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ENNÄTYKSET RIKKOUTUVAT                         

Tänä vuonna näyttäisi ulosoton perimistuloksen osalta menevän 
miljardi rikki. Kuulostaa huikealta, kun samaan aikaan julkinen 
talous tuskailee tasapainon kanssa. Ainakaan ulosottoa ei voi 
syyttää vajeesta, sillä valtio nettoaa huomattavasti kasvaneina 
ulosottomaksutuloina.   

Hyviin tuloksiin päästään, kun täytäntöönpanon ja perintätyön 
tekemisen edellytykset ovat kunnossa. Tietojärjestelmä on 
ulosottotyössä ensiarvoisen tärkeä työväline ja sen kehittämistä ja 
hyödyntämistä pitää edelleen jatkaa. Velallisselvitys onnistuu, kun täytäntöönpanossa tarpeelliset tiedot 
ovat saatavissa.  

Ilolla voidaan tervehtiä käynnistynyttä yritysperinnän kehittämishanketta. Velvotteidenhoitoselvitys ja 
tietojärjestelmän pankkikyselyt yrityksistä ovat oikean suuntaisia uudistuksia, jotka tulevat parantamaan 
yritysperinnän tehokkuutta ja tuloksellisuutta.  

Perinnäntuki ja sen kehittäminen ovat olleet tulostavoitteissa esillä vuodesta toiseen. Hyvät käytännöt 
eivät ole kuitenkaan vielä löytäneet kaikkiin virastoihin. Perinnäntuella on mahdollista edistää 
velallisselvitystä ja perinnän tuloksellisuutta, kun tehdään oikeita asioita.  

Ulosottolaitoksen yhteistoiminta on valtakunnan tasolla käynnistynyt pitkän odottelun jälkeen. 
Sopimukset allekirjoitettiin keväällää ja henkilöstöllä on nyt edustajiensa kautta mahdollisuus vaikuttaa 
koko ulosottolaitosta ja sen henkilöstöä koskevien asioiden valmisteluun. Toimipaikkaverkoston osalta 
valtakunnanvoudinvirastossa valmistellaan esitystä oikeusministeriölle. Asiaa on käsitelty ja tullaan 
vielä käsittelemään myös ulosottolaitoksen YT:ssä. Tulemme vaikuttamaan siihen, että  henkilöstön 
näkökulma otetaan huomioon päätöksen teossa ja toimeenpanossa. Luottamusmiehillä riittää näin 
olen töitä. 

Täytäntöönpanotehtäviin liittyen olemme yllättäen törmänneet työnantajan pyrkimykseen siirtää 
ulosottomiehen töitä muille virkamiehille. Erikoisperinnän laajentamisen yhteydessä työnantaja esitti 
tehtävien siirtämistä toisen "halvemman" virkaehtosopimuksen piiriin. Toisen kerran asia nousi esiin 
velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän raportissa, missä esitettiin, että ulosottolaitoksen 
yhteyteen suunnitellussa maksuohjelmien valvontayksikössä kihlakunnanulosottomiesten tehtävät 
annettaisiin muille virkamiehille. Työnantaja ei ilmeisesti ole halukas sitoutumaan  nykyisen 
ulosottomiesjärjestelmän säilyttämiseen, vaan on kuviteltujen säästöjen nimissä valmis jopa 
romuttamaan hyvän ja toimivan järjestelmän.  

Kihlakunnanulosottomiehiä edustavat järjestöt ovat viime vuosina yhteistyön myötä lähentyneet 
toisiaan. Luonnollinen ratkaisu olisi seuraavaksi yhdistysten fuusio. Kahteen leiriin kuuluminen 
synnyttää helposti kisanhännnän vetoa tyhjästä ja uusien alalle tulevien näkökulmasta tilanne on outo, 
kun samaa työtä tekevät kuuluvat kahteen eri liittoon. Ei se ainakaan ammattikuntaa yhdistä, eikä 
edunvalvontaa lujita. Itse olen fuusion kannalla ja haluan nähdä kihlakunnanulosottomiehet samassa 
ammattijärjestössä mahdollisimman pian.  

