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Arvoisat avustavat ulosottomiehet

Kotkan kaupungilla on takanaan superkesä. Merellinen kaupunkimme on esittäytynyt
puolelle miljoonalle kävijälle asuntomessuineen ja kaikkine muine tapahtumineen.
Kävijät ovat olleet saatujen selvitysten perusteella näkemäänsä ja kokemaansa
tyytyväisiä.
Syksyn tultua elämä on palannut uomiinsa. Se tarkoittaa kaikkea sitä, mitä maakunnan
keskus tarjoaa.
Kotka on myös valtionhallinnon paikallisyksikkö. Julkisen sektorin asema on kaupungissamme vahva. Siksi on miellyttävää toivottaa teidät kaikki valtion ulosottotoimen parissa
työskentelevät tervetulleiksi pitämään kokouspäiviänne tänne Kotkaan. Toivottavasti
päivät täällä kansainvälisessä merikaupungissa Kotkassa ovat teille antoisat.
Tervetuloa.
Henry Lindelöf
kaupunginjohtaja

ARVOISAT SYYSKOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Tervetuloa Kotkan kihlakunnan ulosottoviraston toimialueelle. Länsi- itäsuunnassa piiri ulottuu
Itäuudenmaan rajalta eli Ahvenkoskelta Vaalimaalle ja pohjois-eteläsuunnassa Anjalankosken Susikoskelta Suomenlahdelle Haapasaaristosta etelään. Kuntia on kuusi: Pyhtää, Kotka, Vehkalahti,
Hamina, Miehikkälä ja Virolahti. Ulosoton uudelleen organisoinnin yhteydessä piiriin sulautettiin
kolme nimismiespiiriä ja kaksi itsenäistä kaupunginvoudinvirastoa. Asukkaita meillä on pyöreät
85.000. Lisämausteen piirin erityisluonteeseen tuovat kaksi suurta satamaa ja Vaalimaan rajanylityspaikka. Pyhtää on virallisesti kaksikielinen kunta, jonka kiinteistöasiat käsitellään Loviisan käräjäoikeudessa ja muitten vastaavasti Kotkan KO:ssa.
Uuden viraston aloittaessa vouteja oli kaksi, avustavia 13 ja toimistohenkilökuntaa 12 eli yhteensä
siis 27. Tähän mennessä piirin viroista on lakkautettu johtavan kihlakunnanvoudin, toimistosihteerin ja kolmen avustavan ulosottomiehen virat. Piiri hoitaa Kotkan ja Haminan kihlakunnan täytäntöönpanoasiat siten, että Haminan palvelutoimistossa on kolme avustavaa ja kaksi sihteeriä. Loput
meistä on täällä Kotkassa.
On Teidän, vierattemme, vahinko, ettei tätä kokousta voitu jäljestää nyt jo päättyneen superkesän
aikana. Olihan meillä asuntomessut, puuvenemessut ja tietysti Meripäivät. Tiedän, että ohjelmanne
on tiivis, mutta mikäli vain mahdollista, niin käykääpä uudessa Maretariumissamme Sapokan vene
satamassa aivan tässä keskustan vieressä.
Vielä kerran. Tervetuloa ja viihtykää merellisessä, joskin jo viilenneessä kaupungissamme.
Antero Seppä
kihlakunnanvouti

TERVETULOA KOTKAAN!
KOTKAN KAUPUNGIN VASTAANOTTO
LAUANTAINA 16.11.2002 KLO 15:30-17:00
KAUPUNGINTALOLLA 5. KERROS
OS. KUSTAANKATU 2 (KAUPPATORIN VARRELLA,
MATKAA N. 300 M.)
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KOKOUSKUTSU
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2002
Aika

Sunnuntai 17.11.2002 kello 10.00 -

Paikka

Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21 48100 Kotka
Puh. 05-3500401

Asiat

Sääntömääräiset asiat, liittokokouksen 2002 hyväksymät
sääntömuutokset sekä muut esille tulevat asiat
________________________________________

OIKEUSMINISTERIÖN OPINTOPÄIVÄ lauantaina 16.11.2002 kello 10.30
Kotkan kaupungin vastaanotto kello 15.30
Yhdistys ja liitto tarjoavat lauantai-iltana päivällisen kello 19.00
________________________________________

Majoitus 39.-euroa /hlö/ 2 h/ huone /vrk ja 78.- euroa l h / huone /vrk
Huoneen hintaan sisältyy aamiainen, saunat ja vapaa pääsy hotellin ravintoloihin
Varaukset 21.10.2002 mennessä, puh. 05-3500401
________________________________________

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika

perjantaina 15.11.2002 kello 18.00- hallitus ja luottamusmiehet

TERVETULOA !

