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Puheenjohtajan katsaus
Kokouskutsu Tallinnaan
Toimintasuunnitelma 2005
Pääluottamusmiehen katsaus
ym.

Kevättä ja valoa odotellessa
Vuosikokouksessa Vantaalla sain kunnian tulla valituksi yhdistyksen
puheenjohtajaksi. Kiitän luottamuksesta ja lupaan tehdä kovasti töitä ollakseni sen arvoinen. Olen tyytyväinen, että yhdistyksellämme on vahva hallitus ja pätevät luottamusmiehet, joten pysymme hyvin ulosoton muutoksissa
mukana ja pystymme vaikuttamaan asioihin ammattikunnan parhaaksi.
Vuodenvaihde on selvästi hiljentänyt keskustelua tietojärjestelmän ympärillä. Yhteinen taipaleemme Uljaksen kanssa alkoi varsin karikkoisesti ja
viime vuosi oli todellinen koettelemus ammattikunnallemme. Suomalaisella sisulla selvisimme siitä ja ponnisteluillamme turvasimme ulosoton
uskottavuuden. Korjattavaa on kuitenkin vielä runsaasti ja tietojärjestelmä
pysyykin pitkään keskustelun aiheena työnantajan kanssa.
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu rauhoitti loppuvuodesta työmarkkinatilanteen. Tarkentavat virkaehtosopimukset uusittiin ja ovat ilman irtisanomista
voimassa seuraavalle sopimuskierrokselle kahden ja puolen vuoden päähän.
TUPO-sopimuksen kylkiäisenä tuli ns. Perälautasopimus, jossa aikataulutettiin uusien palkkausjärjestelmien syntyminen. Avustavien ulosottomiesten palkkausjärjestelmän osalta on neuvotteluratkaisu oltava saavutettu viimeistään 30.11.2005. Sama määräaika on myös voudeilla. Ukaasina on,
että tämän jälkeen asia voidaan viedä neuvoteltavaksi ja ratkaistavaksi
keskustasolle.
Avustavien ulosottomiesten palkkatyöryhmä, jossa on edustus molemmista
järjestöistä, on jo jonkin aikaa tehnyt hyvässä yhteishengessä työtä oman
ratkaisumallin aikaansaamiseksi. Kun tällainen löytyy, jäsenistö saa aikanaan päättää sen hyväksymisestä. Kevätkokouksessa Tallinnassa tulemme
toivotavasti käymään vireää arvokeskustelua neuvottelijoidemme
evästämiseksi.
Alkanut vuosi merkinnee VAL:n ja KTV:n yhdistymistä. Uusi liitto on
nimeltään Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL). Se pitää sisällään niin
valtion, kuntien, kirkon kuin yksityisten hyvinvointipalvelujen palkansaajien edunvalvonnan. Jäsemäärältään (230.000) liitto tulee olemaan maan
suurin.
Yhdistyksemme puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet ovat
jäsenistön edusmiehiä. Toivon runsaasti viestejä kentältä siitä, mihin suuntaan haluatte yhdistystämme luotsattavan. Keskinäinen aktiivinen kanssakäymisemme palvelee parhaalla tavalla edunvalvonnan päämäärää. Paljon
on saatu aikaan ja hyvällä yhteistyöllä menestymme jatkossakin.
Toivotan jäsenistölle Oikein Hyvää Vuotta 2005
Harri

