
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2020 

Hyvät yhdistyksemme jäsenet, 

2020 Rankka vuosi. 

Vuoden alussa pääkaupunkiseudulla taksien määrä oli huomattavasti suurempi, kuin mitä 

markkinoilla mitenkään olisi tarpeellista. 2018 ja 2019 taksialalle tuli valtavasti uusia yrittäjiä, ja 

vuonna 2020 tämä ylitarjonta konkretisoitui. Pudotuspeli oli alkamassa. 

 

Helmikuun alussa alkoi kuulua uutisia Kiinasta. Wuhanin kaupungissa määrättiin ihmisiä 

karanteeniin. Finnair perui kaikki lennot mannerkiinaan. 

Maaliskuussa WHO julisti maailmaan levinneen covid-19 viruksen aiheuttaman epidemian 

pandemiaksi. 

Jääkiekon SM-liigakausi lopetettiin ennenaikaisesti, sekä MM-kisat Sveitsissä peruttiin. 

Maan hallitus teki päätöksen valmiuslain käyttöönotosta. Julkiset kokoontumiset rajoitettiin 

kymmeneen henkilöön. Kirjastot, museot, teatterit ja urheiluhallit suljettiin. Kaikki Suomen 

peruskoulut sekä oppilaitokset suljettiin, opiskelijat siirtyivät etäopetukseen. Koulut olivat 

suljettuina toukokuun puoleen väliin asti. 

Uudenmaan maakunta eristettiin muusta Suomesta. 

Tavarataloketju Stockmann jätti yrityssaneeraushakemuksen. 

 

Taksialalle vuosi 2020 jää historiaan erittäin vaikeana. Varmasti pahimpana koettelemuksena sodan 

jälkeen. Kaikki liikenne lakkasi lähes kokonaan ja pääkaupunkiseudulla taksiliikenne romahti 80-

90%. 

Lentoliikenne, laivaliikenne, kokoukset, ravintolat, jne. Kaikki toiminta oli hiipunut. Takseilla ei 

ollut mitään mahdollisuuksia löytää asiakkaita. 

Kesäkuun ja heinäkuun aikana liikenne hiukan piristyi. Koronan toinen aalto kuitenkin tuli ja 

hyydytti loppuvuoden liikenteen erittäin pahasti. 

 

Taksilain korjaussarja on ollut työnalla, ja siihen on yhdistyksestä annettu useita lausuntoja. 

Korjaussarjassa vaikuttaa edelleen olevan ministeriön ajatus siitä, että taksiyrittäjyyden ei tarvitse 

olla ammatti. 

Sivutoiminen puuhastelu sallitaan, ja harrastusluonteinen toiminta olisi mahdollisimman helppoa ja 

vaivatonta. Hallituksen esityksissä kannatetaan mahdollisimman matalaa alalle tulo kynnystä. 

Lain valmistelijoiden järjenjuoksu on jossain vaiheessa kirmannut aivan liian pitkälle, eikä heillä 

ole minkäänlaista ymmärrystä taksiammatista. 

 

Vuosi 2020 on nyt jätetty taakse, ja hyvä niin. 

Kohti parempaa tulevaisuutta! 

 

 

Helsingin Taksiautoilijat ry. 

 

Mika Virtanen 

 

 

 

 



YHDISTYKSEN TOIMINTA ERI OSA-ALUEITTAIN 

KOKOUKSET 

Tilikokous 

Yhdistyksen tilikokous suunniteltiin pidettäväksi 16.3.2020. Koska koronapandemian takia 

aluehallintovirasto rajoitti kokoontumisten osallistujamäärän, oli johtokunta pakotettu siirtämään 

kokouksen myöhemmäksi. 

Tilikokous pidettiin 20.8.2020 Valkean talon auditoriossa. Paikalla oli 57 yhdistyksen jäsentä 

edustaen 83 ääntä sekä kolme kannatusjäsentä.  

Suomen Taksiliiton veteraanimerkin 30 vuoden taksiyrittäjyydestä saivat Komi Pekka Tauno, 

Solastie Jussi Ilari ja Rosenberg Jarmo Juhani. 

