Suomen Ulosottoapulaisten yhdistys ry:n tiedotuslehti 1/2004

Puheenjohtajan katsaus
Kokouskutsu Silja Europalle
Toimintasuunnitelma 2004
Pääluottamusmiehen katsaus
ym.

Kohti muutoksia.....
Olemme menossa kovaa vauhtia kohti uutta. Suurin osa teistä on jo varmasti osallistunut Uljas-koulutukseen ja saanut kosketuksen uuteen tietojärjestelmään. Sen omaksuminen tulee vaatimaan varmasti aikaa. Alussa näyttää olevan vielä sellaisia,
sanoisinko puutteita, verrattuna Huviin, jotka tuntuivat olevan hankalampia kuin vanhassa järjestelmässä. Tarkoitan esimerkiksi saldojen hakemista. Ehkäpä ne kuitenkin
ajan myötä muuttuvat käyttäjälle helpommiksi. Paljon pitää oppia lyhyellä koulutuksella. Tällainen vanha jäärä kuten allekirjoittanut, olisi varmasti tarvinnut pidemmän
koulutuksen kuin kaksi päivää. Aika on käynyt kaiken uuden omaksumiseen todella
tiukaksi. Olemme puhdistaneet varastojamme ja saaneet melkein päivittäin koneella ja
voutien taholta uutta informaatiota lakimuutoksesta ja sen soveltamisesta. Lakiinkin
perehtyminen vie oman aikansa. Moni on varmasti henkisesti jo aika puhki ja syystäkin. Toivottavasti kuitenkin kestätte tämän myllerryksen.
Kuten tiedätte olemme myös neuvottelemassa työnantajan kanssa uudesta palkkausjärjestelmästä. Olemme vasta hakemassa neuvotteluille linjaa, jonka perusteella
voimme alkaa viedä niitä eteenpäin. Neuvottelutahti tiivistyy ja kevään aikana täytyy
löytyä linja, miltä pohjalta etenemme. Neuvottelujen takaraja on 15.2.2005, jolloin
kaikkien uusien palkkausjärjestelmien tulisi olla valmiina. Järjestelyvaraneuvotteluissa sovimme, että nyt nostetaan vain 14 palkkaluokkalaiset A 15:een. Loppuraha
käytetään uuteen palkkausjärjestelmään, jos kuitenkin kevään aikana emme ennen
31.5. ole edenneet neuvotteluissa, niin tulemme käyttämään varat normaalisti
kuoppiin. Kunhan olemme saaneet linjat selviksi neuvotteluissa, niin tiedotan niistä
välittömästi jäsenistölle.
Neuvottelut uudesta ammattiliitosta ovat edenneet hyvässä ilmapiirissä ja jos mitään
yllätyksiä ei tapahdu, niin uusi ammattiliitto aloittaa toimintansa 1.1.2006.
Näitä neuvotteluja voitte seurata Valtti-lehdestä ja liiton sivuilta.
Onneksi kuitenkin kesä on tulossa ja lomat, jotka varmasti ovat kaikille tarpeen.
Yhdistys on edelleen vuokrannut mökin Mäntyharjulta. Tiedote mökistä ja varauslomake on Karhusetissa 1/2004 ja kotisivuillamme.
Voimia kaikille muutosmylleryksessä toivottaen
Mauno Laaninen pj

SUOMEN ULOSOTTOAPULAISTEN YHDISTYS RY
KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2004
Aika
Paikka

20.03.2004 lauantai kello 10:00
Kokousristeily Silja Europalla 19.-20.3.2004
Turku - Kapellskär - Turku paluumatkalla

Asiat

Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat

KOKOUSRISTEILY

SILJA EUROPA

Lähtö

pe 19.3.2004 kello 18:30 Turku satama (kokoontuminen tuntia ennen)

Paluu

la 20.3.2004 kello 17:00

Hinta

Turisti 1/2 h hytti, buffet-ruokailu juomineen, meriaamiainen, kokouskahvit,
63,00 euroa/hlö. Yhden hengen hytti 76 €.

Ohjelma

Meritansseissa esiintyjinä Eini & Boogie ja trubaduureina Stenfors Duo

ILMOITTAUTUMINEN ja maksu 27.02.2004 mennessä
Tarja Laaksonen, puh 02-2725 704 tai sähköpostilla tarja.laaksonen@om.fi
(Huom. Ilmoitettava syntymäaika ja hyttikaveri)
Maksu
Tarjan pankkitilille TOP 571097-5184S913
TERVETULOA !!

