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Talvinen tervehdys

Pitkäaikainen odotus ja epävarmuus Uljaan voimaantulosta on nyt sitten 
ohi ja voimaantulohan on siirtynyt vuoden 2004 alkupuolelle. Tuntuu 
että tehty ratkaisu oli oikea ja saamme varmasti toimivan systeemin 
käyttöömme. Parempi näin kuin ettei Uljas olisi toiminut kunnolla ja 
ollut epävarma käytössä.

Tupo-ratkaisu on tehty ja uudet palkkaustaulukot ovat käytössä 1.3 
alkaen. Uudet palkkaustaulukot ovat helpoimmin nähtävillä VAL:n 
kotisivuilta. Kuoppakorotuksista käydään vielä neuvotteluja ja niiden 
tulisi olla valmiina 31.3. mennessä. Näyttäisi siltä, että kuoppia olisi tu- 
lossa huomattavasti, mutta niistä joudutaan vielä varmasti käymään 
työnantajan kanssa kädenvääntöä. Kuoppakorotukset tullaan maksa- 
maan toukokuussa ja takautuvasti maaliskuusta, jos neuvottelut sujuvat 
oletetussa aikataulussa.
Tulemme myös aloittamaan neuvottelut erikoisperintätehtävissä olevien 
avustavien osalta jotta tämäkin asia saataisiin järjestykseen. Neuvottelu- 
pohjana tulee olemaan Lahden neuvottelupäivien perusteella tehdyt 
huomiot. Asiasta tullaan informoimaan heti kun tiedämme myös työn- 
antajan tavoitteet ja ajatukset. Myös työnantaja on ilmoittanut haluk- 
kuutensa neuvotteluihin. Neuvottelupyyntö esitetään seuraavien OM:n 
neuvottelujen yhteydessä eli helmikuussa.

Ulosottolain 3 luku on vielä tätä kirjoitettaessa eduskunnan käsittelys- 
sä. Toivotaan että asia saataisiin valmiiksi vielä näillä valtiopäivillä. 
4 lukukin on jo valmiina lausunnolle ja samoin ovat 5 ja 6 lukukin jo 
luonnosvaiheessa. Kaikki nämä on tarkoitus antaa samanaikaisesti uu- 
delle eduskunnalle, jolloin koko paketti olisi valmis.

Valtiovarainministeriö on nyt tosissaan ajamassa uusia palkkausjär- 
jestelmiä. Ministeriöiden tuli antaa selvitys uudistuksen vaiheista 31.1. 
mennessä. Kysely tehtiin erittäin tarkalla kyselykaavakkeella. Tulok- 
set kootaan maaliskuun aikana. VM on hyvin selvästi ilmoittanut,että 
takaraja on vuoden 2004 loppuun mennessä ja suunnitelmien olisi olta- 
va valmiina jo 31.7.2004. Tämän johdosta alkaa nyt keväällä oikeus- 
hallinto-osastollakin neuvottelut asian johdosta. Odottelemme työn- 
antajan avausta asian johdosta.

Mutta välillä hieman leppoisempiinkin asioihin. Nythän voimme val- 
mistautua normaalisti kesälomiin ja tehdä lomasuunnitelmia. Yhdis- 
tys on jälleen vuokrannut Selänniemen mökin ja sen varauksia voi taas 
tehdä tässä lehdessä olevalla varauskaavakkeeIla. Toivottavasti tule- 
va kesä olisi edes lähes niin nautittava kuin viime vuonna.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 9.3.2003 Seinä- 
joella liiton talvipäivien yhteydessä jotka järjestetään Kuortaneella. 
Jos haluat osallistua kilpailuihin, niin muistathan ilmoittautua ajoissa. 
Toivottavasti näemme mahdollisimman paljon jäseniä kilvottelemassa 
ja kokouksessa.                                      

Mauno Laaninen pj



SUOMEN ULOSOTTOAPULAISTEN YHDISTYS RY 
  

     KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2003
Aika        09.03.2003 sunnuntai kello 10:00
Paikka    Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, 60100 Seinäjoki, puh 06-419 SI 11 
Asiat       Sääntömääräiset, säätöjen muutokset (liittokokous 2002) sekä muut esille tulevat

