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Puheenjohtajan katsaus
Kokouskutsu Lahteen
Opintopäivän ohjelma
Pääluottamusmiehen katsaus
ym.

JÄSENISTÖN ASIALLA
Kesän jäätyä taakse on syksyn tullen taas aika arjen ja yhdistyksen asioiden. Marraskuun toisena
viikonloppuna avustavat ulosottomiehet ympäri Suomen kokoontuvat jälleen opintopäivälle ja vuosikokoukseen, mitkä tänä vuonna ovat Lahdessa. Yhteisen tapaamisen merkitys on perinteisesti ollut
suuri hajallaan olevalle ammattikunnallemme. Viikonlopun aikana on mukava vaihtaa kuulumisia kollegoiden kanssa ja tavata uusia tuttavuuksia. Toisensa tunteva ja yhtenäinen ammattikunta on parasta
menestyksekkäälle edunvalvonnalle. Opintopäivän aikana saa samalla tiiviin katsauksen ajankohtaisiin asioihin ja oman hallinnonalan hankkeisiin.
Edunvalvonta on jatkuvaa työtä jäsenten hyväksi. Paljon on tapahtunut ja paljon on saatu aikaan.
Mikään ei kuitenkaan synny itsestään, vaan tarvitaan tekijöitä. Syyskokouksessa jäsenillä on taas mahdollisuus astua esiin ideoineen ja ajatuksineen. Uusia aktiiveja tarvitaan aina. Olitpa kiinnostunut lainsäädäntöhankkeista, työsuojelusta, yhteistoiminnasta tai yleisesti edunvalvonnasta, niin tervetuloa
mukaan. Jokaisen mielipide on arvokas, kun mietimme tulevaisuuden linjauksia.
Joulukuussa 2004 allekirjoitettu tulopoliittinen sopimus on voimassa vuoden 2007 syyskuun loppuun.
Valtion henkilöstön ansioiden arvioidaan nousevan v. 2005 keskimäärin 3,3% ja vuonna 2006 ansioiden nousun arvioidaan olevan 2,7 %. Sopimuksia uusista palkkausjärjestelmistä on tällä hetkellä tehty
92 virastossa. Näiden sopimusten piirissä on yli 73 000 henkilöä eli 62,5 % valtion henkilöstöstä. Valtion keskustason osapuolet ovat yhteisesti sopineet palkkausjärjestelmien uudistamisesta vuoden 2005
marraskuun loppuun mennessä. Omat neuvottelumme ovat vireillä ja niitä käydään myönteisessä hengessä.
Ulosottopiirien organisaatiota ollaan parhaillaan kehittämässä suurentamalla yksikkökokoa ja siirtymällä vuoden alusta 65 ulosottopiiristä 51 ulosottopiiriin. Piirien sisällä on valmisteltu organisaatio- ja
henkilöstösuunnitelmia osana hallinnon tuottavuuden kehittämistyötä. Hallituksen tuottavuusvaatimukset asettavat suuria paineita myös henkilötyövuosien vähentämiselle ulosoton sektorilla. Vähenemisen on määrä tapahtua luonnollisen poistuman kautta.
Ulosoton lainsäädäntöhankkeista on eduskunnan käsittelyssä parhaillaan ulosottolain uudistuksen kolmas vaihe. Tämän jälkeen tulee vielä ulosottokaari, jossa on tarkoitus säätää ulosoton organisaatiosta
ja yhdistää aikaisemmat osittaisuudistukset yhdeksi laiksi. Lainvalmistelijoiden ehdotus ulosottokaareksi on parhaillaan yhdistyksemme lakityöryhmän käsittelyssä.
Vuoden 2006 alusta lukien oikeusministeriön hallinnonalalle perustetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottava oikeushallinnon palvelukeskus sekä tietotekniikan palveluja tuottava oikeushallinnon tietotekniikkakeskus.
Lisää tietoa ajankohtaisista asioista on seuraavaksi saatavissa aluekokouksissa. Olkaa aktiivisia ja tulkaa mukaan vaikuttamaan.
Värikästä ruskanaikaa