Pääluottamusmiehen palsta
Organisaatiotyöryhmä sai uutta puhtia työhönsä saatuaan tiedon hallituksen esityksen
linjauksesta kihlakuntaselonteossa, jonka yllättävän selkeä kannanotto toteutuessaan jopa
kumoaisi paikallishallintolain.
Paikallishallintolain lausuntokierroksella aikoinaan yhdistyksemme oli yhtenäisvirastoja
vastaan, mutta tämä muutos on meidänkin kannalta varmasti hyvä ratkaisu. Työryhmä tullee
tekemään ehdotuksen, jonka loppuvaiheessa ei enää ole kihlakuntasidonnaisuuksia ja
toteutuessaan tulee noudattamaan hyvin pitkälti maakuntarajoja.
Ulosoton koko hallinto on nyt uuden suunnittelun edessä ja vakavaa keskustelua käydään
oikeastaan lähinnä siitä, onko vaihtoehtona parempi keskushallintovirasto vaiko yksi
valtakunnallinen ulosottovirasto. Lääninhallituksissa olevien oikeushallinto-osastojen
henkilöstön saaminen saman katon alle olisi ilman muuta eduksi.
Oikeusministeriön strategiset linjaukset toteutuakseen avustavien ulosottomiesten
toimenkuvan suhteen edellyttävät, että Uljas joskus vastaisi siihen asetettuja odotuksia ja
voisi sanoa sen automaattisesti hoitavan rutiiniasioita. Tänä päivänä en voi sanoa Uljaksen
hoitavan enempää jos sitäkään mitä huvi teki. Asiasta voi tietysti olla eri mieltäkin.
Henkilökohtaisesti näen, että rekisteritietojen automaattinen (toimiessaan) ja nopea tilaus tuo
parannusta vain niille, jotka eivät siitä huvin aikana selvinneet (pl ETK). Rekisterikyselyjen
tuoma ajansäästö menee nyt suuren tietomassan selailuun ja tarvittavan tiedon löytämiseksi
joudut selaamaan tosi paljon tyhjiä tai tyhjänpäiväisiä sivuja ilman merkkiäkään missä olet
surffannut. Ministeriö/ tietohallinto lupasi marraskuussa opintopäivillä, että alkuvuodesta
joku työryhmä perustetaan pohtimaan avustavien toivomuksia, mutta vielä ei siitä ole mitään
kuulunut. Heti alkuun jo ilmoitettiin, että ryhmään pääsee vain muutama avustava, mutta
tämän lupauksen pitämistä ja avustavan työpöydän tukevaa rakentamista on syytä vaatia.
Toisaalta ministeriö myöntää, että avustavien ulosottomiesten ja kanslian työnjako on vasta
kehitteillä, joten vapautuvan kansliatyövoiman ja avustavien työnkuvan muutoksia lienee
ennenaikaista arvioida. Suunnittelustakaan ei ole mitään tietoa tihkunut. Työnkulkuja
käsittelevä työryhmä on tiettävästi kokoontunut vain kerran
Kaiken edellä kerrotunkin huomioiden uuden palkkausjärjestelmän suunnitteluryhmä on
todella visaisen työn ääressä ja pohdittavaa on paljon. Upj- työryhmä on päättänyt tiedottaa
yhteisesti kun sen työssä on saavutettu jotain konkreettista.
Toivon kaikille jaksamista muutosten keskellä ja muistakaa huolehtia kunnostanne
Jarmo Savela
pltm
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YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2005
Aika
Paikka
Asiat

13.03.2005 sunnuntai kello 10:00
Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat

KOKOUSMATKA
Lähtö

Helsinki - Tallinn, m/s Meloodia
La 12.3.2005 kello 09.00 Länsiterminaali, Helsinki Tallinn kello 12.15A/B terminaali, bussi satama - hotelli Viru

Paluu

Tallinn- Helisnki, m/s Meloodia
Su 13.3.2005 kello 15.00 A/B-terminaali, Tallinn, bussi hotelli Viru - satama,
Hehinki kello 18.15 Länsiterminaali
60,30 euroa/hlö, 2 hh (sis. matkat ja hotelliaamiainen)

Hinta

ILMOITTAUTUMINEN
Tiedotussihteeri Pekka Ruusula, sähköpostilla pekka.ruusula@om.fi
(Huom. Ilmoitettava syntymäaika ja huonekaveri)
MAKSU