MAJOITUS
 2 hh 64,- euroa/vrk, varaukset yhdistyksen majoituskiintiöstä  
01.03.2003 mennessä suoraan hotelliin, puh 06-419 5111

HALLITUKSEN KOKOUS

   07.3.2M3 perjantai kello 17.00

HUOM!    VAL:N TALVIURHEILUPÄIVÄT SAMANA VIIKONLOPPUNA       
  KUORTANEELLA. Bussikuljetus Seinäjoelta.                                    
                            TERVETULOA!

Terve tuloa
Suomen Ulosottoapulaisten Yhdistys Ry.n kokoukseen Seinäjoelle 09.03.2003. Teille on
varattu majotustilaa Sokos Hotel Lakeudesta puh 064195111. (varattaessa mainittava
yhdistyksen varaus ) Varaukset tämän kuun aikana.
Yhden tai kahden hengen huone maksaa 64,- € / vrk.
Yhdistyksemme hallitus kokoontuu perjantai-iltana ja lauantaina 08.03.2003 on VAL ry:n
talvipäivät Kuortaneen urheiluopistolla. Seinäjoelta on urheiluopistolle matkaa noin 40 km.
Talvipäivillä on kaikenlaista mukavaa harrastettavaa niin yksilöurheilijoille, joukkueille kuin
perheillekin.
Tangomarkkinoita tai Provinssirockia ei tämän tilaisuuden takia siirretty paikaltaan mutta kyllä
Seinäjoelta löytyy tekemistä myös lauantai-illaksi.
Tanssipaikkoja löytyy jokaisen makuun eikä mikään niistä ole kaukana.
Seinäjoen kaupunginteatterissa on lauantaina kaksi näytöstä.
Http://www.seinajoki.fi/teatteri/
KULTAINEN VASIKKA

Traaginen komedia rahasta ja häpeästä. Maria Jotunin  
klassikkotekstin uusi tulkinta Pohjanmaalla on Seinäjoen 
kaupunginteatterin kevään 2003 tapaus! 
"Monilla on miljoonia, mutta minulla ei ole kahtasataa tuhatta" 
Käsikirjoitus Maria Jotuni 
Ohjaus Kaisa Korhonen 
Lavastus Pentti Valkeasuo 
Pukusuunnittelu Riikka Aurasmaa 
Valosuunnittelu Maaret Salminen 
Äänisuunnittelu Jakke Salo
Rooleissa Minna Kangas (vierailija), Sari Jokelin, Pinja Flink, 
Eija-Irmeli Lahti, Heikki Vainionpää, Matti Suokonautio, Petri 
Poikolainen ja Riku Korhonen. 

Seinäjokelaisten puolesta toivotan teidät tervetulleeksi 
Heikki Järvinen
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TOIMINTASUUNNITELMA 2003

1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistys toiminnan tarkoitus on avustavan ulosottomiehen kaikkien tasojen edunvalvonta ja mm. 
tehtyjen ves-, yt- sopimusten noudattamisen valvonta. Toimintaympäristö on muutostilassa;
työmenetelmien muuttuminen, käytäntöjen yhtenäistäminen ja kokonaisuutena muutoksen hallinta 
vaativat kehittämisvastuussa olevalta oikeusministeriöltä edellytysten luomista ja viime kädessä 
virastojen päälliköiltä uudenlaista henkilöstöjohtamista ja resurssien turvaamista. Hyvä työyhteisö ja 
työn hallinta ovat yksi yhteen.

