmennusta – Elämyksiä –
Ensimmäisen kurssin osanottajia ryhmäkuvassa.

“Joskus on hyvä varmistaa, että kuljetusyrittäjän
liiketoiminta kehittyy oikeaan suuntaan”

Kuljetusammattilainen - Yhdistä huvi ja hyöty! Tarjoamme ammattipätevyyden jatkokoulutusta
sekä työkyvyn ylläpitoa liikunnallisella viikonlopulla Vuokatissa. Tekemistä löytyy vaikka koko
perheelle. Majoittuminen ja koulutus uudessa Sokos-hotellissa liikuntamaastojen keskellä. Lauantaina pidämme direktiivin mukaisen jatkokoulutuspäivän ja sunnuntaina teemme yhdessä työkykyä
ylläpitävää johdettua ulkoliikuntaa esimerkiksi lumikenkäkävelyä tai vaellushiihtoa. Liikuntavälineet
sisältyvät kurssiin.
Tarjoamme kahdeksalle (8) ensimmäiseksi ilmoittautuneelle pikkubussikuljetuksen välille Oulu
– Vuokatti - Oulu hintaan 10 euroa / hlö. Noudamme sovittaessa jopa kotiovelta. Kurssiviikonlopun
osallistujamäärä on rajattu 8 - 16 henkilöön.

Ergonomia ja terveyskunto – kurssi 7 h
Viikonloppu 15. – 16. tammikuuta 2011.
Lähtö Oulusta:
La 15.1. klo 06.30.
Koulutuspäivä alkaa:
Hotellissa klo 09.30.
Paluu Ouluun:
Su 16.1. noin klo 18.00.

Seuraavaan koulutukseen otetaan mukaan kymmenen uutta
kuljetusyrittäjää. Aloitus Oulussa tammikuussa 2011.

Ilmoittautuminen kurssille sitovasti 28.12.2010 mennessä.

CAP-koulutus ja työkyvyn ylläpito:
• Ergonomia ja terveyskunto -kurssi (yksi virallinen direktiivipäivä).
• Valmennuksellista liikuntaa.
• Harjoituksissa käytettävät liikuntavälineet sisältyvät kurssiin.

Oletko kuljetusyrittäjänä miettinyt, mitä aiot tehdä
”isona”?
- Jatkaa eläkkeelle saakka, tehdä sukupolvenvaihdos, myydä
yritys vai laajentaa nykyistä liiketoimintaa?
- Entäpä, mitä yrityksessäsi tapahtuisi, jos omistajana syystä
tai toisesta joudut olemaan sivussa pari kuukautta?
- Kenelle muuten kuuluu yrityksesi talouden suunnittelu ja
seuranta? Onko vastuu siitä puolisolla, tilitoimistolla, KTK:
lla, asiakkaalla vai yrittäjällä itsellään?
- Voiko yrittäjästä tulla muutamassa tunnissa oman kustannus- ja taksalaskennan ammattilainen?
Juha Keskitalo Onway Oy:stä ratkoo kanssasi em. ongelmia.
Kolmen päivän koulutuksen ja henkilökohtaisen konsultoinnin hinta on 410 € + alv /yritys. Mukaan voi tulla useampikin
henkilö / yritys..
Poikkeuksellisen edullisen hinnan taustalla on PohjoisPohjanmaan Ely –keskuksen tuki.
Ilmoittaudu mukaan 0400 684 601 tai
juha.keskitalo@onway.fi

Majoitus:
• Uudessa Sokos Hotel Vuokatissa (2hh).
• Yhden hengen huone lisämaksusta.
• Saunakabinettitilat.
Ruokailut hotellissa:
• Lauantaina lounas ja päivällinen.
• Sunnuntaina aamupala ja lounas.
Kurssiviikonlopun hinta:
• 259 euroa / hlö (+ alv 23%)
• + koulutuksen rekisteröintimaksu 12,50 euroa (alv 0%).
Myös pelkkään CAP-koulutukseen osallistuminen
mahdollista. 120 euroa + alv 23 % + rek.maksu 12,50 euroa.
Tiedustelut ja varaukset:
Training & Travel
Trafin hyväksymä Koulutuskeskus
Gsm 044- 336 5550 / oulu@trainingfin.fi
www.trainingfin.fi
SKAL Oulun lääni ry, Heikki Huhanantti
0400 282 785 tai laita sähköpostia
heikki.huhanantti@skal.fi
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Raskaan liikenteen
kirkkopyhä Kalajoella
”Jokainen kuorma on arvokas. Kuljettajalla on paljon
vastuuta kannettavanaan.
Kuormaa voi olla omasta
takaakin. Perheen, työpaikan
tai yrityksen asiat mietityttävät.”
Kolmas rekkakirkko järjestettiin, jotta raskaiden kuormien kantajat saisivat jättää
kuorman hetkeksi.
Syy siirrolle Kuhmosta Kalajoelle oli se, että aiemmin Kuhmossa
seurakuntapastorina toiminut Suvi
Lehtimäki, ”rekkakirkon äiti”,
siirtyi Kalajoen seurakuntaan
töihin.
Arvuuteltiin, mitenhän paikkakunnan vaihto vaikuttaa osanottajamääriin. Pelko oli aiheeton,
sillä ilmoittautuneita oli runsaat
sata, joista paikalle pääsi runsaat
70 henkeä.
Mutta sen paikkakunnan muutos aiheutti, että pitkien matkojen
takaa Kainuusta ei osallistuttu yhtä
aktiivisesti tapahtumaan, mutta
vastaavasti Kalajokilaakson kuljetusyrittäjät ja kuljettajat perheineen
olivat vastanneet kutsuun. Osanottajamäärää varmaankin pienensi
samana viikonvaihteena toteutettu
Venetsialais-viikonloppu. Kaikki
lähialueen mökit ja majoitustilat
oli varattu.
Jumalanpalvelus radioitiin myös
radio Pookin kautta. Voisikin olettaa, että osanottajamäärät lisääntyvät jatkossa, sen verran paljon
tapahtumasta on rannikkoalueella
jälkikäteen keskusteltu.
Messun jälkeen siirryttiin
seurakuntakodille nauttimaan erinomainen lounas, jonka seurakun-

Osanottajia oli vauvasta vaariin.

nan pääemäntä oli avustajineen
loihtinut.
Kuljetusyrittäjä Pentti Arbelius
tulkitsi tuttuja, kauniita lauluja.
Samoin yhteislaulua kuului ohjelmaan.
Lisäksi kuultiin puheita, joissa pureuduttiin vahvasti niin
seurakunnallisiin kuin ammattiliikenteenkin asioihin. Osin
huumorin sävyttävät puheenvuorot
antoivat varmasti kuulijoille paljon
mietittävää ja samalla positiivista
ajateltavaa elämän eri osa-alueille,
niin perhe-elämään kuin omaan
työhönkin.
Puheita pitivät kappalainen Suvi
Lehtimäen lisäksi, Antti Rahja,
Vesa Rahja sekä Teuvo Siipo.
Lisäksi Suvi haastatteli nuorta
kuljetusyrittäjää Virpi Juntusta.
Kirkkopäivän järjestelyistä
vastasi Kalajoen ev.lut. seurakunta.
Ruokailukustannukset puolittivat
SKAL Oulun lääni ry ja Rahtarit
ry. Kiitos Suvi Lehtimäelle sekä
Kalajoen ev.lut.seurakunnalle
sekä Pentti Arbeliukselle ja kaikille tapahtuman onnistumiseen
vaikuttaneille.

Antti Rahja.

Pentti Juurikka toivotti ryhmämme tervetulleeksi Kuusniemelle.

Vesa Rahja.

Suvi Lehtimäki haastattelemassa Virpi Juntusta.

Teuvo Siipo.

Yleisöryntäy s
Yleisöryntäys
Toppilan
Top
pilan Möljälle
SKAL Oulun lääni ry kutsui
tänäkin kesänä kuljetusyrittäjiä
perheineen Ouluun Toppilan
Möljälle nauttimaan kesäteatterin
kepeästä, hulvattomasta menosta. ”Vain muutaman huijarin
tähden” näytelmän kestosuosikit Ilmari Piiparinen, ja P.A.
Turpeinen eivät jättäneet ketään
kylmäksi. Paikalla oli runsaat sata
skallilaista. Merkillepantavaa,
että joukossa oli runsaasti nuorta
yrittäjäkuntaa. Jospa pikkuhiljaa
saadaan heitä mukaan myös ammatillisiin tilaisuuksiin. Ennen
teatteria tarjosi SKAL Oulun lääni
ry kaikille leivoskahvit. Meitä
kävi tervehtimässä myös Kuusniemen poliisi Pentti Juurikka,
joka jätti puhallutukset uhkailuis-

taan huolimatta tekemättä. Teatterin jälkeen moni jatkoi lupsakkaa
lauantai-iltaa Hietasaaren, nyt jo
palaneessa Tanssipaviljongissa
tai siirtyi Oulun Rotuaarille, jossa
tarjolla oli Rotuaari Piknik upeine
solisteineen Paula Koivuniemestä
Suvi Teräsniskaan.
Koska kiinnostus tapahtumaan oli suurta, tullaan tätä
kesäteatteritarjontaa jatkamaan
myös tulevana kesänä. Tuolloin
tarjolla on Alivuokralainen, joka
on ollut mm. Tampereen teatterin
historian toiseksi suosituin esitys. Ajankohta on lauantai 16.
heinäkuuta. Edellisestä kerrasta
viisastuneena, varattuna on kaikkiaan 150 lippua.