Harri Lepolahti                  
puheenjohtaja 



RAAMIRATKAISU EDELLYTTÄÄ ALAKOHTAISIA NEUVOTTELUJA

Keskusjärjestöt saavuttivat työmarkkinoiden raamiratkaisun 13.10.2011. Ratkaisu sisältää
kustannusvaikutuksiltaan 4,3 prosentin palkankorotukset vähän yli kahdelle vuodelle sekä 150
euron kertaerän. Vuorotteluvapaan heikennykset perutaan. 

Ratkaisussa palkankorotusten kustannusvaikutus on 4,3 prosenttia 25 kuukaudelta. Korotus
olisi ensimmäisen 13 kuukauden jaksolta 2,4 prosenttia ja 12 jälkimmäiseltä kuukaudelta 1,9
prosenttia. Raamia sovelletaan liittojen neuvotteluissa, joten kaikki eivät saa 4,3 prosentin
nousua ansioihinsa. 

Kaikille kokoaikatyössä oleville tulee ensi vuoden alussa 150 euron kertakorvaus. Osa-
aikaiselle maksettava summa on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä
työaikaa lyhyempi. Kertaerän saa, jos työ- tai virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään
3 kuukautta ennen erän maksupäivää. Alakohtaisesti kertaerän maksamisen ajankohdasta ja
edellytyksistä voidaan sopia toisinkin. 

Vuorotteluvapaan heikennyksistä luovutaan. Määräaikaista vuokratyötä, koulutusta,
osatyökykyisten työmarkkinoita ja muita työelämän laatua koskevia parannuksia ruvetaan
toteuttamaan selvitysten ja valmistelujen jälkeen. 

Alakohtaiset neuvottelut tulisi saada valmiiksi viimeistään 24. marraskuuta. Seuraavana
päivänä työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat, onko sopimus riittävän kattava, ja ilmoittavat
asiasta valtioneuvostolle. 

JHL tavoittelee omissa neuvotteluissaan ostovoiman turvaavia palkankorotuksia, tasasuhtaista
ansiokehitystä sekä palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamista. Tavoitteena on kaksivuotinen,
raamin puitteissa tasapuolisesti koko henkilöstön ostovoiman turvaava korotusten
kokonaisuus.

SUY:n  TAVOITTEET

- Ostovoimaa parantava yleiskorotuspainotteinen palkkaratkaisu
- Vuorotteluvapaan ehtojen säilyttäminen
- Erilliskorvausten maksu yhdenmukaiseksi ja tasokorotus ( OVO, koulutus ja päivystys)
- Poissaoloajan palkkauksessa (Muu poissaolo VES 7 §) huomioitava myös palkkiot.



 
 
 
ULOSOTTOMIESTEN OPINTOPÄIVÄ 
 
Aika 26.11.2011 lauantai kello 10.00 - 15.00 
 
Paikka Hotelli Scandic Marski 
 
Osoite Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki   p. 09 68061 
 
 
                                  ---------------------------------- 
 
 
KOKOUSKUTSU 
 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2011 
 
Aika 27.11.2011 sunnuntai kello 10.00 
 
Paikka Hotelli Scandic Marski 
 
Asiat Sääntömääräiset asiat ja ehdokkaiden asettaminen liiton edustajistovaaleihin. 
 
 
 
MAJOITUS  
 
 1-hengen huone 90,-/huone/vrk 
  
 2-hengen huone 110,-/huone/vrk 
 
 Huonehinta sisältää buffet aamiaisen. 
 
 Varaukset suoraan hotelliin p. 09 68061 viim. 14.11.2011 varaustunnus SUO250311 
 Majoittuvat maksavat huoneensa itse paikan päällä. 
         
 
  TERVETULOA !!! 
 
               ------------------------------------ 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika 25.11.2011 perjantai kello 18.00 
 
Paikka Hotelli Scandic Marski 
 
Läsnä Hallitus ja luottamusmiehet 
 



 
 
ULOSOTTOMIESPÄIVÄT   26.- 27.11.2011 
Hotelli Marski 
 
 
OPINTOPÄIVÄ    26.11.2011 
 
 
OHJELMA   
 
 09.30 -   Kahvitarjoilu  
   Valtakunnanvoudinvirasto tarjoaa 
  
 10.00 - 10.10  Opintopäivän avaus 
   Harri Lepolahti 
 
 10.10 - 10.50  Ulosoton tulosohjaus ja tarkastushavainnot 2011 
   Johtava hallintovouti Jorma Niinivirta  
 
