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Tiedotusvälineille 27.10.2017  

 

Julkaistavissa heti 

      

 

 

Ammattina Sankarin viides kausi 4.11. alkaen: 

 

Ammattikuljettajien arki saapuu olohuoneisiin uusin jaksoin   
 

Jo viidennelle kaudelle ehtinyt raskaan kaluston kuljettajien työtä seuraava kotimainen tosi-tv-sarja 

Ammattina Sankari palaa jälleen ruutuun. Uusi kausi tarjoaa entistä kattavamman kattauksen raskaan 

liikenteen kuljettajien työstä. Uudet jaksot alkavat TV Kutosella lauantaina 4.11.2017 klo 18.30. 

 

Ammattina Sankarin uusi kausi tarjoaa entistä laajemman ja mielenkiintoisemman kattauksen eri aloilla 

toimivista arjen sankareista. Viidennellä kaudella päästään seuraamaan mm. raskaan liikenteen 

kuninkuuslajia; puutavarakuljetuksia sekä Trafin erikoiluvalla liikennöivää HCT-rekkaa. Ohjelmassa 

kurkistetaan myös, miten uusia alalle tulevia ammattikuljettajia koulutetaan.    

 

Vähälä Yhtiöiden Kimmo on todellinen raskassarjalainen. Hänellä on allaan 11-akselinen, 88 tonnia 

painava ja noin 31 metriä pitkä HCT-yhdistelmä.  

 

Puuautokuljettaja Harri Veljekset Kauppiselta toimii puolestaan ”tikkutaksin” suvereenina valtiaana jo 

13:sta vuotta. Puut kulkevat Harrin kyydissä Ylä-Savon alueelta Kiuruveden aseman terminaaliin, 

Soinlahteen, Suolahteen, Pihtiputaalle ja Äänekoskelle.  

 

Aiemmilta kausilta tuttu Jouko on toiminut jo vuosia FSN Logistics Oy:n luottokuljettajana. Tällä kertaa tie 

vie Ruotsin kautta Pohjois-Norjaan hakemaan lohta suomalaisten ruokapöytään. 

 

Jauhekuljetuksia tekevän Powder-Transin Santtu on oman alansa kiistaton kuningas. Hänen 

valtakuntaansa on Etelä-Suomen lisäksi myös Etelä-Ruotsi. 

 

GLi Yhtiöt on kuljetusalan jokapaikanhöylä, repertuaari on hyvin laaja. Hyppäämme vaikean sairauden 

kohdanneen Artun VIP-vaunun kyytiin päämääränä Seinäjoki ja yksi Suomen suurimmista 

rockmusiikkifestivaaleista.  

 

Työtehoseura on vuosien ammattitaidolla kouluttanut Suomen uudet bussin- ja kuorma-autonkuljettajat. 

Mika kuorma-autopuolella sekä Jussi bussipuolella kouluttavat tiukalla otteella uusia sankareita Suomen 

maanteille.  

 

Ilman näitä tärkeää työtä tekeviä arjen sankareita Suomi ei pysyisi käynnissä. Veho ja Mercedes-Benz on 

ollut mukana Ammattina Sankarissa ensimmäisestä tuotantokaudesta lähtien. ”Haluamme nostaa 

kuljetusalan imagoa ja kannustaa nuoria hakeutumaan kuljetusalalle”, kertoo Veho Hyötyajoneuvojen 

markkinointi- ja PR-päällikkö Nina Uschanov.  
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Ohjelman trailerivideo katsottavissa uudella Mercedes-Benz Suomi Trucksin YouTube-kanavalla 

osoitteessa: https://youtu.be/keddGLWRVgQ  

 

Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 

Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 

http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab  

Lisätietoja myös www.vehotrucks.fi ja www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot   

 

 

Lisätietoja: 

Jouni Kummala, myyntijohtaja, Veho Hyötyajoneuvot, puh. 0400-883299, jouni.kummala@veho.fi  

 

Nina Uschanov, markkinointi- ja PR-päällikkö, Veho Hyötyajoneuvot, puh. 050-4421522, 

nina.uschanov@veho.fi  
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