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

19.03.2004 perjantai kello 14:30
Turun kihlakunnan ulosottovirasto, Linnankatu 43, 20100 TURKU
Hallitus ja luottamusmiehet

Ulosoton organisaation
muutoksesta

Muutaman vuoden ajan on kahvipöytä
keskusteluissa, palavereissa ja käytävillä
ollut puhetta suunnitelmista ulosoton
virastojen koon suurentamisesta. Viime
syksyn aikana on ministeriön esitys
täsmentynyt ja perusteluitakin on nähty ja
kuultu.
Ulosottojohtaja Heikkinen toi yhdistyksemme kokouksessa Kuopiossa esiin
koko ulosoton henkilöstön lähivuosina
eläkkeelle lähtevien määrät. Meidän
avustavien ulosottomiesten osaltahan yli
kolmannes virkakunnasta vaihtuu vuoteen 2011 mennessä. Mahdolliset osaaika eläkkeet vielä aikaistavat tätä muutosta.
Taloudelliset perustelut ovat tietysti virkojen vähentäminen. Tämä kuitenkin
niin, että vähennykset toteutettaisiin
ilman irtisanomisia luonnollisen poistuman kautta. Henkilösiirtoja on luvattu
tehdä lähtökohtaisesti vain vapaaehtoisuuden pohjalta. Tämä antaisi nyt pienissä yksiköissä työskenteleville avustaville mahdollisuuden korjata/tasata
työmääriä ja samalla ansioitaan. Yleensä
suurissa piireissä on myös asia määrät
avustavaa kohden suuria, joten työmäärän tasaaminen olisi joskus ihan tervetullut.

Toiminnallisia ja hallinnollisia perusteluita löytyy paljonkin, näitä voidaan ja on
syytä kuitenkin arvioida tarkemmin virasto- ja paikkakuntakohtaisesti. Ulosottotoimiston muistiossa 19.1.2004 muun
muassa edellytetään, että varsinaista
perintätyötä tekevät avustavat ulosottomiehet tuntevat mahdollisimman hyvin
ulosottovelallisten olosuhteet ja että
heidän toimipaikkansa on maantieteellisesti riittävän lähellä.Tämän lauseen
perusteella voisi kuvitella, että avustavien toimipaikat tulisi säilyttää pitkälti
ennallaan.
Yksikkökokojen suurentamisen suunnitelmaa ja toteuttamisaikataulua laatimaan
on asetettu työryhmä, jossa meilläkin on
edustus. Luottamusmiesten välityksellä
tulemme keräämään kommentteja eri
vaihtoehtojen eduista ja haitoista kuin
myös jäsentemme omista toivomuksista.
Uskon, että tässä muutoksessa mukana
olemalla parhaiten valvomme etujamme.
Uljasta odotellessa
Jarmo Savela
pääluottamusmies

