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SUOMEN ULOSOTTOAPULAISTEN YHDISTYS RY

KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2002

Aika        24.03.2002 sunnuntai kello 09.00
Paikka    Hotelli Central, TALLINNA
Asiat       Sääntömääräiset ja muut esille tulevat sekä ajankohtaiset asiat

MATKAOHJELMA

Lähtö     Helsinki 23.03.2002 lauantai kello 09.00 m/s Vana Tallinn,                        
 kokoontuminen satamassa tunti ennen lähtöä                                                     

Paluu     Tallinna 24.03.2002 sunnuntai kello 13.30 m/s Fantasia,                              
 bussikuljetus 12.30 hotellilta, Helsinki kello 17.00                                     

Kiertoajelu   Lauantaina 23.03. kello 14.30 hotelli Centralilta päättyen Piritaan,  
 jossa mahdollisuus ruokailuun. 
 Ilta vapaata ohjelmaa!

Matkan hinta 
€ 46.15, majoitus 2 h huone Hotelli Central, sis. bussikuljetukset                                    
Ruokailut laivalla; pakettihinta € 21.25 aamubuffet menomatkalla ja lounas        
paluumatkalla.

ILMOITTAUTUMISET

15.02.2002 mennessä Mauno Laaniselle ja maksu tilille Nordea 101535-29660 
Laivaruokailut vahvistettava ja maksettava samoin.

MUISTA PASSI !   TERVETULOA !

HALLITUKSEN KOKOUS

22.3.2002 perjantai kello 15.00, VAL:n toimisto, Haapaniemenkatu 14, Helsinki
ja jatkokokoontuminen 23.03.2002 lauantai kello 17.00 Hotelli Central, Tallinna,
jolloin myös tapaaminen paikallisten ulosottoviranomaisten kanssa.



Euro-aikaan

Uudistukset ovat alkaneet euron kera.Tänä vuonna tulemme saamaan 
paljon koulutusta, joka valmistaa meitä ottamaan vastaan ensi vuoden 
uudistukset. Toivottavasti olemme valmiit ottamaan muutokset vastaan. 
Uljas-demo on pian nähtävissä koneella ja siihen voi kukin tutustua omaan 
tahtiinsa. Esittely-tilaisuudessa tuntui ainakin siltä, että kehittelytyötä oli 
tehty paljon ja uudistukset olivat oikeansuuntaisia. Työ jatkuu vielä ja 
demoon saattaa tulla vielä muutoksia. Asian johdosta järjestetään tänä 
vuonna koulutusta kuten myös lainsäädännön osalta.

Pyysimme liiton ja yhdistyksen taholta neuvotteluja saadaksemme ns. 
ohimaksun vihdoinkin järjestykseen. Ministeriön taholta on nyt ilmoitettu, 
että asia saadaan järjestykseen maaliskuun aikana. Eli kone laskee kunkin 
ohimaksun kohdalta automaattisesti perimispalkkion.

Kevätkokous pidetään vuosikokouksen päätöksen mukaisesti maaliskuussa 
Tallinnassa.Tässä lehdessä on ilmoittautumisohjeet. Toivottavasti mahdol- 
lisimman moni pääsee mukaan.

Yhdistys on myös päättänyt jatkaa Mäntyharjun mökin vuokrausta ja myös 
sen varausohjeet ovat tässä lehdessä. Pyrimme saamaan varaukset valmiiksi 
ennenkuin kesälomat tulee vahvistaa.

Liittokokousvaalit ovat helmikuussa. Olemme perinteisesti saaneet vaaleissa 
hyvän tuloksen ja äänestysprosentti on ollut liiton parhaita. Toivottavasti 
aktiivisuus tässä suhteessa tulee jatkumaan. Se on myös tärkeää yhdistyksen 
näkyvyyden kannalta. Huomatkaa arvottavat palkinnot äänestäneiden 
kesken.