Tapahtumaan osallistui ilahduttavan runsaasti myös nuorempaa yrittäjäkuntaa perheineen.
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Korkeanpaikan leirillä Ukkohallassa
SKAL Oulun lääni ry:n hallitus
asiantuntijajäsenineen on pyrkinyt
kokoontumaan vuosittain yhteen.
Kokouksissa on käyty läpi sektorikohtaisesti, minkälainen tilanne eri
toimialoilla on ja minkälaiset ovat
näkymät tulevaisuudesta. Tämän
lisäksi on yhdessä ideoitu tulevan
vuoden toimintaa ja samalla on
annettu palautetta vietäväksi myös
keskusjärjestötasolle SKAL hallituksessa toimivien edustajien kautta.
Tällä kertaa oli kutsuttu mukaan
myös puolisot, jotta paljon kotoa
poissa olevat yrittäjät voisivat olla
viikonvaihteen yhdessä. Viikonvaihteen ohjelma pyrittiinkin rakentamaan niin, että yhteistä tekemistä
riitti.
Viikonvaihteen aikana pohdittiin
järjestön tulevaisuutta niin paikallisyhdistyksen, alueyhdistyksen kuin
keskusjärjestönkin kannalta. Keskeistä oli saada mielipiteitä, mitkä
tavoitteet ja toimintatavat tulee olla
jatkossa. Lisäksi viikonvaihteessa
pureuduttiin työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Perjantai-iltana, ennen omia
palavereitamme, kertoi Ukkohallan
toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä
ympärivuotisen matkailukeskuksen
toiminnasta ja kehitysnäkymistä,
jotka ovat hyvin kunnianhimoisia.
Vuodepaikkojen määrä on lähtenyt
vahvaan kasvuun, mm. ensimmäinen chalet- tyyppinen kerrostalo on
valmistumassa.
Suopotkupallon MM kisoista
tunnettuun matkailukohteeseen on
panostettu viime vuosina paljon. Tästä esimerkkinä Suomen ainoa Cable
wakeboard kaapelirata. Syväjärven
yli on rakennettu ponttonisilta. joka
helpottaa lomalaisten liikkumista
loma-asunnoilta Ukkohallan keskustiloihin, joissa sijaitsevat ravintolat,
vapaa-ajan- ja kokoustilat ja saunamaailma, totesi Kimmo Kyhälä
tyytyväisenä.
Pasi Lämsä kertoi työhyvinvointi
- projektista, jossa rakennellaan
uudenlaista kuntoutusjärjestelmää
kuljetusalalle. Viikonvaihteen aikana
selviää, mitä niin puolisot kuin yrittäjät odottavat em. pilottiprojektilta.
Pasi Lämsä toteutti puolisoille oman
keskustelutilaisuuden, jossa pyrittiin
saamaan ideoita järjestötoimintaan ja
em. projektiin.
Perjantain yrittäjäpalaverin aluksi
puheenjohtaja Matti Heikkilä kertoi,
että SKAL on tänä vuonna panostanut vahvasti tulevaisuudentyöhön.
Syyskuussa Jyväskylässä oli koolla
järjestökenttä, tekemässä linjauksia
tulevaisuuden järjestötyön osalta.
Strategia 2020-selvitys on tärkeä
työväline jatkoa ajatellen. Siinä on
selvät suuntaviivat, miten pystytään
vastaamaan tuleviin haasteisiin niin
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Matti korosti, että kuljetusalan
rakennemuutos on tosiasia ja kansainvälisyys lisääntyy kaiken aikaa

Kimmo Kyhälälle luovutettiin SKAL
Oulun lääni ry:n viiri.

jäsenpalveluksi. Korostettiin, että
jäsenpalveluissa tulee huomioida
nuorten perheiden tarpeet paremmin.
Uskottiin, että järjestön jalkautumisella saavuttaisiin tuloksia.
SKAL:n edunvalvonnassa ovat
oikeat asiat olleet esillä. Vuorovaikutusta eri tahojen kanssa on lisättävä ja
oltava myös realismia vaatimuksissa.
Työskentelyn tulee perustua rehellisyyteen. Kaiken tiedon, joka tuodaan
esille, on oltava oikeaa.
Pohdittiin, minkälaisia painostuskeinoja voitaisiin käyttää, jotta
kannoillamme olisi päätöksenteossa
nykyistä paremmat läpimenomahdollisuudet. Kansanedustajien omat
vaikuttamismahdollisuudet LVM:
n virkamiehiin ovat heikentyneet.
Tämä suuntaus huolestuttaa.
Tulee myös kriittisesti pohtia,
onko meillä aina oikeat yhteistyötahot vaikuttamassa tärkeäksi
kokemiemme asioiden eteenpäin
viennissä. Esimerkiksi EK ei ole
panostanut riittävästi kuljetus- ja
logistiikka-alan ongelmiin, vaikka
ajamillamme asioilla on myös teollisuudelle olennaista merkitystä.

Tiedon välittäminen ja
Tiedon
jalkautuminen

Pasi Lämsä.

Palaverissa käytiin läpi sektoreittain, miltä tilanne kuljetuspuolella
tällä hetkellä näyttää. Yhteenvetona
voitiin todeta, että kuljetusmäärät
ovat syvän taantumakauden jälkeen
lähteneet lievään kasvuun, mutta
alan kannattavaisuus ei ole suuresti
kohentunut, hintakilpailun pitäessä
siitä huolen.

Paikallisyhdistystoimintaa tuettava
Lauantain aamupäivällä ideoitiin,
miten järjestötyötä ja edunvalvontaa
saataisiin kohennettua niin paikalliselle, alueellisella kuin valtakunnankin tasolla.
Ryhmä piti tärkeänä säilyttää paikallisyhdistykset. Pidettiin tärkeänä
kannustaa järjestöaktiiveja. Pidettiin
hyvänä asiana kutsua puheenjohtajat
kerran vuodessa yhteispalaveriin,
jossa voitaisiin käydä läpi mm.
kokoustekniikkaa ja selvittää mikä
on hallituksen rooli yhdistystoiminnassa.

Jalkautuminen
tärkeää
Jäsenpalveluiden nähtiin olevan
kohtuullisen hyvällä tasolla, tosin
osa koulutuksista koettiin liian
kalliiksi. Todettiin, ettei jäsenet välttämättä miellä edunvalvontatyötä

Paikallisyhdistystoiminnan osalta
pidettiin SKAL: n tärkeänä tehtävänä
tiedon välittämistä, ja jalkautumista
yrittäjien keskuuteen. Samoin yhteydenotot jäseniin tietyn aikavälein
puhelimella koettiin hyväksi toimintatavaksi. Korostettiin, että tiedonvälityksen tulee olla kahdensuuntaista.
SKAL:n tulee antaa yhdistyksille
vinkkejä mm. kokousaiheista.

SKAL vahva
asiantuntija
Edunvalvonnan osalta pidettiin
tärkeänä, että SKAL on vahva asiantuntija, joka esittää faktatietoa toimialastamme. Linkkejä tulee olla joka
suuntaan, koskaan niitä ei ole liikaa.
EU edunvalvonnassamme pidettiin
nykyistä panostusta riittävänä, tulokset huomioiden. SKAL:n ”pehmeys”
koettiin ongelmaksi, särmää kaivattiin lisää, mutta missä tilanteessa
ja miten, on aina tapauskohtaista.
Yhteiskuntasuhteiden ylläpito on
tärkeää ja se on jo hyvällä tasolla.
Valiokunnissa kuultava oleminen
koettiin hyväksi asiaksi.

Lisää infoa perusjäsenille toiminnasta
Jotta perusjäsenet tietävät
SKAL:n edunvalvontatyöstä nykyistä enemmän, tulisi Kuljetusyrittäjä-lehdessä olevien lausuntojen
lisäksi tehdä monipuolisia artikkeleita edunvalvontatyöstä. Johtoryhmän
kokousmuistioiden jakaminen yhdistyksiin sai kannatusta. Tällöin kentälläkin ollaan tietoisia, mitkä asiat
ovat keskeisesti esillä järjestötyössä
ja saadaan hyvä kuva monipuolisesta
edunvalvonnasta. Myös saavutettujen tulosten analysointia ja seurantaa
pidettiin tärkeänä.

Jutut lensi ja makkarat paistui.

valvontaa voitaisiin lisätä mediaa
hyödyntäen.
Viestinnässä tulisi olla enemmän
oma-aloitteisuutta ja suunnitelmallisuutta. On tehtävä viestintäsuunnitelma ja oltava aktiivinen, joka tasolla.
Tulee kartoittaa ns. luottotoimittajat.
Korostettiin, että tarinat kiinnostavat
lukijoita. Uskottiin, että jäsenkunnasta löytyy hyviä persoonia juttuihin.
Myös kansanedustajien kyyditystä
tulee ehdottomasti jatkaa. Se on
ylittänyt hyvin uutiskynnyksen.

Jäsenhankintaan
kaikki mukaan
Jäsenmäärä on ollut edelleen
laskussa. Kaikki olivat yksimielisiä,
että jäsenhankintaa tulee tehostaa.
Pidettiin hyvänä jäsenhankintaryhmän yhteenvedossa esiintuomia
toimenpiteitä. Jäsenhankkijan palkkaamista SKAL:iin pidettiin hyvin
perusteltuna.
Ammattipätevyyskoulutustoiminnan osalta pidettiin tärkeänä,
että SKAL on mukana koulutustoiminnassa joko keskusjärjestön tai
alueiden kautta.

Luonnosta
energiaa
Vilkkaan keskustelun jälkeen
lähdettiin puolisoiden kanssa patikoimaan kohti Komulanköngästä,
nauttimaan välipalaa, jonka tarjosivat
Kimmo Kyhälä vaimonsa avustamana. Matkalla nautittiin monimuotoisesta luonnosta ja onneksi ketään ei
ammuttu hirvenä eikä edes metsona.
Tulilla pohdittiin yhdessä, miten terveys- ja hyvinvointitoimintaa tulisi
toteuttaa. Ryhmä piti hyvänä asiana,

että erilaisissa tapahtumissa oltaisiin
pariskunnittain
Paluumatkan jälkeen meitä odotti
Saagassa maittava keittolounas,
jonka jälkeen lähdimme testaamaan
saunamaailmaa, jossa oli saunoja
jokaiseen makuun. Kävipä moni
pulahtamassa myös Syväjärven
raikkaaseen veteen. Se teki edvarttia,
kuten jokainen avantouimari tietää.
Perjantai-iltana Jari Rusasen
johdolla laulettiin yhdessä ja erikseen
karaokea ja loppuilta vierähtikin
lupsakkaasti mukavan yhdessäolon merkeissä. Lauantai-iltana
oli ravintolassa Oktoberfest juhlat.
Tapahtuman yhteydessä pidetyssä
tietokilpailussa saavutti ryhmämme
hyviä tuloksia. Voiton illan tietäjäkisassa nappasi Heidi Fali.
Sunnuntai-aamuna aamupalan
jälkeen käytiin tutustumassa vielä
Tapio Paasimaan johdolla Ajohallan
ajoharjoittelurataan, jossa raskaan
kaluston ennakoivan ajon harjoitteluun löytyy erinomaiset puitteet.
Todettakoon, että terveys- ja
hyvinvointivalmennuksen osalta
on odotettavissa ensi vuonna
KELA:n ja ELY- keskuksen tukema
kuntoprosessi, joka on suunnattu
Pohjois-Suomen kuljetusyrittäjille ja
jatkossa myös kuljettajille. Projekti
eroaa Aslak- kuntoutuksesta selvimmin siinä, että kuntoutus on jaettu
kolmeen kahden päivän osioon. On
uskottavaa, että yrittäjäkuntamme
pystyy lähtemään paremmin tällaisiin
lyhyempiin kuntoutusjaksoihin. Aiheesta lisää ensi vuoden puolella.
Tässä yhteydessä välitämme
erityiskiitokset koko Ukkohallan
tiimille. Palvelu pelaa. Kannattaa
tutustua kohteeseen talven aikana.
SKAL jäsenetukin on tarjolla.