YHDISTYKSEMME 75 VUOTTA
Mistä kaikki sai alkunsa
Tänä keväänä tulee kuluneeksi 75 vuotta siitä kun ammattiyhdistyksemme
perustettiin. Itse työhän on ollut samaa läpi harmaiden vuosikymmenten,
mutta miltä näytti maailma järjestäytymisen alkuaikoina vuonna 1929.
New Yorkissa tapahtui suuri pörssiromahdus
Tasavallan presidenttinä oli Lauri KR Relander
Suomessa oli kieltolaki
Lapuanliike syntyi
Suomi suistui lamaan ja presidentti hajoitti eduskunnan
"Kun yksilön asema yhteiskunnassa on turvaton, niin silloin se ryhtyy
hakemaan turvaa joukkotoiminnasta. Näin ovat maamme ulosottoapulaisetkin tuumineet taistellessaan leipänsä puolesta ylivoimaisen
tuntuisia vaikeuksia vastaan ja mitä voisi saada aikaan, jos olisi oma
ammattiyhdistys, joka ajaisi asioita joukkovoimalla."
Näillä sanoilla alkaa yhdistyksemme ensimmäinen toimintakertomus
9.6.1929 alkavalta toimikaudelta.
Joulukuussa 1927 keskustelivat tamperelaiset ulosottoapulaiset Frans
Kujala ja A. Palomäki ammattikuntamme järjestäytymisen ja
edunvalvonnan tarpeesta. Asia oli noussut ajankohtaiseksi niin
Tampereella kuin monissa muissakin kaupungeissa, koska voutien
katsottiin omavaltaisesti alkaneen kerätä ulosottoapulaisille kuuluvia
toimituspalkkioita.
Tampereen kaupungin ulosottoapulaiset kokoontuivat A. Palomäen
kotona ja päättivät ryhtyä toimiin ammattiyhdistyksen aikaansaamiseksi.
Kirjeitse tiedusteltiin 24.03.1928 muiden kaupunkien virkaveljien
suhtautumista asiaan. Vastausten ollessa pääosin myönteisiä ja saatuaan
näin aloitteelleen täyden kannatuksen, kutsuivat he perustavan kokouksen
Tampereelle 24.02.1929. Yhdistyksemme perustettiin tuossa kokouksessa.
Ensimmäiseksi yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
Vihtori Vainio Helsingistä ja sihteeriksi J.E Lampinen Tampereelta.
Ensimmäinen varsinainen vuosikokous pidettiin 9.6.1929 Helsingissä.
(H.L)
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1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Yhdistys toiminnan tarkoitus on avustavan ulosottomiehen edunvalvonta kaikilla tasoilla.
Toimintaympäristö on ennen kokemattomassa murroksessa; valtion niukkeneva rahoitus myös
ulosoton osalta, teknologian tuoma hyöty ja sen vaikutus
työntekijöihin/työmenetelmiin/palkkaukseen, lisäksi henkilöstöresurssien uudelleen kohdentaminen ja
tehokkuusvaatimukset. Yhdistyksien on vastattava näihin haasteisiin ja tarvittaessa puolustettava
jäsenten asemia. Muutoksen hallinta vaatii oikeusministeriöltä edellytysten luomista ja viime kädessä
virastojen päälliköiltä uudenlaista henkilöstöjohtamista.
2. SOPIMUSTOIMINTA
2.1 Palkka-ja virkaehdot
Kaksivuotinen virkaehtosopimus on voimassa 15.02.2005 saakka. Keskusjärjestötason sopimus asetti
vuoden 2005 takarajan kaikille valtion uusille palkkausjärjestelmille. Kuluvan sopimuskauden aikana
vuonna 2004 on siis neuvoteltava tarkentava uo-virkaehtosopimus, minkä sisältöön vaikuttaa sekä
Uljas että OM Columbus-palkkausjärjestelmä ja muut erityiskysymykset, kuten erikoisperintä.
2.2 Työyhteisössä vaikuttaminen
Luottamusmiessopimus jatkuu entisellään (8+1), mutta toimintakausi tulee olemaan kaksivuotinen.
Oikeusministeriössä liiton pääluottamusmiehenä on yhdistyksen pääluottamusmies.
Koulutussopimuksen mukaisesti liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja
yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta.
Yt-sopimukset tulivat voimaan 01.12.2002. Toimintaa on nyt ylläpidettävä yhdessä muiden
henkilöstöjärjestöjen kanssa ja toimintaa on vaadittava sekä ministeriö/liitto tasolla että virastoissa.
Oikeusministeriön työturvallisuusohje ulosotolle on annettu sekä ohje työsuojelun järjestämisestä
pienissä virastoissa yhteistyösopimuksin. Työturvallisuuslaki tuli voimaan l. l .2003.
Työsuojeluvaltuutetut valitaan joulukuussa 2003 ajalle 2004 -2007 ja valitut järjestävät yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat kuntoutukseen.
3 TYÖNANTAJA-ASIAT
3.1 Strategisia hankkeita
Oikeusminiteriö on aloittanut eri hankkeita, joista yksi tärkeimpiä on henkilöstöstrategiahanke.
Se asetettiin marraskuussa 2003 ja siinä on liiton edustus
3.2 Ulosoton työmenetelmät ja koulutus
Uljas tulee 01.03.2004. Ulosottolain 3 luku tulee voimaan samanaikaisesti.
Virkanimike on edelleen nykyaikaistamatta tehtäviä vastaavaksi. Lainsäädännön valmistelussa on
luvattu palata asiaan lain 5. ja 6.1uvun jälkeen, joten sen osalta valmisteluajankohta lienee 2004.
Työnjako- ja organisointisuunnitelmia viritellään piiri- ja virastotasoilla. Ministeriössä on ulosotolle
KAI-KU työhyvinvointisuunnitelma, jonka mukaan 10 piiriä olisivat kokeiluvirastoina.
Kehityskeskustelut tulevat välttämättä osaksi ulosoton johtamista sekä palkkausjärjestelmää.
Oikeushallintapäälliköiden vastuulla on piirien tulosohjaus ja läänien koulutus. Virastonpäälliköllä on
vastuu perehdyttämisestä. Avustavalla ulosottomiehellä itsellään on myös vastuu osaamisestaan ja
ammattitaitonsa kehittämisestä sekä sen ylläpitämisestä.
Valtioneuvoston päätös 2002-2005 talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi, velvoittaa
myös ulosottohallintoa: erikoisperintä ja rikoshyödynjäljittäminen. Näiden osalta palkkauskysymys on
ratkaistava ulosoton virkaehtosopimuksessa.

