
Taksiliiton 
puheenjohtajaksi

T U O M O  H E I N O

Tuomo Heino haluaa antaa Taksiliitolle kasvot ja ottaa 
aktiivisemman roolin liiton johdossa. Tuomo haluaa käyttää 
jäsenistön ääntä rohkeasti ja näkyvästi. 

Tuomo haluaa olla mukana luomassa Suomen Taksiliitolle 
arvoja ja strategiaa. Taksiliitolla pitää olla selkeä suunta, mihin 
tulevaisuudessa ollaan menossa.

Tuomon mielestä Suomen Taksiliitto on järjestö, joka elää 
luottamuksesta. Luottamusta ei voi saavuttaa ilman jatkuvaa 
vuorovaikutusta jäsenistön ja heidän edustajiensa kanssa. 
Jatkuva yhteistyö pitää ulottaa myös tilausvälitysyhtiöihin.

Jäsenmäärän väheneminen 
katkaistava
Suomen Taksiliitto edustaa koko Suomea yhtäkään aluetta 
unohtamatta. Taksialalla puheenvuoron pitäjiä riittää, mutta 
yhteinen liittomme täytyy pitää niin vahvana, että se edustaa 
koko taksialaa. Surkea jäsenkehitys pitää saada taittumaan ja 
pystyä kääntämään nousuun.

Tuomo on aktiivinen 
verkostoituja 
Hänen suhteensa ovat monipuoliset ja ulottuvat eri puolille 
yhteiskuntaa. Näitä kontakteja Tuomo haluaa käyttää edun-
valvonnassa taksiyrittäjien hyväksi.

Kokousterveisin



Luottamustehtävät

Antti Häkkänen kansanedustaja
Tuomo ymmärtää kuinka tärkeätä on pitää yhteyttä 
päättäjiin ylivaalikautisesti ja olla tekemisissä myös silloin, 
kun ei ole akuuttia asiaa, vaikka kahvikupposen ääressä.

Sirpa Paatero kuntaministeri
Arvostan kovasti sitä sitkeyttä, jota Tuomo on 
osoittanut asioiden hoidon sitä vaatiessa.

Juho Eerola eduskunnan 2. varapuhemies
Tuomo Heino osaa pitää asiat asioina, eikä sillä ole 
vaikutusta ihmissuhteisiin, vaikka olisimmekin eri 
mieltä asioista.

Suosittelijat

Nils Forsström taksiyrittäjä
Tuomo on kollegana ja kaverina reilu ja auttavainen 
ihminen. Muiden taksiyrittäjien on aina ollut helppo 
lähestyä häntä. 

Jyri Häkämies
Tunnen Tuomo Heinon pitkältä ajalta ja olemme 
tehneet yhteistyötä eri areenoilla. Tuomo on vahva 
yrittäjä: määrätietoinen, sosiaalinen ja valmis teke-
mään työtä yrittäjyyden ja muiden yrittäjien hyväksi.

Esa Sirviö Kotkan kaupunginjohtaja
Tuomo Heinon tuntemus taksiliikenteeseen 
liittyvistä asioista herättää luottamusta. 
Hänen puoleensa on tarvittaessa helppo kääntyä.

Jouko Rauhala eversti evp.
Tuomolla arvot ovat kohdallaan. Hän johtaa ajassa, 
mutta katsoo samalla päämäärätietoisesti tulevaan.

Teemu Turunen pelaaja-agentti, jalkapallo 
”Helmerin” tapa ajatella asioista on kuin shakki-
pelaajalla eli hän pyrkii näkemään aina pari siirtoa 
eteenpäin.

Jouko Lehtoranta Kymenlaakson 
Kauppakamarin ex-toimitusjohtaja
Olemme Tuomon kanssa pitäneet yhteyttä vielä 
työurani jälkeenkin. Aikanaan yhteisymmärryksessä 
hoidetut asiat kantavat positiivisesti ihmissuhteisiin 
vielä myöhemminkin.

Kotkan Taksiyrittäjät ry
• Puheenjohtaja  
• Varapuheenjohtaja 
• Hallituksen jäsen 

Kaakkois-Suomen Taksiyrittäjät 
• Puheenjohtaja  
• Hallituksen jäsen 

Suomen Taksiliitto ry:n
• III- puheenjohtaja 
• Hallituksen jäsen 

Taksiliikenteen Työnantajat ry
• Puheenjohtaja  
• Hallituksen jäsen

Suomen Yrittäjät ry
• Hallituksen jäsen  

Kymenlaakson Osuuspankki
• Hallituksen jäsen  
• Hallintoneuvoston jäsen  

Kotkan seudun Osuuspankki
• Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 
• Hallintoneuvoston jäsen

A-vakuutus oy 
• Isännistön jäsen 

Kymenlaakson Taksi oy + edeltäjät
• Hallituksen jäsen  
• Tytäryhtiö Kiinteistö oy Kotkan 
   Kyytipoika hallituksen puheenjohtaja 


