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AMMATTIKUNNAN ASIALLA

Pitkän ja lämpimän kesän jälkeen olemme päässeet hyvään vauhtiin
järjestötyössä. Syksy on aina perinteisesti paikalliskokousten aikaa.
Samalla valmistelemme ulosottomiespäiviä ja toimitamme Karhusetin
syysnumeroa. Tänä vuonna oman lisänsä tuovat myös JHL:n
edustajistovaalit. Eduskuntakin on kutsunut kuultavaksi ulosottokaaren
osalta. Kaikkein päällimmäisenä ja tärkeysjärjestyksessä ykkösasiana ovat kuitenkin palkkausasiat
ja UPJ-neuvottelut.

UPJ:n osalta odotin työnantajalta enemmän panostusta neuvotteluihin. Aikaa on kulunut
”perälaudasta” kohta vuosi, emmekä vieläkään ole saaneet minkäänlaista virallista tarjousta.
Oma vaikutuksensa on tietysti sillä, että työnantajan resurssit ovat vähäiset ja kansliapuolen UPJ:n
käyttöönotto on viivästynyt. Keskusjärjestötason sopimusmääräyksistä ja asetetuista määräajoista
tulisi työnantajan kuitenkin pitää kiinni. Neuvotteluja on syksyn kuluessa käyty ja niitä jatketaan
varmasti lähiaikoina.

Maan suurimman ammattiliiton JHL:n vaalit eivät ole pikkujuttu. Äänioikeutettuja jäseniä on peräti
218.000 ja 120 edustajapaikasta kilpailee yli 1500 ehdokasta. Omasta yhdistyksestämme on kaksi
ehdokasta, jotka on esitelty tässä lehdessä. Saamalla oman ehdokkaan läpi, meillä on mahdollisuus
päästä vaikuttamaan tuleviin sopimusratkaisuihin ja sitä kautta oman palkkapussimme sisältöön.
Lisäksi voimme olla päättämässä, mitä liitossa meidän hyväksi tehdään tai jätetään tekemättä.
Toivon, että käytätte äänioikeuttanne ja palautatte äänestyskortin.

Vuosi 2007 tulee olemaan merkittävien muutosten vuosi. Ulosottolaki muuttuu heti vuoden alusta ja
se tuo ammattikunnalle uusia haasteita. Työnantajan järjestämä koulutus kannattaa hyödyntää, sillä
siten voimme kasvattaa osaamispääomamme ja kohdata helpommin tulevat muutokset.

Ensi vuosi merkitsee myös organisaation osalta valmistautumista suuriin muutoksiin silmällä pitäen
vuotta 2008. Ulosottolaitoksen organisaatiota tehostetaan ja ulosottopiirien määrää vähennetään
22:een nykyisestä 51 piiristä. Muutoksella pyritään tasaisempaan työnjakoon ja parempaan
tuottavuuteen. Toimipisteet on luvattu säilyttää suurin piirtein nykyisillä paikkakunnilla.

Kuluneen vuoden aikana piireissä on vapautuneita toimistoresursseja kohdennettu erilaisiin perintää
enemmän tai vähemmän palveleviin tehtäviin. Tutustuin juuri oikeusministeriön pitkän tähtäimen
(2007-2011) suunnitelmiin ja siellä lausutaan selvästi, että vapautuvia voimavaroja tulisi käyttää
perintätyön tukemiseen ja erityisesti velallisselvitystyöhön. Tämän perusteella avustavilla
ulosottomiehillä näyttäisi olevan tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet odottaa
kansliahenkilökunnalta haluamiaan perintää tukevia palveluja.

Oikein hyvää syksyn jatkoa

Harri Lepolahti
puheenjohtaja



ULOSOTTOMIESPÄIVÄT

            18.-19.11.2006

                           Yyterin kylpylähotelli

     Pori

  
      TERVETULOA



www.ulosotto.fi

ULOSOTTOMIESPÄIVÄT

      OPINTOPÄIVÄ

      Aika             Lauantaina 18.11.2006 kello 10.00 – 16:00

      Paikka          Yyterin kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori

      Ohjelma ohessa

      Yhdistys tarjoaa osallistujille lounaan ja illallisen.