LIITTO- /JÄRJESTÖTOIMINTA
SAK:n julkisen alan ammattiliittojen yhdistymis/yhteistyöhanke etenee kevään liittovaltuustoon ja
edelleen osastokäsittelyyn.
4.1 Edustus, alueellinen toiminta ja järjestöjen yhteistyö
Yhdistyksen puheenjohtaja on liiton varapuheenjohtaja ja liittohallituksen työvaliokunnan jäsen ja
edelleen VTY:n hallituksen jäsen. Liitolle tehdään esityksiä ja käytetään liiton vaikutus- ja

painostuskanavia eduskuntaan saakka.
Alueellinen 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
VAL- kampanja jatkuu ja jäsenhankintaan osallistuneet palkitaan kertyneiden bonuksien mukaan.
Jäsenhankinnassa uusi vasta virkaan nimitetty kollega on otollisin. Liiton jäseneduille ja palveluilla turvataan jäsenistön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus nykyiseen yhdistykseensä.
Jäsenhuoltoon kuuluu luottamusmiehen tiedottaminen, työpaikkakäynnit ja keskustelut jäsenistön
kanssa sekä neuvonpito viraston päälliköiden kanssa. Jäsenillä on oikeus vaatia luottamusmiehen
yhteydenpitoa.
5.2 Virkistys- ja kulttuuritoiminta
Liiton kurssikalenterissa on rivijäsenille ja tuleville toimijoille sekä ay-tietokursseja että virkistysja harrastuskursseja laaja valikoima. Virkistystoimintaan kulttuuritapahtumineen kuuluvat myös
Talvipäivät Pajulahdessaja Kesäpäivät Lappeenrannassa
Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota edelleen vuokrataan edulliseen hintaan jäsenille.
6. KOKOUSTOIMINTA JA TIEDOTUS
6.1 Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ms Silja Europalla Turku-Kapellskär-Turku
19.3.-20.3.2004 ja 19.-21.11.2004 syyskokous Hotelli Vantaa, Tikkurila
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 on liiton palvelimelle. Sivu on korkeatasoinen erilaisine
hakuineen, osoitteessa www.VALry.fi/SUY. Se on oiva väline julkisuuskuvan luomisessa.
7. YHTEENVETO
Edunvalvonnassa yhdistys toimii avustavien ulosottomiesten mielipide- ja vaikutuskanava liittoon ja
oikeusministeriöön. Toiminnan painoarvoa lisää se, että SUY:n edustus on liiton oikeuksilla suora ja
sopimusalansa kattavin.
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TOIMIHENKILÖT 2004
TYÖ PUH

MATKAPUH

puheenjohtaja

Mauno Laaninen
Helsinki

09-3938 401

050-5599 401

Hannu Virkkala
Raahe / Kalajoki
Terttu Sandelin
Jyväskylä
Heikki Järvinen
Seinäjoki
Harri Lepolahti
Helsinki
Juha Aarnio
Helsinki
Tarja Laaksonen
Turku
Pekka Ruusula
Tampere
Riitta Ansala
Helsinki
Jarmo Johansson
Espoo
Kari Mäenpää
Nokia

08-4694 630

040-5437 504

014-3136 276

050-3003 937

06-4203 115

050-3096 738

09-3938 584

050-3667 904

09-3938 436

050-5599 436

02-2725 704

050-5175 704

03-2882 617

050-511 3442

09-3938410

050-5599410

09-5254 421

040-5179 421

03-3135 4443

050-3687 080

Rilasti Mikko
Kotka
Pekka Lehtinen
Pori
Kari Nissinen
Iisalmi
Kaisa Metsäportti
Orimattila
Yrjö Salmela
Tampere
Asko Keränen
Helsinki
Heino Asikainen
Varkaus

05-2119 206

050-3632 792

02-5506 314

040-5204 517

017-8391 384

050-5916 386

03-8880453

050-321 7236

03-2882 603

050-5113 417

09-3938 471

050-5599 471

017-366 2020

044-542 4851

HALLITUS
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
tiedotus- ja
opintosihteeri
JÄSENET

VARAJÄSENET

TILINTARKASTAJAT

SUY

LUOTTAMUSMIEHET 2004

Pääluottamusmies VAL / OM

Jarmo Savela
Lohja

työpuh.

