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Hyttysen hyrinä,
moottorin jyrinä,
mansikkamaito
kesä on aito.
Aurinkoista
kesää!
Myynti Oulu:
Jarno Hietasaari, puh. 050 592 5426
Kimmo Mustonen, puh. 0500 999 919
Eero Mäki, puh. 0400 802 786
Timo Eskelinen, puh. 050 464 3891
Myynti Kajaani:
Jarno Hietasaari, puh. 050 592 5426

Myynti Kokkola:
Erkki Peltokorpi, puh. 0500 365 583
Sture Borg, puh. 050 400 5661
Myynti Rovaniemi:
Matti Niemelä, puh. 050 409 3927
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90530
Puh.8365,
010 569
Kaarnatie Kaarnatie
32, 9053032,
Oulu.
Puh.Oulu.
010 569
fax 8365
010 569 2066
sähköposti: etunimi.sukunimi@veho.fi
www.vehotrucks.fi

WWW.WETTERIPOWER.FI

Korjaamomme palvelee Sinua ma-pe klo 7-20, la 9-15.
Korjaamo puh. 010 569 8361. Varaosat puh. 010 569 8362.
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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

Arvoisat jäsenet

Yhdistyksemme toiminta-alue laajeni kevään aikana. Toiminta-alue kattaa Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun ja Lapin maakunnat. Alue on merkittävä osa Suomen, niin
pinta-alan kuin talouden
mittareilla mitattuna.
Toiminta-alueellamme
on noin 800 jäsentä.
Heidän jäsenpalvelut ja
edunvalvonnan olen toiminnanjohtaja sitoutunut
alueella järjestämään. On
selvää että maantieteellisesti laaja alue tuo omat
haasteet työhöni, mutta
nykyaikaisilla viestintävälineillä saadaan maantieteellistä välimatkaa
pienennettyä. Haluan
olla yhdistyksen arvojen
mukaisesti jäsenen lähellä, tämä tarkoittaa minulle esimerkiksi alueella
järjestettäviä autoilijailtoja jossa voin kertoa
jäsenille ajankohtaisia
asioita ja saada palautetta niin edunvalvonnan
kuin jäsenpalveluiden
järjestämiseksi. Kahden
alueyhdistyksen toimintatapojen yhdistäminen
tuo muutoksia meille
kaikille omaan työhömme. Otetaan alueella parhaat toimintatavat käyttöön jäsenten hyväksi.
Muutosten tarkoitus on
parantaa edunvalvontaa
ja jäsenpalvelua koko

toiminta-alueella.
SKAL Pohjois-Suomi
ry:n hallituksessa on
koko laaja toimintaalueemme edustettuna ja päätöksenteossa
otetaan jokainen jäsen
huomioon. Olen saanut
palautetta toiminnasta
sekä tilaisuuksissa olleilta jäseniltä suoraan
kuten myös puhelimitse ja sähköpostitse. On
yhteisen yhdistyksemme
toiminnan kehittämisen
kannalta tärkeää että
palautetta jäseniltä saadaan, koska olemassa
olemme perustuu sanoihin ”jäsenen puolella”.
Kertokaa minulle jos
huomaatte kehittämisen
tai parantamisen kohtia
toimintatavoissamme.
Onnistutaan yhdessä
tekemällä. Työssä tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi ei saa tuloksia
yksin. Tarvitsen niin jäsenten, yhdistyksen hallituksen, puheenjohtajien
ja muiden SKAL-organisaatioiden apua. Vaihdetaan mielipiteitä ja tietoja sekä autetaan toista
kun apua tarvitaan. Minä
tarvitsen lähes päivittäin
jonkun toisen apua saadakseni työni tehtyä eikä
se ole heikkous vaan
vahvuus kun on saanut
ympärilleen ihmisiä jotka auttavat. Jäsentemme
panos yhteisten asioiden
hoitamiseksi on kaikista
tärkein, kiitos siitä.
Lopuksi toivotan kaikille Pohjantie-lehden
lukijoille Hauskaa Juhannusta.
Taavi Heikkinen
Toiminnanjohtaja
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Toimitusneuvosto:

Kyösti Ketola
Taavi Heikkinen

Päätoimittaja:

Taavi Heikkinen

Toimittaja:

Mikko Voutilainen

Ilmoitukset:

Taavi Heikkinen

Sivujen valmistus ja paino: Joutsen Media Painotalo Oy

ONNITTELEMME

50 -vuotta

10.11. Leinonen Jari Juhani
Paltamo
10.8. Jaakkonen Pekka Oulainen
11.9. Heikkinen Jari Suomussalmi
13.12. Heikkinen Jari Suomussalmi
13.8. Hietalahti Jouni Henrik
Kittilä
19.12. Lahti Antti Kinnula
23.7. Pyykkönen Jari Juha
Kajaani
24.11. Holappa Heikki Oulunsalo
30.11. Virta Simo Eerik Kalajoki

6.11. Luttinen Arto Kalevi
Kajaani
6.7. Kuivila Timo Sakari Sodankylä
7.9. Juntunen Markku Akseli
Utajärvi

60 -vuotta

12.7. Juntunen Tuomo Kalevi
Suomussalmi
13.10. Juvani Mauri Antero
Ylitornio
13.12. Kukkola Aarre Juhani
Rovaniemi
15.8. Heikka Terho Wilbert
Tornio
15.8. Hepoaho Jukka Tapani
16.9. Roiha Hannu Oulu
17.12. Helppikangas Kari Juhani Rovaniemi

20.7. Laurila Reijo Kiiminki
24.8. Herajärvi Osmo Matias
Tornio
26.11. Anttila Matti Lumijoki
3.10. Kurkinen Pauli Armas
4.7. Huurinainen Matti Kajaani
5.12. Peltoniemi Jouko Kemijärvi

70 -vuotta

15.12. Niskanen Omo Nivala
15.9. Hepoaho Matti
2.7. Kaarlela Väinö Nivala
29.12. Miettunen Hannu Ii
5.10. Korkia-Aho Markku
Sievi
20.11. Klemetti Seppo Kuusamo

Toppilan möljä kutsuu

Tangot solmussa
maalaispoikien Paavon ja Kössin matka kohti
tangomaailman Woodstockia? Entä millaisia
vinkkejä lavalle he saavat kampaamoon jämähtäneeltä tangokonkarilta Veijolta? Tangot
Solmussa on hykerryttävä tarina maineen
ja mammonan tavoittelusta musiikkimaailmassa.
Näytelmää tähdittävät myös huippunäyttelijät Mika Nuojua, Santtu Karvonen, Pihla
Penttinen ja Aki Louhela. Musiikista vastaa
livebändi kapellimestari Antti Vauramon
johdolla. Esityksessä kuullaan valittuja
suosikkeja muun muassa Kirkan, Dingon,
Hurriganesin ja Olavi Virran tuotannoista.
Käsikirjoitus & ohjaus: Petteri Summanen,
Kapellimestari: Antti Vauramo ja rooleissa:
Riku Nieminen, Miitta Sorvali, Mika Nuojua, Santtu Karvonen, Pihla Penttinen, Aki
Louhela
Mitä tapahtuu, kun maalaispoika, tangodiiva,
elämäntaparokkari sekä juopotteleva pastori
kuulevat harvinaisesta laulukilpailusta ja sen
muhkeasta voittopotista? Suosikkinäyttelijät
Riku Nieminen ja Miitta Sorvali hyppäävät
muusikoiden kiiltonahkakenkiin Meri Oulun kesäteatterin uutuuskomediassa Tangot
Solmussa.
Musiikkinäytelmä vie yleisön keskelle hulvatonta laulukilpailua, jossa ei säästytä juonittelulta tai lemmensotkuilta. Miten sujuu

Jos yhteystietosi
ovat muuttuneet
ilmoita ne ajoissa
SKAL toimistoon
sähköisesti!

Lehti on luettavissa:
www.skal.fi/pohjantie

SKAL Pohjois-Suomi ry on varannut
11.7.2015 esitykseen 100 lipun kiintiön.
varausnumeronne # 8938741. Liput tulee
lunastaa ja maksaa viimeistään 1.7 mennessä. Lipun hinta 27,50 €/hlö ja jäsenet voivat
ostaa lippuja Möljän lipunmyynnistä ma- pe
klo 11-17. Mikäli liput postitetaan ja laskutetaan lisätään laskuun 5€ laskutuslisä.
SKAL Pohjois-Suomi ry tarjoaa kahvit klo
17.30 katsomobaarissa.

NIMITYKSIÄ

Tomi Hopponen on nimitetty
Scania-myyjäksi Pohjois-Suomeen.
Hänen toimialueensa on vanha
Lapin läänin alue.
Hänen tehtävänään on kuormaautojen ja Scania palveluratkaisujen myynnistä alueella.

Antti Törrö on nimetty palvelumyyjäksi Oulun Scaniakeskukseen.
Hänen toimialueensa on Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.
Hänen tehtävänään on Scania
palveluratkaisujen myynnistä
alueella.
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Kasitien kuopat
ja tien tärkeys
Otsikossa on mainittu kaksi
asiaa, jotka ovat ajankohtaisia oman työmatkani varrella, kasitien pätkällä Raahen
ja Kalajoen välillä. Pyhäjoen
Hanhikivelle on alettu rakentaa ydinvoimalaa. Hanke
työllistää paljon raskaan liikenteen kuljettajia. Jo liittymä voimalan alueelle aiheutti valmistumisvaiheessaan
paljon maansiirto-, puutavara- ja muita kuljetuksia.
Kasitien kunto alueellamme on ollut pitkäaikainen
murheenkryyni. Niin ammattikuljettajat kuin me
harrastelijatkin olemme kauhistelleet tien murenemista
samaan aikaan kun kuljetusmäärät useiden suurhankkeiden myötä vain lisääntyvät.
Onneksi nyt on valoa tulossa, ja tien kunnostus alkaa
tänä kesänä.
Tie on tärkeä. Tieverkko
on kuin valtakunnan verisuonisto. Jos suonet vetävät
huonosti, se vaikuttaa koko
maan elinkeinotoimintaan ja
tuotantoon. Tavaran liikkuminen paikasta toiseen on
välttämättömyys niin yksittäisen ihmisen kuin koko
maan hyvinvoinnin kannalta. Tie on rahdinkuljettajan
työpaikka ja välillä kuin
koti. Jos tiellä liikkuminen
tien huonon kunnon vuoksi

H artauskirjoitus
aiheuttaa jatkuvasti päänvaivaa, se kuormittaa kuljettajaa
tarpeettomasti. Tiet täytyisi
pitää sellaisessa kunnossa,
että sekä kuljettajat että autot
säilyisivät ehjinä.
Raamatussa puhutaan paljon tiestä. Kertomuksissa
liikutaan usein tien päällä,
ollaan matkalla ja kohdataan
muita liikkujia. Tiestä puhuu
itse Jeesuskin kun hän toteaa:
”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Kun Jeesus sanoo itseään tieksi, tarkoittaa se sitä,
että hänessä ja hänen kanssaan on hyvä kulkea elämän
matkaa. Jo kasteessa tämä tie
avattiin meille. Me saatamme
eksyä harhapoluille, mutta tie
pysyy, ja aina siihen on lupa
palata. Me saatamme kadottaa Jumalan mutta hän ei koskaan kadota meitä.
Syyskuussa Kalajoen seurakunnassa vietetään Raskaan
liikenteen tapahtumaa. Kalajoen seurakunta järjestää

tapahtuman yhdessä SKAL
Pohjois-Suomen ja Rahtarit ry:n kanssa. Toivomme,
että mahdollisimman monen
kuljettajan tie toisi silloin
Kalajoelle. Päivän tarkoitus
on olla levon ja virkistyksen hetki raskaan liikenteen
kuljettajille. Samalla se on
kunnianosoitus ammattialalle, joka esittäytyy raskaiden ajoneuvojen näyttelyssä. Ennen muuta päivä
on kiitos Jumalalle, leivän
antajalle. Tätä muistamme
hartaudessa, joka pidetään
kontissa yhdistelmäajoneuvojen keskellä. Toivotan
kaikki raskaan liikenteen
kuljettajat perheineen tervetulleeksi tapahtumaan. Sitä
ennen hyvää ja lämmintä kesää, ja enkeleiden varjelusta
kaikille teille.