HTA:n vapaajäsenmerkin 25 vuoden yhtämittaisesta jäsenyydestä saivat Haapalainen Eeva Liisa, 

Hannukka Jarmo, Huttunen Timo Eino Arvi, Jonasson Timo Juhani, Piipponen Martti Tapani, 

Sirviö Risto Juhani, Tikka Jari Juhani ja Tonteri Esa-Anssi. 

Merkit jakoivat HTA:n puheenjohtaja Mika Virtanen ja järjestösihteeri Tuija Hettula. 

 
Suomen Taksiliitto ry:n veteraanimerkin ja HTA ry:n vapaajäsenyyden saajia sekä merkkien 

jakajat.                                                                                                        Kuva Ole Fransman 

Vaalikokous 

Yhdistyksen vaalikokous suunniteltiin pidettäväksi 29.11.2020, mutta aluehallintoviraston 

koronarajoitusten takia johtokunta päätti siirtää kokousta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 



JOHTOKUNNAN KOKOUKSET 

Yhdistyksen johtokunta on pitänyt toimintavuoden 2020 aikana yhteensä 18 kokousta, joista viisi 

oli sähköpostikokouksia. 

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT RY:N JOHTOKUNTA VUONNA 2020 

Mika Virtanen puheenjohtaja, Kaj Rönnholm varapuheenjohtaja, Ari Knuutinen, Kari Salminen, 

Timo Salonen, Terho Pitkänen, Harry Himberg, Kati Mutikainen, Risto Siirtola (20.8.2020 saakka) 

Timo Hietarinne (20.8.2020 alkaen) ja Jukka Koivunen (20.8.2020 alkaen). Johtokunnan kokousten 

sihteerinä on toiminut järjestösihteeri Tuija Hettula. 

JOHTOKUNNAN VARAJÄSENET 

Ari Järves, Ari Vuola, Timo Hietarinne (20.8.2020 saakka), Jukka Koivunen (20.8.2020 saakka), 

Jukka Jousjärvi (20.8.2020) alkaen ja Esa Nyberg (20.8.2020 alkaen). 

SUOMEN TAKSILIITON LIITTOKOKOUS  

Suomen Taksiliiton 35. liittokokous pidettiin 3.-4.11.2020 Jyväskylässä. Kokouksessa valittiin uusi 

liittohallitus sekä liittovaltuusto.  

VAINAJAT 

Tuomikoski Erkki 

Jaakkola Eero 

Virtanen Sulo  

Nissinen Pentti 

Yhdistyksemme kunnioittaa heidän muistoaan. 

 

LIIKENNÖINNIN LOPETTANEET JA YHDISTYKSESTÄ ERONNEET 

Liikennöinnin lopettaneita ja yhdistyksestä eronneita oli yhteensä 80 henkilöä. 

 

JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA 

HTA ry:n Uutiset ilmestyi vuoden 2020 aikana 10 kertaa. Lehden kansikuvan on vuoden 2020 

aikana kuvannut Pia Pouttu Taksi Helsinki Oy:stä. Lehden sivumäärä oli 16 ja 20 välillä ilmoitusten 

määrästä riippuen. Painosmäärä oli noin 650 kpl. Vuosikerta oli 65. Lehti postitettiin jäsenille 

jäsenetuna. Lehden irtonumeron hinta oli 12 euroa ja lehti oli myynnissä Neste K Metsälässä. 

Yhdistyksen virallisina tiedottajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä järjestösihteeri. 

 

HTA ry:n Uutiset jäsenlehden TOIMITUSNEUVOSTO 

Mika Virtanen, Kaj Rönnholm, Ari Knuutinen ja Tuija Hettula. 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 

Toimiston henkilökunta vuonna 2020: Tuija Hettula, järjestösihteeri. 



 

 

TAKSINKULJETTAJAKURSSIT 

Taksinkuljettajakoulutus on historian saatossa ollut merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. 

Koronapandemian ja vähäisen osallistujamäärän takia taksikurssien määrä väheni merkittävästi. 

Toimintavuoden 2020 aikana päiväkursseja järjestettiin neljä, joissa koulutettiin yhteensä 53 uutta 

taksinkuljettajaa. Iltakursseja ei järjestetty olemattoman kysynnän takia. Kurssit pidettiin 

yhdistyksen koulutusluokassa Metsälässä. Kouluttajina toimivat Erkki Turunen, Kaj Aura, Risto 

Siirtola sekä EA-kouluttajat Ari-Pekka Aarnio ja Pepe Johansson. Koulutuksesta vastaavana ja 

yhtenä kouluttajista on toiminut Anssi Roitto.  