2. SOPIMUSTOIMINTA
2.1 Palkka-ja virkaehdot
Kaksivuotinen virkaehtosopimus on voimassa 31.01.2003 saakka. Uuden sopimuskauden tarkentavaan 
virkaehtosopimukseen neuvotellaan mm erikoisperinnän palkkauksen perusteet ja koulutuslisä. 
Oikeusministeriön hallinnossa tavoitellaan edelleen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamista. 
Valtionvarainministeriö on asettanut tavoitteeksi vuoden 2003 kaikille valtion uusille 
palkkausjärjestelmille ja niiden käyttöön otolle takarajaksi  l.7.2004. Avustaville ulosottomiehille on 
neuvoteltava oma erillinen, ansiotason turvaava tarkentava virkaehtosopimus.

2.2 Työyhteisössä vaikuttaminen
Luottamusmiessopimus jatkuu entisellään (8+1). Oikeusministeriössä liiton pääluottamusmiehenä on
yhdistyksen pääluottamusmies.
Koulutussopimuksen mukaisesti liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja
yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta.
Uudet yt-sopimukset tulevat voimaan 01.12.2002. Toimintaa on ylläpidettävä yhdessä muiden
henkilöstöjärjestöjen kanssa ja henkilöstön on vaadittava sopimuksen noudattamista virastoissa.
Luottamusmiehet keräävät tiedot yt-elimissä toimijoista ja heidät ohjataan liiton kursseille. Sama
koskee myös työsuojeluvaltuutettuja.
Oikeusministeriön työturvallisuusohje ulosotolle on annettu 01.11.2001 ja 19.9.2002 ohje
työsuojelun järjestämisestä pienissä virastoissa yhteistyösopimuksin 15.11.2002 mennessä.
Uusi ajanmukainen Työturvallisuuslaki tulee voimaan 1.1.2003.
Työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutetut yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestävät
työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat kuntoutukseen. Vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke
säästövapaat ovat keinoja jaksaa työssä pidempään.

3 TYÖNANTAJA-ASIAT 3.1 
Työmenetelmät j a koulutus
Unon käyttöön on jo totuttu ja Uljas tulee 01.6.2003. Ulosottomenettelyä koskeva osuus
ulosottolainuudistuksesta (3 luku ) tulee voimaan samanaikaisesti. Yhdistyksellä on edustus
Uljas-hankkeen seurantaryhmissä. Yhdistys seuraa lakiesityksien etenemistä ja vaatii osallistumista ja
kuulemista sekä antaa lausuntoja. Virkanimike on osoittautunut ongelmaksi, mutta lainsäädännön
valmistelussa on luvattu palata asiaan lain 5. ja 6. luvun valmistuttua.
Koko ulosottohenkilöstön kouluttautuminen jatkuu 2003.
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.
Valtioneuvoston päätös 2002-2005 talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi, velvoittaa
myös ulosottohallintoa: erikoisperintä ja rikoshyödynjäljittäminen.
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4. LIITTO- /JÄRJESTÖTOIMINTA
Liittokokous 2002 hyväksyi liiton Toiminnan ja talouden suuntaviivat 2002 - 2006. Siinä ovat liiton 
toiminnan osa-alueiden kuten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja sopimusten sisältöjen arvopohja;
- oikeudenmukaisuus - turvallisuus- ja tieto, taito, osaaminen. 
4.1 Edustus, alueellinen toiminta ja järjestöjen yhteistyö 
Yhdistyksen painoarvo on lisääntynyt liittokokousvalintojen ansiosta. Sen puheenjohtaja on liiton 
varapuheenjohtaja ja liittohallituksen työvaliokunnan jäsen ja edelleen VTY:n hallituksen jäsen. 
Liitolle tehdään esityksiä ja käytetään liiton vaikutus/painostuskanavia eduskuntaan saakka. 
Alueelliseen toiminta kokoaa yhteen maakunnittain VAL:n osastoja. Aluetoimistot koordinoivat 
toimintaa, jonka tarkoitus on paikallinen vaikuttaminen ja virkistystoiminta (Levin vuoroviikot). 
Yhteiset intressit vaativat neuvotteluissa yhteistyötä yli keskusjärjestörajojen. Henkilökohtaiset 
tapaamiset ja ennakkokeskustelut auttavat tavoitteiden toteutumisessa.