08.02.2005 MENNESSÄ Pekan pankkitilille OP 537704-60905072
PASSI MUKAAN!

TERVETULOA !!
HALLITUKSEN KOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

11.3.2005 perjantai kello 17.00
VAL ry. Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki
Hallitus ja luottamusmiehet
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TOIMINTASUUNNITELMA 2005
l. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Yhdistys on avustavan ulosottomiehen edunvalvojana kaikilla tasoilla. Toimintaympäristö on
murroksessa; valtion niukkeneva rahoitus myös ulosoton osalta, organisaatio muutoskaavailut, atk ja
sen vaikutus työntekijöihin/työmenetelmiin/palkkaukseen, lisäksi henkilöstöresurssien uudelleen
kohdentaminen ja tehokkuusvaatimukset. Yhdistyksen on vastattava näihin haasteisiin ja
tarvittaessa puolustettava jäsenten asemia ja etuja. Muutoksen hallinta vaatii oikeusministeriöltä
edellytysten luomista ja virastojen päälliköiltä henkilöstöjohtamista.
Tässä edunvalvontatyössä yhdistys toimii avustavien ulosottomiesten mielipide- ja vaikutuskanavana
liittoon ja oikeusministeriöön. Toiminnan painoarvoa suhteessa työnantajaan lisää se, että SUY:n
edustus on liiton oikeuksilla suora ja sopimusalansa kattavin.
2. SOPIMUSTOIMINTA
2.1 Palkka-ja virkaehdot
Kaksivuotinen virkaehtosopimus on voimassa 15.02.2005 saakka. Keskusjärjestötason sopimus asetti
vuoden 2005 takarajaksi kaikille valtion uusille palkkausjärjestelmille. Nyt ollaan sen tosiasian
edessä, että neuvottelut on vietävä loppuun myös tarkentavan uo-virkaehtosopimuksen osalta.
Sen sisältöön vaikuttavat sekä Uljas että OM- Columbus-palkkausjärjestelmä ja jotkut
erityiskysymykset, kuten erikoisperintä. Järjestöjen yhteinen työryhmä ( 3 + 3 ) työskentelee kaikkien
osapuolille hyväksyttävissä olevan tasapuolisen ja palkkaustason säilyttävän ratkaisun löytämiseksi.
Samanaikaisesti yhdistyksen tulee valvoa olemassa olevan sopimuksen noudattamista, mikä jo
vaikeutui Uljaksen alkuaikoina.
2.2 Työyhteisössä vaikuttaminen
Luottamusmiessopimus ( pääluottamusmies ja kahdeksan alueellista luottamusmiestä )on nyt
kaksivuotinen ja vuosi 2005 on toinen toimintakausi. Liitto järjestää nimenomaan ulosotto- ja
haastemiesten luottamusmiehille tarkoitetun täydennyskoulutus kurssin 25.4. - 27.4.2005.
Koulutussopimuksen mukaisesti liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja
yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta, joka antaa lisävalmiuksia työpaikalla toimimiseen
Yt-sopimukset ovat periaatteessa voimassa, joten toimintaa on nyt vain ylläpidettävä yhdessä
muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa ja sitä on vaadittava sekä ministeriö/liitto tasolla että
virastoissa.
Työsuojeluvaltuutetut valittiin ajalle 2004 -2007 ja valitut järjestävät yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat kuntoutukseen. Se, että työpisteet ja
muut työolosuhteet saadaan kuntoon, on työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön vastuulla.
Kehityskeskustelut virastoissa ovat osa ulosoton johtamista, valvontaa sekä tulevaa
palkkausjärjestelmää. Niihin tulee kunkin työntekijän valmistautua huolella. Liitto ja lähinnä
luottamusmies auttaa ja tukee tarvittaessa.