Kevään ja valoisuuden odotuksessa 

Mauno Laaninen pj 



Suomen ulosottoapulaisten yhdistys ry

KESÄPAIKKATIEDOTE

Yhdistyksemme on vuokrannut Mäntyharjun kesämökin ajalle 31.5 - 8.9.2002. 
Mökki vuokrataan edelleen yhdistyksemme jäsenille omakustannushintaan.

SIJAINTI              Mäntyharjun kunnassa, Helsingistä n. 200 Mikkeliin päin. Pyhäveden 
rannalla (Selänniemi), Mäntyharjun keskustaan on matkaa maitse 6 km 
ja vesitse 3 km.                                                                                               

Huvila on lautarakenteinen ja sijaitsee rauhallisessa ympäristössä omalla
niemellä, erillinen rantasauna, kaksi laituria, ulkowc, sähköt ja vene. 
Kaivoa ei ole, joten juomaveden joutuu hakemaan muualta. Mäntyharjun 
keskustassa olevissa kaupoissa on vesipisteet.
Päärakennuksen huoneala on 88 m2, käsittäen 4 makuuhuonetta
(8 vuodepaikkaa) keittiön ja olo/takkahuoneen, jossa neljä makuusijaa 
Irtopatterit ja takka toimivat lämmönlähteenä. 
Mökissä tehdään peruskorjauksia, joten vuokra on noussut viime kesästä.

VUOKRA-AIKA JA VARAUKSET

Yhdistyksen jäsenet voivat varata kesäpaikan viikoksi 
Vuokra-aika on perjantaista perjantaihin ja vaihto on klo 15.00
(poikkeus viikko 25, vaihto torstaina)
Viikkovuokrat: viikot 23 ja 24 € 185.-, lyhyt viikko 25. €168.-
20.06.2002 alkava viikko 26  € 235.- (juhannuspyhät), 
viikot 27-33 € 219.- ja viikot 34 - 36  € 201 .- 
Mikäli samalla viikolle tulee useampia varauksia, joudumme arpomaan.
Vapaita viikkoja on mahdollisuus vuokrata pidemmäksi aikaa ja niitä 
voidaan vuokrata myös muille VAL:in jäsenille. 
Varaukset oheisella lomakkeella 15.03. mennessä.

Oleskelu tapahtuu itsepalveluperiaatteella, joten jokainen huolehtii siivouksesta lähtiessään.

Vuokra maksetaan etukäteen ja sen on oltava SUY:n tilillä viimeistään  l viikko ennen vuokra-aikaa.. 
Maksun saavuttua annetaan ajo-ohjeet, tiedot avaimista ja oleskeluun liittyvistä asioista.

Tieto vuokra-ajankohdan varmistumisesta ja tilillepanokortti lähetetään 30.3. mennessä.



SUYry

KESÄPAIKAN VARAUSLOMAKE 2002 

Jäsenen nimi _____________________________________ 

Kotiosoite _______________________________________

Postitoimipaikka __________________________________

Puhelin työ ___________________ koti ________________gsm _______________________

Haluamasi vuokra-aika ( perjantai-perjantai), paitsi juhannusta edeltävä viikko, joka 
päättyy torstaina 20.6. ja juhannuksen sisältävä viikko, joka alkaa torstaina 20.6.

1. sijainen vuokra-aika _____________/_____________ - _____________/_____________ 
2. sijainen vuokra-aika _____________/_____________ - _____________/_____________ 
3. sijainen vuokra-aika _____________/_____________ - _____________/_____________

Allekirjoitus ____________________________________

LISÄTIETOJA    Mauno Laaninen 09-3938401,  0505599401 

Palautus 15.3.2002 mennessä osoitteella   tai sähköpostilla

Mauno Laaninen
HginUOV
PL 190
00511 Helsinki



SUOMEN ULOSOTTOAPULAISTEN YHDISTYS RY                                l (2)    

      TOIMINTASUUNNITELMA 2002      
 

TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistys toiminnan tarkoitus on avustavan ulosottomiehen kaikkien tasojen edunvalvonta ja tehtyjen
sopimusten noudattamisen valvonta.
Nyt toimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa; ulosottoon kohdistuvat uudenlaiset vaatimukset ja
odotukset sen tuloksellisuudesta. Työmenetelmien muuttuminen vaativat kehittämisvastuussa olevalta
oikeusministeriöltä edellytysten parantamista ja viime kädessä virastojen päälliköiltä resurssien
turvaamista.