      Majoitus      2 h/huone/vrk 45.-€ hlö ja 1 h/huone/vrk lisä 27.-€
                           Hinta sisältää pääsylipun ( 20 € ) konserttitanssiaisiin illalla, joten
                            ilmoittaudu luottamusmiehellesi, mikäli et majoitu.

      Varaukset     27.10.2006 mennessä, puh. 02 - 628 5300

      _________________________________________________________________
 

      SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2006

      Aika  Sunnuntai 19.11.2006 kello 10.00

      Paikka Yyterin kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori

      Asiat Sääntömääräiset asiat, sääntöjen muuttaminen (yhdistyksen nimi
ruotsiksi) 2. käsittely ja muut esille tulevat asiat

      HALLITUKSEN KOKOUS

      Aika perjantaina 17.11.2006 kello 18.30

       TERVETULOA !



ULOSOTTOMIESPÄIVÄT 18 – 19.11.2006

OPINTOPÄIVÄ 18.11.2006

OHJELMA

09.00 Oikeusministeriön aamukahvit

10.00 - 10.30 Opintopäivän avaus
Ulosottojohtaja

Pori-seuran tervehdys
Puheenjohtaja Timo Koivisto

10.30 - 11.00 Ulosoton organisaatiouudistus Porissa
Johtava kihlakunnanvouti Pentti Pöyhönen

11.00 - 11.30 Ulosoton hallinnollinen tarkastus
Oikeushallintopäällikkö Jorma Niinivirta

( tauko)

11.45 - 13:00 Turvallisuusajattelua ja toimintamalleja
uhkatilanteiden varalle
Rikosylikonstaapeli Kalevi Imppola

13.00- 14.00 Lounastauko

14.00 - 14.30 Erikoisperintä/vaativa perintä
Kihlakunnanvouti Olli Sippola

14.30 - 16.00 Ulosoton ajankohtaiset asiat
Alustus ja keskustelua, mm.
- UL 4. paketti
- palkkauudistus
- perinnän parhaat käytännöt ja tuki
Ulosottojohtaja ja/tai muu oikeusministeriön edustaja

____________________________________________________________

16.00- Kylpylä palvelut

17.00- Ohjattu allasjumppa

19.00 - Illallinen ja konserttitanssiaiset
Porin Sinfonietta ja Seppo Ruohonen



PORILAISEST HULLUUREST

Kyl piru oot, jos Porist oot, mut koko perkele, jos Kokemäelt. En tiedä ovatko nämä hyviä
ominaisuuksia ulosottomiehelle, mutta yhteen meidät vain tulevassa suurpiirissä laitetaan.
Tulevat siihen toki mukaan raumalaisetkin jaarituksineen. Porista on tulossa uuden suuren
ulosottopiirin keskuspaikka. Ei me mihinkää yhristyt. Meihi yhristytää.

Porin kaupunki perustettiin vuonna 1558 Kokemäenjoen suulle. Satama, yhteys merelle,
onkin Porille edelleen tärkeä elementti. Teollisuudesta ei viitsi paljon kertoa, kun se ei
oikein tahdo täällä enää viihtyä, mutta kulttuurikaupungiksi Poria voi sanoa. Perinteisessä
hotelli Otavassa on näytelty ensimmäinen suomenkielinen teatteriesitys ja saman paikan
kabineteissa syntyi idea myös Pori Jazz -festivaalista, joka on tällä hetkellä eräs maailman
arvostetummista jazz-tapahtumista. Kaikkihan siellä haluavat kesällä näyttäytyä ja porilaiset
alkavat jo itsekin uskoa että se on heille tärkeä asia. Syyskesään on vakiinnuttanut paikkansa
vapaiden teatteriryhmien Lainsuojattomat- teatterifestivaali, Kokemäenjoen rannassa,
historiallisesti arvokkaassa vanhassa vaaka- ja pakkahuoneessa, on yksi Suomen ja
Euroopankin johtavista nykytaiteen estradeista, Porin taidemuseo, jonka pohjana ovat Maire
Gullichsenin lahjoittamat 300 maalausta