Suvi Lehtimäki
kappalainen
Kalajoen seurakunta

KULJETUSALAAN
ERIKOISTUNUT TILITOIMISTO
Tilitoimisto Fokus Oy on asiakkaitaan pitkäaikaisen kokemuksen
tuomalla ammattitaidolla palveleva tilitoimisto. Saat meiltä kattavat ja
laadukkaat taloushallinnon palvelut asiakaslähtöisesti ja toimialasi
tuntien. Asiakkaanamme voit luottaa taloushallintosi olevan hoidossa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Niina Somppi, puh. 044 311 2001 / niina@tilitoimistofokus.fi
Jääsalontie 20, 90400 OULU,
www.tilitoimistofokus.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
edustavat alueen eri
osia hyvin. Jo muutaman hallituksen kokouksen jälkeen voin
sanoa, että yhteistyö
toimii erinomaisesti
ja voidaankin puhua
SKAL Pohjois-Suomi
ry:stä.
Tervehdys Pohjantie -lehden lukijat ja
SKAL Pohjois-Suomi
ry:n jäsenet sekä lehtemme ilmestymiseen
myötä vaikuttaneet tahot. Hiljattain tapahtuneiden muutosten
seurauksena olemme
nykyään yhtä yhteistä
SKAL Pohjois-Suomea, missä meillä on
liki 800 jäsentä puolen
Suomen alueella Kalajoelta Utsjoelle asti.
Samassa yhteydessä
yhdistykselle valittiin
uusi hallitus ja yhdistyksen puheenjohtaja,
johon tehtävään tulin
valituksi. Olen lähtöisin Sallasta, missä aikoinaan jatkoin
isäni vuonna 1956
perustamaa maidonkuljetusyritystä. Monien vaiheiden jälkeen
siirryimme Ouluun
vuonna 1990, missä
olemme harjoittaneet
monen eri suoritealan
ajoja. Tällä hetkellä
ajamme Valiolle elintarvikkeita yhdellä
yhdistelmällä.
Uuden yhdistyksen haasteena tulee
olemaan kaikkien
kuljetusyrittäjien toimiminen yhteisen
yhdistyksen hyväksi.
En usko tämän kuitenkaan olevan ongelma
tänä päivänä, kun
viestiminen on helpottunut lankapuhelin
ajoista huomattavasti,
ja onhan jo yritysten
ajotkin hyvin laajalla
alueella. Samoin hallitukseen valitut jäsenet

Myös valtakuntaan
on valittu uusi hallitus ja tiemäärärahoja
tuntuisi tulevan lisää.
Toiveena onkin, että
alempi tieverkko saisi ainakin osansa, sillä
meidän jäsenet liikennöivät kyseisillä teillä
hyvin paljon. Toteutuuko toive, sen aika
näyttää. Kuitenkin
luotto on kova, sillä
SKAL ry:n työntekijät ovat tehneet hyvää
pitkäjänteistä työtä
näiden asioiden eteen.
Toivotaan myös, että
hallitusohjelmassa
valittu linja saisi investoinnit liikkeelle
ja kuljetettavaa tulisi
sitäkin kautta lisää
alueemme kuljetusyrittäjille.
Uusia toimintatapoja
on ehditty miettiä sen
verran, että ainakin
suositut ”autoilijaillat”, joita yhdistyksen toiminnanjohtaja
Taavi Heikkinen on
vetänyt, tulemme pitämään usealla paikkakunnalla koko alueella. Näillä sanoilla
toivotankin hyvää
kesää kaikille - pidetään yhteyttä ja viedään yhteistä asiaa
eteenpäin.
SKAL
Pohjois-Suomi ry:n pj
Kyösti Ketola
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Liiketoiminta on aloitettu
2009 aluksi toiminimellä,
sittemmin siirrytty osakeyhtiömuotoon. Toimimme Agco Suomi Oy:n
sopimushuolto- ja varaosamyyntipisteenä Valtra
tuotemerkin osalta.
Toisena merkkiedustuksena on CNH:n tuotteet
Case IH ja New Holland.
Toimimme näiden merkkien osalta Agritek Oy:n
sopimushuoltona.
Koskitrucks on aputoimini jota käytetään mainonnassa ja markkinoinnissa
raskaan kaluston korjaa-

mon ja konepajan osalta.
Meillä on valtuutettu huoltopiste Keslan, Jonseredin
ja Logliftin puutavaranostureille. Lisäksi toimimme
Närhi Oy:n raskaan kaluston varaosien jälleenmyyjänä. Varastostamme
löytyy kattavasti perushydrauliikkatarvikkeita sekä
varaosia ja huolto-osia
raskaaseen kalustoon.
Konepajatoimintaa jatketaan nykyisessä muodossaan, mikäli markkinatilanne sen sallii. Valmistamme
ketjupurku- ja sivukippikontit asiakkaan vaatimus-

ten mukaisesti sovitusta
materiaalista.
Meillä on laaja osaaminen erilaisista metallitöistä
ja erikoishitsauksista. Lisäksi hiekkapuhallamme
ja maalaamme kaikenlaista
kalustoa tarpeen mukaan.
Käytössämme on maalaamo ja palveluksessamme
ammattitaitoinen maalari.
Tulevaisuudessa tavoittelemme kasvua liiketoiminnalle erityisesti varaosien
ja tarvikkeiden myynnin
osalta. Pyrimme kehittämään kauppaa ja varastoa
siten että se palvelisi asi-

akkaittemme tarpeita mahdollisimman hyvin.
Tällä hetkellä vakituista
henkilökuntaa on yhteensä 7 henkilöä. Yrityksen
omistajat ovat Pirkka ja
Veli-Heikki Ylikoski.
Toimimme omassa kiinteistössä os. Varastotie 5,
93100 Pudasjärvi, ja käytössämme on tällä hetkellä
1200 m2 hallitilaa. Ostimme tilat ja raskaan kaluston korjaamotoiminnan
Kaijala Ky:ltä 30.3.2015.
Koskitraktori Oy:n aikaisempi liiketoiminta on nyt
yhdistetty entiseen Kaijala

Ky:n korjaamo- ja konepajatoimintaan. Lähtökohtaisesti pyrimme jatkamaan
samansuuntaista toimintaa
kuin aikaisemmin on ollut.
Lisänä aikaisempaan on
myyntipuoli jota olemme
kehittäneet mm. rakentamalla uuden myyntipisteen
ja uutta varaosavarastoa,
jotta voisimme paremmin
vastata kysyntään sekä tarkoituksenamme edelleen
kasvattaa myynnin osuutta
kaikilla sektoreilla.
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Rekkakirkko Kalajoella
Avoinna ma-pe 8.00-17.00

  
  
   
  
  
   
   
  
   
   
    
   
    
   
  

  
  
   
   
    
   
 
  
   
   
   
  
    
  
 
   

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.

Bandag on ollut pinnoitusalan
maailmanlaajuinen markkinajohtaja
jo yli 50 vuotta.
Ja olemme olleet Bandagmenetelmiä noudattava
SKAL lippu liehui korkeuksissa.
korkealuokkaisten laatutuotteiden
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315/80R22,5
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ILMARINEN
ON YHTÄ
LÄHELLÄ
KUIN LÄHIN

Puheenjohtaja Jari Rusanen esitteli uuden toiminnanjohtajan Taavi Heikkisen.

60- vuotta järjestötoimintaa:

Lisätietoja ja huoltopäivystys:
www.teras-rengas.fi
Rahtareiden uudella puheenjohtajalla Pentti Tiaisella ja
Suvi Lehtimäellä oli paljon keskusteltavaa.

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

044-562 2333

Rauhaisaa
Joulun aikaa!

SKAL Oulun lääni ry
juhli Toppilan Möljällä
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Omasairaalalle vuoden
palveluteko palkinto
Omasairaalan palvelukonsepti palkittiin Vuoden Palveluteko 2015 –tunnustuksella. Perusteluissa kiitettiin muun
muassa nopeaa hoitopolkua, joka näkyy
sairauspäivien huimana vähentymisenä. Palkinnon myönsi Finnish Service
Alliance. Omasairaala laajenee Helsingistä Tampereelle, Ouluun, Turkuun ja
Kuopioon.

Sitä saa mitä mittaa! Lue mitä Omasairaalan toimitusjohtaja Harri Aho
miettii asiakaskokemuksesta ja hoitoketjun pituudesta.
taloudessa.fi
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Pankki ja vakuutusyhtiö ovat
velvollisia tuntemaan asiakkaansa
Finanssipalveluiden tarjoajalla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea
asiakkaansa. Pankin ja vakuutusyhtiön on
varmistuttava asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä sekä tunnettava asiakkaansa
toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Asiakkaan tunteminen
alkaa jo heti ensimmäisestä asiakaskohtaamisesta ja tietoja päivitetään jatkuvasti
koko asiakassuhteen ajan osana normaalia
asiointia.
Yritysasiakas tunnistetaan esimerkiksi
kaupparekisteriotteesta. Myös yrityksen
edustajat on tunnistettava ja heidän henki-

löllisyytensä on todennettava voimassaolevasta, viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.
Yritysasiakkaan tuntemiseen kuuluu, että
yrityksen perustietojen lisäksi selvitetään
yrityksen taloudellista asemaa kuvaavat tiedot, omistajat sekä tosiasialliset edunsaajat.
Pankin tulee lisäksi selvittää, minkälaista
maksuliikennettä yrityksen tilillä tulee olemaan. Kaikkia asiakkaan antamia tietoja ja
asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti
suomalaisen pankkisalaisuussäännöstön
mukaisesti.

Tällä kaikella pyritään tuottamaan asiakkaalle entistä parempaa asiakaskokemusta juuri hänelle sopivilla ratkaisuilla sekä
varmistetaan lain vaatimukset asiakkaan
tuntemistietojen dokumentoimisesta.
********************************
Lähde: ”Asiakkaan tunteminen – miksi
pankki kysyy?” (Finassialan Keskusliitto)
Lisätietoa: www.pankkiturvallisuus.fi,
www.fkl.fi

A-Vakuutuksen vakuutukset ovat myös
Yrityksen OP-verkkopalvelussa
Osuuspankin Yrityksen OP-verkkopalvelu kokoaa yhteen tärkeimmät yrityksen käyttämät sähköiset pankkipalvelut.
Kun yrityksellä on osuuspankin verkkopalvelun lisäksi käytössään
A-Vakuutuksen ja Pohjolan Vakuutusten verkkopalvelu, yrityksen
edustaja pääsee samalla kirjautumisella hoitamaan yrityksen pankkiasioiden lisäksi yrityksen vakuutus- ja vahinkoasioita. Palvelut
ovat saatavilla Yrityksen OP-verkkopalvelun käyttäjillä myös OPMobiilissa.

Yrityksen OP-verkkopalveluun kirjaudutaan op.fi:ssa Yritysasiakkaat-osiosta yrityksen edustajan henkilökohtaisilla osuuspankin
verkkopalvelutunnuksilla tai maksuttomilla yrityspalvelutunnuksilla.

Tietolaatikko 1:

Tietolaatikko 2:

Vakuutusten verkkopalvelussa voi:
• tarkistaa yrityksen omat perustiedot ja tehdä niihin muutoksia
• katsella vakuutusten yksityiskohtaisia tietoja ja tehdä niihin
tarvittavia muutoksia ja lisäyksiä
• täyttää ja lähettää vahinko- ja tapaturmailmoitukset
• katsella kaikkien ilmoitettujen vahinkojen tietoja, seurata niiden
käsittelyä ja lähettää myöhemmin niihin lisäselvityksiä liitteineen
• tilata ja katsella lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
vahinkoluetteloita ja -tilastoja sekä vakuutustilastoja
• katsella vakuutusehtoja ja suojeluohjeita sähköisessä muodossa
ja tulostaa niitä
• välittää ja vastaanottaa viestejä suojatussa yhteydessä
• ilmoittaa vaaratilanteista ja tilastoida niitä

Palveluiden käyttöönotto:
Yrityksen OP-verkkopalvelu avataan solmimalla
verkkopalvelusopimus omassa Osuuspankin konttorissa.
Verkkopalvelua voidaan käyttää myös OP-Mobiili -sovelluksessa
lataamalla palvelu älypuhelimelle tai taulutietokoneelle laitteen
käyttöjärjestelmän tukemasta sovelluskaupasta.
Pohjolan Vakuutusten verkkopalvelu avataan solmimalla
verkkopalvelusopimus joko Pohjolan toimipisteessä tai sähköisesti
osoitteessa www.pohjola.fi/verkkopalvelut.
Yrityspalvelutunnukset saa käyttöön joko osuuspankin konttorista
tai Tupas-tunnistuspalvelun kautta sähköisesti osoitteesta www.
op-pohjola.fi/tunnukset.
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Oulun Autokuljetus Oy:n
perhetapahtuma SuperParkissa
Oulun Autokuljetus järjesti
henkilökunnalle ja osakasautoilijoille
sekä heidän
perheilleen
tapahtuman
6.6.2015 klo
11.00 – 15.00
Oulun SuperParkissa.
Tapahtuma aloitettiin
klo 11.00. Janne Simola
Nesteeltä avasi tilaisuuden. Myös Jaana Kokko
Oulun Autokuljetukselta toivotti kävijät tervetulleeksi ja piti lyhyen
puheen kertoen Oulun
Autokuljetuksen pitkästä historiasta.
SuperParkin PopUptilassa oli vieraille näkemistä ja kokemista.
Nesteen pisteellä oli
kortittoman tankkauksen esittelyä, Liikenneturvan pisteellä oli
törmäysmassan tunnistamista. SKAL PohjoisSuomi ry:n osastolla
lapset pääsivät kokeilemaan ajamista kauko-ohjattavalla pyöräkoneella ja traktorilla.
Pyöräkoneen kauhassa
olevat pallot piti kipata
lavalle ja ajaa traktori
alkupisteeseen. Ajaminen sujui lapsilta hyvin,
jos kipinä konehommiin

