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ENNÄTYSTULOKSESTA KUULUU KIITOS HENKILÖSTÖLLE
Valtakunnanvoudinvirasto on julkaissut viralliset tiedot vuoden 2010 tuloksesta. Ulosoton hakijoille
tilitettiin ulosoton kautta euromääräisesti enemmän kuin koskaan aiemmin, noin 837 miljoonaa
euroa. Summa oli yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.
Valtakunnanvouti perustelee hyvää tulosta lainsäädännön, työvälineiden ja organisaation
kehittämisellä. Yllättävää on, että valtakunnanvouti ei näe tässä yhteydessä ulosoton henkilöstön
merkitystä hyvän tuloksen aikaan saajana. Perityt varat eivät tule valtion tilille itsestään, vaikka
kuinka lainsäädäntöä tai organisaatiota kehitetään. Työ tarvitsee tekijänsä ja työ tekijäänsä kiittää,
vaikka työnantaja ei kiittäisikään.
Helmikuun lopussa saatiin valtiolla aikaiseksi sopimus vuoden 2011 palkankorotuksista. Korotusten
yhteisvaikutus on kuluvalle vuodelle kahden prosentin luokkaa ja korotusten on laskettu turvaavan
työntekijöiden ostovoiman tämän hetkisellä inflaatiotasolla, kun ottaa lisäksi huomioon
palkkaperinnön ja palkkaliukuman viime vuodelta. Parhaillaan käydään myös
kihlakunnanulosottomiesten osalta neuvotteluja edellisiltä sopimuskierroksilta siirtyneen paikallisesti
sovittavan kehittämiserän (1,47 %) käytöstä. Korotuksia on siis odotettavissa jopa kolmeen
otteeseen tänä keväänä.
Järjestöt ovat vihdoin onnistuneet tavoitteessaan valtakunnallisen yhteistoimintaelimen aikaan
saamisesta ulosottolaitokselle. Sopimus yhteistoiminnasta ulosoton hallinnon alalla on
allekirjoitettu ja uusi yhteistyötoimikunta aloittaa vielä kevään aikana kolmivuotiskautensa.
Toimipaikkatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen ja esittänyt valtakunnanvoudinvirastolle
huomattavaa ulosoton toimipaikkojen vähennystä. Virkamiestyönä tehty valmistelu sisälsi
olennaisia puutteita, mistä olemme antaneet oman lausuntomme. Lausunto on nähtävissä
kotisivuillamme. Seuraavaksi asiaan ottaa kantaa valtakunnanvouti. Joka tapauksessa asia menee
vaalien yli ja ottaa oman aikansa ennen kuin mitään tapahtuu. Tulemme vaatimaan, että sikäli kuin
hanketta viedään eteenpäin, se tapahtuu yhteistoiminnassa ja työnantaja huolehtii henkilöstön
muutosturvasta, jos toimipaikkoja lakkautetaan.
Erikoisperinnän laajentaminen on saanut kovasti vauhtia, ilmeisesti poliittisesta paineesta. Tällä
hetkellä on tehty päätös erikoisperintäalueista (6 ) ja käynnistetty erikoisperintävoutien (7)
rekrytointi. Seuraavaksi onkin vuorossa muun henkilöstön rekrytointi. Työnantajan näkemys on, että
tehtävät olisivat määräaikaisia ja rekrytointi tapahtuisi erikoisperintäalueilta.
Järjestöjen yhdistymisen osalta on käynyt selväksi, että sille on laaja kannatus kentällä. Yhdistyksemme jäsenkokous ja hallitus ovat päättäneet, että omalta osaltamme viemme asiaa eteenpäin ja
tavoitteemme on aikaan saada kihlakunnanulosottomiehille yhdistymisen kautta yksi koko
ammattikuntaa yhdistävä vahva ammattijärjestö.
Harri Lepolahti
puheenjohtaja