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

TERVETULOA LAHTEEN, PÄIJÄT-HÄMEESEEN

Lahti on vajaan 100.000 asukkaan virkeä hämäläiskaupunki väritettynä karjalaisuudella ja myös paljon muualta Suomesta muuttaneilla ihmisillä.
Kaupunki viettää tänä vuonna satavuotis- juhliaan. Kaikki tunnemme Lahden Salpausselän kisoista sekä useammankin kerran pidetyistä talviurheilun
MM-kisoista.
Lahden tunnetuimmat maamerkit ovat Radiomastot, Hyppyrimäet ja Sibeliustalo myös musiikkimaailmasta tunnetut suomalaiset Osmo Vänskä ja
Kalevi Kiviniemi.
Päijät-Hämeessä ulosottoasiat hoituvat Lahden kihlakunnan ulosottovirastossa, johon yhdistettiin 1.3.2004 Heinolan ja Orimattilan kihlakunta.
Maantieteellistä laajuutta riittää aina Hartolasta Järvenpään, Porvoon ja
Kouvolan rajamaille saakka.
Henkilöstä virastossamme on 69 josta 3 voutia, toimistopäälikkö, apulaistoimistopäälikkö, sisäinen tarkastaja, erikoisperinnän avustava, erikoisperinnän tarkastaja, 29 rooteliavustavaa 28 toimistosihteeriä ja 4 määräaikaista toimistovirkailijaa.
Yhdistyminen tapahtui yhtäaikaa niin Uljaan kuin ulosottolain uudistumisen kanssa ja vieläpä siinä vaihtui pankkiyhteytemme.
Olimme ns. Pilottivirasto yhdistämisissä, helpoimpia. Ensimmäinen tunne
oli ettei koskaan, monenlaiset tunteet pyörivät mielessä jopa siinä vaiheessa
vielä kun oli allekirjoitettava suostumus viran siirrosta Lahden kihlakunnan
ulosottovirastoon.
Puolitoista vuotta on nyt kulunut ja eteenpäin on menty. Saimme pitää
oman voutimme, on joka kuukausittaiset koulutusiltapäivät, runsaasti tiedottamista Notesissa, muutaman kerran menty vapaalle: Uuden viraston
avajaistilaisuus, ulkoilupäivät, pikkujouluja kevätristeily Tallinnaan sekä
on saatu suuri joukko uusia työtovereita kuin myös uusia jäseniä
yhdistykseemme.
Teille kaikille joilla tämä on edessä niin tsemppiä ja positiivista asennetta,
kyllä se siitä menee.
Tervetuloa Lahteen runsain joukoin
Kaisa Metsäportti
Luottamusmies
Lahden kihlakunnan ulosottovirasto
Orimattilan palvelutoimisto

SUOMEN ULOSOTTOAPULAISTEN YHDISTYS RY VAL ry osasto 219, www.valry.fl/suy
KOKOUSKUTSU (2 kokousta)
YHDISTYKSEN JÄSENKOKOUS
Aika
Paikka

Lauantai 29.10.2005 kello 14.00
Ramada Hotel, Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere

Asiat

Käsitellään sääntöjen muuttaminen (1. käsittely) vastaamaan JHL:n
yhdistyksen mallisääntöjä sekä päätetään liittymisestä Julkisten ja
hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäseneksi Ja muut esille tulevat asiat.
Ilmoitus osallistumisesta 17.10.2005 mennessä
Mika Helldan, mika.helldan@om.fi, puh. 0500 777132

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2005
Aika
Paikka

Sunnuntai 13.11.2005 kello 10.00
Alex Park Hotel, Aleksanterinkatu 6,15110 Lahti.

Asiat

Sääntöjen 10 §:n asiat ( mm. valitaan hallitus ja luottamusmiehet
toimikaudeksi 2006 - 2007) ja käsitellään sääntöjen muuttaminen (2.
käsittely) vastaamaan JHL:n yhdistyksen mallisääntöjä sekä päätetään
liittymisestä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäseneksi sekä
muut esille tulevat asiat.

OIKEUSMINISTERIÖN OPINTOPÄIVÄ
Lauantai 12.11.2005 kello 10.00
Ohjelmassa ulosoton ajankohtaiset asiat.
Majoitus

40,50 € kahden hengen huone/hlö/vrk ja 68,00 € yhden hengen huone

Varaukset 28.10.2005 mennessä puh. 03 525 1202, Alex Park Hotel, Lahti
Hotellin kotisivut löytyvät: www.alexpark.fi
Liitto Ja yhdistys tarjoavat illallisen lauantaina.

HALLITUKSEN KOKOUS
Perjantaina 11.11.2005 kello 18:00, Alex Park Hotel, Lahti

TERVETULOA!
SUY:n hallitus

AVUSTAVIEN ULOSOTTOMIESTEN OPINTOPÄIVÄ
Lauantai 12.11.2005 Lahti Alex Park

OHJELMA
9.00-10.00

Puheenjohtajan aamukahvitilaisuus
Keskustelua jäsenistön kanssa ajankohtaisista asioista