Tilaisuuden avauksessa mm. turva-asiat käytiin huolellisesti läpi Nesteen Janne Simolan ja SuperParkin Mirka Palanderin toimesta. Tilaisuuden avasi Oulun Autokuljetuksen toimitusjohtaja Jaana Kokko. Yhteistyökumppaneiden
terveiset lausui Antti Tiitola Nesteen öljyn vähittäismyynti liiketoiminta-alueen johtaja.

säilyy aikuisikään, ei
meillä tule pulaa konekuskeista. Osa vanhemmista kokeili myös
ajamista, se sitten onnistuikin vaihtelevasti.
Tapahtumaan käyttöön oli varattu tilaa
ulkona, esittelyssä oli
Tuomo Koivujärven
nosturiauto, Eero Sjögren Oy:n yhdistelmä
lankkukuormassa sekä
Jaakko Nehvosen sorakasettiyhdistelmä.
Lisäksi oli työnäytös
jossa Vesa Viio nosteli
koivurankoja kaukoohjattavalla nosturilla.
Ulkona oli esillä myös
pari kaivuria Wihurilta, poliisi- ja paloautot
henkilökuntineen. Ulkoalueella oli esittelypisteet Rengas centerillä, VTA:lla, Nesteellä ja

SKAL Pohjois-Suomi ry:n osastolla lastatiin pyöräkoneella.

Poliisin liikennesektorin vaaka-auto.

Scanialla. Lisäksi ulkona oli rata jossa pystyi
testaamaan Scanian hätäjarrutusjärjestelmää.
Ulkotiloissa pääsi kokeilemaan myös kaivurin, Wihurin paikalle
tuomalla minikaivurilla pääsi kokeilemaan
maansiirtotöitä. Lisäksi lapsille oli järjestetty
pihalle hiekkalaatikko
jossa kaivureita, traktoreita ja muita leluja.
Tapahtumaan oli ennakkoon ilmoittautunut
321, mutta ilmeisesti
kauniin ilman seurauksena paikalla oli noin
400 vierasta.

Hauskaa
kesää!
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KOKOUKSIA MAAKUNNISTA
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry:n

vuosikokous

Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokous pidettiin
30.1.2015 klo 18.00 alkaen
Koskitraktori Oy:n toimipisteessä. Aluksi Koskitraktori
Oy:n Pirkka Ylikoski kertoi
liiketoiminnan laajentamisesta raskaan kaluston korjaamotoimintaan ja varaosamyyntiin.
Koskitraktori Oy toimitilat olivat aikaisemmin Kaijala Oy:n
omistuksessa, joten paikka on
kuljetusyrittäjille tuttu. Läheltä
löytyvät palvelut kiinnostajat
varmasti kuljetusyrittäjiä.
Tilausuuden aluksi keskusteltiin vaihtoehtoja yhdistyksen
toiminnan jatkamiseksi. Pidin
puheenvuoron mahdollisuuksista jatkaa toimintaa jos oma
paikallisyhdistys päätetään lopettaa. Myös kaikki kokoukseen saapuneet kertoivat omat
mielipiteensä ja toiveensa

paikallisyhdistyksen tulevaisuuden suhteen. Paikallisyhdistys nähtiin erittäin tärkeänä
toimijana alueellisesti ja vetoavia puheenvuoroja paikallisen
toiminnan jatkumisen puolesta
pidettiin. Paikallisyhdistystoiminta onkin tärkeää ja vaikuttavaa toimintaa. Puheenjohtaja
Tapio Poijula avasi kokouksen
ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Seuraavaksi olivat
kutsuvieraiden puheenvuorot.
Esittelemäni ajankohtaispaketti käsitteli muun muassa
SKAL:n teemoja eduskuntavaaleissa, EU vaikuttaminen,
teiden kunnossapito, tieliikennelain kokonaisuudistus ja
jäsenhankintaa. Ajankohtauskatsauksen aiheet herättivät
mielenkiintoa osallistujissa ja
mielipiteitä vaihdettiin.
Seuraavaksi valittiin kokouk-

sen virkailijat. Tulin yllättäen
valituksi kokouksen puheenjohtajaksi, kiitos luottamuksesta. Sihteerinä toimi Jukka
Kuha. Kokous eteni ripeästi
normaaliin tapaan, sihteeri
Jukka Kuha oli valmistellut
huolellisesti vuosikokokousmateriaalin. Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Tapio Poijula oli ilmoittanut ettei
ole enää ehdolla ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sampo
Puurunen, onnittelut hänelle.
Suuret kiitokset kutsusta
päästä osallistumaan Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry:n
vuosikokoukseen, oli mukava
olla paikalla ja keskustella
yhdistyksenne tulevaisuudesta sekä osallistua kokoukseen.
Lisäksi kiitos Pirkka Ylikoskelle kun saimme käyttää Koskitraktorin kokoustiloja.

Raahen Seudun Kuorma-autoilijat ry:n
kuljetuskalusto esittely
Lauantaina 27.6.2015 klo 10.00

Rautatalon parkkialue, Sovionkatu 9 Raahe
Raahen Seudun kuorma-autoilijat ry:n kuljetuskaluston
esittely klo 10-15.
Maailmankuulut KopsanMopoPojat esiintyvät klo 13
rekan lavalta. Lapsille ilmapalloja.
Järjestäjä: Raahen Seudun Kuorma-autoilijat ry

Taivalkosken Kuorma-autoilijat ry:n

vuosikokous

Taivalkosken Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokous pidettiin
21.2.2015 klo 16.00 alkaen
Hotelli Herkossa Taivalkoskella. Paikalla oli hyvä edustus
niin nykyisiä kuin veteraanijäseniä. Kokouksen eteni hyvin
puheenjohtaja Jarmo Tynin
tahdissa. Asiat käsiteltiin ripeästi. Esittelemäni SKAL:n
ajankohtaisissa käsiteltiin
SKAL:n vaaliteemoja ja yksi
teemoista on tienhoito. Taivalkosken alueella on alempi
tieverkko saatu pidettyä kunnossa, mutta valtatie 20 tienhoidon taso ja laatu on ollut
heikkoa. Tie on kuitenkin vilkkaasti liikennöity, teollisuuden
kuljetuksia on paljon ja lisänä
vielä matkailuelinkeinon liikennevirrat. Tie on kuitenkin
saatava pidettyä kunnossa että
teollisuuden raaka-aineet ja
lopputuotteet saadaan kuljetettua sekä alueelle myös tärkeät
matkailijat turvallisesti perille

Taivalkosken Kuorma-autoilit ry:n vuosikokous.
loman viettoon. Vähenevät tiemäärärahat ja nopeasti vaihtelevat keliolosuhteet
Paikalla oli myös tienhoitoa
urakoivia yrittäjiä, sain heiltä
hyvän katsauksen miten nykyaikainen tienhoito toimii
ja millaisia ongelmia tiellä
urakoivat yrittäjät kohtaavat.
Meillä löytyy ammattitaitoisia
yrittäjiä tien hoitoon, suurempi ongelma on määrärahojen
riittävyys.

Myös muut ajankohtaiset
asiat aiheuttivat runsaasti keskustelua ja kysymyksiä. Sain
tilaisuudesta paljon kommentteja ja palautetta miten viedä
asioita eteenpäin omassa organisaatiossa ja myös sidosryhmien suuntaa. Taivalkosken
Kuorma-autoilijat ry ei ole
kovin suuri paikallisyhdistys, mutta jäsenet olivat kyllä
aktiivisia. Kiitos kutsusta kokoukseen, oli minulle antoisa
tilaisuus.

Raahen Seudun Kuorma-autoilijat ry:n
vuosikokous
Raahen Seudun Kuormaautoilijat ry piti vuosikokouksen 18.3.2015 klo 16.00
alkaen Korsu Oy:n toimitiloissa Raahessa.
Puheenjohtaja Petri Haikara toivotti jäsenet tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Sihteerinä toimi Pia
Keski-Korsu. Sääntömää-

räiset vuosikokousasiat
käsiteltiin ripeästi, kuluvat
vuoden toimintasuunnitelmasta keskusteltiin. Yhdistys järjestää PekanPäivien
yhteyteen kalustonäyttelyn
samalla konseptilla kuin
viime kesänä. Tapahtumasta tuli hyvää palautetta ja
tapahtumalla saatiin myös

positiivista julkisuutta.
Esittelemäni SKALajankohtaiset avasivat keskustelun edunvalvonnasta
sekä toimintaympäristössä
tapahtuneissa muutoksista.
Saimme aikaiseksi hyvää
palautetta vietäväksi niin
oman liittomme päättäjil-

le että myös yhteiskunnan
päätöksentekijöille. Paikallisyhdistyksen kokoukset
ovat hyvä tilaisuus vaihtaa
mielipiteitä. Kiitos kutsusta kokoukseen, nähdään
viimeistään PekanPäivien
kalustonäyttelyssä.
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Äänekosken uusi Biotuotetehdas

Metsä Group konserniin kuuluva Metsä Fibre tekee
miljardi-investoinnin uuteen biotuotehtaaseen Äänekoskelle. Mutta mikä oikein on biotuotetehdas?
Eikö tämä olekaan sellutehdas? Pohjantie – lehti
lähti selvittämään asiaa.
Huhtikuussa 2014 iltapäivälehtien etusivut täyttyivät uutisesta suunnitellusta miljardiluokan
tehdasinvestoinnista Suomeen.
Uutinen pääsi yllättämään monet ihan puun takaa, sillä perinteistä savupiipputeollisuutta
ja etenkin metsäteollisuutta oli
ennätetty pitämään maassamme jopa auringonlaskun aloina.
Yleinen mielipide tuntui olevan, että kaikenlaiset mediatietokonepelitalot ja muut ITteknologiajätit olisivat niitä,
joiden vetovoimaan Suomen
talous tulevaisuudessa tulisi nojaamaan. Yhdessä yössä nämä
äänenpainot muuttuivat, nyt
metsäteollisuudesta oli tullutkin
taantumakurimuksen selättäjä
ja koko biotalouden ympärille
nivoutuva ekosysteemi nähtiin
maamme talouskasvun uuden
nousun alustana.
Tuosta Metsä Groupin Ilmoituksesta alkoi ennennäkemätön
kuhina. Kesäkuun 2014 alussa
Keski-Suomen Kauppakamarin järjestämä infotilaisuus
uudesta Biotuotetehtaasta sai
Jyväskylän Paviljongin auditorion täyttymään seisomakatsomoakin myöten. Massiivinen
kiinnostus investointia ja sen
avaamia mahdollisuuksia kohtaan houkutteli paikalle yrittäjiä ja toimijoita ympäri Suomea.
Tuossa tilaisuudessa kuulijoille
annettiin selvät sävelet, lopullis-

ta investointipäätöstä saataisiin
odotella ensi kevääseen saakka
– päätökseen tulisivat vaikuttamaan ympäristövaikutusten
arviointiprosessin lisäksi myös
maailmantalouden ja erityisesti Aasian alueen taloudellinen
kehitys, tuotteiden markkinanäkymät sekä muun muassa
kaavoitukseen, luvitukseen ja
logistiikkaan liittyvät ratkaisut.
Kuukausi toisensa jälkeen nämä
palaset loksahtelivat paikoilleen.
Ympäristö vaikutusten arviointi
(YVA) – prosessi valmistui ennätysajassa, valtiovalta myönsi
valtuudet infrainvestointipaketille (tehtaan kuljetusten turvaamiseksi) ja samaan aikaan
korkealaatuisen sellun kysyntä
jatkoi yhä vain kasvamistaan
etenkin Aasian markkinoilla.
Huhtikuussa 2015 pitkä odotus
palkittiin, kansa lähti torille (Äänekoskella jopa ihan kirjaimellisestikin) ja iltapäivälehdet saivat
otsikkonsa – ”Nyt se on varmaa,
biotuotetehdas tulee!”