Tehdäänkö oikeita
Tehdäänkö
asioita
Edunvalvonnan osalta pidettiin
tärkeänä, että järjestö pysähtyisi
hetkeksi ja analysoisi, tehdäänkö oikeita asioita ja käytetäänkö resursseja
oikeisiin asioihin.
SKAL on arvostettu kuljetus- ja
logistiikka-alan asiantuntija. Onko
arvostettu asemamme vienyt työpanostamme liiaksi työryhmätyöhön.
Onko em. työhön käytetty panostus oikeassa suhteessa saatuihin
tuloksiin.

Tarinat
Tar
inat kiinnostavat
Palaverissa ideoitiin järjestötoiminnan kehittämistä.

Lopuksi pohdittiin, miten edun-

Tällä ryhmällä on selvästi yhteinen päämäärä.
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Kempeleen rekkasimulaattori otettu käyttöön
Jo aiemmissa lehdissä olemme
informoineet Oulun Seudun koulutuskuntayhtymän ja Oulun Seudun
Ammattiopiston hankkeesta, jonka
tavoitteena on kehittää bioenergiaja logistiikka-alan koulutuksen
oppimisympäristöjä vastaamaan
paremmin opiskelijoiden, alan
koulutuksen ja työelämän tarpeita.
Projektipäällikkönä toimi Johanna
Matinmikko.
Projektirahoituksella hankittiin Kempeleen yksikköön logistiikka-alan tarpeisiin soveltuvia
laitteita. Kuorma-autosimulaattorilla oppilaat oppivat turvallisessa
ympäristössä raskaan ajoneuvon
käsittelyä sekä taloudellista ajoa.
Lisäksi löytyy kappale/puutavaranosturi- ja pyöräkonesimulaattori.
Lisäksi Muhoksen yksikköön on
hankittu useita simulaattoreita,
joilla opitaan käsittelemään energiapuun korjuussa käytettäviä
koneita.
Tämä rekkasimulaattori on ainoa
Pohjois-Suomessa. Kiinnostus on
kasvussa ja mm. puolustusvoimat
on osoittanut kiinnostusta simulaattoriin. Puolustusvoimilla riittääkin
haasteita, kouluttaahan se vuosittain yli 3500 varusmiestä kuormaautonkuljettajaksi. Haastetta riittää
myös meille kuljetusalan toimijoilla, miten pystymme saamaan
tuosta ryhmästä riittävästi kuljettajia alallemme. Kuljetusyritysten

sillä simulaattoreilla tapahtuva
harjoittelu vähentää fossiilisten
polttoaineiden käyttöä. Uudet kojeet tulevat myös uudistamaan ja
kehittämään oppimisympäristöä.
Samalla parannetaan koulutustarjontaa ja laatua.
On uskottavaa, että uudet koulutusjärjestelmät tulevat tiivistämään
ja luomaan uudenlaista yhteistyötä
oppilaitoksen ja työelämän välille,
jolloin tiedon jakaminen ja jaetun
asiantuntijuuden käyttäminen
paranevat.

Avoimet päivät
ammattilaisille

Viestintäministeri Suvi Lindén viihtyi simulaattoreiden parissa. Taustalla opettaja Jussi Korhonen.

käynnit varuskunnissa on käynnistettävä pikaisesti myös Kainuun
Prikaatiin.

Uudet oppimismenetelmät kiinnostavat nuoria
Kuljetusala on kaivannut jo

pitkään uudenaikaisia oppimismenetelmiä etenkin nuorille, jotka
useimmiten tulevat jo 16 -vuotiaina
kuljetus- ja logistiikka-alan koulutukseen.
Kuorma-autolla ajon ensi askeleet simulaattorin avulla ovat varmasti innostavia. Koulutuksessa
on käytössä eri vaatimustason ajoohjelmia, joista varmasti löytyy
haastetta ammattikuljettajillekin.

Ministeri ratissa

Kuljettajan työskentelyä seurataan viereisestä huoneesta ja annetaan ohjeita
tarpeen mukaan. Esko Tuomivaara seuraa Seppo Huhdan ajoa.

Virallisia avajaisia vietettiin
syyskuun lopulla. Tilaisuutta oli
juhlistamassa koko Oulun Seudun koulutuskuntayhtymän hallitus. Virallisen avauksen suoritti
viestintäministeri Suvi Lindén,
joka oli erittäin kiinnostunut
kuljetusalan uudesta simulaattorimaailmasta. Hän uskoi, että
uudet opetusmenetelmät tulevat
lisäämään nuorten kiinnostusta
kuljetusalaa kohtaan.
Todettakoon, että koulutuskuntayhtymän kokouksen alku
hiukan viivästyi, sillä Suvi Lindén
oli niin innostunut kokeilemaan
simulaattoreita

Hyvää Joulua ja
tuottoisaa
Uutta Vuotta 2011!

Hankkeen tavoitteet
kannatettavia ja
haasteellisia
Tulevina vuosina on Suomi
sitoutunut lisäämään kotimaisten
uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiahuollossa. Se edellyttää
mm. bioenergian käytön rajua
kasvattamista.
Siksi OSAO:n Muhoksen
pisteeseen hankitut puunkorjuun
simulaattorit tulevat olemaan kovassa käytössä.
Kun osa harjoitteista voidaan
toteuttaa simulaattoriympäristössä,
tuetaan samalla kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista,

Marraskuun lopulla pidettiin Kempeleessä avoimet ovet
kuljetusalan yrittäjille. Palautetta odotettiin mielenkiinnolla.
Simulaattoreilla tapahtunutta”
työskentelyä” pidettiin hyvin
aidontuntoisena ja osallistujat
toivoivat, että jatkossa kehitetään
koulutuspaketteja mm. ammattipätevyyskoulutukseen. Etenkin
taloudelliseen ja ennakoivan ajon
harjoitteluun simulaattoriympäristön uskottiin soveltuvan.
Päivien aikana päätettiin syventää kuljetusalan ja oppilaitoksen
yhteistyötä mm. niin, että oppilaitos
saisi tuutoreiksi kuljetusyrittäjiä,
jotka tulisivat kertomaan oman
toimialansa kuljetustoiminnasta
oppilaille. Tällaiset ammattilaisten
pitävät oppitunnit kiinnostavat erityisesti nuoria opiskelijoita.
Hankkeella nimetyssä ohjausryhmässä kuljetus- ja logistiikkaalaa edusti Heikki Huhanantti
SKAL Oulun lääni ry:stä. Energiapuolen edustajina toimivat
Markku Törmänen Koneyrittäjät
ry:stä sekä auto /koneyrittäjä Antti
Tiikkainen.

Simo Riekki kuorman teossa.

Cargotec Finland Oy | Ystävyydenkatu 2 | 21200 Raisio | puh.0204 55 2370
www.cargotec.com

www.hiab.ﬁ

Työelämän kehittämisen tiedotuslehdessä simulaattorit oli vahvasti esillä.
Ratissa Timo Laamanen, jolle luovutettiin Osto- ja Logistiikkayhdistyksen
Pohjoisen piirin stipendi menestyksestään Taitajakisoissa.
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Oulun Autokuljetuksen eläkeläiskerho 20-vuotta
20 -vuotta
Elokuun alussa juhli Oulun
Autokuljetuksen eläkeläiskerho
20 –vuotista toimintaansa Oulun
Hietasaaressa, Sotainvalidien Veljesliiton perinteikkäässä talossa.
Tilaisuuteen oli saapunut yli kolmekymmentä henkilöä, vanhimpien
veteraanien ollessa 90 vuoden
paremmalla puolella.

Tilaisuudessa esitti Timo Still
historiikin kerhon toiminnasta.
Kuten kaikessa toiminnassa on
tämänkin kerhon aktiivisuus vaihdellut, mutta yhteistä toimintaa
on ollut esimerkillisen paljon.
Keskeisessä roolissa ovat olleet
lähes jokavuotiset matkat, jotka
aiemmin suuntautuivat etenkin

Kerhon puolesta Kauko Kähkönen ja Maija Karppinen huomioivat kerhon toimintaan aktiivisesti osallistuneita. Vasemmalta Antero Erkkilä,
Jussi Piltonen, Aira Laamanen, Elo Karppinen, Hannes Laamanen, Kauko
Kähkönen ja Maija Karppinen.