10.00-10.15

Opintopäivän avaus
Ulosottojohtaja Timo Heikkinen

10.15-11.00

Piirien yhdistymisestä
Johtava kihlakunnanvouti Kari Forsman

11.15-12.00

Työn organisoinnista
Johtava kihlalunnanvouti Pekka Louekoski

12.00-12.45

Verotilihanke
Apulaisjohtaja Timo Niutanen

12.45-13.30

Lounastauko

13.30-16.00

Paneelikeskustelu "Ulosoton tulevaisuudenkuva "
Johtava kihlakunnanvouti Kari Forsman
Oikeushallintopäällikkö Elina Arpiainen
Erityisasiantuntija Ari Ranta
Avustava ulosottomies Jarmo Savela
Toimistosihteeri Päivi Sillanpää
Alustus: Timo Heikkinen

16.00-18.00

Saunat lämpimänä

19.00 -

Illallinen

Organisaatio uudistuu, A- vaihe 1.1.2006
Organisaatiouudistuksen 1.1.06 yhdistettävien piirien osalta on menossa ulosotto-osastojen
henkilökunnan ja lääninhallitusten yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joita myös kuulemistilaisuuksiksi on mainittu. Totuus kuitenkin lienee, että piireissä on tehty todella kovasti
töitä suunnittelemalla uusien suurvirastojen henkilöstösuunnitelmat tulevaisuudelle ja toimivat työnjaot voutien, kanslian ja avustavien kesken. Yt-neuvotteluissa on kuitenkin syytä
käydä valvomassa etujaan ja samalla kuulemassa muidenkin mielipiteitä viraston suunnitelmista.
Siitä huolimatta, että vuoteen 2011 mennessä ulosotonhenkilöstöä vähennetään
ainakin 90 hengellä työnantajan mukaan irtisanomisiin ei tarvitse mennä, vaan siihen
mennessä eläköityvästä 270 virasta jää kolmannes täyttämättä. Eläkkeelle lähteneen
virkaa täytettäessä on tietysti mahdollista harkita minne virka täytetään
Virkapaikkojen pakkosiirtoja ei pitäisi ainakaan avustavien kohdalle tulla.
Organisaatiotyöryhmän väliraporttissa ohjataan, että varsinaista perintätyötä tekevän avustavan ulosottomiehen toimipaikka tulee olla maantieteellisesti riittävän lähellä ulosottovelallisia. Tämä pitää tietysti harkita paikkakuntakohtaisesti ja ottaen huomioon, että
työmäärät ovat riittävät.
Vaativan perinnän järjestämisestä käydään mielekiintoista keskustelua ja toteutettaneen
virastokohtaisesti ratkaisten. Vaativan perinnän määrittelyyn kun ei vieläkään ole löytynyt
sitä yhtä oikeaa kriteeriä ja oikeastaan hyvä näin, jää asiakkaiden siirtely avustavalta toiselle vähemmälle.
Työnantaja on tällä hetkellä lisäämässä avustavan työmääriä perustellen pelkän uljaksen
tuomalla ajansäästöllä, mutta ei ole huomioinut juuri voimaantulleiden ja vielä tulossa olevien lakimuutosten tuomaa lisätyötä. Nähtäväksi jää miten aika riittää.
Luottamusta nauttivien ensimmäiset kaksivuotiskaudet lähenevät loppuaan ja valittaviksi
tulevat niin SUY:n luottamusmiehet, virastojen työsuojeluvaltuutetut, yt- ja työsuojelutoimi
kuntien jäsenet. Luottamusmiesten alueet säilynevät ennallaan, joten aluekokouksissa on
tehtävä ehdokasasettelu vuosikokousta varten. Virastojen yt-elimen ja työsuojeluvaltuutettujen vaalit ovat vuoden vaihteen ohjelmassa. Mikäli ehdokasasettelu menee hyvin vaalejahan ei välttämättä tarvitse järjestää.
Jos ehdokkaaksi asettumisen esteenä on epävarmuus mitä yt-elimissä pitäisi tehdä järjestää liittomme kursseja työsuojelun ja yt:n tiimoilta. Työsuojelun ja yhteistoiminnan kursseille
jotka järjestetään arkipäivinä osallistuvan kuuluu saada työpaikalta vapaata. Vapaata saat
vasta kun olet tehtävään valittu. Työnantajan on kuitenkin sitouduttava maksamaan liitolle
koulutussopimuskorvaus muutama kymmenen euroa, joten kursseille osallistuminen on alun
alkaen sovittava työnantajan kanssa.
Hyvää syksyä ja hiihtokelejä odotellen
Jarmo Savela, pääluottamusmies