Vain investointi
investointien
joukossa?
Vaikka Suomessa investoidaan
jatkuvasti uusiin tuotantolaitoksiin ja tehtaisiin, on nyt tehty
investointipäätös Suomen mittakaavassa tyystin poikkeuksellinen. Se on 1,2 miljardin euron

suuruisena suomalaisen metsäteollisuuden koko historian suurin ja valmistuttuaan tehdas on
koko pohjoisen pallonpuoliskon
isoin puuta jalostavalaitos. Rakennusaikana hanke tulee työllistämään jopa 6000 henkilötyövuotta. Työtä riittänee usealle eri
toimijalle, sillä rakennusurakka
on tarkoitus pilkkoa noin 100
pienempään osaan. Mikä parasta, hankkeen kotimaisuusasteen
arvioidaan nousevan 70%:iin.

Taantumassa kärvistelevälle
Suomelle ja erityisesti maakuntien työllisyystilastojenkin
häntäpäässä majailevalle KeskiSuomelle, tämä on kuin balsamia haavoihin. Uuden tehtaan
pysyvä työllistävävaikutus koko
arvoketjuun on yli 2500 työpaikkaa, joista noin 1500 ovat täysin
uusia työpaikkoja. Suurin osa
näistä kohdentuu raaka-ainehankintaketjuun - metsätalouteen ja kuljetuksiin. Uuden tehtaan myötä luonnollisesti myös
puun käyttö lisääntyy Suomessa.
Arvioiden mukaan lisäystä on
jopa 4,3 miljoonaan kuutiota
ja sen vaikutukset heijastuvat
laajalti koko maahan. Yhteensä
uusi tehdas tulee käyttämään
vuosittain 4,5 miljoonaa kuu-

tiota havupuuta ja 2 miljoonaa
kuutiota koivua. Pääasialliset
puunhankinta-alueet ovat Keski- ja Länsi-Suomi sekä PohjoisPohjanmaa ja Savo. Eri arvioiden mukaan tehtaan tarvitsemat
raaka-ainekuljetukset tuovatkin
100 – 150 uuden yhdistelmäajoneuvon kapasiteetin verran lisää
kuljetettavaa. Tehdas kun nielee 240 puutavarayhdistelmän
ja 70 junanvaunun kuormallisen
verran bioraaka-ainetta jokaisena vuorokautena. Tämmöisten
massojen liikutteluun tarvitaan
kaluston lisäksi mittava joukko
ammattitaitoisia autonkuljettajia. Kuljetusyrityksiin tarvittaneenkin uusia työntekijöitä
kaikkiaan kolmisensataa lisää.
Työllistävien vaikutusten lisäksi
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tuo työtä ja hyvinvointia
käytettäväksi vaikkapa auton
osiin. Tässä konseptissa märän
sellun saanti on oleellista, joten integraatio sellutehtaaseen
kiinnostaa. Kaikkiaan Metsä
Group kehittää tällä hetkellä
kahdeksaa uutta biotuotetta ja
prosessia. Teknologian kehittyessä ja uusien innovaatioiden
avulla tuotepaletti täydentynee
entisestään. Mielenkiinnolla
odotamme mitä esimerkiksi
nanoteknologian nopea kehittyminen tuo biotuotealalle.

ÄÄNEKOSKEN
BIOTUOTETEHDAS
9.

7.

8.
6.

1.
5.
4.

3.
13.

10.

11.

12.

KUITULINJA

TALTEENOTTO

Sellukuidun valmistus

Energiantuotanto ja kemikaalien kierrätys

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kuorimo
Hakekasat
Keitin
Pesu
Valkaisu
Kuivaus
Selluvarasto

2.

Haihduttamo
Soodakattila ja turbiini
Kaustisointi
Meesauuni
Kuoren kaasutus
Tehdaskonttori

tehdas tuo myös kipeästi kaivattua vientituloa ulkomailta
Suomeen, sillä tehtaan tuotannon vaikutus koko Suomen
viennin vuosivolyymiin on +
0,5 miljardia euroa. Viennistä
puolet suuntautuu yksin Kiinan markkinoille. Merkittäviä asioita, joiden perusteella
investointi lienee lööppinsä
ansainnut.

Bio (mikä?)
tuotetehdas
Äänekoskella on tehty sellua
jo vuodesta 1985 alkaen. Tehtaan tullessa 30 vuoden ikään
on ollut jo vuosia selvää, että
ikääntynyt sellutehdas täytyisi
pian uudistaa (tai lakkauttaa).
Tehtaan kunnostamisen si-

jaan päätettiin se nyt korvata
kokonaan uudella tuotantolaitoksella. Tuota korvaavaa
tuotantolaitosta ei kuitenkaan
kutsuta sellutehtaaksi, vaan
siitä tulee käyttää nimitystä
biotuotetehdas. Vaikka uuden tehtaan tuotannosta on
(ainakin alkuvaiheessa) 80%
sellua, on sen tarkoitus toimia
tyystin uudenlaisen biotalouden ekosysteemin alustana.
Tämä tarkoittaa, että selluloosan valmistamisen yhteydessä
syntyvät sivutuotevirrat hyödynnettäisiin raaka-aineena
uusien biotuotteiden valmistuksessa. Toki perinteisellä sellutehtaalla valmistetaan näistä
sivuvirroista jo tänäkin päivänä mm. mäntyöljyä, tärpättiä,
kaukolämpöä ja biosähköä.
Äänekoskella voidaan jatkos-

sakin tuottaa biosähköä uuden
tehtaan sellukattiloista vapautuvasta höyrystä, nyt jopa 2
terawattituntia vuodessa. Se
vastaa suunnilleen neljännestä Loviisan ydinvoimalan
tuotannosta. Uudenalaisessa
biotehtaan ekosysteemissä
(totuttujen tuotteiden lisäksi),
sivuvirroista voitaisiin vielä
valmistaa vaikkapa lannoitteita, biokaasua, metanolia
ja jopa tekstiilikuituja. Tekstiilikuitujen valmistamista
sellusta on itse asiassa tutkittukin jo jonkin aikaa, ainakin vuodesta 2009 alkaen.
Samaan aikaan Metsä Group
on hionut yhteistyötä myös
Elastopol Oy:n kanssa, jonka
koelaitos Sastamalassa tuottaa
sellusta ja muovista uudenlaisia biokomposiittivalmisteita

Logistiikka on
kilpailukyvyn
avaintekijöitä
Metsä Group on koko hankkeen suunnitteluvaiheen ajan
painottanut logistiikan toimivuuden merkitystä tehtaan
toteutumisen kannalta. Viesti päättäjille on ollut vahva,
alempiasteinen tieverkko
sekä pääväylät on saatava toimimaan. Metsä Groupin on
tuonut vahvasti julkisuuteen
omaa ”logistiikan pullonkaulat” - listaustaan. Listalla merkittävimmät pullonkaulat ovat
eritasoliittymisen puuttuminen
VT4 ja VT13 risteyksestä, liikennejärjestelyt Äänekosken
kohdalla, Teiden 633 ja 627
kunto, Äänekoski-Jyväskylä
välisen radan sähköttömyys,
Äänekosken kadut sekä Vuosaaren väylän syvyys. Yritys
on systemaattisesti korostanut,
ettei tehdaspäätöstä voida tehdä ellei logistiikan sujuvuuden
varmistavista inframäärärahoista ole takeita. Kuluvan
vuoden helmikuussa hallitus vastasi huutoon ja päätti
kohdentaa Äänekosken bio-

tuotetehtaan kokonaisuuden
liikenneyhteyksien parantamiseen noin 150 miljoonan
euron valtuuden. Työt ovat jo
käynnistyneet.
Maamme infran korjausvelka lähenee nyt 2,5 miljardia
euroa, samalla painorajoitukset tieosuuksilla ja silloilla lisääntyvät päiväpäivältä. Teiden kunnolla on suora yhteys
kuljetuskustannuksiin ja siten
kansantaloutemme logistiseen
kilpailukykyyn. Maantieteellisestä sijainnistamme ja pitkistä
etäisyyksistämme johtuen annamme jo nyt 2-3% ”tasoitusta” korkeammilla logistiikkakustannuksillamme pahimpiin
kilpailijamaihimme verrattuna.
Yhtälössä ei olisi oikein varaa
infran rappeutumisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Erityisesti metsäteollisuudelle on
elintärkeää pitää myös alempiasteinen tieverkko liikennöitävässä kunnossa. Tämä on perusteltua sillä Suomi havittelee
paikkaa maailman johtavana
biotalouden kärkimaana. Tämän tavoitteen saavuttaminen
edellyttää kustannustehokasta
raaka-aineen hankintaketjua
sekä bioraaka-aineiden mahdollisimman korkea-asteista
jalostamista nykyteknologialla. Oleellisin osa on uuden
teknologian kehittäminen
ja käyttöönotto, sekä ennen
kaikkea uusien biotuoteinnovaatioiden löytäminen. Äänekosken uusi biotuotetehdas on
hyvä avaus tällä tiellä. Suomi
elää metsästä – yhä ja edelleen
tänäkin päivänä.
Teksti: Mikko Voutilainen
Kuvat: Metsä Group

SKAL Nuortenryhmä kokoontui
Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n alue- ja erikoisjärjestöjen edustajista koottu
13-henkinen nuortenryhmä
aloitti uuden kaksivuotisen
toimikautensa toukokuun alussa Jyväskylässä pidetyssä kokoontumisessa. SKAL Nuortenryhmän tarkoitus on tuoda
järjestön toimintaan myös nuorempien jäsenyrittäjien ääntä
kuuluviin, ideoiden, kehitysehdotusten ja kannanottojen
avulla. Ideaalitilanteessa ryhmä tulee toimimaan tiiviissä
keskusteluyhteydessä Suomen
Kuljetus ja Logistiikka SKAL
ry:n hallituksen kanssa, tuoden
nuorten yrittäjien äänen kuuluviin suoraan järjestön päättäviin elimiin. Vastuu ryhmän
toiminnasta on ilahduttavasti
hajautettu maakuntiin, ryhmän
vetäjinä kun toimivat toiminnanjohtajat Taavi Heikkinen
(SKAL Pohjois-Suomi ry) ja

Mikko Voutilainen (SKAL
Keski-Suomi ry).
Ensimmäisessä tapaamisessaan ryhmä paneutui tutkiskelemaan SKAL:n brändiä.
Päivien aikana käsiteltiin
laajasti niitä mielikuvia joita
järjestöstä on, niin jäsenten
kuin ei-jäsentenkin keskuudessa. Järjestön brändin vahvistamiseksi mietittiin erilaisia vaihtoehtoja. Ryhmä pohti
lisäksi mm. viestinnän kehittämistä ja markkinoinnin eri
mahdollisuuksia koko järjestön aseman vahvistamiseksi
kuljetusalan toimijakentässä.
Kaksipäiväinen tapaaminen
sujui tulostenkin valossa erinomaisesti, kiitos ryhmän jäsenyrittäjien aktiivisen osallistumisen teemojen käsittelyyn.
SKAL Pohjois-Suomi ry:n
edustajina ryhmässä toimivat
Petri Kaarninen (Tornio) ja
Petri Karjalainen (Oulu).

Vartiamäki, Kim Rajalin, Essi
Mäkelä, Kalle Alanen ja Mikko Voutilainen.
SKAL Nuorten tiimin jäsenet, osa yhdistyksistä vaihtaa jäsentä kesken kauden.
Alanen Kalle Sisä-Suomen
Kuljetusyrittäjät ry, Finnilä
Antti Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry, Helistölä Jarno
Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, Jernmark Rainer Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät
ry, Karjalainen Petri SKAL
Pohjois-Suomi ry, Kaarninen
Petri SKAL Pohjois-Suomi
ry, Kähkönen Riikka SKAL
Pohjois-Suomi ry, Koivisto
Antti Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, Mäkelä Essi
SKAL Pohjanmaa ry, Ojala
Timo SKAL Keski-Suomi
ry, Paukama Tuomas SKAL
Keski-Suomi ry, Rajalin Kim

Osallistujat vasemmalta: Rainer Jernmark, Mikko Räsänen, Nina Vertomaa, Timo Ojala, Jarkko Vartiamäki, Kim
Rajalin, Essi Mäkelä, Kalle Alanen ja Mikko Voutilainen.
SKAL suoritealat ry, Räsänen Mikko Kaakkois-Suomen
Kuljetusyrittäjät ry, Vartiamäki
Jarkko Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Vuojolainen Anssi
SKAL Itä-Suomi ry, Vertomaa Nina SKAL, Voutilainen
Mikko SKAL Keski-Suomi
ry, Heikkinen Taavi SKAL

Pohjois-Suomi ry.
Teksti: Mikko Voutilainen
Kuva: Taavi Heikkinen
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Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Brysselissä 5.–6.5.2015
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät yhdistettiin EU-edunvalvontaan
keskittyvään tutustumismatkaan. Järjestely oli aikaa ja kustannuksia säästävä. Matkan ohjelma oli erittäin tiivis ja aikataulu meni heti
aluksi uusiksi kun lentokone tuli tunnin myöhässä Brysseliin. Onneksi
ehdimme kuitenkin sovittuun vierailuun Euroopan parlamenttiin ja
pääsimme tapamaan Meppi Merja Kyllöstä. Hän selvitti meille miten

valmistelu ja päätöksenteko parlamentissa sujuvat. Työtä Merjalla
oli kyllä riittävästi ja oli ilo huomata että hän otti suomalaisen liikennetoimialan asiat lähelle sydäntään ja puolustaa suomalaisen
tavaraliikenteen etuja. Kävimme myös katsomassa istuntosalin,
vaikuttava paikka.
Seuraavaksi Komission
toimintaan meidät perehdytti Jyrki Kataisen kabinetin jäsen Aura Salla.
Kataisen vastuulla on investointipaketti jolla pyritään etsimään rahoitusta
yritysten hankkeisiin joihin perinteistä rahoitusta ei
ole saatavilla. Aura kertoi
tästä työstä ja kiertueesta
jolla rahoitusta tarvitsevia
yrityksiä etsitään. Rahoitusta tarjoamalla saadaan
investoinnit käyntiin ja talouskasvu käyntiin.