Viron kylpyläkohteisiin, mutta
kerholaisten ikääntyessä, on viime
vuosina kierretty Suomenmaata
vilkkaasti.
Juhlivaa kerhoa kävivät onnittelemassa mm. Oulun Autokuljetus Oy:n toimitusjohtaja Jukka
Sahakari ja talousjohtaja Jaana
Kokko. Lisäksi SKAL Oulun lääni
ry:n toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti toi niin alueyhdistyksen
kuin Oulun Kuorma-autoilijat ry:
n onnittelut yhdistykselle.
Ennen ruokailua lauloi kerhon
puheenjohtaja Elo Karppinen Jussi Haanpään säestämänä. Lisäksi
Maija Karppinen esitti Oulun
Autokuljetuksen vetokoirista tekemänsä vaikuttavan runosikermän,
joka toisaalla lehdessämme.
Kesäistä iltapäivää vietettiin
vanhoja aikoja muistellessa ja hyvästä ruuasta nauttien. Oli ilo havaita, miten aktiivisia veteraanit vielä
olivat. Samalla tuli selkeästi esille,
että he seuraavat vielä tarkasti, mitä
kuljetusalalla tapahtuu.
Todettakoon, että heti seuraavan viikon loppuna kerho toteutti
viikonloppumatkan Kuhmoon,
hotelli Kalevalaan. Osa kerholaisista tutustui Talvisotamuseoon ja
bussilla kierrettiin ympäri laajaa
Kuhmon kaupunkia.

VIIRI
Näen pöydällä Oulun Autokuljetus Oy:n viirin - Katseen
vangitsijan, mielikuvia herättävän logon, Keskellä iloinen
valkoinen koira ravaa päättäväisenä sisua, tarmoa täynnä.
Vetokoira on valjaissa - valjasjonossa toisia vetokoiria, näin
saadaan yhdessä siirtää kuormia
Viirin pohjana on iloinen keltainen väri täynnä auringon
energiaa, joka antaa voimaa, lämpöä tulevaan - uskoa autoilijan elämään
Mustat reunavärit taas muistuttavat pahoista päivistä,
rahanpuutteesta, remonteista ja muista murheista – ihmisen
katoavaisuudesta. Viiriä katsellessa tulee iloinen mieli – ylpeys
yrittäjyydestä autoilijan rehdistä ammatista
Mutta kuka keksi näin positiivisen, energisen aiheen logoon
sitäpä kyselemään: 80-luvulla kaksi viisasta miestä Jaakko
Österlund ( mainosmies ) ja Juha Keskitalo lyöttäytyivät yhteen
aivoriiheen. Aiheena uusi hyvän mielikuvan logo, vanhanaikaiseen elähtyneen tilalle. Pienen miettimisen jälkeen päätyivät
yhteisajatukseen:
”Siirrämme vuoria yhdessä samaan suuntaan juostessa
- saamme enemmän yhdessä aikaiseksi ”

Polttoainekorttien väärinkäytöksiä
Polttoainekorttien käyttämisessä ja säilyttämisessä
tulee olla erityisen huolellinen.
Viime aikoina on tapahtunut
rikoksia, joissa on saatu selville magneettijuovan tiedot
ja polttoainekorttiin liittyvä
tunnusluku.
Yrittäjäkohtaiset vahingot
voivat olla pahimmassa tapauksessa kymmeniä tuhansia
euroja.
Perusturvallisuusasiat pitää kerrata myös kuljettajien
kanssa.

Kertaa
perusturvallisuusasiat!
- Älä säilytä tunnuslukua kortin yhteydessä.

- Pidä luottokortti aina hallussasi.
-Älä säilytä korttia ja tunnuslukua autossa.
- Syöttäessäsi tunnuslukua

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

automaatilla huolehdi ettei
tunnusluvun syöttö näy ulkopuolisille.
- Kuoleta kadonnut kortti heti,
tee katoamisilmoitus.
- Tarkasta polttoainelaskut
huolellisesti.
- Tee ilmoitus väärinkäytöksistä mahdollisimman nopeasti poliisille.
- Lue myös polttoainekortin
sopimusehdot.
- Imoita epäilyttävistä tankkaajista ja/tai polttoainekauppiaista poliisille.
- Kuljettajan lopettaessa työsuhteen huolehdi tankkauskortit yrityksesi haltuun.

Näin liikemerkistä tuli varsin sympaattinen aina vain ajankohtainen - eikä ruostumisesta näy merkkiäkään
Se herättää kuulemme huomiota - iloisia positiivisia mielikuvia ihmisissä ja se erottuu liikekumppaneista koko Suomenmaassa ja ulkomaillakin.
Päädyin siihen, että valkoinen ajokoira keltaisella pohjalla mustissa kehityksissä kertoo kaiken elämästä, autoilusta
ja muistuttaa autoilijoiden vastuunalaisesta työstä uskosta
tulevaisuuteen
Maija Karppinen esitti laatimansa runon Oulun Autokuljetus
Oy:n eläkeläiskerhon 20-vuotisjuhlissa 13.8.2010.
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Kainuun raskaan liikenteen päivästä
hyvää palautetta
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry
toteutti syksyn autoilijatapahtuman
viikonvaihde-tapahtumana Sotkamossa. Lokakuisena lauantaipäivänä esiteltiin ensin uutta ja vanhaa
kuljetuskalustoa Sotkamon torilla.
Tarjolla oli myös lapsille heijastimia
ja kunnon Atria-makkaraa. Kuten
arveltiin, loppuivat makkarat kesken.
Mutta raskaan liikenteen väellä ei
hätä ollut tämän näköinen, sillä torilta
siirryttiin VL –hotellin lounaspöytiin.
Kun vatsat oli täytetty, oli raskaan
liikenteen vahva iltapäiväsessio
valmis alkamaan.
Tilaisuudessa käytiin kuljetusalan
asioita läpi todella monipuolisesti,
siitä piti huolen monipuolinen
alustajaryhmämme. Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Jari
Rusanen totesi avauksessaan, että
raskaan liikenteen ammattilaiset on
ajettu jo todella ahtaalle, Euroopan
Unionista tulevat erinäiset direktiivit
rajoittavat jo merkittävästi ammatin
harjoittamista, tästä viimeisimpänä
esimerkkinä esitys työaikadirektiivin
ulottamisesta kuljetusyrittäjiin.
SKAL:n logistiikkapäällikkö
Sakari Backlund kävi laaja-alaisesti
läpi ajankohtaisia kuljetusalan asioita
ja valotti samalla tulevaisuuden visioita, joita on pohdittu mm. LVM:
n liikennestrategia työryhmissä. Sakarin alustus antoi kuulijoille paljon
pohdittavaa ja vilkas keskustelu virisi
jo tässä vaiheessa.
Tämän jälkeen olivatkin vuorossa
Kainuun kansanedustajat. Paikalla
olivat niin Merja Kyllönen, Raimo
Piirainen kuin Timo Korhonenkin.
Jokaiselle oli varattu 10 min aiheesta

Kansanedustajien näkemykset Kainuun liikennestrategian osalta kiinnostivat. Vasemmalta Merja Kyllönen, Timo
Korhonen ja Raimo Piirainen. Oikealla SKAL:n logistiikkapäällikkö Sakari Backlund.

”Kainuun liikennestrategia”. Heidän
toivottiin ottavan kantaa, miten he
kehittäisivät Kainuun liikenneyhteyksiä kuljetusalan ja elinkeinoelämän
tarpeet huomioiden. Tämän jälkeen
oli vuorossa paneelikeskustelu, jossa
edustajilta mm. kysyttiin, miten he
suhtautuvat mm. kuljetusten ja muiden hankintojen kilpailuttamiseen.
Edustajat olivat suhteellisen yksimielisiä siitä, että kilpailutuksissa

tulisi myös Kainuussa vetää reilusti
kotiinpäin, jos vaan lainsäädäntö
antaa siihen mahdollisuuksia. Yhtenä
keinona voisi olla mm. sellaisten ehtojen asettaminen tarjouspyyntöön,
jotka kohdentavat hankintaa määrätylle alueelle. Myös tieasiat nousivat
vahvasti esille. Kajaani – Oulun
tien kunnostaminen ja Vartiuksen
rajaliikenneyhteyksien kehittäminen
nähtiin tärkeäksi.

Puheenvuoroissa tuli vahvasti esille myös Pohjois-Suomeen
kohdistuvat positiiviset odotukset kaivannaisteollisuuden osalta.
Edustajat pitivät myös perusteltuna,
ettei Suomessa aloitettaisi suuria
tieinvestointeja aiemmassa määrin,
vaan säästyvät varat käytettäisiin
perustienpitoon ja pienempien kohteiden rahoitukseen. Puhuttiinkin
perustienpidon pitkäjänteisyydestä

kokonaisrahoituksesta. Myös alempiasteisten teiden merkitys mm.
puutavarakuljetuksien turvaamiseksi
tuotiin esille.
Raskaan liikenteen onnettomuudet ovat olleet syksyn mittaan
paljon esillä tiedotusvälineissä.
Etenkin iltapäivälehdet mässäilevät
onnettomuuksilla. Tämä tuli esille
myös Enon turman uutisoinnissa.
Myös tätä asiaa käsitteli vanhempi
konstaapeli Jani Ylianttila. Jani toi
selkeästi esille, että ammattiliikenteen edustajat toimivat tienpäällä
pääsääntöisesti mallikkaasti, mutta
myös kritiikkiä tuli. Olikin selvää,
että tätä keskustelua olisi riittänyt
varmasti toisellekin päivälle.
Monipuolisen Raskaan liikenteen
päivän päätteeksi SPR:n edustaja
Pirjo Kontio informoi, miten onnettomuustilanteissa tulee toimia. Hän
otti esille myös raskaan liikenteen
vertaistukitoiminnan. Tällä hetkellä
on Suomessa koulutettu n. 20 henkeä
toimimaan em. tehtävässä. Kontio
painotti, että Kainuun SPR:llä on
valmiudet toteuttaa tällainen kurssi,
jos tarvetta ilmenee.
Tässä vaiheessa päivä oli jo kääntynyt iltaan. Osanottajilla oli vielä
mahdollisuus jatkaa keskustelua
saunan lauteilla. Tähänkin kutsuun
osa vastasi myöntävästi.
Tapahtumasta jäi ”hyvä maku
” niin järjestäjille, alustajille kuin
yrittäjäkunnallekin. Kiitos myös
hyville yhteistyökumppaneille Wetteri Power Oy:lle, Bridgestonelle,
Bandagille ja Tapiolalle vahvasta
panostuksesta ja maittavasta lounaasta!