3 TYÖNANTAJA-ASIAT

Valtion vuoden 2005 talousarvioesityksessä ulosoton tavoitteena on vähentää velkaongelmia, tehostaa
ja nopeuttaa maksukyvyttömyystilanteiden selvittämistä ja alentaa perintäkustannuksia
Se edellyttää ulosottomenettelyn ja organisaation edelleen kehittämistä ja ulosoton palvelukyvyn
parantamista, ts tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Oikeusminiteriö on aloittanut eri hankkeita, joista yksi
tärkeimpiä on henkilöstöstrategiahanke. Sen mukaan kunkin ulosottopiirien tulee jo vuonna 2005
tehdä henkilöstösuunnitelmansa.
3.1 Ulosoton työpaikat ja -menetelmät ja koulutus
Ulosoton organisaatiotyöryhmän määräaika loppuu 31.12.2004. Sen toimeksianto tarkoittaa
ohjauksen eli hallinnon kehittämistä ja siten välivaiheena yhteistoimintamääräyksin suurempia
ulosottopiirejä, joissa kuitenkin avustavien ulosottomiesten fyysiset työpaikat säilyisivät
pääsääntöisesti ennallaan. Vuoden 2005 aikana laaditaan organisaation pitkän aikavälin
kehittämissuunnitelma
Ulosoton työmenetelmiä ja avustavien työnkulkua varten on perustettu eri työryhmiä, joissa on
yhdistyksen edustukset. Uljaksen koulutus-ja seurantatyöryhmät jatkavat ainakin ensi vuoden.
Virkanimike on edelleen nykyaikaistamatta tehtäviä vastaavaksi. Lainsäädännön valmistelussa on
luvattu palata asiaan seuraavan lainsäädäntöpaketissa, tarkoittaa vuotta 2005.
Valtioneuvoston päätös 2002-2005 talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi, velvoittaa
ulosottohallintoa: erikoisperintä ja rikoshyödyn jäljittäminen. Näiden osalta palkkauskysymys tulee
ratkaistavaksi ulosoton virkaehtosopimuksessa.
LIITTO- / JÄRJESTÖTOIMINTA
Julkisen alan ammattiliittojen yhdistymishanke toteutuu vuoden 2005 aikana ja uusi liitto Julkisten ja
hyvinvointialojen liitto JHL ry on Suomen suurin liitto. Keväällä uuteen liittoon tulevat yhdistykset
antavat lausuntonsa JHL:n sääntö- ja strategialuonnoksista, mikä on tähdellistä, sillä uudessa liitossa
valtion hallinnon edunvalvonta toteutetaan omana sektorinaan. Uuden liiton alueelliset
tiedotustilaisuudet ajoittuvat tammi- helmikuulle.
4.1 Edustus, alueellinen toiminta ja järjestöjen yhteistyö
Yhdistyksen vuoden 2004 puheenjohtaja jatkaa liiton varapuheenjohtaja ja liittohallituksen
työvaliokunnan jäsenenä. Liitolle tehdään esityksiä ja käytetään liiton vaikutus- ja painostuskanavia
eduskuntaan saakka.
Alueellinen toiminta kokoaa yhteen jäseniä maakunnittain. Aluetoimistot koordinoivat toimintaa.
jonka tarkoitus on paikallinen vaikuttaminen ja virkistystoiminta (Levin vuoroviikot).
Yhteiset intressit vaativat neuvotteluissa yhteistyötä yli keskusjärjestörajojen. Se toteutuu
uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) neuvotteluja varten perustetussa työryhmässä.