VALTION VIRKAEHTOSOPIMUS 1.3.2011 – 29.2.2012

1.2.2011

Yleiskorotus

1,3%

1.5.2011

Virastoerä

0,5%

1.5.2011

Tasa-arvoerä

0,2%

Korotukset 2011 yhteensä

2,00%

Korotukset viime kädessä yleiskorotuksena
1,3 prosentin yleiskorotus maksetaan kaikille takautuvasti 1. helmikuuta lähtien. 0,5
prosentin suuruinen paikallisesti sovittava järjestelyerä tulee maksuun 1.5. lukien ja 0,2
prosentin suuruinen tasa-arvoerä niin ikään 1.5. lukien.
Jos järjestelyerästä ja tasa-arvoerän kohdentamisesta ei päästä virastoissa järjestöjen ja
työnantajan kesken sopuun, maksetaan nämäkin korotukset yleiskorotuksen luonteisesti
kaikille.
Tekstiparannuksia
Valtion organisaatiomuutoksiin liittyen sopimukseen sisältyvä muutosturvapykälä takaa,
että henkilön tehtäväkohtainen palkka säilyy ennallaan 24 kuukauden ajan tehtävien
muutoksesta, vaikka tehtävien vaativuustaso olisikin laskenut. Sinä aikana on selvitettävä,
löytyykö organisaatiosta entisen vaativuustason tehtäviä.
Suuri määrä valtion työntekijöistä käyttää työssään virkapukua ja neuvottelutuloksen
mukaan työnantaja vastaa vuoden 2012 alusta lukien virkapukujen hankintaan liittyvistä
kustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että virkapukujen hankintaan liittyvät
omavastuuosuudet jäävät historiaan.

KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN KEHITTÄMISERÄ
Sopimuskaudelta 2007-2010 kihlakunnanulosottomiehillä on käyttämättä myöhennetty
paikallisesti sovittava kehittämiserä 1,47 %. Erä on sopimusmääräysten mukaan
kohdennettava siten, että sillä edistetään valtion hallinnon ja sen toimintayksiköiden
tuloksellisuutta ja parantaa kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja
palveluksessa pysyttämiseksi.
Erän käytöstä käydään parhaillaan työantajan kanssa neuvotteluja. Työnantaja on vaatinut
erän käyttämistä mm. erikoisperinnän palkkauksen uudistamiseen. Erä tulee taannehtivasti maksuun 1.3.2011.

KOKOUSKUTSU
SUOMEN KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN YHDISTYKSEN
KEVÄTKOKOUS 2011

Aika

20.3.2011 sunnuntai kello 10:00

Paikka

Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, 33100 Tampere

Asiat

Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat
Lisäksi päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta vastaamaan liiton edustajiston kokouksessaan 10. – 11.11.2010 hyväksymiä JHL:n yhdistyksen mallisääntöjä ja päätetään
uusien sääntöjen käyttöönotosta.

Majoitus

Majoitusvaraus hotellista p. (03) 2446 111

Ohjelma

Yhdistyksen tarjoama päivällinen Piazza Foodfactory & Bar lauantaina klo 16.30
Yhdistyksen tarjoama teatteriesitys "Luolanainen" Komedia Teatterissa lauantaina klo 19.00
Lippuvaraus on tehtävä Mika Heldanille sähköposti: mika.helldan@oikeus.fi

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika

19.03.2011 lauantai klo 13.00

Paikka

Scandic Tampere City kokoustila

Läsnä

Hallitus ja luottamusmiehet

TERVETULOA !!!

Pääluottamusmies / OM

Jarmo Savela
Lohja

010 362 3061
fax 010 362 3069

040 766 00 97

Helsingin
ulosottovirasto
vara

Juha Aarnio

010 362 2836

050 559 9436

Ilkka Hiittensuo

010 362 2600

050 559 9439

Uusimaa
ent.läänin alue
vara

Kaisa Metsäportti
Orimattila
Jorma Tiainen
Vantaa
Tarja Laaksonen
Turku
Taina Hiljanen
Huittinen
Mika Helldan
Nokia
Timo Heinonen
Riihimäki
Jyrki Kotanen
Jämsä
Harri Finnilä
Jalasjärvi
Mikko Rilasti
Kotka
Pia Stark
Kotka
Raimo Tikkanen
Kuopio
Irma Paasi
Varkaus
Sirpa Myllyoja
Oulu
Eeva Jokikokko
Oulu

010 362 4053

050 321 7236

010 362 1348

050 551 2848

010 362 6404

050 517 5704

010 362 5562

050 547 5023

010 362 3848

050 345 2232

010 362 3382

050 5442 812

010 362 5685

040 569 1419

010 362 5971

050 309 6744

010 362 4346

050 363 2792

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

010 362 4363
010 362 7926

050 350 9937

010 362 7353

044 542 4852

010 362 9114

040 501 8156

010 362 9131

040 501 8157
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82. TOIMINTAVUOSI