SOPIMUSTOIMINTA

Kaksivuotinen virkaehtosopimus on voimassa 31.01.2003 saakka. 
Oikeusministeriön hallinnossa tavoitellaan edelleen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamista, jolle 
valtionvarainministeriö on asettanut tavoitteeksi vuoden 2002. Ulosoton osalta OM-Columbuksen 
kokeilupaikkakunnat ovat Raahe ja Turku. Avustaville ulosottomiehille on neuvoteltava oma erillinen, 
ansiotason turvaava tarkentava virkaehtosopimus, jolla ratkaistaan myös erikoisperintäryhmiin 
kuuluvien palkkaus.

Luottamusmiessopimus jatkuu entisellään (8+1). Oikeusministeriössä liiton pääluottamusmiehenä on
yhdistyksen pääluottamusmies.
Koulutussopimuksen mukaisesti liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja
yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta.
Liiton ja oikeusministeriön yt-sopimuksen mukainen yt-edustus virastossa on kaksi / järjestö.
Toimintaa on ylläpidettävä yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa.
Oikeusministeriön työturvallisuusohje on annettu 01.11.2001.
Työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutetut yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestävät
työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat kuntoutukseen. Osa-aikaeläke on keino jaksaa
työssä pidempään.

TYÖNANTAJA-ASIAT

OM:n koko ulosottohenkilöstölle järjestämä ennen kokemattoman laaja koulutus jatkuu 2002 . 
Oikeushallintapäälliköiden vastuulla on piirien tulosohjaus ja läänien koulutus. Virastonpäälliköllä on 
vastuu työpaikkakoulutuksesta ja perehdyttämisestä. Avustavalla ulosottomiehellä itsellään on myös 
vastuu osaamisestaan ja ammattitaitonsa kehittämisestä sekä ylläpitämisestä.

Ulosoton tietojärjestelmän ULJAS-hanke on käynnissä ja sen seurantatyöryhmissä on yhdistyksen 
edustaja. Ulosottomenettelyä koskeva osuus ulosottolainuudistuksesta (3 luku) tulee eduskunnasta ja 4 
luku on luonnoksen keskusteluasteella ja näiden on määrä tulla voimaan samanaikaisesti, kun Uljas 
otetaan käyttöön. Yhdistys seuraa lakiesityksien etenemistä ja vaatii osallistumista ja kuulemista, kun 
lain pohjalta laaditaan asetuksia. 
Virkanimikkeen osalta ongelmaksi on osoittautunut ulosottomies-sanan viranomaiskäsite.

Valtioneuvoston uusi päätöksensä talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi. Se velvoittaa 
myös ulosottohallintoa: erikoisperintä ja rikoshyödynjäljittäminen. Viranomaisyhteistyössä tapahtuva 
tietojen vaihto antaa vahvuuksia käsitellä ongelma-asiakkaita.



         2(2)
LIITTO / JÄRJESTÖTOIMINTA

Ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka on 21.-24.5.2002. Edustajat valitaan postiäänestyksellä 
l.- 21.2.2002, jossa tavoitteena on saada kaikki asetetut ehdokkaat valituiksi ja siten turvata ainakin 
liittohallituspaikka myös seuraavaksi kaudeksi. Tässä onnistutaan oikein suunnatulla vaalityöllä ja 
jäsenten äänestysaktiivisuudella.
Liitolle tehdään esityksiä ja käytetään liiton vaikutus/painostuskanavia eduskuntaan saakka. 
Liiton alueelliseen toimintaan muiden VAL:n osastojen kanssa osallistutaan ja nimetään edustajat.