5. JÄSENTOIMINTA
5.1 Hankinta, edut, palvelut, jäsenhuolto ja - koulutus
VAL- kampanja jatkuu ja jäsenhankintaan osallistuneet palkitaan kertyneiden bonuksien mukaan.
Jäsenhankinnassa uusi vasta virkaan nimitetty avustava ulosottomies on otollisin. Liiton jäsenedut
ja - palvelut, ja ennen kaikkea laadukas ja tasapuolinen edunvalvonta lisäävät jäsenistön
sitoutuneisuutta 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 virkistys-ja
harrastuskursseja laaja valikoima. Virkistystoimintaan kulttuuritapahtumineen kuuluvat myös
Talvipäivät Varalan urheiluopistossa Tampereella 5.-6.2.2005 ja Kesäpäivät Hämeenlinnassa 20.21.8.2005. Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota edelleen vuokrataan edulliseen hintaan
jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontitja Levin II majan viikot ovat jäsenistölle saatavilla
hakumenettelyn kautta.
6. KOKOUSTOIMINTA JA TIEDOTUS
6.1 Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous Tallinnan risteilynä
maaliskuussa ja syyskokous Lahdessa 12-13.11.2005.
Uuteen liittoon liittymispäätös ja sääntömuutokset on käsiteltävä syksyn 2005 aikana ennen VAL:n
ylimääräistä liittokokousta 21.11.2005 ja JHL:n edustajiston yhdentymiskokousta 22.- 23.11.2005
kahdessa kokouksessa, joista toinen pidetään liiton toiminnansuunnittelukurssin yhteydessä 29.10. 30.10.2005 ja toinen on mainittu sääntömääräinen syyskokous.
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
Yhdistyvät liitot aloittavat yhteisen lehden julkaisemisen jo 2005 puolella ja aktiivitoimijoille tulee oma
lehtensä. Omassa jäsenlehdessä Karhusetissä kaksi kertaa vuodessa on sääntömääräisten
kokouskutsujen lisäksi yhdistysasiaa. Luottamusmiehet käyttävät sähköpostia edelleen jäsenille
tiedottamiseen. Vuonna 2005 tiedottamista tarvitaan korostetusti, sillä UPJ on ratkaisu vaiheessaan ja
tilannetiedottaminen lisää luottamusta yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen oma kotisivu on liiton
palvelimella. Sivu on korkeatasoinen erilaisine hakuineen, osoitteessa www.VALry.fi/SUY.
Uuden liiton verkkopalvelu avataan osoitteessa www.jhl.fi jo keväällä 2005
7. TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN
Käytännön toimintavastuu neuvotteluissa ja päätöksenteossa on syyskokouksessa valittavalla
puheenjohtajalla ja hallituksella. Opintosihteeri ohjaa koulutukseen ja luottamusmiehet vastaavat
jäsenhuollosta. Liitossa on oikeusministeriön hallinnon alalle nimetty oma palkkasihteeri ja hänelle
varamies, jotka osaltaan vastaavat neuvotteluoikeuksien käytöstä ja sopimuksien valvonnasta.

Suomen ulosottoapulaisten yhdistys r.y.
KESÄMÖKKITIEDOTE
KESÄLOMA LÄHESTYY
Yhdistyksemme on vuokrannut kesämökin Mäntyharjulta kesäkaudeksi 2005. 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, käsittäen l erillisen makuuhuoneet 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 tai mahdollisesti
pidemmäksikin aikaa. Varauksia voi tehdä ajalle 27.5. - 2.9.2005.Vuokraaika on perjantaista klo 15.00 seuraavaan perjantaihin klo 15.00. Poikkeuksen aiheuttaa juhannusta edeltävä viikko eli vko 25 Joka päättyy torstaina
23.6.2005 klo 15.00, sekä viikko 26 joka alkaa torstaina 23.6.2005 klo
15.00 (juhannuksen aika sisältyy tähän viikkoon).
Vuokra on seuraava:
viikot 22 , 23, ja 24 ajalla 27.5-17.6.
viikko 25, 17.6-23.6 juhannusta edeltävä viikko
viikko 26, 23.6-1.7 juhannuksen sisältävä viikko
viikot 27-31, ajalla 1.7-5.8.
viikot 32-35, ajalla 5.8-2.9

245 €
190 €
275 €
250 €
245 €

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 31.3.2005 mennessä.