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOISTUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat henkilöt yhdistyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan
organisaatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Myös jäsenistön ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia pyritään
edistämään. Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn.
YHDISTYKSEN ARVOT
Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana
edunvalvonnan asiantuntijana yhdistys toimii määrätietoisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen
perusarvoja ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja
avointa yhteistyötä myös muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa.
PAINOPISTEALUEET
Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta:
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja järjestötoiminta 4. Jäsenpalvelut
1. SOPIMUSTOIMINTA
Virkaehtosopimukset
Keväällä 2010 neuvoteltu valtion yleinen virkaehtosopimus on voimassa 1.3.2010 – 29.2.2012.
Palkankorotusten osalta on sovittu vain vuoden 2010 osalta. Vuoden 2011 palkankorotuksista
neuvottelut käynnistyvät tammikuussa. Samaan aikaan neuvotellaan 1,47 % kehittämiserän kohdentamisesta. Kihlakunnanulosottomiesten uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008
alusta. Uusi palkkausjärjestelmä ei ole ollut toimiva erikoisperinnän osalta. Vuoden 2011 aikana
yhdistyksen tehtävänä on uudistaa erikoisperinnän palkkausjärjestelmä ja tarpeellisin osin kehittää
muutenkin kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmää. Lisäksi yhdistys valvoo sopimusten
oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista.
Työyhteisössä vaikuttaminen
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa
hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka
huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen
(2010 - 2011).
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että vuoden 2008 alusta toteutuneen organisaatiomuutoksen
johdosta nykyisissä ulosottopiireissä yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asianmukaisesti
järjestetty. Edustajiensa kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä
jaksamiseensa ja työhyvinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ytkomitean jäsenille työnantajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen.
Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista.

2. TYÖNANTAJA-ASIAT
Vuoden 2008 alusta astui voimaan uusi ulosottokaari ja samalla toteutui myös ulosoton organisaatiomuutos. Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottovirastoon. Vuoden 2010 alusta aloitti uutena
ulosoton hallintovirastona valtakunnanvoudinvirasto. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että
hallintoviraston yhteyteen perustetaan yhteistoimintaelin, joka käsittelee koko ulosottolaitosta
koskevia yhteistoiminta-asioita.
Valtakunnanvoudinvirastossa on vireillä kaksi yhdistyksen kannalta erityisen merkittävää hanketta.
Toinen on ulosoton toimipaikkaverkoston tarkasteluhanke ja toinen erikoisperinnän laajentamishanke.
Molempien hankkeiden osalta yhdistys tulee tiiviisti seuraamaan niiden etenemistä ja pyrkii vaikuttamaan lopputulokseen siten, että se olisi jäsenten edun mukainen. Yhdistys seuraa aktiivisesti myös
muiden uusien hankkeiden etenemistä ja on mukana kehittämistyössä.
3. LIITTO-/JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnonalojen edunvalvonta toteutetaan liitossa omana toimintanaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen
jäsen ja hänen tehtävänään on vaikuttaa liitossa siten, että valtiosektorin ja yhdistyksen jäsenistön
edut tulevat huomioon otetuksi. Yhdistys tekee liitolle aloitteita ja esityksiä edunvalvontaa ja
järjestötoimintaa koskevissa asioissa.
JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti ja liitolla on 14 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen
jäsenet voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin.
Vuoden 2011 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään
palvelujen saatavuutta.
Vuoden 2011 aikana yhdistys tulee selvittämään jäsenistön edunvalvonnan kehittämistarpeita.
Tavoitteena on entistä yhtenäisempi ja kattavampi kihlakunnanulosottomiesten edunvalvonta.
Tarkasteluun otetaan rakenteelliset ja toiminnalliset vaihtoehdot, jotka parantavat edunvalvontaedellytyksiä ja vahvistavat järjestöllistä asemaa tulevaisuudessa. Kihlakunnanulosottomiesten
Yhdistys ry ja Kihlakunnanulosottomiehet ry ovat neuvotelleet yhdistymisestä ja molemmissa
yhdistyksissä hanke on saanut laajaa kannatusta. Yhdistymisen osalta päätökset pyritään tekemään
vuoden 2011 aikana.
Kokoustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen
yhteydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiehille
opintopäivä. Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 20.3.2011
Tampereella ja syyskokous 27.11.2011 Helsingissä.
Aluekokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa
tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle.
Tiedotus ja viestintä
Viestintään yhdistys käyttää sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. Jäsentiedotteita
lähetetään jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja
kerrotaan ajankohtaisista asioista. Karhuset-lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja
postitetaan jäsenille kotiosoitteeseen. Yhdistys on uusinut kotisivunsa ja niiden kehittämistä jatketaan
vuoden 2011 aikana.