JÄSENHANKINTA JA -HUOLTO

VAL kampanja Liikkeessä! jatkuu 2002 ja jäsenhankintaan osallistuneet palkitaan kertyneiden 
bonuksien mukaan. Jäseneksi liittyminen on helppoa yhteydenottokortilla, jolloin liitto lähettää 
esitäytetyn valtakirjan. Nyt tulee tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja laadukkaasta edunvalvonnasta. 
Liiton jäseneduille ja - palveluilla tulee turvata jäsenistön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus nykyiseen 
yhdistykseensä. Jäsenhuoltoon kuuluu luottamusmiehen työpaikkakäynnit ja keskustelut jäsenistön 
kanssa sekä neuvonpito virastonpäälliköiden kanssa. Jäsenillä on oikeus vaatia luottamusmiehen 
yhteydenpitoa ja sen tarvetta lisää suuret ulosottopiirit.

Liiton kurssikalenterissa on rivijäsenille ja tuleville toimijoille sekä ay-tietokursseja että virkistys- ja 
harrastuskursseja laaja valikoima. Virkistystoimintaan kuuluvat myös Talvipäivät Vuokatissa. Yhdistys 
vuokraa edelleen Mäntyharjulta mökin, jota edelleen vuokrataan edulliseen hintaan jäsenille.

KOKOUSTOIMINTA JA TIEDOTUS

Sääntömääräisiä ovat kevätkokous ja syyskokous Kotkassa 
Työnantajan kanssa järjestetään syyskokouksen yhteydessä perinteiset opintopäivät. 
Paikalliskokoukset luottamusmiesalueittain ovat perustoimintaa.. Niissä tehdään esitykset 
luottamusmiesvalinnoista, tiedotetaan, keskustellaan ja vaihdetaan kuulumisia eli ne ovat tapaamisia 
myös niille, jotka eivät käy vuosikokouksissa.

VALTTI-lehdessä on liiton yleisemmät asiat ja VAL-Postissa luottamusmiespostia. Omassa 
jäsenlehdessä Karhusetissä on yhdistysasiaa ja se lähetetään 2-3 kertaa vuodessa. Luottamusmiehet 
käyttävät sähköpostia edelleen piireihin tiedottamiseen. Yhdistykselle tehdään oma kotisivu liiton 
palvelimelle. Liiton sivu on korkeatasoinen erilaisine hakuineen, osoitteessa www.VALry.fi. 
Tiedottaminen on viestintää ja vuorovaikutusta, jossa tavoite on yhteinen, ymmärrettävä kieli ja 
myönteisen julkisuuskuvan luominen yhdistyksestä

YHTEENVETO

Ulosoton muutos- ja kehittämishankkeet etenevät paremmin, jos henkilöstön mielipiteitä ei unohdeta 
missään vaiheessa ja siihen yhdistys on paras vaikutuskanava. Yhdistyksen tärkeä tehtävä on siten 
yhteydenpito oikeusministeriöön ja varsinkin ulosottojohtajaan. Toiminnan painoarvoa lisää se, että 
SUY:n edustus on sopimusalansa kattavin. Jäsenistöstä tulee löytää nuoria, uusia aktiiveja toimintaan. 
Toimijoiden, yleensä kaikkien luottamushenkilöiden jaksamiseen tarvitaan yhtenäisen jäsenistön tuki. 
Hämeenlinnassa 18.11.2001

Vuoden 2001 SUY:n hallitus



SUY                       TOIMIHENKILÖT 2002
Laaksolahdentie 95 A
74120 IISALMI

TYÖ PUH MATKAPUH

puheenjohtaja Mauno Laaninen
Helsinki

09-3938 401 050-5599 401

HALLITUS

vara-
puheenjohtaja

Hannu Virkkala
Raahe / Kalajoki

08-4694 630 040-5437 504

sihteeri Terttu Sandelin
Jyväskylä

014-3135711 (KRP) 
014-3136276 (UO)