5. JÄSENTOIMINTA
5.1 Hankinta, edut, palvelut, jäsenhuolto
Liiton uudet säännöt hyväksyy opiskelijajäsenet.
VAL kampanja jatkuu ja jäsenhankintaan osallistuneet palkitaan kertyneiden bonuksien mukaan.
Liiton jäseneduille ja - palveluilla turvataan jäsenistön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus nykyiseen
yhdistykseensä. Jäsenhuoltoon kuuluu luottamusmiehen työpaikkakäynnit ja keskustelut jäsenistön
kanssa sekä neuvonpito virastonpäälliköiden kanssa. Jäsenillä on oikeus vaatia luottamusmiehen
yhteydenpitoa.
5.2 Virkistys- ja kulttuuritoiminta
Liiton kurssikalenterissa on rivijäsenille ja tuleville toimijoille sekä ay-tietokursseja että virkistys- ja
harrastuskursseja laaja valikoima. Virkistystoimintaan kulttuuritapahtumineen kuuluvat myös
Talvipäivät Kuortaneella ja Kesäpäivät Tampereella.
Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota edelleen vuokrataan edulliseen hintaan jäsenille.

6. KOKOUSTOIMINTA JA TIEDOTUS
6.1 Kokoukset
Sääntömääräisiä ovat kevätkokous Seinäjoella Talvipäivien yhteydessä ja syyskokous Kuopiossa 
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.
6.2 Tiedotus ja viestintä
VALTTI-lehdessä on liiton yleiset asiat ja VAL-Postissa luottamusmiespostia. Omassa jäsenlehdessä 
Karhusetissä kaksi kertaa vuodessa on yhdistysasiaa. Luottamusmiehet käyttävät sähköpostia edelleen 
jäsenille tiedottamiseen. Tilannetiedottaminen lisää jäsenten luottamusta yhdistyksen toimintaan. 
Yhdistyksen oma kotisivu tulee toimimaan liiton palvelimelle. Liiton sivu on korkeatasoinen erilaisine 
hakuineen, osoitteessa www.VALry.fi. Se on oiva väline julkisuuskuvan luomisessa.

7. YHTEENVETO
Yhdistys toimii henkilöstön mielipidekanavana ja vaikutuskanavana oikeusministeriöön. Toiminnan 
painoarvoa lisää se, että SUY:n edustus on sopimusalansa kattavin. 
Ikärakenne painaa myös yhdistystämme, joten jäsenistöstä tulee löytää lisää nuoria, uusia aktiiveja 
toimintaan. Toimijoiden kuten kaikkien luottamushenkilöiden jaksamiseen tarvitaan yhtenäisen 
jäsenistön tuki.

Kotkassa 17.11.2002                             Vuoden 2002 SUY:n hallitus
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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

Harri Lepolahti
Helsinki

09-3938 584 050-3667 904

JÄSENET Juha Aarnio
Helsinki

09-3938 436 050-5599 436

Tarja Laaksonen
Turku

02-2725 704 050-5175 704

Kari Mäenpää
Nokia

03-31354443 050-3687 080

Riitta Ansala
Helsinki

09-3938410 050-5533410

Pekka Lehtinen
Pori

02-5506314 040-5204517

Yrjö Salmela
Tampere

03-2882 603 050-5113417

VARAJÄSENET
Heikki Järvinen
Seinäjoki

06-4203 115 050-3096 738

Mikko Rilasti
Kotka

05-2119 206 050-3632 792

Jarmo Johansson
Espoo

09- 5254 421 040-5179421

Kaisa Metsäportti 
Orimattila

03-8880453 050-321 7236

Vesa Heikkinen
Haapajärvi

08-4786 305 050-5402 191

TILIN-
TARKASTA-
JAT

Asko Keränen
Helsinki
Tuija Saari
Iisalmi

09-3938 477

017-839 3604

050-5599 471

050-5916384



SUY LUOTTAMUSMIEHET 2003
työpuh. matkapuh.