Yhteiskuva Berlaymontin edessä.

Parlamentista jatkoimme
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan. Siellä meidän isäntänä toimi Suomen
Yrittäjien kansainvälisten
asioiden päällikkö Thomas Palmgren. Hän kertoi
hyvin selventävästi mikä
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on ja miten se
vaikuttaa päätöksentekoon
EU tasolla. Täällä nautimme myöhäisen lounaan ja
se olikin erityisen maittava. Lounas tulikin tarpeeseen, olihan päivä alkanut
aamulla Suomessa jo 5.00.

Lounaan jälkeen majoituimme hotelliin ja
pikaisen vaatteidenvaihdon jälkeen suuntasimme
SKAL ry:n pysyvän EUedunvalvojan Pasi Moision
luona vierailulla. Toki Pasi
oli ollut meidän mukana
koko päivän. Pasin luota
suuntasimme Brysselin
keskustaan illalliselle.
Tiistaina aamupalan
jälkeen Pasi Moisio otti
meidän vastaan SKAL
ry:n Brysselin toimistolla.
Pasi oli koonnut tietopaketin Brysselin toimiston

hoitamista tehtävistä ja
hänen ja henkilökunnan
edunvalvontaedustuksista. SKAL ry tekee edunvalvontaa koko suomalaiselle liikennesektorille,
mukana on SKAL ry, Autoliikenteen työnantajat,
Linja-autoliitto, Suomen
Yrittäjät ja Taksiliitto.
Pasilla ja henkilökunnalla riittää tekemistä, mutta
hyvin he ovat työnsä hoitaneet. Osoituksena luotettavuudesta on juuri se että
SKALin edunvalvontaan
luottaa myös monet muut
järjestöt.

040 840 58 91 ktk-kemi.fi

Tutustumisreissun lopuksi oli vierailu Euroopan komission liikenteen
pääosastolle, DG Move.
Siellä maaliikennepoliittisen yksikön virkamies Andreas Nägele selvitti meille miten päätöksentekoon
meneviä asioita valmistel-

laan. Hän oli myös käsitystä Suomen olosuhteista ja
tieliikenteen ongelmista.
Seuraavaksi olikin jo
bussimatka hotellin kautta Brysselin lentoasemalle.
Matkalla saatiin vielä kokea ruuhkaan, lipputanko
oli kaatunut raitiovaunun
ajolangalle ja se aiheutti
jonkun laisen liikennekaaoksen. Lentokoneeseen kuitenkin ehdittiin
hyvin. Kokonaisuutena
matka perehtymään EUedunvalvontaan ja päätöksentekoon oli erittäin
antoisa. Kiitos SKAL ry:n
Brysselin toimiston henkilökunnalle ja tietysti vierailupaikkojen isännille
vieraanvaraisuudesta.
Kuvat: Saara Miettinen
Teksti: Taavi Heikkinen

Meppi Merja Kyllösen vieraana Euroopan parlamentissa.

Revontulentie 6, 93600 Kuusamo
info@kuusamonktk.fi
(08) 853 460
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Tornion autoilijailta
Park Hotel
Torniossa 16.5.2015
Tornion autoilijailta pidetiin
16.5.2015 Park Hotel Torniossa. Autoilijailta kiinnosti alueen kuljetusyrittäjiä,
paikalla oli yhteensä 26
osallistujaa. Tilaisuus aloitettiin tervetulokahveilla ja
vaihdettiin kuulumiset.
Tornion Kuorma-autoilijat
ry:n puheenjohtaja Juhani
Maliniemi avasi autoilijaillan ja toivotti jäsenet ja
yhteistyökumppanit tervetulleeksi.
CT Finland Oy Jarmo Latvala toi näytille DAF esittelyauton. Lisäksi Jarmo kertoi uusien kuorma-autojen
myynnin tilanteesta sekä
DAF:n markkinaosuudesta. Lisäksi hän kertoi uusista kumppaneista merkkihuollon järjestämiseksi.
CT Finland Oy:n palveluvalikoimaan sisältyy myös
kuorma-auton vuokrauspalvelut.
Jukka Pakaslahti Teboililta
kertoi ajankohtaiset kuulumiset poltto- ja voiteluaine
maailmasta. Jukalla kertoi
kattavan katsauksen Teboilin tuotteista ja palveluista
kuljetusyrittäjille, mutta
mielenkiintoisin uutinen
varmaan oli kortittoman
tankkauksen tuleminen
myös Teboilin raskaan liikenteen pisteille. Lisäk-

VEROKONSULTOINTI
Markku Immanen toimii Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n
veroasiantuntijana suorittaen tilinpäätös- ja verokonsultointiin liittyviä
toimeksiantoja seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

si Jukka muistutti euro 6
päästönormin myötä auton
valmistajien muuttuneista
moottoriöljyvaatimuksista.
Teboil on luokitellut öljyt
myös uudelle kalustolla.
Mika Kanto esitteli Kemin Autohuolto Oy:n palveluvalikoimaan raskaan
liikenteen tarpeisiin. Yrityksellä on laajat palvelut,
sisältäen mm kolarikorjausta, moottorin optimointia,
testauslaitteet, piirturien ja
nopeudenrajoittimet sekä
AD-Blue asennukset. Toimipisteet ovat Kemissä ja
Torniossa.
Seuraavaksi oli vuorossa
SKALin ajankohtaiset. Autoilijaillan ohjelmassa oli:
• Mitta ja massa muutoksesta kohta kaksi vuotta,
mitkä on vaikutukset
• ASKI-palvelun esittely
• OiRA, ilmaiset ja helpot
välineet vaivattomaan riskinarviointiprosessiin
• Uusimmat palkkataulukot ja muut kustannusmuutokset
• Ammattipätevyys, perustaso ja jatkokoulutuspäivät
• Uutiset edunvalvonnasta
• Alueyhdistysten yhdistyminen

Markku Immanen
Puh. 0400 202 894
markku.immanen@skal.fi

Tornion autoilijailta.

Lisäksi SKAL PohjoisSuomi ry:n puheenjohtaja
Kyösti Ketola toi autoilijailtaan osallistuvilla jäsenille
omat terveiset. Kyösti kertoi
alueyhdistysten yhdistymisen parantavan jäsenpalveluita koko toiminta-alueella
sekä lisäävän yhdistyksen

Työsuojelun peruskurssi, kuljetusala
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Nuojamiestentie 7, 00400 Helsinki
1. jakso 16.–18.11.2015 Helsinki

yritysten perustamiset
yhtiösopimusten ja -järjestysten muutokset
sukupolvenvaihdokset
toimintamuodon muutokset
fuusiot ja diffuusiot
yrityskaupat ja liiketoiminnan luovutukset
yritysjärjestelyt

2. jakso 13.–14.1.2016 Helsinki

Työsuojelun peruskurssi antaa hyvät toimintaedellytykset parantaa kuljetusyrityksen ja työpaikan työturvallisuutta sekä edistää työhyvinvointia. Koulutuksessa keskitytään kuljetusalan työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin keskeisiin ongelmakohtiin ja niiden parantamiseen.
Tästä kurssista hyväksytään kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyteen oikeuttavaksi jatkokoulutukseksi kaksi päivää.
Osallistumismaksu: SKAL jäsenyritys 475 € + alv. 24 % • Muut 575 +alv. 24 %
Hintaan sisältyy kurssimateriaali sekä lounaat ja kahvit.

painoarvoa ja näkyvyyttä
niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
Kiitokset yhteistyökumppaneille ja jäsenille autoilijailtaan osallistumisesta.

Traktoriliikenne haltuun
TRAKTORI TIELIIKENTEESSÄ
•
•
•
•
•

Ainoa teos traktorin tieliikennekäytöstä Suomessa.
Tarpeelliset säädökset havainnollisesti
vihdoinkin yksissä kansissa.
Kaikille traktorinomistajille ja -kuljettajille.
Oppimateriaaliksi koulutuksiin.
Myös e-kirjana.

SUO

MEN
AINO
A
TRAK
TORIKIRJ
A

Ilmoittautuminen: viimeistään 30.10.2015 • kari.suutarinen@skal.fi
Nimi, yritys, yhteystiedot ja laskutusosoite.

TUTUSTU JA TILAA!

Osanottovahvistus lähetetään noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

SKAL:n jäsenhinta 29,00 € + alv.

Kurssipaikka: Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
• Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

WWW.SKAL.FI/SHOP

Majoitus: SKAL:n sopimushinta, jos varaat majoituksen Hotelli Haagasta
http://www.hotelhaaga.fi/
Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14
vrk ennen tilaisuutta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos
poisjäännistä ei ilmoiteta viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta, veloitetaan koko maksu. Osallistujan voi
vaihtaa veloituksetta, vaihtumisesta tulee ilmoittaa etukäteen.

Normaalihinta 44,00 € + alv.
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Maaselän Kuorma-autoilijat ry:n
vuosikokous Kärsämäellä
Maaselän Kuorma-autoilijat ry
vuosikokous pidettiin 14.3.2015
klo 16.00 alkaen Paakarin pysäkillä Kärsämäellä. Kokous
oli järjestetty sopivasti samalle
päivälle kuin Kalajoen kokous,
joten minulla ja Wetteri Powerin
Jussi Paanasella oli lyhyt matka
tulla kokoukseen suoraan Kalajoelta.
Yhdistyksen huvitoimikunta
oli järjestänyt kokouksen alkuun
munkkikahvit, maksupuolen
hoiti kyllä Wetteri Power Oy,
kiitos heille.
Itse kokous alkoi yhteistyökumppaneiden esityksillä. Wetteri Power Oy:n Jussi Paananen
esitteli Volvon kuorma-autojen

uutta mallistoa. Lisäksi he myyvät Renaultin hyötyajoneuvoja
mikä laajentaa hyvin mallistoa
varsinkin pieniin hyötyajoneuvoihin. Lisäksi Jussi kertoi esityksessään Volvoon saatavasta
etuakselin erillisjousituksesta
jollä päästään henkilöautomaiseen ajotuntumaan sekä Volvo
Dynamic Steering nimellä markkinoitavaa ohjauksentehostimen
lisäosaa jolla ohjaus saadaan todella kevyeksi käyttää.
Myyntipäällikkö Markku Erholtz IFiltä kertoi laajasti kuljetusyrittäjälle hyödyllisistä
vakuutuksista ja palveluista.
Markun esityksessä oli hyvin
eritelty yrittäjän vastuita ja velvollisuuksia sekä ratkaisut miten

riskeihin voi varautua jo ennen
kuin mitään tapahtuu.
Esitysten jälkeen aloitettiin
varsinainen vuosikokous. Puheenjohtaja Ari Pesonen ja sihteeri Risto Liuska olivat hoitaneet paperit kuntoon ja kokous
eteni sujuvasti. Paikallisyhdistyksen toimintaan oltiin hyvin
tyytyväisiä, varsinkin huvitoimikuntaa sai erityismaininnan
pikkujoulujen järjestämisestä.
Lopuksi pidin SKALin ajankohtaiset. Tietopaketti aiheutti
ihan mukavasti keskustelua ja
ajatuksia vaihdettiin. Kiitos
Maaselän Kuorma-autoilijoille
kutsusta kokoukseen, oli mukava olla paikalla.