Satakuntalaiseen ja porilaiseen kansanluoteeseen kuuluu normaalisti vähättely malliin:
Pekka täsä vaa, terve. Siin o vähä pullaa Pekaparhaist, ot siit. Vaatimattomuus väistyy kuitenkin,
kun ollaan Isomäen jäähallin seisomakatsomossa. Ässäfanien rinnassa sykkii patasydän. Katsomo
on porilaisten kuudes kenttäpelaaja ja näin Ässät pelaa kotonaan aina ylivoimalla. Yksi kentällinen
entisiä Ässiä ja maajoukkueen tukipelaajia taklaa talousrikollisia Porin ulosottovirastossakin.

Pori on melkein 450 vuotta vanha kaupunki, joka on historiansa aikana palanut yhdeksän kertaa,
mutta aina se on rakennettu uudelleen. Porilaisena voin olla ylpeä kaupungin puistojen jakamasta
ulkoisesta ilmeestä, hyvin hoidetusta kävelykadusta, puhumattakaan kaupungin keuhkoista,
Kirjurinluodosta Pelle Hermannin leikkipuistoineen. Toisin kuin luullaan porilaisten kanssa ei ole
vaikea ystävystyä. Small talkia täällä ei kuitenkaan kannata harrastaa. Porilainen on alusta asti
teeskentelemätön oma itsensä. Porilaisesta joko pidetään tai sitten ei, mutta suosiota hän ei ala
kosiskella.

Tervetuloa Poriin ja Yyterin sannoille

Pekka Lehtinen
av.ulosottomies



ELÄKELÄISET HOI !

SUY: n eläkeläisille perustettiin 13.05.2006 oma yhdistys
VANHAT KARHUT ry. Tarkoituksena on pitää yhteyttä
eläkkeellä oleviin virkaveljiin ja siskoihin. Muistella porukalla
vanhoja hyviä aikoja , jutustella kuulumiset, katsella ja kuunnella kuinka nykyiset
avustavat pärjäävät.

Kokoonnumme yhtä aikaa SUY: n sääntömääräisten kokousten kanssa. Joten seuraava ja itse asiassa
ensimmäinen kerta olisi tänä syksynä Porissa. Alla on tarkemmat tiedot ajasta, paikasta ja ilmoittautu-
misesta. Kaikki joukolla mukaan viettämään nostalginen viikon vaihde Poriin.

Reijo Pajunen

VANHAT KARHUT RY

KOKOUSKUTSU SUY: N ELÄKELÄISILLE

ENSIMMÄINEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 2006

Aika Lauantai 18.11.2006 kello 14.00

Paikka Yyterin kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori
Merisavu – kabinetti

Asiat Sääntömääräiset asiat

Majoitus 2 h/huone/vrk 45.-€ hlö ja 1 h/huone/vrk lisä 27.-€
Hinta sisältää pääsylipun ( 20 € ) konserttitanssiaisiin illalla.
Suomen ulosottomiesten yhdistys JHL ry tarjoaa illallisen

Varaukset 27.10.2006 mennessä, puh. 02 - 628 5300

       TERVETULOA !



     JHL:N EDUSTAJISTOVAALIT

     Edustajisto on JHL:n ylin päättävä elin. Sen toimikausi
     kestää viisi vuotta. Edustajistossa on 120 vaaleilla valittua
     jäsentä. Vaalit toimitetaan postivaalina. Vaalit alkavat 25.10 ja
     palautuskuori on jätettävä postiin 10.11 ehtiäkseen perille.

     ÄÄNESTÄ JA VOITA

     Äänestäneiden jäsentemme kesken arvotaan (posti arpoo) 5
     hotellipakettia sekä yhdistyksen kevätkokoukseen että
     syyskokoukseen.

     Suomen Ulosottomiesten yhdistyksen ehdokkaina
     vaaleissa ovat Harri Lepolahti ja Jarmo Savela.