Pääluottamus-
mies VAL / OM

Jarmo Savela
Lohja

02051 60 901
fax 02051 60900

040-7660097

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 050-321 7236

                       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

05-2119209 050-3632792

                       vara Söderholm Risto
Kotka

05-2119209 050-363 2796

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



                                            Suomen ulosottoapulaisten yhdistys r.y. 

KESÄMÖKKITIEDOTE                                                                                                                             
 

KESÄLOMA LÄHESTYY 
 

Yhdistyksemme on vuokrannut kesämökin Mäntyharjulta kesäkaudeksi 2003. Mökki vuokrataan 
edelleen yhdistyksemme jäsenille omakustannushintaan.                                                                       

 
MISSÄ?                         Mäntyharjun kunnassa, Helsingistä n. 200 Mikkeliin päin, Pyhäveden              

                       rannalla (Selänniemi), Mäntyharjun keskustaan on matkaa maitse 6 km 
       ja vesitse 3 km.

MILLAINEN?                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 / takkahuo- 
        neen, jossa myös makuusijat 4:lle. Irtopatterit ja takka toimivat lämmön 

          lähteenä.

VUOKRA-AIKA JA VARAUKSET

Yhdistyksen jäsenet voivat varata kesäpaikan viikoksi. Varauksia voi tehdä 
ajalle 30.5. - 5.9.2003.  Vuokra-aika on perjantaista klo 15.00 seuraavaan 
perjantaihin klo 15.00. Poikkeuksen aiheuttaa juhannusta edeltävä viikko 
eli vko 25, joka päättyy torstaina 19.6.2003 klo 15.00, sekä viikko 26, joka 
alkaa torstaina 19.6.2003 klo 15.00 (juhannuksen aika sisältyy tähänviik- 
koon).

Vuokra on seuraava:                                                                                                           
                                                                                                                                              
                        viikot 23 ja 24, ajalla 30.5-13.6.                                    220 €                              
                        viikko 25, 13.6 -19.6 juhannusta edeltävä viikko          170 €                    
                        viikko 26, 19.6 - 27.6 juhannuksen sisältävä viikko      265 €                           
         viikot 27-32, ajalla 27.6.-8.8.                                         230 €                             

        viikot 33-36, ajalla 8.8-5.9                                             220 €

Jos samalle viikolle tulee useampia varauksia, joudumme arpomaan. Jos jää vapaita viikkoja on mahdol-
lisuus vuokrata pidemmäksi aikaa ja vuokraamme myös mahdollisesti muille VAL:in jäsenille.

Oleskelu tapahtuu itsepalveluperiaatteella, joten jokainen huolehtii siivouksesta lähtiessään.

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

Tieto vuokra-ajankohdan varmistumisesta lähetetään 30.3.2003 mennessä.



SUY ry

KESÄPAIKAN VARAUSLOMAKE 2003 

Jäsenen nimi ____________________________________

Kotiosoite  ______________________________________

Postitoimipaikka _________________________________

Puhelin työ _______________ koti _______________gsm ___________________

Haluamasi vuokra-aika ( perjantai-perjantai), paitsi juhannusta edeltävä 
viikko joka 
päättyy torstaina 19.6. ja juhannuksen sisältävä viikko , joka alkaa torstaina 13.6.

1. sijainen vuokra-aika _________/__________ - __________/__________ 
2. sijainen vuokra-aika _________/__________ - __________/__________ 
3. sijainen vuokra-aika _________/__________ - __________/__________