4. JÄSENPALVELUT
Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös
täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan
virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys järjestää
jäsenhankintatilaisuuden ulsottokurssin yhteydessä.
Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti
luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä
jäsenistön huomioiminen. Vahva luottamusmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä.
Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja.
Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulutukseen. Yhdistys pyrkii jatkamaan
Mäntyharjun mökin vuokraamista edelleen jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat
myös jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta.
TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN
Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2010 - 2011 valitulla hallituksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu
on puheenjohtajalla ja tiedotussihteerillä, Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa
opintosihteeri. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja
jäsenhuolto.
19.11.2010
SUY Hallitus

VANHAT KARHUT RY
www.ulosotto.fi

2011

Yhdistys perustettu

vuonna 2006, rekisterinumero 194.717, kotipaikka Tampere

Toiminnan tarkoitus

Eläkeläisten virkistystoiminta ja sitä toteutetaan yhdessä
SUY:n kanssa, joka on tukenut vuosittain yhdistyksen
toimintaa. Yhdistys käyttää JHL:n jäsenpalveluja, esim. liiton
lomapaikkoja ja jäsenille postitetaan SUY:n Karhuset-lehti.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka on toiminut
avustavan ulosottomiehen (nyk. kihlakunnanulosottomiehen)
virassa Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Yhdistyksessä on mukana osa-aikaeläkeläisiä ja myös
lähivuosina eläkkeelle siirtyviä kannatusjäseniä.
Vuonna 2010 jäseniä oli 62

Vuosi 2011

20.11.2010 Helsingissä valittiin hallitus:
puheenjohtaja Mauno Laaninen, puh. 045 1133272
varapuheenjohtaja Risto Hakala, puh. 040 5629750
jäsen- ja talousasiat Liisa Lehtola, puh. 050 5013939
sihteeri Terttu Sandelin puh. 044 5113937
Suunnitelmassa on tämän vuoden aikana tehdä Tukholman
saaristoon matka, mistä tiedotetaan jäsenkirjeellä

Jäsenmaksu

Vanhat Karhut ry 15,00 euroa vuonna 2011, tili 168230-10014
(jäsennumerosi on viitenumero).
Jäsenyys liitossa ja siten jäsenedut jatkuvat eläkkeellä maksamalla
liiton minimijäsenmaksun 5,00 euroa/kk. Vapaajäsenyyden VAL:n
aikana saaneet ovat vapaajäseniä myös JHL:ssä.
Lisätietoja: liiton jäsenyksikkö ma-to klo 9-15, puh. 0107703430
Ilmoita sähköpostiosoitteesi terttu.sandelin@gmail.com

JORDANIA
Valtio
Kuningas
Parlamentti

Asukkaita
Uskonto
Kieli
Raha
Naapurit

Turismi

The Hashemite Kingdom of Jordan
Kiertomatka Ammanista Agabaan lokak
kuussa 2010

itsenäistyi 1914 Brrittihallinnon alaisuudesta.
Abullah II bin Al H
Hussein, vuodesta 1999 ja kuningatar Rania on
o palestiinalainen,
nykyaikainen nainnen, jolla omat internetsivut.
(kuningas on Hussseinin poika, jonka äiti oli englantilainen, kun
ningatar Mona)
Vaalit 11/2010 alaahuone 110 jäsentä. Ylähuone 50, jotka kunin
ngas nimittää.
Kuningas on vaihttanut hallituksen syyttäen vaikeuksista ministeereitään, kun
mielenosoitukset levisivät viime viikkoina useisiin arabimaihin
n.
j myös varakkaita
n. 6 miljoonaa, vääestöstä yli puolet pakolaisia; palestiinalaisia ja
pakolaisia Irakista eli yhteensä 98 %:sti väki on arabeja, lukutaaito yli 90 %
Alkuperäisväestöstä beduiineja n. 40 %, ja arviota 40 000 elää ielä paimentolaisina
Islam, ja kristittyjää n. 6 %
arabia: Marhaba = Hello, shukran = kiitos, ma Salaama = näkeemiin
dinaari, (0,95 eurooa) Bkt alle 5000 euroa/vuosi/asukas
Irak, Saudi-Arabiaa, Israel, Länsi-Ranta ja Syyria
Israelin kanssa Jorrdanialla on voimassa oleva ja toimiva rauhan
nsopimus ja Irakin
kanssa ovat ystäväälliset välit ja yhteistä historiaa, sillä ensimmääiset itsenäisyysajan
hallitsijat olivat veeljekset; arabikapinan heimopäällikkö Feisal oli
o Irakin ja Abdullah
(nykyisen kuninkaaan isoisä) Transjordanian kuningas.
Irak turvaa maan ööljyn saannin, sillä Jordaniasta ei ole löytynytt öljyä.
n .2 milj matkailijaaa/vuosi ja uusia matkailukeskuksia rakenteilla 25 kpl