Eteenpäin messut osoitti:

Kuljetus- ja logistiikka-ala kiinnostaa nuoria
SKAL Oulun lääni ry oli jo neljännen kerran Eteenpäin messuilla
syyskuun lopulla Oulu-hallissa.
Pääkohderyhmänä messuilla ovat
yläasteelta jatko-opintoihin siirtyvät
ysi-luokkalaiset. Tavoitteena olleeseen 7000 kävijään päästiin tänäkin
vuonna.
Näytteilleasettajia oli jälleen
eripuolilta Suomea ja oppilaitosten
lisäksi paikalla oli paljon elinkeinoelämän eri osa-alueiden esittelijöitä
ja rekrytoijia. Osaltaan kovasta eri
toimialojen kilpailusta tulevista
työntekijöistä osoitti se, että paikalla

olleista 180 näytteilleasettajista 120
oli erilaisia oppilaitoksia.
Yhteistyötahona oli tälläkin kertaa Wetteri Power Oy, joka toimitti
Oulu-halliin tällä kertaa nosturilla
varustetun kuorma-auton. Kahden
päivän aikana monelle nuorelle tuli
Volvon hytti tutuksi.
Toisena päivänä SKAL:n edustajana oli Ulla Eskelinen, joka oli
iloisesti yllättynyt messujen tunnelmasta. Päivien aikana tuli selkeästi
esille, että nuoret ovat aidosti kiinnostuneita kuljetusalan tarjoamista
työmahdollisuuksista. Aktiiviset

Tämä ryhmä liputtaa vahvasti kuljetusalan puolesta.

nuoret kävivät hakemassa osastolta
paljon alan materiaalia. Ulla huomioi,
että maahanmuuttajaryhmien vetäjät
toivat osastolle paljon tutustujia.
Tänäkin vuonna ilmeni, että osastolla kävi runsaasti sellaisia tyttöjä
ja poikia, jotka pitivät jopa itsestään
selvyytenä tai hyvin varteenotettavana vaihtoehtona kuljetusalaa.
Kempeleen logistiikkapuolelle
oli erityisen suuri kiinnostus. Simulaattoreiden mukaantulo opetukseen
on varmasti se, josta nuoret pitävät.
Tämä ikäluokkahan on sinut tietokoneiden kanssa.
Toki pohdittavaa ja kehitettävää
riittää. Miten saamme toimialamme
rakenteet sellaisiksi, että nuoret
viihtyvät koulutuksenkin jälkeen
alalla, sillä nuorten arvot ovat selvästi muuttuneet. Perhe ja vapaa-aika
ovat vahvasti keskusteluissa esillä.
Miten saada hektistä toimialaamme
rakennettua sellaiseksi, että tiedettäisiin nykyistä paremmin, miten
lähipäivien kuljetukset hoidetaan.
Tässä asiassa on myös etenkin suurilla kuljetusalan asiakkailla selvästi
parannettavaa.
Kiitokset jälleen Wetteri Powerin
ryhmälle, Jarmo Moilaselle, Joni
Huoviselle ja Jussi Paanaselle,
jotka panostivat tosissaan messuihin.
Ehkäpä tämä panostus tuo jatkossa
myös huoltokorjaamoille uusia
tekijöitä.
Jos pienimuotoisia eri ammattialoja esitteleviä tapahtumia pidetään
jossakin päin aluettamme, kannattaa
myös niihin osallistua. Sen ovat
osoittaneet Eteenpäin messuista
saadut kokemukset.

Jarmo Moilanen jakoi kuljetusalan materiaalia nuorille miehille.
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KULJETUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN
SKAL:n nettisivuilta löytyy jäsenien käyttöön kuljetussopimusmalli, johon tutustumalla saa nopeasti käsityksen
niistä asioista, joita kuljetussopimukseen tulisi sisällyttää.
Yksi kuljetussopimukseen ehdottomasti sisällytettävä asia on kuljetusmaksujen tarkistaminen.
Indeksiehdon käyttöä koskeva lain muutos astui voimaan 1.1.2010. Muutoksen myötä laki ei enää ole rajoittanut
indeksiehdon käyttöä kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006) tarkoitettua kuljetusta
koskevaan sopimukseen, joka on voimassa toistaiseksi tai tehtyvähintään vuodeksi.
Kustannusmuutokset määritellään Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen
ajoneuvokohtaisesta taulukosta kustannusindeksin (2005 = 100) perusteella.

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2011
SUOMUSSALMEN KTK OY

PELKISTETTY MALLI KUSTANNUSINDEKSIMUUTOKSEN LASKEMISEEN
Perävaunuyhdistelmät
Kokonaisindeksi - huomioi kaikki kustannustekijät
Lasketaan likiarvo viimeisimmän sopimuksen tarkastushetken mukaisesti
eli lokakuu 2010 indeksiä 119,9 verrataan vuoden 2009 lokakuun indeksiin 115,4.
119.9 / 115,4 = 1.03899 => 3,9 %
Vastaavasti esim. lokakuu 2010 indeksiä verrataan joulukuu 2009 indeksiin
119.9 / 116,4 = 1.0300=> 3,0 %

Kustannusindeksi ilman polttoainekustannuksia
Nimensä mukaisesti indeksi seuraa kaikkia muita kustannusmuutoksia
Vastaavat ajankohdat kuin edellä
lokakuu 2010 119,7 - loka lokakuu 2009 118,6
119,7 / 118,6 = 1,0092 => Muut kustannukset nousseet 0.92 %
Lokakuu 2010 119,7 – joulukuu 2009 118,9
119,7 / 118,9 = 0,0067 => Muut kustannukset nousseet 0.67 %

Mitä merkitsee, esim. polttoaineen hinnan muutos
kokonaiskustannuksin.
Esimerkki Lokakuun 2010 - Lokakuu 2009
Käytetään hyväksi polttoaineen hintaindeksiä tilastokeskuksen taulukosta
lokakuu 2010 121,7 lokakuu 2009 108,5
Verrataan kuten edellä lukuja keskenään
121,7 / 108,5 = 1,1216 = > polttoaine noussut 12,16 %

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä vuotta 2011

• Kuljetukset • Maarakennusurakointi • Maa-ainesmyynti

Jos polttoaineen osuus kokonaiskustannuksista yrityksessäsi on
15 % , lasketaan vaikutus seuraavasti 0,15 x 12,16 eli korotus on lisännyt yrityksen kustannuksia 1,824 %
20 % , lasketaan vaikutus seuraavasti 0,2 x 12,16 eli korotus on lisännyt yrityksen kustannuksia 2,43 %
30 % , lasketaan vaikutus seuraavasti 0,3 x 12,16 eli korotus on lisännyt yrityksen kustannuksia 3,65 %
SKAL:n sivuilla on kuljetusmaksun tarkistukseen aritmeettiset kaavat , mutta oheisella laskennalla
päästään samaan lopputulokseen

KUSTANNUSLASKENTAA
Nyt konkretisoidaan, miten voit hahmottaa, mitkä ovat käyttökustannuksesi
Tämä on MKY:n Kari Palojärven esimerkki puupuolelle
Halvimmillaan kuljettaja maksaa yritykselle (taulukko 1.10.2010)
Taulukkopalkka alle 4 vuotta täysperävaununkuljettaja + 5% nosturilisä
13,33 euroa tunti
Muut kustannukset 65% em. ................................................................................................. 08,67 euroa tunti
Kuljettaja maksaa vähintään ............................................................................................. 22,00 € / h
Koko puuyhdistelmän hankintahinta n. 270.000 €
Käyttöaika 6 vuotta ja käyttötunteja 5.000 tuntia/ v eli yhteensä 30.000 tuntia.
Investoinnin käyttötunnin hinta on 270.000 euroa jaettuna 30.000 tunnilla eli
Investointi 6 vuoden käyttötuntia kohti ............................................................................... 09,00 € / h
Polttoainekulun kulutus ..................................................................................................... 30 l / h
hinta 0,90 € /litra ............................................................................................................... 30l x 0,9 €
Polttoainekustannukset ........................................................................................................ 27 € / h
Ja sitten summataan oheiset erät : minimipalkka .................................................................. 22,00
investointi ....................................................................... 09,00
polttoaine ........................................................................ 27,00
Yhteensä ....................................................................... 58 ,00 €/h
Huom !
Laskelmasta puuttuu vielä mm. huolto/korjaus, rengas, vakuutus, hallintokulut yms. jotka tekevät lisää
yli 10 € / h = > eli 70 €:n hyöteillä
Ja koko laskelma on tehty halvimman alle 4 v kuljettajan palkalla ja ilta-, yölisiä, ylitöitä eikä mahdollisia sunnuntai-ajon korotuksia ole edes huomioitu

MITÄ KULJETTAJAN
TYÖPANOS MAKSAA
Tämä esimerkki on muunneltu Kari Palojärven puupuolen esimerkistä Esimerkissä lasketaan, paljonko ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan
palkka on eri aikaan päivästä ja erilaisilla ylityölisillä.
Taulukkopalkkana tässä esimerkissä käytetään yli 12 vuotta alalla
olleen täysperävaununkuljettajan palkkaa, joka on 1.10.2010 alkaen
ollut 13,62 €/h.
Taulukkopalkka

Iltalisä 15% Yölisä 20% Ylityö 50%

Ylityö 100%

Palkka,
€/h 13,62

15,66

16,34

20,43

27,24

Sivukulut (65 %),
€/h 8,85

10,18

10,62

13,28

17,71

Yhteensä,
€/h 22,47

25,84

26,96

33,71

44,95

Minkälaisia vaikutuksia yllä olevilla luvuilla voisi sitten olla taksaan
ja/tai kustannuksiin?
Tilastokeskuksen julkaisemasta kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä saamme keskimääräisen luvun kuljettajien palkan ja
sivukulujen osuudesta kaikista kustannuksista. Palkan osuus perävaunuyhdistelmän kustannuksista on indeksin mukaan 21,7 % ja palkan
sivukulujen osuus 14,6 %. Tämä tarkoittaa, että palkkakustannusten
osuus perävaunuyhdistelmän keskimääräisistä kustannuksista ilman
päivärahoja on 36,3 %.
Tietyn kustannuksen muutoksen vaikutuksen kokonaiskustannuksiin,
eli niin sanotun kokonaiskustannusvaikutuksen saamme kertomalla
kustannuksen muutoksen sen osuudella kokonaiskustannuksista.
Esimerkiksi kun palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuksista
on 36,3 %, niin tällöin 15 % iltalisä palkassa vaikuttaa kokonaiskustannuksiin 15 % * 36,3 % = 5,45 %.
Näin olleen:

PÄÄTELMIÄ:
- Jokaisen pitää laskea oma minimi tuntihintansa !
- Jokaisen pitää seurata samansa tuntihinnan kehitystä !
- Ainoa todellinen joustovara on palkkakuluissa ja etenkin siinä omassa palkkapussissa. Kuinka halvalla
kuljetusyrittäjän saakaan töihin?
- Sunnuntaityöt ja määrällisesti suuret ylityöt ovat myrkkyä!
- Ilta- ja yölisien merkitys on jatkuvasti tehtynä jopa 2,5 euroa keskimääräiselle tunnille!
- Vuosituntien rajulla lisäämisellä voi rajoitetusti pudottaa tuntihintaa vakuutusten ja muiden vuosimaksujen
osalta, mutta sitten vastaan saattavat tulla ylityöt jne.
Investoinneissa selvää riskilisää aikaisempaan verrattuna.
Oma pääoma vähentää rahoitusriskiä, samoin useampi asiakas.