Allekirjoitus __________________________

LISÄTIETOJA    Mauno Laaninen 09 - 3938401   050 5599401 

Palautus 15.3.2003 mennessä osoitteella   tai sähköpostilla

Mauno Laaninen
HginUOV
PL 190
00511 Helsinki



STIGU LÄHTI

Takana 44 vuotta ulosottoa

Helsingin ulosottovirastossa koko virkauransa työskennellyt Stig Linden jäi eläkkeelle tammikuussa. 
Taakse jäi yli neljä vuosikymmentä saman työnantajan palveluksessa. Hän tuli virastoon vuonna 1958 
juuri kun erilliset kaupunginvoudin konttorit olivat yhdistyneet uudeksi Helsingin kaupungin 
ulosottovirastoksi. Armeija oli tuolloin takana ja Stigu seurasi isänsä jalanjälkiä turvalliseksi miellettyyn 
kaupungin virkaan. Hän aloitti vahtimestarina, mutta siirtyi pian ulosottomiehen virkaan. Koulutusta tai 
koeaikaa ei tunnettu. Uudelle ulosottomiehelle annettiin kuittivihko käteen ja määrättiin heti hommiin. 
Ensimmäisen kerran Stigu muistelee saaneensa työnantajan järjestämää koulusta vasta joskus 70-luvulla.

Ruplia ja reversaaleja

Ulosottotoimen ollessa kaupungin ylläpitämää, ulosottomiehet olivat erikoistuneet hoitamaan vain yhtä 
asialajia. Oli vero-osasto, sakko-osasto, palkkaosasto ja UP-osasto. Työpöydän jakoi vuorotellen 3-4 
ulosottomiestä. Toimitilojen puutteen takia virastossa käytiinkin vain hoitamassa päivystys ja muutoin 
töitä tehtiin kotoa käsin. Palkka käytiin kultaamassa käteen rahatoimiston kassalta.

Nykyaikana on vaikea uskoa, mitä kaikkea tuohon aikaan on tehty manuaalisesti. Töiden kuittaus, 
keharit, liput osoitetoimistoon ja verovirastoon, kuitit ja tilitykset ovat kaikki hoituneet kirjoittamalla 
käsin. Oma lajinsa oli tietysti korkojen lasku, kun ei ollut laskukoneita. Asioiden palautusluetteloa kut-
suttiin reversaaliksi. Ruplat olivat puolestaan punaisia lappuja, jotka toimivat tämän päivän maksulistan 
edeltäjinä.

Itse perintätyö on pysynyt hyvin pitkälle samanlaisena. Suurimpana muutoksena Stigu muistelee organi-
saatiomuutoksen vuonna -85, mikä merkitsi, että kaikilla ulosottomiehille tuli samat tehtävät. Sakkojen 
perinnässä oli se erikoinen piirre, että ei tunnettu muuntomenettelyä. Mikäli maksua ei kotikäynnillä heti 
löytynyt, ulosottomies saattoi asiakkaan Nokalle istumaan.

50- ja 60- luvulla ulosottohenkilöstön ei sopinut esiintyä niin vapaasti kuin tänä päivänä. Sigu itse muis- 
taa saaneensa suullisen huomautuksen virastopäälliköltä, kun oli jättänyt kesäparran ajamatta loman jäl-
keen. Farkuissa tai t-paidassa esiintyminen ei tullut kuuloonkaan.

Stig Linden on ollut tyytyväinen työhönsä ulosottovirastossa. Hän on aina arvostanut työn suomaa 
vapauttaja itsenäisyyttä Ulosoton tulevaisuuteen hän suhtautuu luottavaisesti, mutta muistuttaa, että 
jo 80-luvun alussa, kun ensimmäiset tietokoneet tulivat, puhuttiin paperittomasta ulosotosta. Vaan 
kuinkas kävikään. Kysyttäessä, että jäikö tekemättömiä töitä, hän kertoo muutaman lapun jääneen 
seuraajan perittäväksi. Niitä hän ei aio kuitenkaan murehtia, vaan aikoo jatkossa viettää aikaansa lasten 
lasten kanssa, joista uusin tulokas on vasta kahden viikon ikäinen. Mökkeily ja kalastus ovat myös 
olleet aina mieliharrastuksia, joten ilmojen lämmetessä Opelin nokka suuntaa kohti Sipoossa olevaa 
kesäpaikkaa.