Jordanian ongelma on poikkeukseellisen epäsuotuisat luonnonolot. Valtaosa maaasta on aavikkoa ja
jopa keinokastelunkin avulla tuskkin käyttökelpoista. Maan maisemallinen erik
koisuus on Suuri
Hautavajoama, joka jatkuu pohjooisesta etelään 400 km 6 -20 km leveänä. Vajo
oama alkaa Syyriasta
ja jatkuu Punaisenmeren kautta Ittä – Afrikkaan. Kuollut meri on maan pinnan
n syvin paikka eli
430 m meren pinnan alla ja sen syyvin kohta myös 400 m. Haudan ympärillä vuoristot
v
kohoavat
1000-1700 m korkeuteen ja läntisset osat mahdollistavat sadeviljelyn, mutta idäässä on asumattomia
kalkkiylänköjä. Etelässä Agabann lahdessa on Jordanialla vain 26 km Punaisen
n meren rantaviivaa.

Kiertomatka, 12 pv
Se alkoi Ammanista (kolme yötä)), joka on maan pääkaupunki ja jossa on asuk
kkaita yli 2 miljoonaa
sikinsokin, sillä kaduille ei ole nimeä, vaan esim. postin asukkaat hakevat asuiinalueen postista.
Jalkakäytävät ovat olemattomat ja kadun ylitys on melkein mahdotonta. Kaup
pungissa on myös ns
hienostokaupunginosia, joista yhdden palatsissa asuu vielä kuningatar Nora, hu
urmuri-kuninkaan
Husseinin viimeisin nuori vaimo.. Hussein loi jo 50-luvulta alkaen erityisen hy
yvät suhteet Länsivaltioihin, mitä ne ovat edelleen.
Keskustassa ei ollut kerjäläisiä eiikä tyrkyttäviä kauppiaita. Moderneja ostoskeeskuksia on joitakin,
mutta viini- ja olut kauppoja kokoo kaupungissa vain kolme. Hotelleissa oli kalllista alkoholitarjoilua
ja oluttakin oli ravintoloissa saataavilla. Matkan kaikkien hotellien aulassa oli laukkujen läpivalaisu
turvatarkastukset, mutta aseistettuuja vartijoita oli vain Jordan-virralla Israelin vastaisella
v
rajalla.
Nykyinen Amman on rakennettu 1880 jälkeen alkujaan roomalaisen kaupungiin raunioille,
seitsemälle kukkulalle kuten Roooma. Kaupungilla on tosi pitkä historia, monessa kerroksessa, sillä
kaivauksissa on löydetty kivikauttisia jäänteitä 10 000 vuoden takaa.
Minareetista kuului viisi rukouskkutsua päivässä ja ensimmäinen jo kolme tuntiia ennen auringon
nousua. Vain yhteen kaupungin m
minareettin, kuuluisaan isoon Siniseen minarreettiin pääsevät
turistit sisälle. Kaupungilla näkeee sekä länsimaista, yllättävän paljon, että periinteistä muslimien
pukeutumista.
Kahtena päivänä teimme retken A
Ammanin lähiseuduille. Ensimmäin kohde olii idässä lähellä Irakin
rajaa Qasr al Asrag- aavikkolinnaa , jossa arabikapinan aikana salaisen palvelun
n brittiupseeri T.E
Lawrence eli Arabia-Lawrence jaa Sharif Hussein pitivät päämajaa talven 1917
7-1918 – ja josta
johdettiin heimojen yhteinen hyökkäys Damaskukseen. Turkkilaiset hävisivät ja siihen I maailman
sota loppui Lähi-Idässä. T.E Law
wrencella oli ratkaiseva merkitys nähin tapahtumiin.

