
Hei, 

tällä viestilläni kerron päätöksestäni lähteä ehdolle Suomen Taksiliitto ry:n puheenjohtajan vaaliin ensi 

kesän liittokokouksessa. Olen 57-vuotias taksiyrittäjä Ylöjärveltä. Yrittäjyyden aloitin 1991 ollessani 26-

vuotias. Koko yrittäjyyteni ajan olen ollut mukana taksiliikenteen järjestötoiminnassa, sekä 

kymmenvuotisen ajanjakson tilausvälitysyhtiön hallinnossa. Olen toiminut Suomen Taksialan 

laatukeskuksen johtoryhmässä, sekä Taksiliiton valtakunnallista kuljettajakoulutusta kehittävässä ryhmässä. 

Vuoden 2013 marraskuusta aloitin nykyisessä tehtävässäni Hämeen Taksiyrittäjät ry:n toiminnanjohtajana. 

Laki- ja sääntöuudistuksen murroksen myötä aloitin Itä-Suomen Taksiyrittäjät ry:n toiminnanjohtajana ja 

viime keväästä Hämeen Taksiyrittäjät ry: puheenjohtajana.  

Koen, että olen saanut kasvaa tehtävieni kautta ottamaan vastuuta Taksiliiton puheenjohtajana. Tunnen 

historiamme ja voin ymmärtää nykyisyyttä. Taksiliiton tavoitteet on asetettu oikein ja edunvalvontamme 

keskittyy oikeina pitämiini asioihin.  Puheenjohtajana olen valmis jatkamaan näiden asioiden edistämistä, 

tekemään rakentavaa yhteistyötä ja antamaan tälle työlle oman panokseni. Tämän lisäksi keskittyisin laki- 

ja sääntöuudistuksesta alkaneen jäsenkadon suunnan kääntämiseen. Jäsenkato ja kohta 10 %:n 

vuosivauhdilla hupeneva jäsenreservi, paitsi uhkaa liiton taloutta, niin viestimme voimaa. Haluan haastaa 

yrittäjiä keskusteluun loimmeko sääntöuudistuksella alueellista ja paikallista toimintaa heikentävän mallin 

ja näennäisen helppoon jäsenyyteen esteitä? Olen valmis kuulemaan laajasti kenttää ja käymään 

ratkaisunhakuista keskustelua yhteisen tavoitteen kirkastamiseksi. Haluan, että tunne Taksiliiton 

jäsenyydestä vahvistuu siellä missä se on tärkeintä, eli yrittäjän arjessa. Visioni on, että jäsenyys näkyy 

yrittäjille ja että se on selkeä viesti palvelua käyttäville asiakkaille tasosta mitä käsite suomalaisesta taksista 

pitää sisällään. Käsitteenä suomalainen taksi on tänään monimuotoisempaa kuin aiemmin, meidän saatava 

kaikki mukaan, vain siten voimme olla vahvempia!   

Olen käytettävissä ja tulen mielelläni vieraaksi kokouksiinne. Olkaa yhteydessä soittakaa ja/tai laittakaa 

viestiä!  

Hämeen Taksiyrittäjät ry on asettanut tavoitteeksi saada edustaja liittohallitukseen. Olen myös ehdolla 

liittohallituksen jäseneksi.  

Taksi on yrittämistä – autoilu asennetta.  

Terveisin 

Jari Kuusniemi 

p. 040-9103964 

jari.kuusniemi@taksitampere.fi 

Tämän viestin jakelu on suunnattu ensisijaisesti Taksiliito ry:n jäsenyhdistyksille, liittohallitukselle ja 

liittovaltuustolle (lähde www.taksiliitto.fi), sekä niihin yhteystietoihin jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä. 

Yhteystietojen keräämisessä ei ole käytetty Taksiliiton jäsenrekisterin tietoja. Halutessanne voitte jakaa 

viestiä niihin yhteyksiin joita pidätte sopivina.    
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