050-3003 937

taloudenhoitaja Kari Nissinen
Iisalmi

017-8391 384 050-5916 386

tiedotus- ja
opintosihteeri

Juha Aarnio
Helsinki

09-3938 436 050-5599 436

JÄSENET Harri Lepolahti
Helsinki

09-3938 580 050-3667 904

Tarja Laaksonen
Turku

02-2725 704 050-5175 704

Heikki Järvinen
Seinäjoki

06-4203 115 050-3096 738

Mikko Rilasti
Kotka

05-2119 206 050-3632 792

Kari Mäenpää
Nokia

03-31354 443 050-3687 080

Yrjö Salmela
Tampere

03-2882 603 050-5113417

VARAJÄSENET
Vesa Heikkinen
Haapajärvi

08-4786 305 050-5402 191

Ilkka Västi
Karstula

04-481244 040-5824 037

Jarmo Johansson
Espoo

09- 5254 421 040-5179421

Pekka Lehtinen
Pori

02-5506314 040-5204 517

Raija Rihkajärvi-Ruohonen
Lapua

06-8622 555 040-5760 005

TILIN-
TARKASTA-
JAT

Asko Keränen
Helsinki
Heino Asikainen
Leppävirta

09-3938 477

017-3662 020

050-5599 471

044-5424851



SUY LUOTTAMUSMIEHET 2002
työpuh. matkapuh.

Pääluottamus-
mies VAL / OM

Jarmo Savela
Lohja

019-3604401 050-5484523

Helsingin
ulosottovirasto

Juha Aarnio 09-3938 436 050-5599 436

                       vara Ilkka Hiitteensuo 09-3938439 050-5599439

Uusimaa 
ent.läänin alue

Kaisa Metsäportti 
Orimattila

03-8880453 0400-870638

                       vara Ismo Rämänen 
Lohja

09-2257453 0400-472376

Turun ja Porin  
alue

Laaksonen Tarja
Turku

02-2725704  050-5175704

                       vara Lehtinen Pekka 
Pori

02-5506314 040-5204517

Häme Pirkanmaa Mäenpää Kari
Nokia

03-31354443 050-3687 080

                       vara Heinonen Timo 
Riihimäki

019-7737312 050-5442 812

Vaasa ja 
Keski-Suomi 

Järvinen Heikki 
Seinäjoki

06-4203115 050-3096738

                       vara Rinne Raino
Jyväskylä

014-3136392 050-3003946

Kymi Rilasti Mikko 
Kotka

05-2119206 050-3632792

                       vara Starck Pia
Kotka

05-2119208 050-3632794

Itä-Suomen lääni Nissinen Kari 
Iisalmi

017-839 1384 050-5916386

                       vara Saari Tuija
Iisalmi

017-839 3604 050 591 6384

Oulun ja Lapin
lääni

Virkkala Hannu 
Raahe

08-4694630 040-5437504

                       vara Pirnes Ilmi
Oulu

08-3137721 040-5019077



AMMATTILIITTO VAL              www.VALry.fi 
                 

               LIITTOKOKOUSVAALIT 1.-21.2.2002

SUY osasto 219                     YHDISTYKSEN EHDOKKAAT 
       
                NUMERO / ÄÄNESTYSALUE

                        Mauno Laaninen    55          Jarmo Savela       108
                        Helsingin ulosottovirasto                                        Uusimaa

                         Tarja Laaksonen    53                                             Kari Mäenpää        75                         
          ent Turun ja Porin lääni                                         ent. Hämeen lääni

        Terttu Sandelin     106                                             Hannu Virkkala     128 
        Keski-Suomi ja                                                          ent Vaasan lääni sekä 
        Itä-Suomi                                                                   Oulu ja Lappi 

                       ÄÄNESTÄ OMAN ALUEESI EHDOKASTA !

                      ÄÄNESTÄNEIDEN KESKEN ARVOTAAN KOLME YHDISTYKSEN     
       KOKOUSMATKAPAKETTIA TALLINNAAN!

http://www.VALry.fi/


Mielipide

HENKILÖKOHTAISEN LISÄN PROBLEMATIIKKA VIRKAEHTO- 
SOPIMUKSEN PIIRISSÄ

Erikoisperintätehtävissä työskenteleville ulosottomiehille maksetaan virkasivutu- 
lojen menetyksen perusteella kiinteää henkilökohtaista lisää. Maksettavan lisän 
vahvistaa oikeusministeriö virkaehtosopimuslain 5 §:n pemsteella.