Toisena päivänä kiipesimme Ajullinin linnaan, joka on yksi ristiretkeläisiä vasttaan taistelleen
Saladinin aikana rakennetuista linnnoista. Saimme kunnon tietopaketin ristiretk
kistä, joita käytiin
1000 – luvun lopulta 1200 luvullee. Ne olivat paavin hyväksymiä pyhiinvaeltajien turvaksi ja aluksi
oli tarkoitus vallata Jerusalemn taakaisin kristittyjen hallintaan. Vuonna 1192 Rikhard
R
Leijonanmieli
ja Saladin sopivat rauhasta. Jerussalem jäi muslimeille, mutta aseettomat pyhiiinvaeltajat saivat
vierailla kaupungissa. Ristiretkelläiset, eurooppalaisia aatelismiehiä ns Tempp
pelin ritarit, rakensivat
oman linnoitusketjunsa, yhdessä niistä, Kerakin linnassa, kävimme möhemmin
n matkalla etelään
kohti Agabaa. Matkan aikana vahhvistui käsitys siitä, että pohjimmiltaan ristireetkissä ja muissa
uskonsodissa oli ja on kysymys m
maallisesta vallasta.

Seuraava kohde oli Kuollut merii, joka saa vetensä Jordan-virrasta eikä sillä ole
o laskujokea vaan
vesi haihtuu auringossa. Suolapittoisuu on yli 30 % ja siksi se kannattelee uimaaria. Rannalla on
useita spa-hotelleita ja toisaalta teeollisuutta, joka erottaa vedestä terveysvaikuttteisia minaareleja.
Nebovuorelta 838 m:n korkeudelta näkyy meren takaa Jerusalmen ja tältä vuo
orelta Mooses näki
Luvatun Maan. Useita Vanhan Teestamentin tarinnoiden paikkoja on siis tällä alueella,
a
kuten
Sodoma ja siten Lootin vaimon ssuolapatsas, vaikka Israelin puolellakin on om
man patsaansa.
Koko kiertomatkan kohokohta olli tietysti piilotettu Petra, muinaiskaupunki ajaanlaskumme alusta.
Monet Israeilin puolelle Eilatissaa kävijät tekevät sinne päiväretken, sillä se on Lähi-Idän
merkittävin nähtävyys. Me kävim
mme siellä ensin vaikuttavalla by Night-kävellyllä kanjonia pitkin
kynttilöiden valossa a seuraavana päivänä koko neljän neliökilometrin alueellla + 32 asteen
auringon valossa. Nabatealaisten rakentama kalliokaupunki oli karavaaniteiden risteys ja sillä oli
tärkeä asema Välimeren ja idän vvälissä. Alueen vuoret ovat ruusunpunaista, vaalkoista ja ruskeaa
hiekkakiveä ja rakennukset on haakattu ylhäältä aloittaen suoraan kallioon.
Petra tärkeimmän temppelin Aarrretalon julkisivu näkyy elokuvassa Indian Jon
nes ja viimeinen
ristiretki. Sattumoisin nyt tammiikuussa tuli televisiossa myös elokuva Arabian Lawrencesta ,
viiden Oscarin filmi vuodelta 19662, pääosassa Peter OToole. Se perustui siis to
osi tapahtumiin LähiIdässä. Elokuva oli nyt matkan jäälkeen uudelleen katsottuna vaikuttava. Sitä kuvattiin myös
Petrasta etelään olevalla Wadi Ruumin autiomassa, johon teimme jeepillä safariimatkan. Maisema oli
kuin toiselta planeetalta, kun kuuumat aavikkotuulet ovat muovanneet kalkkikiv
vikallioita.
Kiertomatkan viimeiset päivät leppäilimme Punaisen meren rannalla Agabassa nauttien myös
perinteisestä ruokailusta, jossa päääruoka on jugurtissa kypsennetty lampaanlih
ha ja kiviariinalla
paistettu rapea leipä. Kiertomatkkalaisten vatsatkin olivat jo tottuneet eri bakteeerikantaan.
Historiaa ja kulttuuria täynnä olevvan matkan kokemukset tulevat nyt elävänä mieleen,
m
kun uutiset
arabimaista ovat jokapäiväisiä. ””Matka alamaisista kansalaisiksi on alkanut” riippumatta
r
siitä onko
arabivaltio tasavalta vai kuningaskunta, niin ristiriitoja alueella riittää.
Seuraavaa kiertomatkaa odotellesssa; Portugalin – ei huhtikuu vaan toukokuu
tervehdys ystäville: As salam aleiikum, johon kohtelias vastauksenne: Aleikum
m salam, Tepa!

Kuvat Petra ja Wadi Rum