 11.10 - 12.00  Ulosottomiesten toimintaa koskevat kantelut ja oikeusasiat 
   Johtava hallintovouti Jorma Niinivirta 
 
 12.00 - 13.00  Lounas 
 
 13.00 - 13.30  Yritysperinnän kehittämishanke ja velvotteidenhoitoselvitys
   Kihlakunnanulosottomies Kimmo Santala 
    
 13.30 - 14.00  Uusi Harmaantalouden selvitysyksikkö ja ulosotto 
   Ylitarkastaja Seppo Laakso 
 
 14.15 - 15.00  Valtion virkaehdot vuosille 2012-2013 
   Neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch 
   Sopimustoimitsija Mikko Siljander 
       
 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 17.00  Kevyen klassisen musiikin konsertti 
   Helsingin Musiikkitalo 
   (Lähtö hotellillta kävellen klo 16.30) 
 
 
 20.00  Yhteinen Illallinen 
   Hotelli Torni 
 
  
 
 
 
 



VANHAT KARHUT RY
www.ulosotto.fi

     KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2011

Aika lauantaina 26.11.2011 kello 14.00
 
Paikka Hotelli Scandic Marski
 Mannerheimintie 10,  00100 Helsinki, puh 09 68061

Asiat Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat

TERVETULOA!

Ilmoita kokoukseen osallistumisestasi 10.11.2011 mennessä sähköpostilla
terttu.sandelin@gmail.com tai mauno.laaninen@kolumbus.fi    
tai  puh. 045 1133272.
  



ENSKAN MUISTOLLE

NAKARI ENSIO OSVALD

s. 30.04.1923
k. 12.05.2011

Kesän kynnyksellä saimme suruviestin pitkäaikaisen kunniapuheenjohtajamme ja hyvän
ystävämme Ensio Nakarin pois menosta.  Ensio teki pitkän uran ulosottomiehenä Helsingin
ulosottovirastossa ja järjestöaktiivina yhdistyksessämme.

Ensio Nakari aloitti ulosottoapulaisena Helsingin ulosottovirastossa vuonna 1958. Tätä ennen
hän oli toiminut Liikkuvassa poliisissa ja Helsingin poliisissa konstaapelina. 

Ammattiyhdistystoiminta oli heti alusta alkaen Enskan sydäntä lähellä. Hän liittyi Suomen
ulosottoapulaisten ydistyksen jäseneksi vuonna 1962 ja toimi vuodesta 1968 lähes
parikymmentä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Pitkä puheenjohtajuus todistaa, että hän
nautti korkeaa luottamusta ammattikunnan piirissa. Luottomiehenä hän saavutti myös
merkittävän aseman Valtion työntekijäin ja viranhaltijain liitto VTVL ry:n  luottamuselimissä.
Enska ansioitui järjestötoiminnan lisäksi  ulosottotoimen kehittäjänä ja ulosottomiesten
kouluttajana.  Moni ulosottomies on ollut hänen opissaan ja ammattikunta saa olla hänelle
paljosta kiitollinen.

Ensio jäi eläkkeelle ulosottomiehen tehtävistä vuonna 1988, mutta säilytti läheiset yhteydet
työtovereihin ja koko ammattikuntaan. Ensio vieraili yhdistyksen vuosikokouksissa ja oli myös
viimeksi läsnä kunniavieraana yhdistyksen 80-vuotisjuhlakokouksessa.

Lukemattomat ovat ne yhteiset hetket, jotka yhdistyksemme aktiivit viettivät Enskan kanssa.
Varmasti jokaisella, joka hänet tunsi, on lämpimiä muistoja hänestä. Uskon, että Enskan
muisto tulee säilymään kanssamme ikuisesti.

Harri



Mikko tunturissa

Taksilla noin 47 km Saariselän keskustasta itään metsäautotietä Suomujoen rantaan. Taas olin rinkka
selässä joen töyräällä valmiina joen ylitykseen. Olin kuulevinani veden virtaessa tervetuliaiskonserttia.
Ehkäpä minusta vain tuntui siltä auringon hyväillessä ruskan värjäämiä lehtiä ja "fiiliksen "  ollessa
korkeuksissa. Lomani aikaistaminen sääennusteen johdosta näytti onnistuvan. 
Vaeltaessa uppoudun kartan kuvauksen kautta maaston muotoihin, tehtyjen reitinvalintojen onnistumisen
tunteeseen ja fyysisen rasituksen kautta oman kehoni tarkkailuun. Nimen omaan tämä onnistuminen,
jonkinlainen tasa-arvo kaikkeen ympärillä olevaan, aitous ja kuuluminen tänne luontoon yhtenä osana saa
aikaan rauhaa sisimpääni.