 

JÄRJESTÖSIHTEERIN KATSAUS KULUNEELTA VUODELTA 

Vuosi 2020 oli täysin poikkeuksellinen koronapandemian takia. Sen vaikutukset tuntuivat myös 

yhdistyksen toiminnassa. Jäseniä vuoden vaihteessa oli 428, kun luku vuotta aikaisemmin oli 555. 

Jäsenmäärän huomattava väheneminen vaikutti yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen, mutta 

tiukkojen säästötoimenpiteiden avulla taloudelliset velvoitteet pystyttiin kuitenkin hoitamaan 

ajallaan. Yhdistyksellä ei ole pitkäaikaisia lainoja. 

Joulun alla Vientipaino Oy ja HTA ry muistivat perinteisesti Lastenklinikan osasto 10:n 

lapsipotilaita.  

 

KIITOKSET 

Vuonna 2020 maailman pysäytti koronapandemia, mutta yhteistyö kumppaneiden kanssa ei 

seisahtanut vaan jatkui entiseen malliin. Partnereitamme ovat vuoden 2020 aikana olleet mm. Veho 

Oy, St1/Shell, OP-Pohjola/A-Vakuutus sekä AITO Työterveys – Vantaan Työterveys Oy 

huolehtien yhdistyksen jäsenautoilijoiden työterveyshuollosta. 

 

Kiitos Taksiopiston kouluttajat Erkki Turunen, Kaj Aura, Risto Siirtola ja Anssi Roitto sekä EA-

kouluttajat Ari-Pekka Aarnio ja Pepe Johansson.  

Yhdistyksen kirjanpidosta on huolehtinut vankkumattomalla ammattitaidolla KLT-Tiimin Sari 

Ruponen. Hänen erinomaisilla neuvoilla ja avustuksella yhdistys sai Valtiokonttorin kustannustukea 

kahdella hakukierroksella. Yhdistyksen tilintarkastajana on vuonna 2020 toiminut Selinheimo Oy.  

Kiitos Vientipaino Oy ja Kirsi Kettunen. Vaikka vuosi 2020 oli vaikea, saivat jäsenautoilijat ja 

sidosryhmät lukea HTA ry:n Uutiset -julkaisun ajallaan. Lehden toimittaminen on sujunut 

mutkattomasti raudanlujan osaajan kanssa. 

 

Vaikka yhdistyksen kotisivujen päivittäminen tapahtuu HTA:n toimistolta käsin, on 

ongelmatilanteissa saanut nopeasti avun sivujen suunnittelijalta ja toteuttajalta Govus Oy:n Erno 

Karjalaiselta. Kiitos vuodesta 2020. 



Kiitokset vielä Suomen Taksiliitto ry:lle ja sen henkilökunnalle sekä tietenkin HTA ry:n 

puheenjohtaja Mika Virtaselle, johtokunnalle ja koko jäsenistölle. 

Järjestösihteeri Tuija Hettula 

JAOSTOJEN VUOSI 2020 

ARKISTO 

Helsingin Taksiautoilijat ry / Arkisto 

Arkiston toiminta on kuluneena vuonna ollut edelleen perinteistä kuvien ja vanhojen taksilaitteiden 

taltioimista. Tietoja on haettu vanhoista taksiasioista kiinnostuneille autoilijoille sekä kirjojen tekijöille, 

joista mainittakoon kaupunkineuvos Timo Honkala. Hän on kirjoittanut mittavan muistelmateoksen 

taksivuosistaan 1965–1970.  

Arkistotoimikuntaan on kuulunut Ole Fransman puheenjohtaja, Lauri Luotonen varapuheenjohtaja, Kauko 

Jokinen sihteeri. Muut jäsenet ovat Matti Kronlund, Ensio Huhta, Kalevi Vuorio sekä Jarmo Rosenberg.  

Arkistotoimikunta on koronaviruksen takia kokoontunut vuoden aikana ainoastaan 7 kertaa. 

Toimikunta odottaa, kuten koko valtakunta, että tämä meitä riivaava tauti hellittää ja päästään taas vapaasti 

kokoontumaan. 