     Harri Lepolahti nro

     Jarmo Savela nro



OIKEUSMINISTERIÖN TIEDOTTEITA

Pienituloisten ulosmittaukseen lievennyksiä

Vuoden 2007 alusta tulevat voimaan ulosmittausta koskevat uudet
säännökset, jotka tuovat jonkin verran lievennyksiä erityisesti
heikossa taloudellisessa asemassa oleville velallisille.

Uusilla säännöksillä ulosoton ns. suojaosuutta korotetaan 567
eurosta 585 euroon kuukaudessa velallisella, jolla ei ole elätettäviä
perheenjäseniä. Jos hänellä on kaksi huollettavaa, suojaosuus
nousee 980,40 eurosta 1 005 euroon.

Yleinen ulosmittauksen määrä on jatkossakin edelleen kolmasosa nettotulosta. Pienituloisten
velallisten suoja paranee jonkin verran niin, että mainittua ”kolmasosa nettotulosta” –sääntöä
lievempää ulosmittausta sovelletaan jatkossa nykyistä laajemmin. Velalliselle on jätettävä
suojaosuuden lisäksi kolmasosa suojaosuuden ylittävästä nettopalkan osasta.

Suojaosuudessa otetaan vuoden 2007 alusta huomioon myös velallisen elatuksen varassa oleva
avopuoliso. Lisäksi perheenjäsenen elatuksenvaraisuuden edellytystä väljennetään nykykäytäntöön
nähden.

Erittäin hyvätuloisten ulosmittaukseen ulosottolain uudet säännökset ovat sen sijaan tuomassa
tiukennuksia vuoden 2009 alusta. Velalliselle jää kuitenkin aina vähintään puolet nettopalkasta.

Vapaakuukausia nykyistä automaattisemmin, ulosottomaksuihin helpotuksia

Pienituloinen velallinen saa ensi vuodesta alkaen automaattisesti vuosittain kaksi vapaakuukautta eli
keskeytystä ulosottoon. Muutoin velallisella on oikeus nykyiseen tapaan yhdestä kolmeen
vapaakuukauteen vuodessa. Oikeus vapaakuukausiin alkaa vuoden jatkuneen toistuvaistulon
ulosmittauksen jälkeen.

Velallisen maksettavaksi kuuluva ulosottomaksu peritään nykyisin jokaisesta kertyneestä
maksuerästä. Jatkossa näiden ns. taulukkomaksujen perintä lakkaa, kun ulosmittaus on kestänyt
kaksi vuotta ja velallinen on sinä aikana suorittanut määrätyn määrän maksuja. Lisäksi käyttöön
otetaan nykyistä alempia maksuluokkia pienten kertymien ulosotossa. Näin entistä suurempi määrä
kertymästä menee velan lyhennyksiin.

Työnantajien päivitettävä palkanlaskentaohjelmansa

Palkasta ulosottoon pidätettävän määrän laskentaperusteiden muutosten johdosta on työnantajien
päivitettävä palkanlaskentaohjelmansa vuodenvaihteeseen mennessä. Niiden työnantajien avuksi,
joilla ei ole käytössään omia laskentaohjelmia, oikeusministeriö avaa verkkopalvelussa
www.oikeus.fi laskurin, jolla ulosmitattavan määrän voi laskea. Verkkopalveluun tulee myös
laskuesimerkkejä.



Yritystoiminnan jatkamiselle parempi suoja, vapaa myynti vaihtoehdoksi
huutokaupalle

Vuoden 2007 alusta voimaan tulevien säännösten mukaan elinkeinotulon suoja, joka nykyisin
koskee vain luonnollista henkilöä, koskee kaikenlaista yksityisen elinkeinonharjoittajan saamaa
tuloa. Ulosmittauksen määrää saadaan rajoittaa, jos se mahdollistaa toiminnan jatkamisen eikä
olennaisesti vaaranna velkojan etua. Sama mahdollisuus laajenee koskemaan myös yhtiöitä.