Oikeusministeriön ja Suomen ulosottoapulaisten yhdistys r.y:n
järjestämä opintopäivä
Paikka Kotkan Seurahuone, Keskuskatu 21, 45100 Kotka
Lauantai 16.11.2002 klo 10.00 -15.00
Ohjelma
Klo
10.30 Opintopäivä
Ulosottojohtaja Timo Heikkinen
10.45 Ulosoton ajankohtaiset asiat
Ulosottojohtaja Timo Heikkinen
11. 45- Lounastauko
12.45
12.45 Samaistaminen ulosotossa
Oikeushallintopäällikkö Ari Ranta Etelä-Suomen lääninhallitus
13.30 Kahvitauko
14.00 Vel-eläkkeet
Ilkka Alava VTY
15.00 Tilaisuuden päättäminen
15.30 Kotkan kaupungin vastaanotto

Syksyinen tervehdys
Valmistautuminen uuteen Uljaaseen on jo ollut käynnissä koko valtakunnassa. Kuten
olette voineet havaita, niin muutoksia on tulossa kovaa vauhtia. Kun tämä paketti
on opittu, niin perässä seuraa välittömästi loputkin ulosottolain uudistuksesta eli opittavaa on jatkuvasti. Keväällä saamme vielä koulutusta uuden systeemin käytössä. Toivottavasti jaksamme ottaa kaiken koulutuksen vastaan ja olemme valmiina muutoshetkellä.
Tällä hetkellä ovat työmäärät valtavia ja uusia asioita tuntuu tulevan samalla tahdilla
kuin 90-luvun alussa. Työt vaativat paljon enemmän kuin aikaisemmin ja aiheuttavat
varmasti paljon henkistäkin painetta pyrittäessä suoriutumaan jokapäiväisistä tehtävistä. Nyt olisi kyllä kiinnitettävä huomiota henkiseen jaksamiseen ja pyrittävä tukemaan työssä selviytymistä. Kun kuulee miten joissakin paikoissa suhtaudutaan esimiesten taholta esimerkiksi osa-aikaeläkkeisiin, niin ei voi olla ihmettelemättä tällaista suhtautumista. Kuitenkin esimerkiksi ministeriötasolla ymmärretään mikä tässä eläkemuodossa on tarkoitus. Onko todella parempi, että ihmiset palavat loppuun ja sairaslomat lisääntyvät ? Olisi myös vähitellen alettava virastotasolla valmistautumaan
henkilöstön siirtymiseen normaalillekkin eläkkeelle. Tuntuu, että tätä asiaa ei vieläkään
oikein ymmärretä. Positiivisen ilmapiirin luominen työpaikoilla juuri tässä tilanteessa
olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää. Jos työntekijä ei viihdy työpaikallaan, niin ei
myöskään kaiken tämän muutoksen vastaanottaminenkaan voi olla parasta mahdollista.
Kaiken paineen keskellä on varmasti mukava tavata kollegoja muualta Suomesta ja
samalla kuulla ulosoton ajankohtaisita aiheista kuten Uljaan voimaantulon ajankohdasta.
Joten ei muuta kuin porukalla Kotkan opintopäiville , pikkujouluihin ja yhdistyksen
vuosikokoukseen. Kotkalaiset ovat nähneet valtavasti vaivaa onnistuneen tilaisuuden
järjestämisessä. Siitä kiitos heille. Huomatkaa Kotkan kaupungin vastaanotto opintopäivien jälkeen. Tervetuloa Kotkaan!
Mauno Laaninen
pj

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, monivärikopiot, värikopiot, tarrat, piirtoheitinkalvot, vihkot, liimakirjat,
kierreselät, taitot, ladonnat, tulostukset, digitaaliset painopalvelut, 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 asiakaspalveluumme (09) 6122 240 ja kysy lisää. Asiakaspalvelumme
käyntiosoite: Yrjönkatu 16, 00120 Helsinki. Fax (09) 643 076.

Keskellä merikaupunki Kotkaa sijaitseva Sokos Hotel
Seurahuone on erinomainen paikka yhdistää työ, perhe ja vapaaaika. Viihtyisiä ja tilavia huoneita on runsaasti ja hotellin muunneltavat kokoustilat sekä runsaat ryhmätyötilat luovat monipuoliset mahdollisuudet menestyksekkäisiin kokouksiin ja tehokkaaseen työskentelyyn. Meillä nautit kaupungin parhaista ravintolapalveluista iltaohjelmineen. Hotellimme keskeinen sijainti ja
iloinen ilmapiiri takaavat myös lukuisat vapaa-ajan oheispalvelut. Maalla tai merellä • jos niin haluat!
KAIKKI LIPUT SAAT MUKAVASTI MEILTÄ
Kotkan Seurahuone tarjoaa edullisia ja elämyksellisiä vapaa-ajan ohjelmapaketteja, mm. musiikkiteatteria, meriristeilyjä, koskenlaskua, kalastusta ja
golfia. Tarkemmat tiedot kausiluontoisista ohjelmapaketeistamme saat
myyntipalvelustamme. Tervetuloa iloiseen Kotkaan!
Kysy majoitus- ja tapahtumapakettejamme!
Kaikki tarvitsemasi liput saat hotellimme vastaanotosta. Asiakasomistajille lisäetuja paketeista.