Nelisen kilomeriä Helanderin järviltä suoraan etelään, poroaidan kuluneen portin poikittaispuut hetkeksi
syrjään ja luikahdin rinkkani kanssa portista kohti tulipaikkaa. Aurinko  "möllötti" taivaan täydeltä,
kupponen kahvia, leivät ja kourallinen kuivattuja hedelmiä. Tiesin mitä oli tulossa. Tiukka nousu
Kuotmuttipäälle ja edelleen leppoisasti Kaarnepäälle. Näin vanhan miehen "dieselit" alkoivat nousun
edetessä jyskyttää polttoainetta kehoon. Painavahko rinkka telttoineen lisäsi mukavasti  rasituskerrointa.
T-paita päällä etenin korkeuskäyriin nojaten kohti tunturin pohjoisreunaa.  Minulla oli kuuma , tosi
kuuma!
Nousun edetessä maisemanäkymät alkoivat parantua. Olin Kotkan poikii ilman siipii. Miltä tuntuisikaan
kotkana leijailla kurujen yllä. Kaarnepään eteläiseltä huipulta avautuvat seuraavan päivän
vaellusmaisemat. Ukselmapää, Pirunportti, Lumipää, Suppukotavaarat, Riitelmäpää ja Sokosti vastasivat
tiukkailmeisesti katseeseeni. "Heidät"  ottaisin käsittelyyni seuraavana päivänä.

Laskeuduin Kaarnepään kaakkoisreunalta suoraan Sarviojan kämpälle. Peseytyminen purossa , vaatetus ja
suunnitelmani mukaisesti  kattilaan Pasta Carbonaraa. Pussiruoka lisämaustettuna savukinkulla maistui.
Teltan paikkoja oli lähistöllä riittävästi ja kohta pikkukotini olikin valmis. Iltanuotiolle kertyi muutama
vaeltaja kysellen reittiäni ja tulevien päivien reittisuunnitelmiani. Huomenna Sarviojan yli ja kohti
Paratiisikurua aina Paratiisilammelle asti. Tämä näin korkealla oleva viheralue Paratiisilampineen on
erikoinen luonnonoikku. Muualla karua tunturimaisemaa ja yht´äkkiä maisema kuin kulkisi jossain
vihreässä sadussa , menninkäiset vain puuttuvat.

Aamuauringon säteet saattelivat askellustani Paratiisikurua kohti. Ruskan väri tunturikoivikossa oli
kellertävä. Aina välillä pirteä tuuli muistutti Pohjolan kylmästä arvaamattomasta Akasta.
Paratiisilammella termarista kahvit, kunnon energiatankkaus ja miltei neliveto päällä nousuun kohti
Ukselmapään ja Lumipään välistä satulaa. Kesäiset ylämäkiharjoitteet ja kymmenen kilon painonpudotus
olivat lihaksistoni muisteissa ja oikeastaan minulla ei ollut mitään vaikeuksia tässäkään rinnenousussa.
Jos Kaarnepään näkymät ovat hienot, saavuin nyt ehkäpä Saariselän upeimmalle tunturialueelle. Idässä
Muorravaarakkajoen laakso vihreine metsineen, keskellä värikäs haapa-alue kuin valopilkkuna. Lieneekö
linnut siemenen näille lehtipuille tuoneet.  Kaakossa jyhkeä tummanpuhuva Vuomapää ja Vongoiva,
lounaassa Lupukkapäät ja suoraan etelässä jo useaan kertaan hupputtamani Sokosti. 2000 miljoonaa
vuotta sitten muinaismerenpohjana olleet kivikot ovat monissa säävaihteluissa värjäytyneet pääosin
harmaaksi. Askelsin rakkakivikossa kohti Sokostin huippua. Pohjolan Akkakin tuli näytille ja puhalsi
yllättäen sumupilven peittäen maiseman täydelliseen huppuun. Näin korkealla sumussa ja tihkusateessa
en kauan viihtynyt, tervehdin itse  Sokostin herraa ja aloin laskeutua kohti Luirojärveä. Hupsista ... jalan
alla oleva kivimassa lähti liikkeellä ja minä sen mukana. Onneksi rinkka oli tiukasti selässä ja mahavyö
kiinni. Muuten rinkka olisi lentänyt ylitseni ja tasapainon saavuttaminen olisi ollut mahdotonta. Elastinen
Rilasti horjui kaatumisen partaalla ja viime tipassa sain oikealla kädellä tukea seinämästä. Päästessäni
koivikkorajaan ja taukopaikalle pilvet häipyivät ja aurinko heloitti lämpimästi. Seitsemällä hevosellahan
täällä Pohjolan Akka ajelee ja säätiloja säätelee.