Uusien säännösten mukaan ulosottomies voi pakkohuutokaupan sijasta myydä ulosmitatun
omaisuuden myös vapaalla myynnillä. Ulosottomiehen tulee valita myyntimuodoista se, joka
kulloinkin tuottaa parhaan tuloksen. Useimmissa tapauksissa vapaa myynti edellyttää velallisen ja
velkojien suostumusta. Jatkossakin ulosmitattu omaisuus käytännössä myydään useimmissa
tapauksissa julkisella huutokaupalla

Hallituksen esitys ulosottokaareksi annettu eduskunnalle

Hallitus esittää, että ulosottolain mukaisen enimmäisajan umpeen kulumisen jälkeen velka lakkaisi
kokonaan. Tavoitteena on, että velallisen asema ulosoton määräajan päätyttyä olisi selkeä ja tukisi
velallisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskunnassa.

Uudistus tulisi voimaan vuoden 2008 alusta. Esityksen mukaan säädettäisiin kokonaan uusi
ulosottoa koskeva laki, joka olisi nimeltään ulosottokaari. Vanha, alun perin vuodelta 1895 oleva
ulosottolaki kumottaisiin.

Velka lakkaisi lopullisesti, kun ulosoton määräaika on kulunut

Esityksen mukaan ulosottokaareen otettaisiin säännös siitä, että saatava vanhentuu lopullisesti, kun
ulosoton määräaika on kulunut. Päävelallisen vapauduttua myös takaaja vapautuisi. Saatavaa ei
voitaisi periä enää myöskään velallisen kuolinpesästä.

Velan lopullista vanhentumista koskeva säännös tulisi esityksen mukaan voimaan vuoden 2008
alusta. Suurin kertakaikkinen merkitys uudistuksella olisi 1990-luvun alun velkojen osalta, joiden
ulosotto päättyy aikaisintaan 1.3.2008.

Ulosottolaitokselle kaksiportainen hallintomalli

Ulosottokaarta koskevan lakiesityksen mukaan ulosottohallinto                         
organisoitaisiin kaksiportaiseksi niin, että paikallistasolla olisi 22             
ulosottopiiriä omina paikallisina ulosottovirastoinaan ja keskustasolla
olisi hallintovirasto. Tämä kokonaisuus muodostaisi oikeusministeriön
alaisen ulosottolaitoksen. Keskusvirasto hoitaisi valtaosan nykyisin
oikeusministeriössä ja läänihallituksissa hoidettavista tehtävistä.
Keskusvirasto on tarkoitus perustaa myöhemmin annettavalla lailla.

LÄHDE; www.oikeus.fi



PEKKA LOUEKOSKI JÄI ELÄKKEELLE

Helsingin ulosottovirastossa vietettiin haikeita läksiäisiä syyskuun alussa, kun merkittävän uran
ulosottolaitoksen palveluksessa tehnyt Helsingin johtava kihlakunnanvouti Pekka Louekoski jäi eläk-
keelle. Viimeisenä työpäivänä Pekkaa oli tervehtimässä runsas joukko työtovereita ministeriöstä, yh-
teistyöviranomaisista, muista ulosottovirastoista ja tietysti oman talon väki.

Karhusetin toimittaja vieraili Pekan luona viimeisenä työpäivänä ja kävimme yhdessä läpi hänen
uraansa ja ulosottolaitoksen kehitystä vuosikymmenten aikana.

Pekka teki töitä yhtäjaksoisesti ulosoton palveluksessa aina vuodesta 1973 lähtien. Hän toimi monissa
tehtävissä, kuten päätoimisena ulosottoasiain neuvottelukunnan sihteerinä, toimikunnan sihteerinä,
ylitarkastajana, hallitusneuvoksena, toimistopäällikkönä, kaupunginvoutina ja lopuksi johtavana
kihlakunnanvoutina Helsingissä.

Pekka on ollut aina järjestömiehiä ja sen johdosta arvostanut myös alaistensa työntekijöiden järjestäy-
tymistä. Työnantaja virkamiehenä hän valmisteli asioita kiitettävän aktiivisesti luottamushenkilöiden
kanssa. Näin työntekijätkin kokivat voivansa vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon virastossa.
Itse hän toimi aikanaan niin Suomen kaupunginvoutien kuin myös kihlakunnanvoutien yhdistysten
puheenjohtajana.