Yksin tuntureiden tuulissa
Tunturivaellukseni kolmantena päivänä olin Anterijoen yöpymispaikalta kivunnut raskaan ja pitkän nousun Lokan Alen Muurivaaralle. Pohjoistuuli yltyi koko
ajan ja huipulle päästyäni se ulvoi jo miltei myrskynä. Tarkoituksena oli vaeltaa
mahtava näköalareitti Siliäselkää pitkin kohti tarunomaista Vongoivaa. Myrskyssä olo paljaassa tunturissa ei innostanut minua. Päätös. Suorinta tietä Kuusikuruun ja sen kautta rajavyöhykettä myötäillen Talkkunapäänkammin
jäännöksille.
Pudottautuminen paljakasta Kuusikuruun, naavaisten kynttiläkuusien keskelle,
sävähdytti yksinäistä vaeltajaa. Kurun pohjan vesinoron vahvistuessa jo liriseväksi puroksi, päätin kiehauttaa kahvit. Olinkin vaipunut lievään apatiaan myrskyn riepotuksessa. Tauko, vahva kahvi ja tukevat voileivät nostivatkin mielialan.
Saapas löppäsi taas reippaasti pitkin rajavyöhykettä ja matka joutui. Jyhkeässä
kuusikossa osuin päivän, parin vanhaan poronhaaskaan. "Karhu,
jumal....."...Käsi teki vaistomaisen liikkeen lonkan seudulle, ainakin puukko oli
mukana. Havahduin, olin todenteolla tullut karhujen elinmaille.
Minne vain harvat uskaltavat
Parissa tunnissa saavuin Isolle-Ojalle, josta rajamiesten polkua lopputaivallus
Talkkunaanpäänkammin raunioille. Kartalla oleva äärimmäinen piste idässä,
Saariselältä, oli saavutettu. Paikka, jonne valtatieltä 55 kilometriä linnuntietä ja
jonne vain harvat jaksavat ja uskaltavat patikoida.
Havupuiden katveessa, jokitörmässä, aivan rajavyöhykkeen vieressä kyyhötti
vuosia sitten Lapin ystävien rakentama pirttipahanen. Viime talven lumi oli painanut katon sisään, ovi oli länkällään, ikkunaruutu rikki. Vanhus oli matkansa
päässä.
Tässä yövyn, tuossa on telttapaikka, tässä nuotiopaikka. Rinkka ripeästi puuta
vasten ja hetkessä olin ikialastomana jääkylmässä purossa vaellushikeä pesemässä. Salamakuivaus, kuivaa vaatetta tukevasti päälle ja tuokion päästä olin jo
virittänyt roihuavan tervastulen.
Taiturimaista letun paistoa
Annostelin päivän menun. Kattiloissa tirisi nautasika-paistos ja perunamuussi.
Ateria maistui. Taivalluksen uupumus katosi... Jaa, että jälkiruokaa.. Mikä,
ettei..! Vispasin lettutaikinan, pilkoin sopivat tikkutervakset paistoa varten.
Voita reilusti pannulle ja ensimmäinen lettu paistumaan. Tarkastin letun
alapuolen.. joo.. Hyvä on. Käännetään. Taiturimaisella rannevippauksella linkosin letun ilmaan. Se teki kaksi käännöstä ja läsähti taikinapuoli edellä käsivarrelleni. Riemukas nauru raikui yksinäisessä illassa. Seuraava paistukin kuten tunturisuden taidolla tulee kuuluakin. Kaivoin rinkasta vadelmahilloa pikku purkin.
Lämmin lettu , sentti hilloa ja ympärillä jylhä erämaa, hämärtyvä ilta.
Aah ..tärmä on elämää!!

Hain puronvarresta lisää nuotioaineksia. Löysinkin mainion tervasjuurakon,
jonka toin nuotiolle. Sitten rinkasta salaperäinen villasukka. Sen sisältä paljastui
pikku pullo jumalaista rypälejuomaa.
Tervastulen loimussa kohotin seisaltaan maljan Lapille ja sen luonnolle.
Kaipuun hetki
Ilta oli pimentynyt jo lähes yöksi. Raukaiseva lämpö, hiipivä koti-ikävä, nuoruusvuosien kultaiset hetket ja isojen poikien tarinat. Mielikuvat kieputtivat villisti ajatuksiani. Tunnelma täällä Talkkunapään juurella oli mieleenpainuva.
Hiillos sammui vähitellen. Lapin yö oli pimeä, hiljainen ja tähtitaivainen.
Samassa revontulen räiskyvä kajo täytti koko pohjoistaivaan, Vongoivalta kauaksi itä-naapurin puolelle. Katselin mykkänä luonnonnäytelmää, joka loppui
äkisti kuten oli alkanutkin. Ryömin telttaan ja kömmin riisuttuani makuupussiin.
Eikä hetkeäkään niin sammuin ihanaan uneen. Iltahetki oli ohi.
Mikko