Luirojärvellä oli parikymmentä vaeltajaa. Mökeissä tuntui olevan aika suhina. Kyselin saunavuoroja ja
kuinka ollakaan pääsin heti saunaan. Pesun jälkeen ylitin Luirojoen ja vetäydyin omaan rauhaan.

Taustalla olevat Lupukkapäät  peilasivat ilta-auringossa tyynen Luirojärven pintaan. 

Tänään olisi herkkuateria. Menussa: kuivattua poronkäristyslihaa ja perunamuussia. Jälkkäriksi lettuja
mansikkahillolla. Olin leiriintynyt Luirojärven länsirannan tulipaikalle. Metsähallitus tarjosi kelot joten
annoin kirveen puhua. Nuotion loimussa liekkien ahmiessa tervaskannon nestettä  ateria maistui. Ja letut
hillolla. Masu oli ääriään myöten täynnä ja sen viereen olikin mukava köllähtää. Kuuntelin jonkin aikaa
kytevän nuotion hiilloksen ääniä ja tyrmäännyin unten maille.

Joukhakaispään huipun kautta Lupukkapäille ja tunturien "selkiä" pitkin Porttikosken ylityspaikalle.
Suomujoen voimakas virtaus Porttikoskella siivitti vaellustani kohti Tammakkolampea, edelleen selkien
yli kohti Kutusjokea. Taivallettu matkakin alkoi jo painaa, mutta vielä yli Karhupään satulan kautta
Kivipään autiotuvalle. Täällä saa yleensä olla rauhassa. Tasan kymmenen vuotta sitten olin edellisellä
kerralla tässä autiotuvassa. Samaan aikaan USA:ssa oli järkyttävä terrori-isku. 

Hiljaista oli nytkin. Vain kuukkelit hyppivät riehaantuneena majan ympärillä. Annoin kaveruksilleni tällä
kertaa kunnon aterian ja ne lupasivatkin opastaa minut oikealle reitille seuraavana päivänä. 
Suunnistin aamuauringossa kohti Kivipään keskikohtaa. Reissuni alkoi lähestyä loppuaan ja jonkinlainen
haikeus täytti mieleni. Mielellänihän minä jo maalikyliin palaisinkin, mutta tämä olo erämaassa
kulkemisineen ja leiriintymisineen on vain niin rentouttavaa, vailla siviilielämän kiireitä ja huolia.
Toisaalta on elettävä hetkessä joten askeleeni suuntautuivat määrätietoisesti karttamerkkejä noudattaen
kohti Vellinsärpimän päivätupaa. 

Olin varannut Riekonlinnasta kaksi vuorokautta palautumiseen. Illalla hyvää ruokaa, hivenen tanssia......
Seuraavana päivänä kävin juoksemassa Iisakkipään rinteillä tunnin verran. Soitinkin tyttärelleni tältä
lenkiltäni ja hän ei ollut uskoa korviaan. Sinä ..lenkillä ...etkös ole Laanilassa päivätansseissa???.

1075 km parilla tauolla ja taas kotona. 