Vuosien kuluessa on erityistehtävissä työskentelevien keskuudessa ongelmaksi 
koettu se, että virkaehtosopimusten perustella palkkioissa tapahtuvat korotukset 
eivät vaikuta henkilökohtaiseen lisään millään tavalla. Kysymys kuuluukin, 
luopuvatko erityistehtäviin siirtyvät ulosottomiehet virkaehtosopimuksissa 
edellytetyistä tarkistuksista palkkioihin hyväksyessään henkilökohtaisen lisän.

Lähtökohtaisesti kaikki avustavat ulosottomiehet ovat virkaehtosopimusjärjes- 
telmän piirissä, virkaehtosopimuslain 5 §:n perusteella neuvottelujärjestöihin 
kuuluvat ovat myös sidottuja tehtyihin virkaehtosopimuksiin. Erikoisperintäteh- 
tävissä työskentelevät eivät siis ole millään tavalla ulkopuolella.

Virkaehtosopimuslaki sallii määrättyjä poikkeamisia virkaehtosopimuksen 
sitovuuteen. Virkamieslain 44 §:n mukaan virasto voi tehdä virkamiehen kanssa 
kirjallisen sopimuksen palvelussuhteen ehdoista. Sopimuksessa ei kuitenkaan 
saa määrätä palvelussuhteen ehtoja huonommiksi kuin virkaehtosopimuksessa 
on sovittu. Samainen yksiselitteinen säännös löytyy virkaehtosopimuslain 5 
§:stä. Mainittakoon vielä, että virkaehtosopimuksen määräyksillä on ehdoton 
"pakottava" vaikutus.

Totuus on kuitenkin se, että voimassa olevan työnantajan tulkinnan perusteella 
erikoisperintätehtävissä työskentelevät jäävät huonompaan asemaan kuin virka- 
ehtosopimuksissa edellytetään. Työnantaja on katsonut yksipuolisesti, että 
tarkentavan VES:n 3 §:ssä säädetty palkkioiden vuosittainen tarkistus ei koske 
erikoisperintätehtävissä työskentelevien henkilökohtaista lisää.

Erikoisperintätehtävissä olevien ulosottomiesten keskuudessa on noussut esiin 
mielipide, että työnantajan yksipuolinen tulkinta on väärä ja että se voidaan 
kyseenalaistaa (vrt. TT 71/1973). Työnantaja on itsekin tunnustanut korotustar- 
peen olemassaolon myöntämällä hakemuksesta erisuuruisia yksilöllisiä korotuk- 
sia. Valitseva käytäntö ei kuitenkaan toteuta millään tavalla yhdenvertai- 
suusperiaatetta ja on virkamiesten kannalta epäedullinen. Lisäksi se sotii 
räikeästi vastaan juuri säädettyä valtioneuvoston periaatepäätöstä henkilöstöpo- 
litiikan linjasta.



Oikea tapa tulkintaerimielisyyden ratkaisemiseksi olisi Valtion virkaehtosopi- 
musasioiden pääsopimuksessa säännelty neuvottelumenettely. Neuvottelumenet- 
telyssä ensin luottamusmies ja työnantaja yrittävät hakea ratkaisua 
erimielisyyteen virkaehtosopimuksen laajuudesta ja kyseisen sopimuskohdan 
oikeasta tulkinnasta. Mikäli asia jää erimieliseksi, siirrytään paikallisneuvottelui- 
hin. Tarkoituksenmukaisinta lienee, että neuvottelut hoidettaisiin keskitetysti, 
jolloin uskomukseni mukaan tulkintaerimielisyys saadaan kyllä ratkaistua koko 
alaa sitovasti.