Oulujokivarren Kuorma-autoilijat ry:n
vuosikokous
Oulujokivarren Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokous pidettiin
25.2.2015 klo 18.00 alkaen ammattiopisto Luovin tiloissa Muhoksella. Olin tulossa Kainuun
Prikaatin VMTK-päiviltä ja liian
tiukan aikataulun seurauksena
myöhästyin hieman kokouksen
alusta. Yhteistyökumppanit
Jukka Pakaslahti Teboililta ja
Jari Panuma Scanialta pitivät
omat puheenvuorot. Molempien esityksissä olikin kuljetusyrittäjälle ajankohtaista tietoa,
kiitos kumppaneille. Sitten olikin minun vuoro pitää SKALin
ajankohtaiset. Myös tässä meeriaalissa oli kuljetusyrittäjän mielenkiintoa herättäviä juttuja, ainakin lähestyvät eduskuntavaalit
ja tienhoito aiheuttivat keskustelua. Ajankophtaisten jälkeen

Oulujokivarren Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokous.
päästiin aloittamaan varsinainen
kokous, joka eteni puheenjohtaja Sulo Karhulan ja sihteeri
Markku Juntusen tahdittamana.
Kokous eteni rutiinilla ja asiat
saatiin päätettyä. Hallitukseen
saatiin uusi jäsen kun ammattiopisto Luovin Timo Matila tuli

valituksi. Tervetuloa mukaan
myös hallituksen toimintaan,
Timo on ollut yhdistyksen
muussa toiminnassa mukana jo
aikaisemmin. Kiitos yhteistyökumppaneille tuesta ja Luoville
kokoustiloista ja tarjoiluista.

Oulun Kuormaautoilijat ry:n
vuosikokous

Scania Suomi Oy tarjosi hyvät puitteet kokouksen järjestämiseksi.
Oulun Kuorma-autoilijat ry:n
vuosikokous pidettiin 10.4.2015
klo 18.00 alkaen Scania Suomi
Oy:n toimipisteessä Oulussa.
Kokouksen aluksi Asiakaspalvelupäällikkö Markku Heikkala
esitteli toimitilat ja henkilökuntaa. Kävimme tutustumassa korjaamon ja varaosavaraston toimintaan. Oli kiinnostavaa nähdä
nykyaikainen raskaan kaluston
korjaamo ja kokousvierailla olikin paljon korjaamon toimintaan
liittyviä kysymyksiä. Myös palvelumyyjä Antti Törrö oli mukana, hän toimii palveluratkaisujen
myyjänä Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun maakuntien alueella.
Vuosikokous aloitettiin klo
19.15 kokouskahveilla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Jani Palosaari ja sihteeriksi minut. Sääntömääräiset vuosikokousasiat käsiteltiin huolellisesti, mutta ripeästi.

Oulun Kuorma-autoilijat ry:n
puheenjohtaja vaihtui. Jani Palosaari ei ollut enää käytettävissä
ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mikko Fali ja varapuheenjohtajaksi Lassi Hauru.
Kokouksessa pohdittiin myös
alueyhdistyksen puheenjohtajatilannetta ja vuosikokous päätti
esittää alueyhdistyksen puheenjohtajaksi Kyösti Ketolaa.
Kokouksen lopuksi päätettiin
aloittaa selvitystyö sääntöjen
muuttamiseksi, säännöistä on
tavoite tehdä nykyaikaisemmat
ja joustavammat.
kokouksen jälkeen Scania tarjosi käyttöömme saunatilat sekä
tarvittavat virvoikkeet. Saunassa
jatkettiin keskustelua niin toimialamme ajankohtaisista asioista,
Scanian tarjoamista palveluista
sekä tutustuttiin henkilökuntaan.
Suuri kiitos Scania Suomi Oy:lle
kokouspaikasta sekä tarjoiluista.

Kalajoen Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokous
Kalajoen Kuorma-autoilijat
ry:n vuosikokous pidettiin
14.3.2015 Hotelli Lokkilinnassa Kalajoen hiekkasärkillä. Kokoustilasta oli
mahtavat näkymät merelle.
Puheenjohtaja Juha Rahkola avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kutsuvieraat
tervetulleeksi. Seuraavaksi
olikin vuorossa maistuva
lounas. Paikalle olikin saapunut runsaasti yhdistyksen
jäseniä, myös uusia jäseniä
oli paikalla.
Täydellä vatsalla olikin
hyvä aloittaa kutsuvierai-

listo pakettiautoista ihan
raskaimpiin kuorma-autoihin. Kiitos Jussille kattavasta esityksestä.
SKALin ajankohtaisissa
käsiteltiin mm vaaliteemoja, EU-edunvalvontaa,
tienhoitoa, tieliikennelain
kokonaisuudistusta, mittaja massa-asiaa, ammattipätevyyttä ja jäsenhankintaa.
Mari, Oskari ja Marjatta viihtyivät kokouksessa.

den puheenvuorot. Wetteri
Oy:n Jussi Paananen esitteli
uutuudet Volvo ja Renault
kuorma-autojen mallistos-

sa sekä kertoi Wetteri Power
Oy:n tarjoamista palveluista. Volvolla ja Renaultilla
onkin yhdessä kattava mal-

Kokousvirkailijoiden valinnassa koin taas yllätyksen
kun tulin valituksi kokouksen puheenjohtajaksi, kiitos
luottamuksesta. Kokous
saatiin pidettyä ripeästi,

asiat oli hyvin valmisteltu. Myös kuljetusmessu ja
liittokokousreissusta keskusteltiin. Kokouksessa
oli muutenkin hyvä ja keskustelua edistävä ilmapiiri.
Puheenjohtaja Juha Rahkola
oli valinnut hyvät kokouspaikan, ikkunoista avautui
mahtavat näköalat Kalajoen hiekkasärkille. Sääkin oli
aurinkoinen, ei ollut puhetta
oli Juha tilannut hyvän sään
vai kävikö vain hyvä tuuri.
Hyvin kokouksessa viihdyttiin ja kiitos kun sain olla
vieraana.
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Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n
vuosikokous
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n
vuosikokous pidettiin 1.4.2015
klo 11.00 ravintola Wanhalla
Kerholla Kajaanissa. Kokous
aloitettiin hyvällä lounaalla, Wanhan kerhon ruokaa ei
ole turhaan kehuttu. Paikalla
olikin hyvä edustus Kainuun
alueen kuljetusyrittäjiä.
Puheenjohtaja Pekka Seppänen oli estynyt saapumaan
kokoukseen, joten kokouksen
avasi varapuheenjohtaja Pekka
Haapalainen. Alkuun pidettiin
yhteistyökumppaneiden puheenvuorot Päivi Herranen
ja Ismo Huotari esittelivät
Raskone Oy:n liiketoimintaa
Kainuun alueella. Heidän palveluvalikoima on laaja. Raskaan kaluston palvelut ovat
useimmille tuttuja, mutta tarjolla on palveluita myös kevyeen kuljetuskaluston huoltoon
ja korjaukseen. Päivi ja Ismo
esittelivät Raskone Oy:n uudistuneen palvelukonsepti.
Teboil Oy:n Jukka Pakaslahti
esitteli uusimmat kuulumiset
poltto- ja voiteluainemarkkinoilta. Raskaiden kuorma-autojen päästöluokan muuttuminen Euro 6-luokkaan aiheutti
muutoksia myös voiteluainei-

Kokousväki kuunteli mielenkiinnolla muutoksia raakapuun kuljetuksista.
den vaatimuksiin. Teboil Oy:n
voiteluainevalikoimassa on
tuotteita niin uuteen kuin hieman vanhempaan kuljetuskalustoon.
Liikeystävien puheenvuorojen jälkeen aloitettiin vuosikokous. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Hankkila
ja sihteeriksi minut. Kokous
eteni vauhdikkaasti, tilit ja
toimintasuunnitelmat saatiin
hyväksyttyä.
Kainuun Kuljetusyrittäjät
ry:n vaihtoi puheenjohtajaa,
uudeksi puheenjohtajaksi tuli
Pekka Haapalainen. Onnittelut
Pekalle.
Kokouksessa valittiin myös
edustajat alueyhdistyksen vuo-

Kuusamon
Kuljetusyrittäjät ry:n
vuosikokous

Keskustelua ruokaa odotellessa.
Kuusamon Kuljetusyrittäjät
ry:n vuosikokous pidettiin
29.3.2015 Hotelli Kuusamossa. Tilaisuus aloitettiin
ruokailulla, johon oli kutsuttu
jäsenten lisäksi myös veteraanijäseniä. Pöydissä saatiinkin
hyvää keskestelua niin nykyisestä maailmanmenosta kuin
aikaisemmista vuosikymmenistä. Puheenjohtaja Erkki Pitkänen puhui tilaisuuden aluksi.
Hänen puhe korosti yhteistyö
ja yhdessä tekemisen voimaa.
Lisäksi Erkki muistutti antamaan äänensä eduskuntavaaleissa.
Minun pitämä ajankohtaiskatsaus herätti keskustelua,
etenkin tien talvikunnossapi-

Limingan Raskashuolto Oy tarjoaa hyötyajoneuvojen,
raskaankaluston sekä paketti- ja henkilöautojen
kattavat huolto- ja korjauspalvelut.
 Yrityksellämme on A-jarrulupa.
 Tarjoamme myös katsastus- ja varaosapalvelun.
 Käytössämme ovat uusimmat vikadiagnostiikkalaitteistot joilla hoituvat henkilöautojen,
raskaankaluston, linja-autojen ja perävaunujen
vikakoodien luku/nollaus.


don taso herätti keskustelua.
SKALin vaaliteemat nähtiin
hyvinä ja toteuttamiskelpoisina. Etenkin ulkomaalaisten
kuljetusliikkeiden harjoittaman laittoman kabotaasin
valvontaa ja rangaistuksia haluttiin kiristää.
Ruokailun ja kahvin jälkeen
aloitettiin kokous. Sihteeri
Maija Salmivaara oli koonnut
kokousmateriaalin ja kokous
sujui oikein ripeästi. Päätökset tehtiin ja luottamustoimiin
valittiin henkilöt.
Kiitos kokousväelle antoisista keskusteluista, oli mukava
käydä teitä tapaamassa Kuusamossa.

sikokoukseen sekä Kainuun
Kuljetusyrittäjät antoivat omat
esitykset alueyhdistyksen puheenjohtajaksi että hallituksen
jäseneksi.
Kokouksen lopuksi Sakari
Hankkila puhui toimintaympäristön muutoksista raakapuun
kuljetuksissa. Sakarin pitkä
ura kuljetusyrittäjänä antaa
painoarvoa hänen mielipiteille ja Sakarin näkemykset alan
ongelmista kiinnostivat koko-

www.liminganraskashuolto.fi
usväkeä.
Kiitos yhteistyökumppaneille
tuesta sekä paikallisyhdistyksen hallitusta kokousjärjestelyistä.
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Kari J. Hartikainen yrittäjänä jo yli
30 vuotta
Hartikaisen mukaan hinaustyö
on nimenomaan palveluammatti, jossa olennaista on ihmisten
auttaminen pois hankalista paikoista ja tilanteista. Asiakkaan
kiitos auttaa jaksamaan pitkistä
työrupeamista huolimatta. Kari
J. Hartikainen Oy:n kunniaasiana on tuot-taa laadukasta,
nopeaa ja luotettavaa palvelua
koko Pohjois-Suomen alueella. Taitava henkilökunta hoitaa
kaikkien ajoneuvojen hinaukset
ja ojasta vedot tehokkaasti ja
luotet-tavasti. Auton voi vetää
ojasta monella tavalla, – mutta tärkeää on tehdä se niin, ettei ajoneuvoon tule enää lisää
vaurioita. Vaikeissa tilanteissa
on erityisen tärkeää saada apua
mahdollisimman pian.

Rautainen
ammattilainen
Kari J. Hartikaisella tuli elokuussa 2014 täyteen 30 vuotta
yrittäjänä. Hartikainen perusti
ensimmäisen hinausalan yrityksensä v:na 1984 Ouluun.
Aluksi kukaan muu ei uskonut
alan kannattavuuteen, mutta nyt
Hartikainen on toiminut täysipäiväisenä ja menestyksekkäänä
yrittäjänä jo kolmen vuosikymmenen ajan. Alkuajoista niin
hinausautot kuin ala muutenkin
ovat kehittyneet huimasti. Nykyään Kari J. Hartikainen Oy:n
toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi; Pohjois-Pohjanmaa
ja Lappi. Päivystyspisteet ovat
kolmella eri paikkakunnalla;
Oulussa, Muhoksella ja Rovaniemellä. Koska maantieteellinen alue on laaja, pitää hinausautojen ja miesten olla valmiina
lähtöön kaikkina vuorokauden
aikoina. Myös raskashinausautot
ovat koko ajan lähtövalmiudessa
sekä Oulussa että Rovaniemellä.