                                                                    
                                                 

                    Siirtymistä Vanhaksi Karhuksi odotteleva Mikko
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en kauan viihtynyt, tervehdin itse  Sokostin herraa ja aloin laskeutua kohti Luirojärveä. Hupsista ... jalan
alla oleva kivimassa lähti liikkeellä ja minä sen mukana. Onneksi rinkka oli tiukasti selässä ja mahavyö
kiinni. Muuten rinkka olisi lentänyt ylitseni ja tasapainon saavuttaminen olisi ollut mahdotonta. Elastinen
Rilasti horjui kaatumisen partaalla ja viime tipassa sain oikealla kädellä tukea seinämästä. Päästessäni
koivikkorajaan ja taukopaikalle pilvet häipyivät ja aurinko heloitti lämpimästi. Seitsemällä hevosellahan
täällä Pohjolan Akka ajelee ja säätiloja säätelee.

Luirojärvellä oli parikymmentä vaeltajaa. Mökeissä tuntui olevan aika suhina. Kyselin saunavuoroja ja
kuinka ollakaan pääsin heti saunaan. Pesun jälkeen ylitin Luirojoen ja vetäydyin omaan rauhaan.



Taustalla olevat Lupukkapäät  peilasivat ilta-auringossa tyynen Luirojärven pintaan. 

Tänään olisi herkkuateria. Menussa: kuivattua poronkäristyslihaa ja perunamuussia. Jälkkäriksi lettuja
mansikkahillolla. Olin leiriintynyt Luirojärven länsirannan tulipaikalle. Metsähallitus tarjosi kelot joten
annoin kirveen puhua. Nuotion loimussa liekkien ahmiessa tervaskannon nestettä  ateria maistui. Ja letut
hillolla. Masu oli ääriään myöten täynnä ja sen viereen olikin mukava köllähtää. Kuuntelin jonkin aikaa
kytevän nuotion hiilloksen ääniä ja tyrmäännyin unten maille.

Joukhakaispään huipun kautta Lupukkapäille ja tunturien "selkiä" pitkin Porttikosken ylityspaikalle.
Suomujoen voimakas virtaus Porttikoskella siivitti vaellustani kohti Tammakkolampea, edelleen selkien
yli kohti Kutusjokea. Taivallettu matkakin alkoi jo painaa, mutta vielä yli Karhupään satulan kautta
Kivipään autiotuvalle. Täällä saa yleensä olla rauhassa. Tasan kymmenen vuotta sitten olin edellisellä
kerralla tässä autiotuvassa. Samaan aikaan USA:ssa oli järkyttävä terrori-isku. 

Hiljaista oli nytkin. Vain kuukkelit hyppivät riehaantuneena majan ympärillä. Annoin kaveruksilleni tällä
kertaa kunnon aterian ja ne lupasivatkin opastaa minut oikealle reitille seuraavana päivänä. 
Suunnistin aamuauringossa kohti Kivipään keskikohtaa. Reissuni alkoi lähestyä loppuaan ja jonkinlainen
haikeus täytti mieleni. Mielellänihän minä jo maalikyliin palaisinkin, mutta tämä olo erämaassa
kulkemisineen ja leiriintymisineen on vain niin rentouttavaa, vailla siviilielämän kiireitä ja huolia.
Toisaalta on elettävä hetkessä joten askeleeni suuntautuivat määrätietoisesti karttamerkkejä noudattaen
kohti Vellinsärpimän päivätupaa. 

Olin varannut Riekonlinnasta kaksi vuorokautta palautumiseen. Illalla hyvää ruokaa, hivenen tanssia......
Seuraavana päivänä kävin juoksemassa Iisakkipään rinteillä tunnin verran. Soitinkin tyttärelleni tältä
lenkiltäni ja hän ei ollut uskoa korviaan. Sinä ..lenkillä ...etkös ole Laanilassa päivätansseissa???.

1075 km parilla tauolla ja taas kotona. 

                                                                    
                                                 

                    Siirtymistä Vanhaksi Karhuksi odotteleva Mikko



Vanhat Karhut ry

Tapahtumia ja tapaamisia 2011

Alkuvuoden tapahtumat pitää oikein tarkistaa liiton jäsenetukalenterista, kun
ihmisen samoin kuin äänestäjän muisti on tunnetusti niin lyhyt.
Talvikuukausina pakkasta oli merkitty - 20 – 25 astetta usealle viikolle. Kun
kevät kirkastui maaliskuussa, oli eka yhteinen etelänmatka tyttären tyttöjen
kanssa. Se onnistui Gran Canarialle Egyptin matkan peruunnuttua
levottomuuksien vuoksi. Karhusetissa 1/2011 kerroin toteutuneesta Jordanian
matkasta, joten enempää matkustelua arabimaihin ei tarvitse nyt suunnitella.
Onneksi aikoinaan Marokko, Egypti, Tunisia ja myös Turkki tulivat jo tutuiksi.

