
Mäntän Seudun kuorma-autoilijat ry 
 
Hankesuunnitelma: 
 
Kuorma-autoilu elinkeinona Mäntän seudulla, toimialakuvaus 
 
 
Taustaa:  Mäntän Seudun Kuorma-autoilijat ry on ammattimaista kuorma-autoilua 

tukeva  paikallinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on ao. elinkeinon 

tukeminen ja siihen liittyvä edunvalvonta. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 32 

aktiivijäsentä ja veteraanijäseniä. Jäsenmäärä koostuu paikallisista 

ammatinharjoittajista ja eläköityneistä ammatinharjoittajista.  

 

Kuljetusalalla on ollut ja tulee olemaan yhteiskuntamme elinkeinoelämässä 

hyvin moninainen ja keskeinen merkitys. Pyörillä tapahtuva kuljetustoiminta 

on koskettanut ja koskettaa suurinta osaa eri toimialoista. Usein logistiikkaan 

liittyvä kuljetustoiminta havaitaan vasta silloin, kun se ei ole toiminut oletetulla 

tavalla. 

 

 Kuorma-auto on tuonut monen perheen leivän myös Mäntän seudulla. Ala on 

merkittävä myös alueellisena tulonmuodostajana. Kuorma-autoilun voidaan 

täten katsoa olevan myös yksi osa paikallistalouden selkärankaa. 

 

Idea: Ammattialan tunnettavuuden ja imagon kohottamiseksi  Mäntän Seudun 

Kuorma-autoilijat ry on päättänyt hakea kehittämishanketta, joka mahdollistaa 

ammattimaisen kuorma-autoilun kehittymisen kuvauksen alueella historiasta 

nykypäivään sekä katsauksen alasta tänä päivänä sekä kurkistuksen 

huomiseen. Tavoite on kohottaa tietoisuutta kuorma-autoilusta ammattina 

sekä kertoa niistä sidoksista, joissa kuorma-autoilu kytkeytyy muihin 

elinkeinoihin ja ihmisten elämään. Hankkeella pyritään vaikuttamaan alan 

kiinnostavuuteen nuorten ammatinvalinnassa. Tällä hetkellä ala potee vakavaa 

kuljettajapulaa, joten omaehtoinen positiivinen esilläolo on tärkeää 

tulevaisuuden turvaamiseksi. 

 



 Idean toteuttamiseksi Mäntän Seudun Kuorma-autoilijat ry tekee elinkeinoa 

kuvaavan teoksen, jota voidaan käyttää erilaisissa yhteyksissä esim. lahjana 

tai tiedon levittäjänä. Teos tuotetaan sekä kirjaksi että CD-muotoon. 

Materiaalin keruu, koostaminen ja painotyöt teetetään ostopalveluina 

kilpailutuksen kautta valittavilla palveluntarjoajilla. Tarjoukset pyydetään sekä 

teoksen koostamisesta että painotöistä kolmelta taholta. Kilpailutuksen 

toteuttaa yhdistyksen puheenjohtaja Asko Ritaranta, joka toimii myös 

hankkeen yhteys- ja vastuuhenkilönä. Teoksen kokoamiseksi Mäntän Seudun 

Kuorma-autoilijat ry perustaa työryhmän, joka ohjaa tiedon keruuta ja sisällön 

muodostumista hankkeen aikana. 

 

Tavoite: Hankkeen kautta parannetaan alan tunnettavuutta sekä tuodaan esille sitä 

merkitystä, joka ammattimaisella kuorma-autoilulla on sen liittyessä hyvin 

moniin muihin tuotannon- ja palvelun aloihin. Paikallisesta toiminnasta kertova 

julkaisu tuo esille monille tuttuja henkilöitä, paikkoja ja yhteyksiä, mikä lisää 

julkaisun paikallista kiinnostavuutta ja sitä kautta auttaa välillisesti myös 

Mäntän Seudun Kuorma-autoilijat ry tunnettavuutta ja edistää jäsenten omaa 

liiketoimintaa. 

 

Aikataulu: Tarjousten pyytäminen, elo-syyskuu 2008  

 Hankehakemuksen jättäminen, lokakuu 2008  

Hanke käynnistyy, lokakuu 2008 

Tekijöiden valinta (mikäli PoKo ry puoltaa hanketta), loka-marraskuu 2008 

Koostaminen vuonna 2009 

Hanke valmis ja teos julkaistuna yhdistyksen juhlavuonna 2010 

 

Hankeaika 15.10.2008 – 31.12.2010. 

 

Kustannukset: Ostopalvelut Yht. 5400,00 €  

  - teoksen kokoaminen ja kirjoitustyö  3000,00 €  

  - painatus 100 kpl (liimanide, nelivärinen) 2100,00 € 

  - valokuvien kopiointikulut   100,00 € 

  



  - hankkeen kirjanpitomenot    200,00 € 

     

      Matkakulut Yht. 1200,00 € 

- työryhmän oman käyttö esim. haastattelutilanteet 

(Tampereen alue ja oma alue 1500 km a’ 0,44 €).  

  - kauempaa tulevan tekijän majoittaminen 

  ( arvio 8-12 yötä a’ 51 €, kts. hinnasto)  

  tai 

  - lähempää tulevan tekijän ajokilometrejä  

(arvio n. 1300 km a’ 0,44 €) 

 

     Tiedotuskulut Yht. 400,00 € 

- postitukset (materiaalien keruu 100,00 €) 

- julkistamistilaisuus (lehti-ilmoitukset 300,00 €) 

 

     Muut kustannukset Yht. 1000,00 € 

  - työryhmän kokoontumiset n. 5 kertaa 

  (kahvitukset ja tilajärjestelyt a’ 40,00 €) 

  - julkistamistilaisuus (kaikille avoin)  

  (kahvitukset ja tilajärjestelyt 800,00 €) 

   

 Hankkeen kokonaiskustannukset: 8000,00 € 

 

Rahoitus: PoKo ry: tuki (80 %)  6400,00 € 

 Yhdistyksen omat varat (20 %) 1600,00 € 

 

 Hankkeen kokonaisrahoitus:  8000,00 €  
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