Opintiellä Pekka seurasi veljensä esimerkkiä ja lähti opiskelemaan lakia. Ulosotto tuli myös jo varhain
tutuksi, koska isä toimi aikanaan nimismiehenä.

Pekka Louekosken ulosoton asiantuntemus on aina ollut hyvin korkealle arvostettua. Niinpä hänen
kädenjälkensä näkyy monissa merkittävissä alan kehittämishankkeissa. Itse hän mainitsee suurimpina
muutoksina uransa aikana kihlakuntauudistuksen toteutumisen, ulosottomiesten VES-pohjaisen palk-
kausjärjestelmän luomisen ja ulosoton ATK-järjestelmän kehittämisen.

Pekalla ei kertomansa mukaan ole mitään erityisiä suunnitelmia eläkepäivien varalle. “Aika kuluu
hyvin mökillä Kesälahdella”, hän tuumaa, kun kyselen tulevaisuudesta. Hyviä työkavereita hän
kuitenkin paljastaa jäävänsä kaipaamaan työelämästä.



      Kebnekaise 2006

Laskuvarjojääkärikillan Kebnekaisen reissu menneenä kesänä käynnistyi 30.6.2006 klo 18 Helsingin 
olympiastadionin parkkipaikalta, missä nousimme bussiin yhdessä noin kolmenkymmenen muun jäätik-
kövaelluksesta ja vuorikiipeilystä kiinnostuneen kanssa. Matka jatkui Lahden, Jyväskylä ja Oulun kautta 
kohti Kiirunaa, em. paikkakunnilta kyytiin nousi lisää väkeä. Kiirunassa olimme 1.7.2006 noin kahdeksan 
aikoihin aamulla. Parin tunnin tauon jälkeen matka jatkui pienempiä teitä pitkin kohti Nikkaluoktaa. Bus-
sikyydistä saimme siis kokonaisuudessaan nauttia noin 15 tuntia, ennen kuin olimme perillä Nikkaluok-
tassa noin klo 11. Onneksi matkan aikana kuitenkin pidettiin lukuisia taukoja aina niissä paikoissa,  joissa 
porukkaa nousi lisää kyytiin.

Kuvassa vasemmalta lähtien Antti Vepsäläinen, Asser Kuosmanen ja Kaj Sarén. Kuva: Maarit Sarén

Nikkaluoktasta matka jatkui helikopterikyydillä kohti Kebnekaisetunturia. Ns. perusleiriin Kebnekaise- 
tunturin alapuolella olevalle Storglaciär-jäätikölle saavuimme noin klo 15. Saavuimme leiriin, minä ja Sa- 
ren, viimeisessä helikopterikyydissä helikopterin lennätettyä jo muun noin 60 ihmisen porukan ennen 
meitä jäätikölle. Perillä tuntui kylmältä, ja kylmäähän jäätiköllä toki onkin, lämpötila pyörii nollan vai-
heilla. Siirtyminen reilun 30'C helteestä jäätikölle loi vaelluksen aloitukselle lämpötilan suhteen melko ra-
jun kontrastin. Aika hurjalta tuntui pukeutua talvivaatteisiin heinäkuussa!

Perusleirissä Storglaciärillä oli saapuessamme jo täysi tohina päällä. Telttoja oli noussut alueelle jo reilut 
20 kappaletta. Yhtä telttaa asutti yleensä kaksi ihmistä. Perusleirin alue oli laskuvarjojääkärikiltalaisten 
toimesta sondattu, ts. siellä saattoi liikkua turvallisesti ilman pelkoa railoon putoamisesta.