02051 60 901
fax 02051 60900

matkapuh.

040-7660097

Helsingin
ulosottovirasto
vara

Juha Aarnio

09-3938 436

050-5599 436

Ilkka Hiitteensuo

09-3938439

050-5599439

Uusimaa
ent.läänin alue

Kaisa Metsäportti
Orimattila

03-8880453

050-321 7236

Ismo Rämänen
Lohja

09-2257453

0400-472376

Laaksonen Tarja
Turku

02-2725704

050-5175704

Lehtinen Pekka
Pori

02-5506314

040-5204517

Helldan Mika
Nokia

03-3135 4448

0500-777132

Heinonen Timo
Riihimäki

019-7737312

050-5442 812

Järvinen Heikki
Seinäjoki

06-4203115

050-3096738

Rinne Raino
Jyväskylä

014-3136392

050-3003946

Rilasti Mikko
Kotka

05-2119209

050-3632792

Söderholm Risto
Kotka

05-2119209

050-363 2796

Nissinen Kari
Iisalmi

017-486 804

050-5916386

Asikainen Heino
Varkaus

017-366 2020

044-542 4851

Virkkala Hannu
Raahe

08-4694630

040-5437504

Pirnes Ilmi
Oulu

08-3137721

040-5019077

vara
Turun ja Porin
alue
vara
Häme Pirkanmaa
vara
Vaasa ja
Keski-Suomi
vara
Kymi
vara
Itä-Suomen lääni
vara
Oulun ja Lapin
lääni
vara

Kiitos Karille
Vankkaa luottamusta yli piirirajojen 22
vuotta ja ylikin. Tämä määritelmä sopii
hämäläiseen nyt entiseen luottamusmieheen Kari Mäenpäähän, joka viime syksynä ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä
seuraavaksi luottamusmieskaudeksi.
Luopuminen on aina vaikeaa ja Kari tekikin tätä lopettamista jo muutaman vuoden. Kari halusi jättää mahdollisuuden
tehdä itsekkäitä päätöksiä, kun eläkesäädökset parin vuoden sisällä antavat
hänelle mahdollisuuksia.
Kari kuitenkin jatkaa hallituksen jäsenenä. Hämäläisyyden perikuvia Vesilahdella syntynyt Kari ei täytä, ja näin
kokouksissa tilannekomiikka ja huumorilla höystetyt letkaukset säilyvät. Myös
viihde ja vapaa-aika ovat olleet yksi
Karin tavaramerkki.

Hilupilttuunhan tietävät kaikki. Kari pääsee alas laskettelurinnettäkin, uskaltaa
poistua asfaltilta vaikka vaeltamaan ja
parketilla mies on lyömätön.
Kuopion kokouksessa Karille luovutettiin
liiton myöntämä hopeinen ansiomerkki.
Monessa mukana olleena kiitokset vielä
kerran, (tarkista kuitenkin ensin ne
uuden eläkesopimuksen lisäaikaprosentit)
Jarmo Savela
pltm

Terveiset Talvipäiviltä
Tammikuun viimeisenä viikon
loppuna vietettiin Nastolan
Pajulahdessa liiton talvipäiviä.
Paikkana oli urheiluopisto,
joten perinteiseen tapaan liikunnallista ohjelmaa oli runsaasti
niin lapsille kuin aikuisille.
Tänä vuonna ei kukaan yhdistyksestämme ollut mukana hiihtokilpailuissa.
(Liekö kauden päätähtäin hiihtäjillämme
olevan muissa kisoissa.)
Sen sijaan lentopallossa löytyi joukkueen
verran innokkaita pelaajia ja sulkapalloonkin oli uskaltautunut kaksi rohkeaa
ammattikunnastamme.