Ole Fransman 

 

HTA ry:n NAISJAOSTO 

 

Vuosi 2020 
Tammikuun lopussa aloitimme kokoontumiset. Helmikuussa alkoi kuulua kiinalaisilta turisteilta 

tulleista koronatartunnoista.  

Helmi- ja maaliskuussa kokoonnuimme normaalisti. Koronatartuntoja alkoi esiintyä yhä vain 

enemmän ja kuolemantapauksista kuultiin uutisissa. 

Huhti-touko-kesä-heinäkuussa emme kokoontuneet. 

Elokuussa Maritta Mustonen kutsui meidät Vihtijärvelle, jossa vietimme lämpöisen päivän saunoen 

ja uiden.  

Syksyllä kokoonnuimme muutaman kerran, ja koronatartunnat vain lisääntyivät.  

Pikkujoulua vietimme marraskuun lopussa ravintola Sävelessä Runeberginkadulla nauttien hyvästä 

ruoasta ja toistemme seurasta. Päätimme vuoden näihin tunnelmiin.  

 

Sihteeri Tarja Modig 

 

 

HELSINGIN TAKSIAUTOKERHO RY 

 

Helsingin Taksiautokerholla ei ollut koronapandemian takia toimintaa vuonna 2020. 

 

HTAK:n johtokunnan puolesta 

Laila Liuha-Torikka 

 

 

 

 



HTA:N URHEILUJAOSTO 

 

Urheilujaoston kautta 2020 varjosti koronapandemian tuomat rajoitukset. 

Kari Westerlund 

Suunnistus: 

Taksit osallistuivat maaliskuussa 3 Firmasprintti-kisaan kahdella joukkueella. 

Ari Rantanen 

Lentopallo: 

Vuosittainen SM-lentisturnaus pidettiin 7.-8.3.2020 Ähtärissä. 

Kolmen kaupungin turnaus jouduttiin perumaan vallitsevasta tilanteesta johtuen. Turnaus pidetään 

sitten kun se on mahdollista. 

Harjoituksia ei ole pidetty osallistujien puutteen vuoksi, mutta kisoihin olemme saaneet joukkueen 

kasaan. 

 
Heikki Havia 
 

Jalkapallo: 

Taksijalkapalloa pelattiin alkuvuosi 2020 Talin hallissa maanantaisin. Osallistujia oli keskimäärin 

15 henkilöä vuorolla. Kesän turnaukset peruttiin vallitsevan pandemian vuoksi. 

Syksyllä päästiin jatkamaan hallissa pelaamista koronarajoitusten alla. 

 

Taksifutis/Markku Närhi ja Sami Serimaa 

          

TAKSIVETERAANIT 

Katsaus vuoteen 2020 

 

Koronan vuoksi jouduimme siirtämään kaikki suunnitellut veteraanien tapahtumat, kuten kevään ja 

kesän teatterit. Myös veteraanien 40-vuotisjuhla oli tarkoitus pitää lokakuussa Kulosaaren 

Casinolla, sekin peruttiin. 

Maaliskuun vuosikokousta siirrettiin ja pidettiin vihdoin 1.7.2020 Metsälän koulutustiloissa. 

Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi allekirjoittanut. Johtokuntaan erovuoroisten tilalle valittiin 

Jukka Korvola, Pekka Lahtivirta, Aimo Lyijynen ja Heikki Wilhelmsson. Varalle Laila Liuha-

Torikka, Pentti Heikkinen, Pertti Pajunen ja Tapio Salander. 

Laila Liuha-Torikka valittiin uudeksi sihteeriksi Pekka Lahtivirran luopuessa tehtävästä. 

Pentti Heikkinen valittiin rahastonhoitajaksi Aimo Lyijysen luopuessa tehtävästä. 

Suuri kiitos Aimolle ja Pekalle. He jatkavat johtokunnassa. 

Vapaajäsenyys myönnettiin henkilöille Unto Haapasalmi, Salme Wikström, Antti Luttinen. 

Kiitos veteraanien tukijoille, vaikka kaikki jouduttiin perumaan! 

OP, Veho, ST1, Presco, STL, TH, HTA 

PAREMPIA AIKOJA ODOTELLESSA 

 

Puheenjohtaja 

Taito Haapsaari 