Kuva helikopterista 1.7.2006 klo 15. Alla näkyy storglaciärin jäätikkö ja perusleiri. Kuva: Kaj Sarén

Storglaciärin kinoksiin aloimme myös Sarenin kanssa kaivaa paikkaa teltallemme, joka tulisi olemaan ko- 
timme seuraavan seitsemän vuorokauden ajan. Tunturissa tuulee lähes koko ajan, joten teltta oli tarkoitus 
kaivaa hankeen ja rakentaa sen ympärille pienet vallit lumesta, mistä olisi se hyöty, ettei tuuli heiluttelisi 
telttaa aivan kamalasti. Teltan ns. upside -osa, eli tavallaan eteinen, kaivettiin reilusti muuta osaa alem- 
mas. Ajatuksena oli tässä se, että teltassa pystyi laittamaan ruokaa ja viettämään muutoinkin aikaa istuen, 
siten että jalat olivat upsiden puolella ja takalisto makuuosaston puolella (ks kuva seuraavalla sivulla)

Teltta piti ankkuroida voimakkaan tuulen takia tukevasti paikalleen. Koska paikalla ei ollut kuin lunta ja 
jäätä, ei telttaa voinut ankkuroida perinteisillä alumiinikiiloilla. Teltan ankkurointi tapahtuikin siten, että 
lujasta kankaasta tehdyt, lumella täytetyt pussit kaivettiin syvälle kinoksiin. Kun pusseihin kiinnitettiin 
narut ja niiden päälle heiteltiin reilusti lunta, joka tampattiin vielä tiukkaan, muodostui niistä pitäviä ank- 
kuripaikkoja teltalle.

Kun teltat oli saatu kutakuinkin pystytettyä, otettiin ensimmäinen rauhallinen kosketus ympäröivään 
alueeseen. Perusleiristä poistuttaessa liikuttiin putoamisvaaran takia aina 5-7 henkilön (koska porukassa 
oli myös naisia) köysistössä. Minun ja Sarenin köysistössä oli kuusi miestä. Vepsäläisen köysistössä seit- 
semän.

Parina ensimmäisenä päivänä harjoiteltiin jäätiköllä liikkumisen tekniikkaa, selfarrestia (=kuinka pysäy- 
tetään liike, jos sattuu kaatumaan ja lähtee vierimään pitkin rinnettä), hakkujen ja jäärautojen käyttöä, tal- 
jan tekoa sekä erilaisten solmujen käyttöä kiipeilyn eri vaiheissa. Jokaisen köysistön nokkamiehenä toimi 
yksi laskuvarjojääkärikiltalainen. Nämä nokkamiehet ovat kaikki enemmän ja vähemmän kiipeilyharras- 
tukseen hurahtaneita jermuja ja siis tietävät kohtalaisen paljon kiipeilystä, tekniikoista ja riskeistä tuntu- 
rissa tai vuorilla liikuttaessa.



Asser Kuosmanen kokeilee istumista teltan upsidessa. Kuva: Kaj Sarén

Kebnekaisen huippu, n. 2.113 m saavutettiin tiistaina 4.7.2006. Sää oli tuolloin hirveä. Huipulla ollessam- 
me näkyvyys oli lumimyrskyn takia noin 10 m. Itse kuljin köysistössä kolmantena, aika-ajoin en nähnyt 
köysistön ensimmäistä miestä, joka oli noin 14-15 m päässä itsestäni, ollenkaan. Köysi oli siis tarpeen. 
Maisemakuvia Kebnekaisen huipulta emme luonnollisestikaan saaneet.

Keskiviikkona 5.7.2006 sää oli mitä parahin. Aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta. Sää tunturissa 
on arvaamaton ja voi muuttua kohtuullisen lyhyessä ajassa hyvinkin rajusti. Edellisen päivän lumimyrskys- 
tä ei ollut tietoakaan. Olimme köysistömme kanssa jääkiipeilemässä. Kun jää hiljalleen valuu alas tun- 
turin rinteitä pitkin, saapuu se jossain vaiheessa alueelle, jossa sulaminen on yhtä nopeaa kuin jään liike. 
Tällä ns. serakkialueella jäässä on hyvin syviä ja leveitä railoja, joissa voi kohtuullisen turvallisesti käydä 
kiipeilemässä. Jäästä löytyy uskomattomia muotoja noista railoista.