Ensin tuntihinta ja sopimus kohdalleen ja sitten vasta investoimaan.

Iltalisä 15% Yölisä 20% Ylityö 50%
Kokonaiskustannusvaikutus

5,45 %

7,26 %

18,15 %

Ylityö 100%
36,3 %

Tästä esimerkistä huomaamme heti, että ylityön teettäminen
kuljettajilla on yritykselle todella kallista! Sama pätee tietenkin myös
sunnuntaityöhön, josta myös kuuluu maksaa 100 %:lla korotettu palkka.
Ilta- ja yötyölisätkin korottavat kokonaiskustannuksia sen verran, että
näitten työtuntien osalta yrittäjän voitto on helposti syöty.
Miettikää siis oletteko myyneet palvelunne asiakkaalle ns.
päiväajon hintaan.
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Mielenkiintoinen teos oululaisen autoilun historiasta:

Maanläheistä ja maistuvaa
”Sysäyksen tämän muistelman
kirjoittamiseen sain kevättalvella
2009 hiihtolenkeilläni, joita tein
lähes päivittäin Oulun edustan
merialueella. Hiihtoreitiltä oli hyvä
näköyhteys Oritkarin satamaan, jossa
sijaitsevat myös Oulun Autokuljetus
Oy:n toimitilat.
Siinä yksinäni hiihdellessä, sain
ajatuksen; Voisin ryhtyä ajankulukseni kirjaamaan muistiin vanhoja
muistoja oululaisen kuorma-autoilun
vaiheista niiltä ajoilta, jotka sain elää
mukana siinä yhteisössä” Tavatessani
entisen Oulun Autokuljetus Oy:n
toimitusjohtajan Juha Keskitalon,
kerroin hänelle ajatuksistani. Juha
innostui asiasta ja toimi puhemiehenä
Oulun Autokuljetus Oy:öön päin.
Toimitusjohtaja Jukka Sahakari piti
ehdotustani toteuttamisen arvoisena
ja niin sain toimeksiannon kirjoittamiselle” Näin kertoo Timo Still
kirjan alkusanoissa.
Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin lokakuussa Oulun Laseretissa.
Paikalla oli runsaasti mm. yhtiön
entisiä toimitusjohtajia ja niin nykyisiä kuin entisiä autoilijoita, yrityksen
toimihenkilöitä ja runsaasti myös
asiakkaita.
Tilaisuuden avannut toimitusjohtaja Jukka Sahakari totesi, että kirjan nimi ”Maanläheistä ja maistuvaa”
kuvaa hyvin Oulun Autokuljetus Oy:
n eri tukijalkoja maanrakentamisen,

Julkistamistilaisuudessa tavattiin vuosikymmenten takaa. Vasemmalta Juha Keskitalo, Tapio Suur- inkeroinen, Jukka
Rajala, Jukka Sahakari, Timo Still, Heikki Nenola, Raimo Jaara ja Juhani Kajaus.

nosturi-, vaihtolava- ja sora-autoja
sekä rahdin elintarvikkeiden kuljetusautoja.
- Toiminta on ollut alusta lähtien
hyvin maanläheistä, mutta myös
sen verran maistuva, että yritys on

Ajokorttilainsäädäntö,
ammattipätevyys ja
ajokorttikoulutus
Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistusta on sovellettava
kokonaisuudessaan 19.1.2013
alkaen. Hallituksen esitys eduskunnalle on jätetty viime lokakuussa.
Vaikuttavia muutoksia alan kannalta
on kuorma-autokorttien ikävaatimus,
joka nousee ilman 280h perustason
ammattipätevyyskoulutusta 21 vuoteen. Toki tälläkin hetkellä ammattipätevyyden osalta sama ikäraja on jo
olemassa. Ajokorttien voimassaolo
muuttuu myös tulevaisuudessa määräaikaiseksi, eli kuorma-auto kortti
on tulevaisuudessa voimassa viisi
vuotta kerrallaan.
Henkilöauton ajokorttiin esitetään
myös muutoksia koulutuksen osalta
ja siihen on näiltä näkymin tulossa
muutama tunti lisää ja koulutuksesta
tulee ”kolmi vaiheinen”.
Ajokieltojärjestelmään esitetään
muutoksia niiltä osin, että ajokieltoon
johtaviin rangaistuksiin lisättäneen
VAK – rikkomukset, ajo-ja lepoaika
rikkomukset, turvavyön käyttämättä
jättäminen ja matkapuhelimen käyttö
ajonaikana.
Säännöksiä esitetään tulevan
asteittain voimaan ensi kesäkuusta
alkaen.

Ammattipätevyys
”Vanhojen” kuljettajien osalta
ammattipätevyyden mukaisia jatkokoulutuksia on koulutettu yli kolme
vuotta tällä hetkellä. Koulutuspäivä
rekisteröintien määrä ylitti syksyllä
100.000 rajan, mikä on hieno asia,
mutta kun vajaan neljän vuoden kuluttua päiviä pitäisi olla suoritettuna
n. 500.000 niin kiirehän se jossain
vaiheessa tulee…
Alueellisesti on isoja eroja koulutusten suorituksissa, mutta SKAL
Oulun läänin alue on hyvin hoidossa, mutta vauhdin pitää kasvaa
täälläkin.

kehittynyt. Kaiken takana kuitenkin
ovat toimintaamme osallistuneet
ihmiset, asiakkaamme, autoilijamme
ja henkilökuntamme. Kirjan tarinat
kuvaavat eri ihmisten silmin sitä
ahkeraa työtä ja tulevaisuuden uskoa,

joilla tähän on päästy, sanoi Jukka
Sahakari.
Kirja sisältää kiehtovia tarinoita,
värikkäitä persoonia ja arvokasta
oululaista aluehistoriaa tulvillaan.
Oululaisen kuorma-autoilun moni-

naiset vaiheet seitsemältä vuosikymmeneltä välittyvät elävästi henkilö- ja
yrityskuvausten sekä vankkojen
historiafaktojen kautta.
Keskipisteessä on Oulun Autokuljetus Oy:n kehitys perinteisestä
KTK- yrityksestä moderniksi ja monipuoliseksi logistiikan arvostetuksi
ammattilaiseksi.
Kirjaa on saatavissa Timo Stilliltä sekä Oulun Autokuljetus Oy:n
toimistolta.
Kirjan hinta on 29 €uroa/kpl,
postitettuna hinta on 35 €uroa.
Timon yhteystiedot puh. 050468 5405, sähköposti: still.timo9@
gmail.com
Oulun Autokuljetus Oy:n yhteyshenkilö Virpi Pitkänen 044-712
5855, sähköposti: virpi.pitkanen@
oulunautokuljetus.fi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi lokakuu 2009–2010
Tilastokeskuksen julkaiseman
Kuorma-autoliikenteen lokakuun
2010 kustannusindeksin mukaan kokonaiskustannukset ovat
vuositasolla (lokakuusta 2009
lokakuuhun 2010) muuttuneet
ajoneuvotyypistä riippuen 1,1...
3,9 %.
Kokonaiskustannusten muutos lokakuusta 2009 lokakuuhun
2010 oli:

- paketti-autoilla + 1,1 %
- kevyillä kuorma-autoilla +
1,4 %
- keskiraskailla kuorma-autoilla
+ 2,3 %
- raskailla kuorma-autoilla +
3,0 %
- puoliperävaunuyhdistelmillä
+ 3,6 %
- täysperävaunuyhdistelmillä +
3,9 %

Kustannusten muutos lokakuusta 2009 lokakuuhun 2010
ilman polttoainekustannuksia
oli:
- pakettiautoilla ja kevyillä
kuorma-autoilla + 0,1 %
- keskiraskailla ja raskailla
kuorma-autoilla + 0,8 %
- perävaunuyhdistelmillä + 1,0 %

Ajokorttikoulutus
Uusien kuorma-autokorttien
suorittaminen perustason ammattipätevyyskoulutusten kanssa on edelleen
aika rauhallista. Koulutustarjontakin
on toki paljon pienempää kuin ennen
syksyä 2009. Puolustusvoimat on
edelleen suurin yksittäinen kouluttaja
ja heidän tuottamastaan koulutuksesta pitäisi pyrkiä hyödyntämään
valtaosa.
Uuden kuorma-autonkuljettajan
kouluttaminen B ajokortin jälkeen
vaatii 12 h teoriaa, 10h ajoa sekä
140h perustason ammattipätevyyskoulutusta ( n 5 viikkoa) olettaen
että kuljettaja on vähintään 21v.
Jos kuljettaja on alle 21v niin 140h
ammattipätevyyskoulutus oikeuttaa
ajamaan max 7.500 kg kokonaispainoltaan olevaa ajoneuvoa.
Todettakoon, että SKAL on
ollut kuultavana eduskunnassa. On saatu lupauksia, että
liikennevaliokunta muuttaisi
esitystä liikennetraktorien
osalta. Järjestömme lisäksi
Liikkuva Poliisi on sitä mieltä,
että uusi LT kortti kävisi vain
sellaiseen maatalousajoon, jossa voi käyttää polttoöljyä.
Muuhun ajoon kuljettajalta
edellytetään kuten nykyisinkin
kuorma-autokorttia ja myös
ammattipätevyysvaatimukset
koskisivat kuten kuorma-autonkuljettajia.