Ilman mitaleja ei jääty tälläkään kertaa.
Kovassa taistossa lentopalloilijat saavuttivat hopeaa ja sulkiksessa Heldanin
Mika Nokialta otti kaksinpelissä hopeaa
ja Sipilän Matti Jyväskylästä otti nelinpelissä pronssia.
Talvipäivät ovat ohjelmansa puolesta
erinomaisesti järjestetty tapahtuma, jota
voi suositella kaikille jäsenille ja heidän
perheilleen, vaikka ei kilpailuihin oltaisikaan osaa. Aina on tarjolla myös paljon
vapaasti käytettäviä liikuntapalveluja.
Tänä vuonna mukana oli mm. Uintia, voimistelua ja kuntonyrkkeilyä.
H.L

Suomen ulosottoapulaisten yhdistys r.y.
KESÄMÖKKITIEDOTE
KESÄLOMA LÄHESTYY
Yhdistyksemme on vuokrannut kesämökin Mäntyharjulta kesäkaudeksi 2004.
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 m/2, käsittäen erillisen makuuhuoneen (2 vuodepaikkaa)
makuusopet 8 henkilölle, sekä keittiön ja olo / takkahuoneen, jossa myös makuusijat 4:lle.
Irtopatterit ja takka, sekä makuutilan kamina toimivat lämmön
lähteenä.
VUOKRA-AIKA JA VARAUKSET
Yhdistyksen jäsenet voivat varata kesäpaikan
viikoksi. Varauksia voi tehdä ajalle 28.5. - 3.9.2004. Vuokraaika on perjantaista klo 15.00 seuraavaan perjantaihin klo
15.00. Poikkeuksen aiheuttaa juhannusta edeltävä viikko
eli vko 26, joka päättyy torstaina 24.6.2004 klo 15.00, sekä
viikko 27, joka alkaa torstaina 24.6.2004 klo 15.00
(juhannuksen aika sisältyy tähänviikkoon).
Vuokra on seuraava:
viikot 23 , 24, ja 25 ajalla 28.5-18.6.

235 €

viikko 26, 18.6 -24.6 juhannusta edeltävä

180 €

viikko 27, 24.6 - 2.7 juhannusviikko

275 €

viikot 28-32, ajalla 2.7-6.8.

245 €

viikot 33-36, ajalla 6.8-3.9

235 €

Jos samalle viikolle tulee useampia varauksia, joudumme arpomaan. Jos jää
vapaita viikkoja on mahdollisuus 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 31.3.2004 mennessä.

SUY ry
KESÄPAIKAN VARAUSLOMAKE 2004
Jäsenen nimi ____________________________________
Kotiosoite ______________________________________
Postitoimipaikka _________________________________
Puhelin työ _______________ koti _______________gsm ___________________
Haluamasi vuokra-aika ( perjantai-perjantai), paitsi juhannusta edeltävä
viikko joka
päättyy torstaina 24.6. ja juhannuksen sisältävä viikko , joka alkaa torstaina
24.6.
1. sijainen vuokra-aika _________/__________ - __________/__________
2. sijainen vuokra-aika _________/__________ - __________/__________
3. sijainen vuokra-aika _________/__________ - __________/__________
Allekirjoitus __________________________
LISÄTIETOJA Mauno Laaninen 09 - 3938401 050 5599401
Palautus 15.3.2005 mennessä osoitteella tai sähköpostilla
Mauno Laaninen
HginUOV
PL 190
00511 Helsinki

LIITON KURSSEJA
Kannattaa hyödyntää liiton kursseja. Tässä muutama esimerkki tulevista.
Lisätietoja luottamusmieheltä tai tiedotussihteeriltä puh. 09-3938 584

Perhelomakurssi
(järjestötoiminnan kurssi)
Sisältö
Kurssilla käsitellään aikuisten kesken yleisiä ammattiyhdistysasioita,
järjestetään retkiä ja ohjattua vapaa-ajantoimintaa. Lapsille on oma
ohjelama ja ohjaajat.
Kenelle
Kurssille voi osallistua 3-6 perheenjäsentä. Hakemuksessa on mainittava kaikkien perheenjäsenten nimet ja syntymäajat. Lasten ikä yli 5 vuotta.
Aika
.
28.06. - 02.07
05.07. - 09.07.

Paikka

Viimeinen hakupäivä

K uopio, Ranta-Tolvala
Kuopio, Ranta-Toivala

30.04.
30.04.

Lomakurssi
(järjestötoiminnan kurssi)
Sisältö
Kurssi on nimensä mukaisesti aktiivista loman viettoa, jossa on yhdistetty ajankohtaisia ammattiyhdistysasioita ja yhteistä vapaa-ajan viettoa.
Kenelle
Kurssi on tarkoitettu kaikille liiton jäsenille.
Aika

Paikka

Viimeinen hakupäivä

12.07. -16.07.

Kuopio, Ranta-Toivala

30.04.

