SKAL Kuljetusyritys 2010

Kuljetusliike Kauko
Koskinen Ky
SKAL Kuljetusyritykseksi 2010 valittiin Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky
Eurasta. Valinnassa kiinnitettiin tänä vuonna erityistä huomiota siihen,
miten suomalaisuus näkyy yritystoiminnassa.

K

uljetusliikkeen perustaja Kauko
Koskinen on aina ollut ennakkoluuloton yrittäjä ja visionääri, jonka
kohdalla asiakaslähtöisyys on ollut aitoa
eikä pelkkä klisee. Myös kuljetuskaluston
kehitysprojektit ovat lähteneet asiakkaiden tarpeista.
Vuonna 1966 perustettu yritys on kasvanut vuosien saatossa yhden auton yrityksestä noin 90 auton ja 130 henkilön
konserniksi. Koskinen-Yhtiöiden vetovastuu on siirtymässä Kauko ja Airi Koskiselta perheen tyttärille Minna Ruposelle

ja Marjut Koskiselle, jotka jatkavat isänsä
ja isoisänsä renkaan jäljissä. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä selkeytetään myös
yritysrakennetta.
Konsernin palvelutarjonta on kasvanut
monitahoiseksi. Se käsittää tänä päivänä
niin kotimaan kuin ulkomaan liikenteen
kuljetukset sekä lastaus-, purku- ja varastointipalvelut. Yrityksellä on monipuolinen kuljetuskalusto, joka sisältää runsaasti
erilaisiin kuljetustehtäviin räätälöityä erikoiskalustoa.
– Me olemme toimineet vuosikymmenien ajan usealla eri kuljetussektorilla ja
kartoitamme tälläkin hetkellä, mitä uusia
palvelumuotoja voisimme tarjota asiakkaillemme, kertoi toimitusjohtaja Kauko
Koskinen yhtiön tulevaisuudesta.
Yrityksen toimintaa ovat ohjanneet
laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat jo
parinkymmenen vuoden ajan. Valintalautakunta arvosti erityisesti KoskinenYhtiöiden yhteistyötä toisten kuljetusyritysten kanssa.
– Olemme olleet mukana verkostoitu-

Kuvassa (vas.) Ahti Myllys, Airi ja Kauko Koskinen, heidän tyttärensä Minna Ruponen ja Marjut Koskinen sekä myyntipäällikkö Lasse Virsu
Neste Markkinointi Oy:stä.

massa jo kymmeniä vuosia ja huomanneet
sen suuren edun. Yhdessä olemme voineet
tavoittaa paljonkin etuja, mm. tyhjänä ajo
on vähentynyt huomattavasti tämän myötä. Toiminta on merkittävästi joustavampaa
yhteistyön avulla, painotti Kauko Koskinen.
Koskinen-Yhtiöissä on päästy hyvin
vauhtiin myös ammattipätevyyskoulutusten kanssa, osalla kuljettajista on jo kaikki
koulutukset suoritettuna. Niin direktiivinmukaiset kuin asiakaskohtaiset koulutuspäivät ovat yhä enenevässä määrin osa henkilökunnan kehittämistä ja motivointia.
Liittokokousillallisella palkittu yritys
sai stipendin käytettäväksi alan opintomatkaan sekä Neste Oil Oyj:n lahjoittaman SKAL Kuljetussyritys -kiertopalkinnon ja muistopatsaan.
Ulla Eskelinen, Kirsi Heikkilä

Matti Jaatiselle Liikenneturvallisuusalan ansiomitali
Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:lle
SKAL:n Liikenneturvallisuuspalkinto 2010
Liikenneturvan palkitsemistoimikunta on myöntänyt toimitusjohtaja Matti Jaatiselle vuoden 2010
ansiomitalin liikenneturvallisuustyöstä. SKAL:n
liittokokousillallisella
Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:lle myönnettiin SKAL:n Liikenneturvallisuuspalkinto 2010.

K

uljetusyrittäjä Matti Jaatinen on
aina halunnut toimia liikenneturvallisuutta edistäen ja on toiminut
aktiivisesti Kaakkois-Suomessa erityisesti
raskaan liikenteen turvallisuuden hyväksi. Hän on ylläpitänyt keskusteluyhteyt-

tä tieviranomaisiin ja vieraillut kouluissa kertomassa turvallisuudesta raskaan
ajoneuvon kuljettajan näkökulmasta.
’’Yhteistyökumppaneiden merkitys on
suuri ja yhdessä saamme paljon aikaiseksi’’, Jaatinen toteaa. ’’Erityisesti yhteistyö
entisen Tiehallinnon, nykyisen ELY-keskuksen, paikallisen liikkuvan poliisin,
Liikenneturvan, Rahtareiden, koulujen ja
oppilaitosten sekä tässä viimeisimmässä
kampanjassa mukana olleiden Soneran ja
Elisan kanssa, on ollut erittäin toimivaa’’.
Kaakkois-Suomessa toteutettu ’’Korvaa kätesi, käytä korvaa’’ -kampanja, jonka tavoitteena on edistää raskaan ajoneuvon kuljettajien handsfree -laitteiden käyttöä, oli
menestys ja kampanja onkin tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi. ’’Myös operaattorit ovat nyt innostuneet markkinoimaan
handsfree -laitteita kaikille puhelinten ostajille’’, Jaatinen kiitteli.
Jaatinen oli puuhamiehenä myös sil-

Palkinnonjaon jälkeen yhteiskuvassa poliisineuvos
Kari Rantala, Matti Jaatinen, Iiro Lehtonen, EevaMaija Koponen ja Jari Kemppinen A-Vakuutuksesta.

loin, kun Suomeen hankittiin ensimmäistä rekkasimulaattoria Etelä-Karjalan
Aikuisopisto AKTIVA:n kuljetusalan koulutusyksikölle vuonna 2006.
Liikenneturvallisuusalan ansiomitaleja myönnettiin tänä vuonna 11 henkilölle,
muut mitalistit ovat luokan- ja liikenneopettaja Jaakko Arvela , liikenneturvallisuusinsinööri Erkki Hulkko, rakennusmestari Tarja Jääskeläinen, neurologian
erikoislääkäri Mikael Ojala, yksikönjohtaja Pekka Pulli, ylikomissario Rauno Pätsi,
maaherra Rauno Saari, liikenneinsinööri
Silja Siltala, toimittaja Paavo Tukkimäki ja
autonkuljettaja Jukka Ylinen.
Ulla Eskelinen, Kirsi Heikkilä
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