Teiden rahoitus
saatava kuntoon!
Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL ry:n puheenjohtaja Ahti
Myllys vaati Hankasalmen Seudun
Ammattiautoilijat ry:n 60-vuotisjuhlassa vinjettimaksujen käyttöönottoa.
– Suomi menettää lähes ainoana
Euroopan maana huomattavan
määrän tuloja, joita muissa maissa
peritään ulkomaisilta ajoneuvoilta
teiden käytöstä. Meilläkin tulee
ottaa mahdollisimman nopeasti
käyttöön vinjettimaksut. Samalla
on pidettävä kuitenkin huolta siitä,
ettei kotimaisten kuljetusyritysten
kustannusrasitetta niillä nosteta.
Syyskuun puolivälissä SKAL
järjesti vuorokauden mittaisen
liikennelaskennan eri puolilla Suomea selvittääkseen ulkomaisten
kuorma-autojen todellisen määrän
liikenteessä. Niiden osuus Suomen
tieverkolla oli laskentahetkellä 7,3
%, eli huomattavasti enemmän kuin
aiemmin on arvioitu. Vaajakosken
liikenneympyrässä laskettiin ajaneen
133 ulkomaista rekkaa kyseisenä
päivänä. – Tämä on hurja määrä
teidemme ilmaiskuluttajia. Huoltamoiden mukaan ulkomaalaisten
kuorma-autojen tankkeja myös täytetään öisin polttoöljyllä, joten polttoaineverorahatkin jäävät saamatta.
Valvontaa on siis edelleen lisättävä,
Myllys huomautti.

Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2011
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Ammattipätevyyskoulutusta
oman kunnon kohentajana
SKAL Oulun lääni ry on markkinoinut syksyn aikana Ergonomia
ja terveyskunto- koulutuspäiviä
jäsenkunnalle, tavoitteena, että
jäsenkunta panostasi jatkossa myös
omasta itsestä huolehtimiseen.
Training & Travel Ky Finland
toteutti em. koulutuspäivän syyslokakuussa sekä Haukiputaan
Virpiniemessä että Pudasjärvellä.
Kursseilla keskityttiin kuljettajan työhön liittyviin moniin
kuormitustekijöihin sekä siihen,
miten hyvä terveyskunto auttaa
jaksamaan.
Tavoitteena oli motivoida kuljettajia ylläpitämään ja parantamaan
terveyskuntoaan ja siten jaksamaan
työssään paremmin, korosti kouluttaja Markku Vehkaoja koulutuspäivän tavoitteita.
Palaute kurssilaisilta oli positiivista. He pitivät erittäin hyvänä
asiana, että päivän ohjelma oli
jaettu niin, että siinä oli sopivassa

Markku Vehkaoja.

suhteessa aihealueiden luennointia,
yhteistä keskustelua sekä ohjattuja
käytännön liikuntaharjoituksia.
Päivän aikana käytiin läpi työn
kuormitus, niska- ja selkäseudun
ongelmat sekä selvitettiin, mikä on
liikunnan ja kehon koostumuksen
merkitys terveydelle.

Kurssilaiset pitivät erityisen
tärkeänä ja motivoivana, että
koulutuspäivän aikana pääsi itse
henkilökohtaisesti kokeilemaan ja
oppimaan tehokkaita sekä helppoja
terveyskunnon ylläpidon harjoitteita ohjatusti. Kurssilla opastettiin
myös oikeaoppiseen vyötärön ympärysmittaukseen sekä laskettiin
kehon painoindeksi.
Koulutus tapahtuu Markku
Vehkaojan mukaan pääsääntöisesti
pienryhmissä, mikä mahdollistaa
käytännönläheisen ohjauksen
ja henkilökohtaisen palautteen.
Koulutuksemme on keskustelevaa
ja käsittelee myös ammattikuljettajien omia kokemuksia ja näkemyksiä päivän aiheista.
Nyt toteutetun kurssipäivän
lisäksi meillä on tarjota myös muita
koulutusohjelmia, jotka sopivat
toistettavaksi myös vuosittain,
jolloin ne varmasti motivoivat
kurssilaisia ylläpitämään omaa
työ- ja toimintakykyään. Jokainen
voi seurata terveyskunnon ylläpysymistä osana työhyvinvointia
esim. UKK-kävelytestillä, joka
toteutetaan ”Työssä jaksaminen
ja liikunta” –koulutusohjelmassa,
kertoo Markku Vehkaoja.
Koulutuspäivien aikana kuljettajat ovat monesti ottaneet esille
myös terveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia
asioita, joita olemme käsitelleet
keskustellen ja uuden tutkimustiedon valossa. Keskustelua on
virinnyt erityisesti ”Terveys ja
toimintakyky” -koulutuspäivän
aikana.
Jotta jokainen osallistuja saisi
kurssista mahdollisimman paljon
irti, pidetään ryhmien koko riittävän pienenä ( max 16 hlöä ). Näin
henkilökohtaiseen ohjaukseen ja
keskusteluun jää riittävästi aikaa.
Lähde kehittämään ja ylläpitämään työ- ja toimintakykyäsi
ja näin parantamaan työssä jaksamistasi sekä työhyvinvointia.
Kurssi voidaan tuoda Pudasjärven
esimerkin mukaisesti kurssitettavien luo. Ottapaa asia keskusteluun paikkakunnallamme
ja soitelkaa tarpeistanne tänne
alueyhdistykseen.

Sauvakävelyssä oikean tekniikan opettelu on tärkeää.

Myös eri liikesarjoja opeteltiin.

Venytykset tekee hyvää.

Selkärangasta kannattaa pitää huolta.

Virpiniemen osanottajia luento-osuudella.
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Digipiirturin käyttö ja kuorman varmistus –
koulutuspaketti kiinnostaa
Syksyn aikana SKAL Oulun
lääni ry toteutti kaksi digipiirturin käyttöön, kuormavarmistamiseen ja ajo- ja lepoaikoihin
keskittyneen ammattipätevyyskoulutuksen.
Koska digipiirturilla varustettujen kuorma-autojen määrä on jo
huomattavan suuri, on kurssille
yhä enemmän tarvetta.
Kurssilaiset totesivat, että on
perusteltua syventyä tarkemmin
digipiirturin käyttöön ja tietojen
tallentamiseen. Käytännön ti-

Jarkko Rytilahti.

lanteissa on ongelmia ja epätietoisuutta on ollut enemmän kuin
tarpeeksi.
Kouluttajana toimi Jarkko
Rytilahti LP:n Rovaniemen
yksiköstä.
Kursseilla on arvatenkin keskusteltu vilkkaasti, sillä kuljettajalle niin keskeiset asiat kuuluivat
koulutuksen sisältöön.
On ollut positiivista, että saimme kurssilaisilta paikalle ajoneuvoyhdistelmät, joiden kuorman
sijoitteluun ja sidontaan olemme

Kurssin jälkeen käytiin läpi Seppo Huhdan kaasupulloja sisältävän kuorman
sijoittelua ja kuorman varmistamista. Kaikki oli tip top kunnossa.

voineet tutustua kurssin jälkeen.
Jarkko Rytilahden ohjeistuksia
voitiin tuossa yhteydessä vielä
konkreettisesti käsitellä. Kiitos
Seppo Huhdalle ja Olavi Jurvalle.

Seuraava kurssi pidetään
lauantaina 29. tammikuuta Ylivieskassa, hotelli Käenpesässä
alkaen klo 08.30. Kouluttajana
Jarkko Rytilahti.

Onko suunnitelmissasi
lähteä ratatöihin – tarvitset
TURVA- pätevyyden
Kurssin antia pidettiin erittäin hyvänä.

Ammattipätevyyskoulutusta 2011
SKAL Oulun lääni ry toteuttaa vuoden 2011 alkupuolella mm. seuraavat ammattipätevyysdirektiivikoulutukset

Ergonomia ja terveyskunto
15.-16.01.2011 Viikonloppu Vuokatti hotelli Sokos
täysihoito 2 hh huoneessa 259 + alv 23 % sis. koulutuksen. Lisäksi rek.maksu 12,50 alv 0 %

Ergonomia ja terveyskunto
lauantai 22.01.2011 klo 09.00 Oulu Latokartanontie 1, Höyhtyän ostoskeskus
lauantai 5.02.2011 klo 09.00 Oulu Latokartanontie 1, Höyhtyän ostoskeskus
lauantai 26.02.2011 klo 09.00 Oulu Latokartanontie 1, Höyhtyän ostoskeskus
Kurssihinta 109,00 + alv 23 % + rekisteröintimaksu 12,50 alv 0 %

Asiakaspalvelu
lauantaina 22.01.2011 klo 08.30 Fast Oy:n tilat Haaransuontie 9, Oulu
Kurssihinta 97,50 + alv 23 % + rekisteröintimaksu 12,50 alv 0 %

Ratatyöturvallisuuspätevyys
lauantai 29.01.2011 klo 08.00 Kärsämäen Paanulinna, Neste
Kurssihinta määräytyy osanottajamäärän mukaan

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
lauantai 19.02.2011 klo 08.30 Fast Oy, Haaransuontie 9 , Oulu
kurssihinta 97,50 + alv 23 % + rekisteröintimaksu 12,50 alv 0 %

Hätäensiapu
lauantai 29.01.2011 klo 08.30 Fast Oy Haaransuotie 9 Oulu
lauantai 12.03.2011 klo 08.30 Fast Oy Haaransuontie 9, Oulu
kurssihinta 97,50 + alv 23 % + rekisteröintimaksu 12,50 alv 0%

Työturvallisuuskorttikoulutus
lauantai 26.02.2011 Fast Oy Haaransuontie 9, Oulu
lauantai 26.03.2011 Fast Oy Haaransuontie 9 Oulu
kurssihinta 97,50 + alv 23 % + korttimaksu 10 € alv 23 % sekä rekisteröintimaksu 12,50 alv 0 %