SUY ry
KESÄPAIKAN VARAUSLOMAKE 2005
Jäsenen nimi ____________________________________
Kotiosoite ______________________________________
Postitoimipaikka _________________________________
Puhelin työ _______________ koti _______________gsm ___________________
Haluamasi vuokra-aika ( perjantai-perjantai), paitsi juhannusta edeltävä viikko joka
päättyy torstaina 23.6. ja juhannuksen sisältävä viikko , joka alkaa torstaina 23.6.
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

SUY

puheenjohtaja

TOIMIHENKILÖT 2005
uo piiri
TYÖ PUH

MATKAPUH

Harri Lepolahti
Helsinki

010 362 2674

050-3667 9 04

Hannu Virkkala
Raahe
Terttu Sandelin
Jyväskylä
Heikki Järvinen
Seinäjoki
Pekka Ruusula
Helsinki
Juha Aarnio
Helsinki
Tarja Laaksonen
Turku
Riitta Ansala
Helsinki
Mika Helldan
Nokia
Pekka Lehtinen
Pori
Vesa Heikkinen
Haapajärvi

010 362 8150

040-5437 504

010 362 6776

050-3003 937

010 362 5915

050-3096 738

010 362 2820

050-5599 420

010 362 2836

050-5599 436

010 362 6404

050-5175 704

010 362 2810

050-5599 410

010 362 3800

0500-777 132

010 362 6614

040-5204 517

010 362 8020

050-5402 191

Jarmo Johansson
Espoo
Kimmo Koskinen
Helsinki
Metsäportti Kaisa
Lahti
Rilasti Mikko
Kotka
Rämänen Ismo
Lohja
Asko Keränen
Helsinki
Heino Asikainen
Varkaus

010 362 1100

040 5179 421

010 362 2678

050 3667 908

010 362 4053

050-3217 236

010 362 4345

050-3632 792

010 362 3053

050-3365646

010 362 2600

050-5599 471

010 362 7320

044-5424 851

HALLITUS
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
tiedotus- ja
opintosihteeri
JÄSENET

VARAJÄSENET

TILINTARKASTAJAT

SUY

LUOTTAMUSMIEHET 2005

Pääluottamusmies / OM

Jarmo Savela
Lohja

työpuh.

010 362 3061
fax 010 36 23069

matkapuh.