H.L      



                         Ajatuksia vuorotteluvapaasta

1. l. 2003 ajattelin, että vuosi sitten minulla oli vuosi edessä ja nyt minulla on vuosi takana.
Ratkaisu vuoden vuorotteluvapaasta tuntui isolta, jännittävältä ja pelottavaltakin
Ensimmäisen kuukauden aikana tunsin syyllisyyttä siitä, että olin jättänyt koko sotkun toisten
hoidettavaksi. Tunsinko olevani jotenkin korvaamaton? Sitäkin, mutta kun huomasin, ettei minua
vaivattu ihmeemmin kysymyksillä, olokin helpottui. Jossain vaiheessa huomasin, että työhön
liittyvät painajaisunetkin hävisivät. Ja tuli muut painajaisunet tilalle.....
Minulla ei ollut muita suunnitelmia kuin saada tehdä juuri sitä mitä itse haluan. Hiihtää, juosta,
luistella, uida, pyöräillä, jumpata, kävellä, valmistaa hyvää ruokaa, lukea päivän lehdet rauhassa,
antaa aikaa sielulle levätä. Ja kaikkea tätä sain tehdä, välillä ihan kyllästymiseen saakka.
Vuorottelukorvaus alkoi juosta joutuisasti. Korvaus oli palkkaan nähden pieni, mutta sillä tuli
toimeen, kun ei ole enää asuntolainoja ja olin saannut vähän säästöönkin pahojen päivien varalle.
Pitkään tuntui tosi ihanalta sunnuntai-illat, kun tajusi, ettei huomena tarvinnut lähteä töihin.
Kalenteri alkoi täyttyä kaikenlaisista menoista, joten aika ei missään vaiheessa käynyt pitkäksi.
Oli hiihto-, luistelu- ja maratonreissuja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jossain vaiheessa
kotonakin kyseltiin, että missä on se yksinkertainen elämä, jota niin kaipasit. Mutta eipä kai
ihminen olemistaan kertaheitolla pysty muuttamaan. Ja onko niin tarpeenkaan?
Kesä oli mahtava ja tuntui mukavalta istuskella kotikaupungissa katukahvilassa monta tuntia
päivässä ja nauttia auringosta. Ennen vapaata olin jo päättänyt, että nurkkia en ala siivota ja siinä
onnistuin täydellisesti.
Töissä ollessa valitin usein, että voi kun ei ole aikaa tehdä sitä ja tätä. Vapaalla ollessa tajusin, että
aikaa on, mutta nyt en saa aikaseksi.
Koulutuksiin halusin ottaa osaa ja ne tuntuivatkin juhlapäiviltä. Työkavereihin pidin tiiviisti
yhteyttä ja postilaitoskin vaurastui, niin paljon kortteja lähettelin.
Kesän kääntyessä syksyksi alkoi takaraivossa itää ajatus työhön paluusta. Mutta onneksi ei yhtään 
ahdistavana ajatuksena vaan mieli täynnä odotusta. Vuosi tuntui kohdallani juuri sopivalta ajalta.
Voin suositella täydestä sydämestäni jokaiselle, jonka haaveena on irtiotto arjesta. Siinä oppii
uusia asioita itsestäänkin.
Nyt olen ollut kuukauden töissä ja virtaa tuntuu riittävän. Nyt on taas työnteossakin mieltä.

Jaksamista teille kaikille toivottaa Riitta Ansala

TIEDOTTAJAN PALSTA                                                                                                     
 

Koulutus                       Yhdistys on ottanut tavoitteeksi yhteistoiminta ja työsuojelutehtävissä toimi-         
       vien kouluttamisen. Vuoden 2003 koulutuskalenterissa sopivia työnantajan        
       tuen piiriin kuuluvia kursseja ovat:                                                                         

                                                                                                                
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 
                                                                                                          
24.03.-28.03. Kiljavan opisto                                                           
29.09.-03.10. Kiljavan opisto                                                           
10.11.-14.11. Kiljavan opisto 

 
Talvipäivät                   Yhdistys osallistuu tauon jälkeen talvipäivien lentopallo turnaukseen Seinä-      

       joella 08.03.03. Uudet pelaajat ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset 
       p. 09-3938 584 / Lepolahti. Talvipäivien muu ohjelma on nähtävissä osoit-          
       teessa www.VALry.fi  