Perjantaina 7.7.2006 oli jälleen erittäin aurinkoinen ilma. Kertailimme viikon aikana oppimiamme asioita 
ja suoritimme jäätikkövaeltajatestin. Kivivyöry meinasi viedä mukanaan naapuriköysistömme. Näimme 
parin sadan metrin päästä, kun tuo köysistö kiiruhti pois kivivyöryn alta. Noin kello 16:n aikoihin lähdim- 
me kävelemään alas tunturista. Noin 30 km:n patikointi takaisin Nikkaluoktaan vei kokonaan viimeisetkin 
voimanrippeet, mitä tuossa vaiheessa viikkoa vielä oli tähteellä. Perillä saatiin nauttia noin 50'C ruotsalai- 
sesta saunasta.

Kokonaisuutena reissu oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Reissun tärkein opetus, ainakin itsel- 
leni, oli se, että jäätiköllä ja vuoristossa voi liikkua turvallisesti, jos tiedostaa riskit ja pyrkii välttämään 
vaaralliset paikat ja tilanteet. Uhkarohkeus vuoristossa voi olla hengenvaarallista, Kebnekaisellakin on 
käsittääkseni kuollut lähemmäs 20 ihmistä. Selvisimme koko sakki reissusta vammoitta lukuun ottamatta 
kohtuullisen suuria vesikelloja jaloissa marssin jälkeen. Kebnekaisen reissu oli aika poikkeava tapa viet- 
tää kesälomaviikkoa.



Kohden huippua. Kuva: Kaj Sarén

reissussa olivat avustavat ulosottomiehet:

Asser Kuosmanen       Kaj Sarén              Antti Vepsäläinen

FAKTAA:

• Laskuvarjojääkärikillan Kebnekaisen jäätikkövaellukselle voi osallistua henkilö, joka on osallis- 
tunut jäätjkkökurssin I-osaan Olhavalla (viikonloppukurssi helmi-maaliskuun vaihteessa)
• reissuun pääsemisen edellytyksenä miehillä on myös suoritettu varusmiespalvelus
• Kebnekaisen reissusta selviää normaali, hyväkuntoinen ihminen, mies tai nainen. Voimamie- 
hen tai maratoonarin kuntoa ei tarvita, joskaan se ei ole pahitteeksi
• ikäjakauma Kebnekaisen reissuun osallistuneissa oli 20-55 vuotta. Kukaan reissun lähteneistä 
ei jättänyt leikkiä kesken         .
• Kebnekaisen reissu maksoi reilun 600 EUR. Varusteisiin ja ruokaan meni suurin piirtein toinen 
600 EUR. Kiipeilyvarusteet sai lainaksi laskuvarjojääkärikillalta
• Lisää tietoa jäätikkövaelluksesta laskuvarjojääkäriklllan nettisivuilta osoitteesta 
http://www.lsyjkilta.fi/jaatlkkokurssi/lndex.html

teksti: Asser Kuosmanen             oikoluku: Kaj Sarén ja Antti Vepsäläinen 
kuvat: Kaj ja Maarit Sarén

http://www.lsyjkilta.fi/jaatlkkokurssi/lndex.html


SUY ry on avustavien ulosottomiesten oma
ammattijärjestö.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seuraavat edut:

    tarkentava virkaehtosopimus
    osaava luottamusmies tukenasi
    jäsenlehti Karhuset
    omat kotisivut www.ulosotto.fi
    jäsenistölle vuokrattu kesäpaikka Mäntyharjulla
    avustavien ulosottomiesten opintopäivä
    säännölliset aluekokoukset
    Nordean tarjouksia

Yhdistyksemme kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen am- 
mattiliittoon. JHL:n kautta jäsenet saavat:

  koulutuspalveluja
   työttömyyskassan palvelut
   jäsenlehden, taskukalenterin ja lehtiedun
   ammatillisen vastuuvakuutuksen, tapaturmavakuutuksen

       ja matkustajavakuutuksen
   alennusta polttoaineesta, pankkipalveluista, matkoista,

       majoituspalveluista ym.
   liiton lomapaikat
   lomatukea ja lomatarjouksia
   ja paljon muuta, mistä lisätietoa osoitteessa

       www.jhl.fi

         JÄSENYYS KANNATTAA AINA
       www.ulosotto.fi