ADR täydennyskurssi
huhti - toukokuussa Oulussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Digipiirturi ja kuormanvarmistus
lauantai 29.01.2011 klo 08.30 hotelli Käenpesä Ylivieska.
kurssihinta 97,50 + alv 23 % + rekisteröintimaksu 12,50 alv 0%
Kurssitarjonta lisääntyy tarpeidenne mukaisesti. Myös paikkakuntakohtaiset kurssit mahdollisia.
Kaikkien kurssien hintoihin kuuluu tulo- ja iltapäiväkahvit ja lounas.
Ilmoittautumiset kursseille. Soita Heikille 0400 282 785 tai laita sähköpostia heikki.huhanantti@
skal.fi

Seinäjoki – Ylivieska
– Oulu ratayhteyden rakentaminen etenee. Valitettavasti valtion ensi vuodenkaan budjettiin ei kohteeseen ole varattu riittävästi
rahaa. Mutta joka tapauksessa työt etenevät.
Jos sinulla on tarkoituksena tarjoutua töihin tulevina
vuosina em. töihin kuljetuskalustolla, edellyttää se jokaiselta työmaalla toimivalta
kuorma-autonkuljettajatta
ratatyöturvallisuuspätevyyskoulutuksen suorittamista.
Tuleva Kärsämäen kurssi
toteutetaan samalla ammattipätevyysdirektiivikoulutuksena, jolloin saadaan kaksi kärpästä samalla iskulla.
Suorittamalla hyväksytysti kokeen saa osallistuja myös

liikenneviraston edellyttämän TURVA- pätevyyden,
joka edellytetään kaikissa rata-alueella tehtävissä
töissä.
Lisäksi Kärsämäen
kurssin pituutta jatketaan
niin, että saman päivän
aikana saavat kurssilaiset
myös laituripätevyyden.
Kurssi toteutetaan lauantaina 29. tammikuuta klo
08.00 alkaen Kärsämäellä
Nesteen Paanulinnassa. Kouluttajana Proxion Plan Oy.
Kurssihinta määräytyy osanottajamäärän mukaan.
Tällä hetkellä koossa on
7 osallistujaa. Joten, jos on
tarvetta em. pätevyyteen, nyt
talvikaudella lienee parhaiten
aikaa kurssin käyntiin.
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Yrittäjäpalkintoja
Iin vuoden 2010 yrittäjäksi on valittu Olli ja Marjo Karvosen omistama Matka-Karvonen Ky. Yritys harjoittaa
mm turvekuljetuksia viidellä yhdistelmällä. Yritys työllistää
20 henkeä.
Taivalkosken vuoden 2010 yrittäjäksi on valittu Kalle
Lohilahden Kuljetus Lohilahti Oy, joka tuottaa mm. haketus
– ja kuljetuspalveluita. Yritys työllistää 5 henekä.
Haukiputaan vuoden 2010 yrittäjäksi on valittu Kuljetusliike Mikko Niskala Oy, joka suorittaa niin koti- kuin
ulkomaan kuljetuksia seitsemällä yhdistelmällä. Yritys
työllistää kaikkiaan 12 vakituista kuljettajaa. Mikon lisäksi
yrityksen osakkaana on tytär Jenni Liikanen.

Onnittelut!

Autoilijaviikonvaihde 25.-27.3. 2011
Kuusamon Rukalla
SKAL Oulun lääni ry ja Lapin Liikenneyrittäjät ry pitävät ensi vuoden Autoilijaviikonvaihteen Kuusamossa Rukan upeissa maisemissa. Vuosikokouksien lisäksi on vuorossa entiseen tapaan sektorikohtaiset palaverit / kokoukset. Vuosikokouksien jälkeen on vuorossa Kuljetusseminaari, jossa
teemana terveysasiat. Aihetta käsitellään niin fyysisten kuin psyykkisten aiheiden osalta
Pankaapa siis ylös allakkaan viikonvaihde 25. -27. maaliskuuta.
Tarkempi ohjelma ja kokoushinnat ilmenevät seuraavassa jäsentiedotteessa.

SKAL 39. HIRVIJA HAULIKKOAMMUNNAN SMKILPAILUT
10.-11.7. 2010 OULU
Tuloksia:
SML HIRVI SARJA M
1. Rauli Honka ...........Temmes .....127
2. Pekka Riitakorpi......Kurikka ........54
3. Tuomas Ketola ........Oulu..............32

SML HIRVI
SARJA M 50

www.liikenneakatemia.fi
Varaosat:

(08) 426 181

Faxi

(08) 426 182

Konttori:

(08) 426 183

Esko Eros

0400-382 803

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

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

YLIVIESKAN
AUTOHAJOTTAMO OY
PL 24, 84101 Ylivieska

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 KAUKALOPALLO
SM -TURNAUS
OULUSSA 2.4.2011
Vuoden 2010 SKAL kaukalopallo
mestaruus tuli SKAL Oulun lääni ry:n
joukkueelle. Tuossa yhteydessä luvattiin
seuraavat kisat järjestää Oulussa.
Ajankohta on lauantai 2. huhtikuuta.
Pelipaikkana Linnanmaan jäähalli.
Kauppalinnankatu 6.
Tutkailkaapa, saataisiinko joukkueita alueeltamme useampia.
Tietojen mukaan mm. Kuhmossa harrastetaan lajia automiesten keskuudessa. Joukkueiden osallistumismaksut 300 € /
joukkue.

1. Heikki Kallioinen ....Humppila....141
2. Kari Ala-Korpela .....Kurikka .......95
3. Kyösti Ketola .........Oulu..............65

SML HIRVI
SARJA 60
1. Veli Byckling ..........Vehkalahti ..132
2. Heikki Sorsa ...........Kuusankoski106
3. Olli Lankila .............Vehkalahti ....98

SML HIRVI
SARJA M 70
1. Tauno Keränen .......Hyrynsalmi.101
2. Mauri Ala-Korpela....Kurikka ........83
3. Anssi Lankila ..........Vehkalahti ...47

SML HIRVI
SARJA N
1. Ritva Koukkari ........Muhos .........75
2. Eila Torvasti ...........Mäntsälä .......37
3. Hanna Torvasti .......Mäntsälä ......24

SML HIRVI
PERHE

SML HAULIKKO
SARJA M

SML HAULIKKO
SARJA M 70

1. Rauli Honka ...........Temmes .......47
2. Petri Ala-Korpela ...Kurikka ........40
3. Pekka Inkala ............Ylikiiminki ...36
4. Pekka Riitakorpi......Kurikka ........29
5. Kari Karhu .............Kajaani .........28

1. Mauri Ala-Korpela ...Kurikka .......42
2. Kalevi Toukola ........Vantaa...........23
3. Anssi Lankila ..........Vehkalahti ....19

SML HAULIKKO
SARJA M 50

1. Ilkka Honka ............Temmes ........69
2. Joni Riitakorpi.........Kurikka ........65

1. Hannu Riihimäki ....Lammi ..........47
2. Vesa Sirenius ...........Vantaa...........39
3. Kyösti Ketola ..........Oulu..............17

SML HIRVI
JOUKKUEKILPAILU

SML HAULIKKO
SARJA M 60

1.Vehkalahden Ammattiautoilijat ry ...................................156
2. EKY Oulun alueosasto ...............149
3. Kurikan Ammattiautoilijat ry ......121

1. Pentti Lindberg .......Himanka .......38
2. Olli Lankila .............Vehkalahti ....37
3. Simo Malinen ..........Vantaa...........34
4. Kauko Karhu ..........Kajaani .........29

SML HAULIKKO
PERHE
1. Ilkka Honka ............Temmes ........31
2. Joni Riitakorpi.........Kurikka ........16

SML HAULIKKO
JOUKKUEKILPAILU
1. Kurikan Ammattiautoilijat ry ........................................56
2. EKY Oulun
alueosasto ..........................................48
3. Vantaan Kuormaautoilijat ry ........................................45

SKAL Vertaistukiryhmä
kokoontui
SKAL vertaistukiryhmä piti
joulukuussa toisen koulutustilaisuutensa Jyväskylässä.
Kouluttajana toimi psykologi
Tiina Sjöblom.
Vertaistukipalvelu ja tuki on
tarkoitettu kaikille raskaan liikenteen ammattilaisille.
Ryhmä tarjoaa henkistä tukea
ja on kuulevana korvana joko heti
onnettomuuden jälkeen tai jopa
vuosien päästä. Ryhmän jäsenet
ovat käyneet SPR:n henkisen tuen
peruskurssin.
Raskaan liikenteen vertaistuki
puh. 02008080 ( Autoliiton Tiepalvelunumero )
SKAL Oulun lääni ry:n alu-

eelta ryhmään kuuluvat Pekka
Käkelä, Kuusamo, Kari Palosaari Kuusamo, Matti Heikkilä

Kuusamo, Tuomo Koivujärvi
Kempele ja Heikki Huhanantti
Kiiminki.
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Konekesko Oy MAN-kuorma-automyynti
Oulun alue:
Veijo Kontuniemi 050-502 6585
veijo.kontuniemi@kesko.fi

Kuopion alue:
Vesa Roponen 0400-372 908
vesa.roponen@kesko.fi

Toimittaja Esko
Kokkonen eläkkeelle

Ylen toimittaja, Esko Kokkonen siirtyi eläkkeelle marraskuussa. Esko
on tullut tutuksi etenkin Pohjois-Suomen uutisten toimittajana. Hän
on vieraillut myös Kuljetusseminaarissamme. Eskon viesti tuolloin
oli seuraava: Arvostakaa omaa työtänne – ilman teitä ei yhteiskunta
toimi. Kiitos Esko hyvästä yhteistyöstä !
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Menesty elle 2011!
Vuod

Hyvää Joulua
ja Menestystä
Vuodelle 2011
toivottaa

Hallitus

Hyvää Joulua
ja Menestyksellistä
Menestyksellistä
Vuottttaa 2011
Vuo
2011

WWW.WETTERIPOWER.FI

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

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju

TOIVOTAMME RAUHALLISTA JOULUA
Haapajärvi: Kauppakatu 45, p. 010 401 3890
Kajaani: Timperintie 22, p. 010 401 3260
Kuusamo: Airotie, p. 010 401 3930
Oulu: Pauketie 12, p. 010 401 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