Elämäntyönä
hinausala
Hartikainen itse on hinausalan
kovan luokan ammattilainen ja
huippuosaaja, joka on opettanut
myös kymmeniä uusia työntekijöitä alalle. Kari J. Hartikainen
on ollut koko uransa ajan alan
aktiivinen tiennäyttäjä, joka on
omalla työllään vahvasti vaikuttanut hinausalan toimintaan ja
kehittymiseen Pohjois-Suomessa. Hinaustoiminta on ollut ja on
edelleen Karille varsinainen Elämäntyö. Se tarkoittaa täydellistä sitoutumista työn tekemiseen
tunteja ja kilometrejä sen enempää laskematta. Työtä tehdään
edelleen yhtä innokkaana ja suurella sydämellä kuin 30 vuotta
sitten. Kari onkin saanut lisää
tuulta pur-jeisiin palattuaan kotiseudulleen v:den 2015 alusta,
ja on täynnä uusia suunnitelmia.

Jos johonkin tarvitaan vankkaa
osaamista ja rautaista ammattitaitoa, se on raskaankaluston
hinaamisessa. Ammattitaito
korostuu raskaan liikenteen
onnettomuuksissa, jotka ovat
yleensä pitkäkestoisia ja aiheuttavat siten haittaa liikenteen
sujumiselle sekä liikenneturvallisuudelle. Esim. jos turverekka,
säiliöauto tai linja-auto suistuu
tieltä ja mahdollisesti jopa kaatuu, pienikin arviointivirhe voi
aiheuttaa suuren taloudellisen
vahingon. Varsinkin kaatuneen
rekan ja linja-auton nosto vaatii
kokenutta ammattilaista. Hankalissa paikoissa apuna voidaan
käyttää myös autonosturia. Perinteisen raskashinauksen lisäksi
raskashinausautoilla on vedetty
valtavia tehdassiiloja, polttoainesäiliöitä, asfalttikoneita, kaivinkoneita ym. erikoisempia
laitteita. Sitä ei välttämättä aina
huomaakaan mitä hi-nausautolla

voi tehdä ja mitä kaikkea taitava
hinausmies osaa ja pystyy tekemään.
Vuosien varrella on ollut vaikeitakin tilanteita, joista kaikista
on selvitty kunnialla. Yksikään
tilaus ei ole jäänyt hoitamatta.
’ Voisipa sanoa, että olen haastavien tilanteiden erikoismies’
Kari sanoo itsestään ja naurahtaa. – Mitä vaikeammalta tilanne ensisilmäykseltä näyttää, sitä
enemmän innostun tehtävästä.
Aimo annos rohkeutta ja pelottomuutta täytyy hinausmiehellä
myös olla, sillä muuten ei selviä
kaikista eteen tulevista tilanteista. Työ on joskus vaarallistakin,
siksi se vaatii huolellisuutta ja
tarkkuutta.

Laaja verkosto
ja paljon
yhteistyökumppaneita
Mikään ajoneuvo ei ole yrittäjälle liian suuri tai pieni. Kari J.
Hartikainen Oy. hinaa niin mopot ja moottoripyörät, mopoautot ja henkilöautot, pakettiautot
ja matkailuautot, kuorma-autot,
linja-autot ja täysperävaunut
kaikki yhtä huolellisesti. Lisäksi yritys voi hi-nata erikoisetkin
ajoneuvot perille määränpäähän.
Hinausauto hinaa niin aura-autot
kuin tiekarhut, traktorit, mönkijät, moottorikelkat, sähkötrukit, pyöräalustaiset nostokorit
ja bobcatit. Onpa Kari itse hinannut sirkusvaunuakin ja muita
eläintenkuljetusautoja.
Kari J. Hartikainen on aloittanut lukkoon menneiden auton
ovien avaamisen ensimmäisenä Pohjois-Suomessa. Auton
ovien avaaminen naarmuakaan
jättämättä vaatii taitoa ja erityisosaamista, ja myös erikois-

välineitä. Tilanteissa joissa auto
on käynnissä ja joku on autossa
eikä saa ovia auki, on nopeus
ja taito valttia. Yrityksen toimintaan kuuluu myös autojen
apukäynnistykset nopeasti ja
turvallisesti.
Kari J. Hartikainen Oy kuuluu SKAL Suomen Kuljetus ja
Logistiikka ry:n ja on SKAL:n
vastuullinen yrittäjä. Yrityksellä on maanlaajuinen ja toimiva
yhteistyöverkosto, joka kat-taa
koko Suomen etelästä pohjoiseen. Hartikainen tekee jatkuvaa
yhteistyötä myös muiden alan
toimijoiden kanssa paitsi Oulun
alueella ja Lapissa, myös koko
Suomessa. Vuosien varrella niin
oman alan yrittäjät kuin muut
yhteistyökumppanit ovat tulleet
tutuiksi. Näitä yhteistyötahoja
on myös muissa Pohjoismaissa
sekä muualla Euroopassa.

Elämää, ei sen
enempää
Jatkuvasta päivystämisestä huolimatta yrittäjän arki on antoisaa
ja mielenkiintoista. Raskas työ
vaatii sekä henkistä kanttia että
hyvää fyysistä kuntoa, minkä
takia Kari liikkuu aktiivisesti
monta kertaa viikossa. Näin hän
antaa esimerkkiä myös työntekijöilleen. Vapaa-aikana Kari
harrastaa laulamista esiintyen
erilaisissa tilaisuuksissa. Häneltä ilmestyikin viime elokuussa
esikoislevy, jonka tekeminen on
ollut pitkäaikainen haave. Viime
vuosina Kari on suonut itselleen
myös kunnon kesäloman, sillä
eihän yrittäjänkään elämä saa
olla pelkkää työtä, vaan pitäähän
elämästä myös nauttia! Mutta
tällöinkin voi luottaa siihen että
työntekijät hoitavat hommansa
niin kuin pitääkin. Tosin puhelin
kulkee mukana lomallakin...

Kari J. Hartikainen Oy. on myös Facebookissa; käyhän tykkäämässä! • Tallenna nro 040- 160 16 16 puhelimeesi, niin saat aina apua.
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Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Kuljetusalan säädökset
Ajo-ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ympäristöturvallisuuskortti
Kuljetusalan säädökset
Ajo-ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Kuljetusalan säädökset
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ajo-ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Kuljetusalan säädökset
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ajo-ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Kuljetusalan säädökset
Ajo-ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ennakoiva-ajo
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ennakoiva-ajo

24.7.2015
29.7.2015
6.8.2015
19.8.2015
20.8.2015
24.8.2015
4.9.2015
17.9.2015
25.9.2015
30.9.2015
7.10.2015
15.10.2015
30.10.2015
4.11.2015
11.11.2015
27.11.2015
3.8.2015
4.8.2015
5.8.2015
17.8.2015
17.8.2015
18.8.2015
31.8.2015
1.9.2015
2.9.2015
3.9.2015
7.9.2015
14.9.2015
14.9.2015
28.9.2015
29.9.2015
30.9.2015
1.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
2.11.2015
3.11.2015
6.11.2015
9.11.2015
16.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
7.12.2015
7.12.2015
8.12.2015
9.12.2015
12.8.2015
13.8.2015
14.8.2015
9.9.2015
10.9.2015
11.9.2015
14.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
17.10.2015
17.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
21.11.2015

Nyt nä
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sähköpostiosoitteesi sähkö08:00
- 15:00
Pello
postilla:
heikki.huhanantti@

ONKO MEILLÄ
OIKEA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI
skal. tai soita SKAL (09)
478 999.
Muistathan ilmoittaa
myös jos sähköpostiosoitteesi
muuttuu.

Sertiﬁkaatti
Auditointi
Koulutus
www-pohjainen laatujärjestelmä

ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

KH FIN OY

Puh. 020 7 444 500

www.pkylaatu.ﬁ

Maarakentamisen
kaikki palvelut.
www.kuljetuspolar.fi

Hyvää kesää!
Toivottaa Ylivieskan, Kajaanin, Oulun
ja Rovaniemen korjaamot

PELLO

Ajurintie 7,
95700 Pello
Puh. 020 741 2285
toimisto@pellonautokatsastus.fi
Aukioloajat: ti-ke 9-16

Kaikki raskaan kaluston varaosat ja tarvikkeet

Alkamispvm

KEMI

Varikonkatu 23,
94200 Kemi
Puh. 020 741 2280
toimisto@paattionautokatsastus.fi
Aukioloajat: ma-pe 8 - 17

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja
menestyksellistä Uutta Vuotta 2015.

Trailcon Oulu
Laakeritie 9, 90620 Oulu
Puh. 020 793 6640,
Faksi 020 793 6659
www.trailcon.ﬁ
AVOINNA: ma-pe 8-17
Hannu Karjalainen ..........050 385 5246
HannuTarvainen
Karjalainen
........ 050 385 5246
................... 050 385 5253
Henri
Ari Nykänen
.......................... 040 153 7907
Markus
Hautala
.................. 040 902 2883
Henri
Tarvainen
................ 050 385 5253
Pasi Huhta ................................
050 385 5247
Pasi Huhta ............................. 050 385 5247
Teemu Kyyrö....................... 050 385 5248

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju
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Sukupolven vaihdos Kanasten
kuljetusyrittäjäperheessä

Martti Kananen ja mersu.

Kanasten kuljetusyrittäjäperheessä aloitti
yrittäjänä jo kolmas sukupolvi, Karri jatkoi
isänsä Askon ja
ukkinsa Martin
osoittamalla tiellä.

Martti Kananen aloitti
vuonna 1960 kuljetusyrittäjänä. Hän oli Kajaani-yhtiön ajossa, talvella
raakapuuta ja kesäisin
rakentamassa ja kunnostamassa metsäautoteitä.
Kuorma-autona hänellä
oli 88 Volvo. 1968 suoritealaksi vaihtui nestekaasun
jakelu. Hän toimitti kauppoihin ja muihin myyntipisteisiin nestekaasupulloja Kajaanin varastolta.
Autoksi vaihtui Mercedes
Benz.
1973 suoriteala vaihtui
taas, nyt autoksi tuli Bedfort J6 kolmikaatokipillä
ja siinä nosturi Hiab 55.
Kuten varusteista selviää,
suoritealaksi tuli nosto ja
kuljetustyöt. Asiakkaina
olivat Kajaanin kaupunki
ja rakennusliikkeet. Martti Kananen jatkoi samalla
suoritealalla vuoteen 1991
asti jolloin jäi eläkkeelle.
Martin poika Asko aloitti
kuljetusyrittäjänä 38 vuotiaana 1.2.1991. Isänsä
Martin aloittama liiketoiminta ja liikennelupa
siirtyivät hänelle. Autona

oli Scania 142 ja Hiab 280
nosturi. Tärkeimpinä asiakkaina olivat sähköyhtiöt
Kainuun alueella.
Seuraavaksi autoksi
Asko vaihtoi järeämmän
4-akselisen Scania 143
ja nosturina Hiab 400E.
Asko työllisty edelleen
sähköyhtiöiden ajossa,
tehden hyvin monipuolisia nosto- ja kuljetustöitä.
Myös yksityisiä ihmisiä
palveltiin. Scania 143
palveli pitkään, vasta 2008
Asko vaihtoi autoa, työpariksi tuli Scania R500 ja
Hiab 422 XS.
Karri Kananen alkoi
valmistautua jatkamaan
perheyritystä käymällä
kuljetusyrittäjäkurssin
vuonna 2009. Opetusta
yrityksen toimintaan ja
palveluun hän oli saanut
jo lapsesta asti. Hyvän
asiakassuhteiden hoito,
joustavan ja luotettava
palvelu, hyvä ammattitaidon ja liiketoimintaosaaminen on mahdollistanut
yrityksen pitkän uran tavarankuljetuksen haastavilla markkinoilla. Näistä
arjen haasteista selviämisessä ja ammattitaidon
ylläpitämisessä on rooli
myös järjestötoiminnalla, Asko on ollut mukana SKALin toiminnassa
ja käyttänyt aktiivisesti
järjestön tarjoamaa apua
kuljetusyrittäjille. Askolle
toivotan hauskoja eläkepäiviä, vaikka taitaa vielä

välillä olla sen verran käydä aika pitkäksi että käy
tekemässä muutaman keikan Karrin apuna. Vaikka
Karri on ollut yrittäjä vasta
kuluvan vuoden alusta, on
hänellä jo pitkä kokemus
harjoittamastaan liiketoiminasta. Hän on kuitenkin
ollut mukana toiminnassa,
vaikka välillä ollut palkkatyössä myös muualla.
Hyvä että myös Karri näki
järjestötoiminnan tärkeänä
asiana ja liittyi jäseneksi,
tervetuloa mukaan SKALin toimintaan.