040-766 00 97

Helsingin
ulosottovirasto
vara

Juha Aarnio

010 362 2836

050-5599436

Ilkka Hiitteensuo

010 362 2600

050-5599439

Uusimaa
ent.läänin alue

Kaisa Metsäportti
Orimattila

010 362 4053

050-321 7236

Ismo Rämänen
Lohja

010 362 3053

050-3365646

Laaksonen Tarja
Turku

010 362 6404

050-5175704

Lehtinen Pekka
Pori

010 362 6614

040-5204517

Helldan Mika
Nokia

010 362 3800

0500-777132

Heinonen Timo
Riihimäki

010 362 3370

050-5442 812

Järvinen Heikki
Seinäjoki

010 362 5915

050-3096738

Rinne Raino
Jyväskylä

010 362 26792

050-3003946

Rilasti Mikko
Kotka

010 362 4346

050-3632792

Söderholm Risto
Kotka

010 362 4340

050-363 2796

Nissinen Kari
Iisalmi

071 875 2016

050-5916386

Asikainen Heino
Varkaus

010 362 7320

044-542 4851

Virkkala Hannu
Raahe

010 362 8150

040-5437504

Pirnes Ilmi
Oulu

010 362 9121

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

PIAN JA MIKON LAPPISEIKKAILU
Se alkoi Suomujoen rannasta
ja pääsimme irti ulosoton pannasta
Polvi iloisesti nousi
vaikk' kireällä olikin rinkan jokainen jousi
Mukana mm. teetä, leipää ja nautasikaa
menussa tuskin siis vikaa
Näin Kaamepäälle kivuttiin
Kuotmuttipäätä sivuttiin
Sudenpesää kohti
kaverukset pohti
Mäkeä alas jyrkkää
meitä painovoima vauhtiin tyrkkää
Sitten Sarvijoki
laskun huiman kaikki koki
Pesun jälkeen puuttui ruoka
tarjolla paprikavuoka
Lopuksi olikin vuorossa lepo
sammutettiin oma hepo
Tulossa oli Paratiisin päivä
uhkana tosin sateen häivä
Sehän ei haitannut tahtia
oli maasto lumoavaa ja haljennut kahtia
Päätettä kurun kohti
jossa Paratiisilampi kauniina hohti
Välipalaa
ja Mikko katseli jo salaa
rinnettä seuraavaa niin jyrkkää
pohti: hikeä nousussa tyrkkää
Paita kastui
Pirunporttiin kaverukset astui
Kun tossua eteen, taakse vaihtoi
askelvirhettä molemmat kaihtoi
Olisko aivoista tää hurja portti Pirun
joka ois asetellut joka kivisirun
Yön jälkeen koitti odotettu hetki
aloitettiin Sokostin valloitusretki
718 metrissä huipulla naukattiin
ja suklaatakin haukattiin
Pohjoinen, etelä, länsi, itä
kyseltiin muuta mitä
voisi samoilija näin upeaa kokea
onnea enempää ei tarvinnut hokea

Pian jo Pikku-Luirolle laulaen
toisiamme kaulaen
sillä ilmassa oli karhuvaara
ja edessä tosi konstikas joen haara
Illalla lettuja ahmittiin suuhun
voimia tuskin ois ollut muuhun
Mikko reitin aamulla uuden keksi
liekö mielessä aamuseksi
Lupukat nääs muistuttaa tissii
maalikyliin ois päästävä vissii
Puhe Lupukalla oltava suputusta
vähän ennen huputusta
Nääs kivien vartio
suurin muodoltansa kartio
Harvoille huippunsa näyttää
voimaansa Luonto käyttää
Illalla leirissä maistui yllätyslenkki
kädessä Carillo ja istuimena kelopenkki
viimeinen yö teltassa
uni molempien heltassa
Virkeänä ja kädessä kartta
pitkin Suomujoen vartta
Takana upeat polut
edessä autossa odotti kylmä olut
Ensin Kylpylän poreisiin
sitten vaatteisiin koreisiin
Viuhui välillä Visa-kortti
kunnes sulkeutui kapakan portti
Jäljelle jäi Lappiin ikävän haikeus
edessä siviilielämän ajoittainen vaikeus
Iloineen ja suruineen
Onnen muruineen

MATKAN PALKINTOA
NAUTTIMASSA

SOKOSTIN HUIPULLA
718 M

Ammattiyhdistystiedon peruskurssi
(ruskakurssi)
Sisältö
Kurssilla perehdytään ay-toiminnan perusteisiin ja ohessa samoillaan
luonnossa.
Kenelle
Kurssi on tarkoitettu VAL:n jäsenille. Kurssilla on 100 €:n omavastuu,
opiskelijajäsenillä se on 50 €.
Aika
26.09. - 30.09.

Paikka
Pyhätunturi,
Pyhän Asteli

Viimeinen hakupäivä
26.08.

Ulosotto- ja haastemiesten luottamusmiesten
täydennyskurssi
Sisältö
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopimusten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkanmuodostumiseen, vuosilomiin,
palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopimustoimintaan.
Kenelle
Koulutussopimuksen tarkoittamille työnantajan tuen piiriin kuuluville
VAL: n jäsenille.
Aika
Paikka
Viimeinen hakupäivä
25.04. - 27.04.

Karjaa, Raseborg

24.03. yhteiskuljetus

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

Paikka

Viimeinen hakupäivä

04.07. - 08.07.

Karjaa, Raseborg

30.04.

18.07. - 22.07.

Karjaa, Raseborg

30.04.

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

Paikka

Viimeinen hakupäivä

11.07. - 15.07.

Karjaa, Raseborg

30.04.