Päämäärä on, että tarkentavan virkaehtosopimuksen 3 ja 4 §:ssä mainittujen 
vuosittaisten palkkioiden tarkistusten yhteydessä tarkistetaan myös erikoisperin- 
tätehtävissä työskentelevien henkilökohtaisia lisiä automaattisesti. Perusteena on 
se, että henkilökohtainenlisä on luonteeltaan kompensaatio menetetyistä palkki- 
oista, jotka kuuluvat tarkistusten piiriin.

H.Lepolahti



 Perhelomakurssi (Järjestötoiminnan kurssi)
   Kohde-
   ryhmä

   Kurssille voi osallistua 3-6 perheenjäsentä. Hakemuksissa
   on mainittava kaikkien perheenjäsenten nimet ja syntymäajat.
   Lasten ikä yli 5 vuotta.

   Sisältö
   Kurssilla käsitellään aikuisten kesken yleisiä ammattiyhdis-
   tysasioita, järjestetään retkiä ja ohjattua vapaa-ajantoimintaa.
   Lapsille on oma ohjelma ja ohjaajat. 

   Kurssiaika    Paikka    Viimeinen
   hakupäivä

   03.06. - 07.06.
   01.07. - 05.07.

   Pohjankuru, Kisakeskus
   Pohjankuru, Kisakeskus

   30.04.
   30.04.

 Lomakurssi (Järjestötoiminnan kurssi)
   Kohde-
   ryhmä    Kurssi on tarkoitettu kaikille liiton jäsenille.

   Sisältö
   Kurssi on nimensä mukaisesti aktiivista loman viettoa, jossa
   on yhdistetty ajankohtaisia ammattiyhdistysasioita ja yhteistä
   vapaa-ajan viettoa.

   Kurssiaika    Paikka    Viimeinen
   hakupäivä

  08.07. - 12.07.    Heinola, Piimäkallio    30.04.

 Ammattiyhdistystiedon peruskurssi (ruskakurssi)

   Kurssin
   sisältö
   ja kohde-
   ryhmä

   Kurssi on tarkoitettu VAL:n jäsenille. Kurssilla perehdytään
   ay-toiminnan perusteisiin ja ohessa samoillaan luonnossa.
   (Kurssilla 100 € omavastuu)

   Kurssiaika    Paikka    Hakuaika

   16.09 - 20.09.    Juuka, Rostua    30.04.



Tunnetko kodin lainan 
mahdollisuudet?
Kun sovit lainan kuukausierät järkeviksi, voit elää nyt ja
kerätä samalla vaikka vararahastoa. Asuntolaina on myös
mahdollisuus Nordea Pankin avainasiakkuuteen ja sen
etuihin.
Varaa aika asunto- tai palveluneuvojallemme ja tule
suunnittelemaan omiin tarpeisiisi sopiva laina!



Luotettavaa ja 
nopeaa 

painopalvelua.
Painotuotteita: kirjelomakkeet, -kuoret, käyntikortit, tarrat, 
esitteet, hinnastot, luettelot, kuitit, julisteet, vihkot, kutsukortit, 
väitöskirjat, ruokalistat, pikaesitteet digitaalisesti painaen, 
väri/mv, jälkikäsittelyt sekä kuljetus- ja noutopalvelut...
Pikapainotuotteita: painokopiot, valokopiot, moniväri- 
kopiot, värikopiot, tarrat, piirtoheitinkalvot, vihkot, liimakirjat, 
kierreselät, taitot, ladonnat, tulostukset, digitaaliset paino- 
palvelut, jälkikäsittelyt sekä kuljetus-ja noutopalvelut...

multiprinf
www.multiprint.fi

Palvelupisteemme: Helsinki. Hyvinkää. Lahti. Pori. Rauma. 
Tampere. Oulu. Vaasa. Tallinna. Pietari. Moskova. 
Ota yhteyttä osoitteen www.multiprint.fi kautta, tai soita asiakas-
palveluumme (09) 6122 240 ja kysy lisää. Asiakaspalvelumme 
käyntiosoite: Yrjönkatu 16, 00120 Helsinki. Fax (09) 643 076.