Liikkuvan kaluston
kylmälaitehuolto
Oulussa

Valtuutettu huoltopiste
Kylmälaitehuoltomme palvelee kaikissa liikkuvan kaluston
kylmäkoneisiin ja ilmastointeihin liittyvissä asioissa.
Joustava huoltomme auttaa asiakkaita silloin kun sitä tarvitaan.
Avoinna sopimuksen mukaan • 24H päivystys
Ota yhteyttä milloin vain! 040 700 9425 tai 040 518 3868
www.mekaner.com
Olemme muuttaneet Oritkarintie 1 90400 Oulu (entinen Kiitohuolto)
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SKAL Pohjois-Suomi ry:n
vuosikokousviikonvaihde Oulussa
SKAL Pohjois-Suomi
ry vuosikokousviikonvaihde pidettiin 17 –
19.4.2015 Oulussa Hotelli Holiday Innissä.
Perjantai-iltana oli vuorossa erikoisjärjestöjen
kokoukset, Eky Lappi,
EKY Oulu, SKAL Suoritealat Pohjois-Suomi ja
Pohjois-Suomen Puutavara jousto pitivät omat
vuosikokouksensa. Lisäksi oli maansiirtopuolen ajankohtaisinfo.
Kokousten jälkeen jatkui
yhdessä olo ja ystävien
tapaaminen. Vuosikokousviikonvaihde on
tärkeä tapahtuma yhteisten asioiden ajamiseksi,
mutta se on samalla
myös sosiaalinen tapahtuma jossa tavataan ystäviä ja muutenkin saman
henkisiä ihmisiä.
Alueyhdistyksen vuosikokous aloitettiin klo
11.00, mutta ovat aukaistiin jo klo 10.00
kun valtakirjojen tarkistaminen aloitettiin.
Kokouksessa olikin
hyvin jäseniä paikalla,
noin 80 jäsentä ja lisäksi yhteistyökumppaneita
ja SKAL organisaation
edustajia. Kokouksen
Puheenjohtajina toimivat Raimo Pohjanen ja
Juha Rahkola sekä sihteerinä minä. Ilmeisesti
puheenjohtajilla oli rutiinia hommasta, koska kokous eteni niin nopeasti
että sihteerillä meinasi
välillä olla kiire kirjata

päätöksiä. Kokousmateriaalin valmistelu oli
sujunut hyvin, riittävät
tiedot ja dokumentit
löytyivät päätöksenteon
avuksi. Puheenjohtajan
ja hallituksen jäsenten
valinnasta äänestettiin,
mutta ääntenlaskijat
hoitivat hommansa mallikkaasti. Kokouksen
lopuksi pidettiin SKAL
ry:n ajankohtaiskatsaus
jonka piti toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Lisäksi
yhteistyökumppanit esittäytyivät kokousväelle ja
pitivät puheenvuorot tarjoamistaan palveluista ja
tuotteista.
Vuosikokouksen jälkeen hallitus jäi vielä
kokoustilaan pitämään
hallituksen järjestäytymiskokousta. Uusi
hallitus pääsi heti hyvin kiinni päätöksentekoon. Hallituksella on
vahva tahto edistää tavaraliikenteen toimintamahdollisuuksia koko
yhdistyksen alueella.
Uskon edunvalvonnan
ja jäsenpalveluiden onnistuvan hallituksen ohjauksessa, hallituksessa
on kuitenkin edustettuna
koko alue ja kokemusta
sekä näkemystä yhteisten asioiden hoitamiseen
löytyy vähintäänkin riittävästi.
Illalla olikin vuorossa
juhlaillallinen. Tilaisuus
aloitettiin luovuttamalla Ammattiautoliiton
erityisansiomerkki ro-

vaniemeläiselle Juha
Nivalle. Lämpimät onnittelut Juhalle.
Vuoden lappilaiseksi kuljetusyritykseksi
valittiin rovaniemeläinen Trans Vilander Oy.
Vuonna 1946 perustettu
kuljetusyritys on kasvanut vuosien mittaan.
Yritys toimii polttoainekuljetuksissa 20 ajoneuvoyhdistelmällä ja työllistää yrittäjien Jarmo ja
Ari Vilanderin lisäksi
40 henkeä. Lämpimät
onnittelut.
Illallisen yhteydessä
liikeystävien yhteisen
tervehdyksen esitti Vehon aluejohtaja Pasi
Karjalainen.
Ohjelman lopuksi suoritettiin arvonta ja illan
kruunasi yhteinen ruokailu.
Kiitos yhteistyökumppaneille vuosikokousviikonvaihteen tukemisesta
sekä arvontaan saaduista
palkinnoista.

Kokousedustajia Oulusta.

Varapuheenjohtaja Raimo Pohjanen ja puheenjohtaja
Kyösti Ketola

Vehon Jarmo Hietasaari
ja Närkon Kimmo Tolonen
viihtyivät vuosikokousviikonvaihteessa.

Hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Kyösti Ketola, Oulu
Varapuheenjohtaja Raimo Pohjanen, Tornio
varsinaiset jäsenet:
Hannu Uusitalo, Tornio
Mika Kunnari, Rovaniemi
Jari Simula, Rovaniemi
Juha Rahkola, Kalajoki
Jarmo Tyni, Taivalkoski
Mikko Fali, Oulu
Jari Rusanen, Sotkamo
Pekka Haapalainen, Sotkamo

Nyt jo kokouksen puheenjohtajia Raimo Pohjasta ja
Juha Rahkolaa naurattaa.

varajäsenet:
Marko Rytkönen, Kemi
Petri Koivisto, Ylitornio
Hannu Norman, Sodankylä
Jarmo Nahkala, Alavieska
Esa Särkelä, Taivalkoski
Risto Karjalainen, Oulu
Ari Pesonen, Pyhäsalmi
Juhani Klemetti, Sotkamo
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Kuljetusyrittäjän sopimuspäivä
28.3.2015 Oulussa
Kuljetusyrittäjän sopimuspäivä
sisältö suunniteltu tukemaan
yrittäjän valmiuksia neuvotella ja tehdä sopimuksia liiketoiminnassaan. Sopimuksista
neuvottelu on aina haaste kuljetusyrittäjälle, usein pöydän toisella puolella on ammattiostaja.
Kuljetusyrittäjän sopimuspäivän
sisältö antaa hyvän kattauksen
kuljetusyrityksen johtamisen
kannalta keskeisiin sopimuksiin ja kuljetusjuridiikkaan.
Opetusmateriaalin rakenne oli
hyvä, ensin käytiin läpi lakien ja
määräysten pääkohdat ja sitten
runsain esimerkein ja ennakkotapausten kautta selvitettiin mitä
käytännössä tapahtuu. Kuljetusyrittäjillä oli myös mahdollisuus
jo etukäteen lähettää kysymyksiä kouluttajille sekä tietenkin
tehdä kysymyksiä koulutuksen
aikana. Kouluttajina toimivat
Hanna-Liisa Hammaren ja Kaisa
Huupponen SKAL ry:n asiantuntijapalveluista.

Kuljetusyrittäjän kommenttien mukaan päivän antiin oltiin
hyvin tyytyväisiä, kiitos tästä
Hanna-Liisalle ja Kaisalle. Lisäksi Wetteri Power Oy:lle koulutustilojen järjestämisestä.
Kuljetusyrittäjien palautteen
mukaan sopimuspäivä oli erittäin hyödyllinen ja antoi valmiuksia selvitä paremmin liiketoiminnassa.
Kuljetusyrittäjän sopimuspäivä on SKAL ry:n järjestämä
maksullinen koulutuspäivä, 195
€ + alv. Hintaan sisältyy laadukas koulutus ja materiaali sekä
lounas ja kahvit.

Kuljetusyrittäjän
sopimuspäivän
ohjelma:
Sopimusneuvottelut ja sopimuksen syntyminen
• Neuvotteluihin valmistautu-

Kuorma-autoliikenteen
kustannusindeksi
• Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuormaautoliikenteen kustannukset laskivat 1,0 % vuoden 2014
huhtikuusta vuoden 2015 huhtikuuhun.
• Perävaunuyhdistelmien kustannukset laskivat 1,4 %
• Keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen laskivat 0,3 %
• Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen kustannukset
nousivat 0,2 %.
• Kuorma-auto-liikenteen kustannusindeksi ilman polttoainekustannuksia oli +1,3 %.

Taavi Heikkinen
SKAL Pohjois-Suomi ry

Ruotsin 64-tonniset yhdistelmät
• 1.6.2015 alkaen Ruotsissa sallittiin 64-tonnin
yhdistelmämassa
• Täyden kokonaispainon saavuttamiseksi pitää
yhdistelmän ääriakselivälin olla 20,2 metriä tai suurempi
• Kolme akselisen kuorma-auton kokonaismassa on
edelleen 26 tonnia
• Lisäksi vetoauto kannattaa rekisteröidä Suomessa 64
tonnin kokonaispainon vetoon.

Taavi Heikkinen
SKAL Pohjois-Suomi ry

Työehtosopimuksen palkat
• Seuraavat TES:n mukaan sovitut korotukset:
• 01.06.2015 tai lähinnä sitä 5 snt/h yleis- ja
taulukkokorotus + tarkistukset päivärahoihin
• 01.12.2015 tai lähinnä sitä 0,15 % taulukkokorotus
• Tilatkaa työehtosopimuksia minulta jos tarvitsette

Taavi Heikkinen
SKAL Pohjois-Suomi ry

minen
• Tarjous-vastaus menettely
• Vakioehdot
• Esimerkkejä ongelmallisista
sopimusehdoista
Olosuhdemuutoksiin varautuminen
• Hinnantarkistusklausuulit
ym. ehdot
• Ylivoimainen este ja muut
tilanteet, jotka vaikeuttavat sopimuksen noudattamista
• Sopimuksen muuttaminen
kesken sopimuskauden
Sopimuksen voimassaolo
• Toistaiseksi voimassaoleva
vs. määräaikainen
• Sopimuksen tulkinta
Sopimusrikkomukset
• Purkaminen
• Vahingonkorvaus vs. sopimussakko
Kuljetusjuridiikan vastuukysymykset
• Tiekuljetussopimuslain soveltamisala
• Rahdinkuljettajan vastuun

rajat, vastuun alkaminen ja päättyminen
• Reklamaatiot ja korvausvaatimukset sekä niiden esittäminen
• Rahdinkuljettajan vastuu
tavarasta ja vastuuvapautumisperusteet

Riskeihin varautuminen vakuutuksilla
• Toiminnan vastuuvakuutus
• Oikeusturvavakuutus
• Tiekuljetusvastuuvakuutus
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Tyylikäs SKAL Pohjois-Suomi ry:n
jäsentakki
Jäsenillä on mahdollisuus tilata fleecevuorattu Softshell-takki SKAL PohjoisSuomi ry:n logolla. Säänpitävän kankaan ja hyvän hupun lisäksi tässä on
muun muassa mainiot taskut. Hihoissa
olevat logot on kiinni velcrolla, joten ne
saa halutessaan irti. Koot S - XXL.

Toivottaa tukijoilleen ja lukijoilleen
mukavaa juhannusta ja kesää.

Tämän laadukkaan takin hinta on
95,00 € (alv 0%).
Takkien tilaukset Taavi Heikkinen,
taavi.heikkinen@skal.fi tai 0400282785.

AmmATTiAUToilijoille mUkAvAA keSää
Nokian Hakka Truck 844

Kestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin
Nokian Hakka Truck 844
Kestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin
Kuvaus

ToivoTTAvAT pohjoiS-SUomen viAnoriT!

265/70R19.5 HAKKA TRUCK 844
Kuvaus
275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844

LI/SS

RRC-luokitus

143/141J
148/145L

265/70R19.5
HAKKA TRUCK160K
844 (158L)
385/55R22.5 HAKKA
TRUCK 844
275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844
385/55R22.5 HAKKA TRUCK 844

C

Märkäpitoluokka

Melu dB

C
RRC-luokitus
C

72
Märkäpitoluokka
71

143/141J

C

C

160K (158L)

D

LI/SS

C

B
HAKKAD TRUCK 844
148/145L
C
385/55R22,5

Meluaallot

2
Melu dB
1

Tuotekoodi

T675028
Meluaallot
T675029

Tuotekoodi

Kysy tarjous lähimmästä Vianorista
Hakka Truck -tyytyväisyystakuulla!

72 1

2

C

71

1

T675029

B

71

1

T675033

71

T675033

UUSI

T675028

UUSI

UUTUUS
Renkaalla virallinen
talvirengashyväksyntä

Puhelinpalvelu
ma–su klo 7–21

Raskaan kaluston
palvelunumero 24

010 401 401 010 401 247

Renkaalla virallinen
talvirengashyväksyntä
Kustannustehokas
ja pitävä
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %).
valinta perävaunuihin
ja soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %).
Lankapuhelimesta
etuakselille päätiekäyttöön
Kustannustehokas ja pitävä
valinta perävaunuihin ja
etuakselille
päätiekäyttöön
Uudentyyppisen
vyörakenteen
ansiosta tasainen kulumismuoto
ja pintapaine
Uudentyyppisen vyörakenteen
ansiosta tasainen kulumismuoto
ja pintapaine
Pitävä Spiral
Sipe System

Member of Nokian Tyres