Maaliskuussa oli myös SUY:n kevätkokous Tampereella, jolloin eläkeläisilläkin
oli tilaisuus tavata ay-aktiiveja. Huhtikuussa pohjoisen keväthankien jälkeen
oli yhdistyksellä liiton Suojalan majan varaus viikolla 17, jota myös eläkeläiset
käyttivät.

Portugalin kiertomatkalla toukokuussa jagarandat kukkivat ja tuoksuivat,
viiniköynnösvainiot portviinin maakunnassa ja rakennusten siniset kaakelit
lumosivat. Tuki Portugalin valtiolle oli silloinen puheenaihe ja meillä oli taskut
täynnä euroja ja nuorimman lapsenlapsen, 5 v., lentosuukkoja, joita voitiin
sitten tarvittaessa sieltä ottaa. Upeat kuvat ovat edelleen nähtävissä
facebookissa, mutta vieläkään ryhmä Vanhat Karhut ry ei ole siellä saanut uusia
rohkeita jäseniä. Yksityisyysasetukset ovat helpot ja ohjeita löytyy.

Toukokuussa saimme surullisia uutisia; 12.5.2011 in memoriam, yhdistyksen
pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja sekä lopulta Vanhojen
Karhujen ryn jäsen Ensio Nakari, 88 vuoden kunnioitettavassa iässä. Hänen
kautenaan yhdistyksen edunvalvonta sai vahvan perustan, ensimmäinen
virkaehtosopimus syntyi ja yhdistys oli se joka, aloitti keskitetysti molempien
ministeriöiden ammattikunnalle koulutuksen. Enska jaksoi olla kiinnostunut
ulosoton tapahtumista viimeiseen asti ja vielä vuosi sitten hän kuunteli SUY:n
opintopäivien luennot. Puheenjohtajakautenaan hän aina kannusti kokousten
päätösanoissa hienovaraisesti rauhalliseen tapaansa jokaista liikuntaan, jotta
jaksaisimme vaativassa työssämme. Hän oli itse esimerkkinä ja tanssiminen oli
hänelle tärkeä harrastus myös kesäisin tanssilavoilla.

Vuoden kesäkuukausina toteutui säiden puolesta monen unelmakesä, joka
pakeni sitä vauhtia niinkuin unelmilla on tapana tehdä, liian nopeasti, mutta
uusia unelmia ja kesiä tulee.

Juhannus- ja mansikka-aika ja valoisat yöt vaihtuivat elokuun tummiin iltoihin
ja silloin saimme mukavan kutsun Turun saaristoon. Elokuun 10. päivä oli
alkuillasta kirkas ja sade yllätti vasta yöllä huvilalla Nauvon saaristokunnassa.

Siellä vietettiin vanhalla yhdistyksen aktiiviporukalla Hakalan Riston 
synttäreitä. Juttu kulki tietysti entisajan värikkäisiin yhdistyksen kokouksiin
aikaan, jolloin olimme kahden ministeriön väkeä.

Osaksi sama porukka, vahvistettuna joillakin helsinkiläisillä ja tamperelaisilla ,
kokoontui jälleen elokuun 23. – 25. päivä, kun noin parikymmentä osallistujaa
oli mukana Helsinki-Tukholma matkalla. ”Harmailla panttereilla” on tapana
ansaitusti risteillä edullisesti lähivesillä keskellä toisten työviikkoa. Tukholma
päivän aikana matkustimme pika-aluksella Vaxholmin-saarelle, jossa oli
tilaisuus tutustua viehättävään vanhaan puutalomiljööseen ja lounastaa.
Paluumatkalla hitaalla vanhalla höyrylaivalla voitiin ajan kanssa ihastella
Tukholman upeaa saaristoa. Yhdistys tarjosi tämän saaristomatkan.
Paluumatkalla Helsinkiin m/s Mariellalla oli taas mahdollisuus omaehtoiseen
ruokailuun, risteilyohjelmaan ja ostosten tekoon.

Puheenjohtajamme Mauno Laaninen oli hoitanut hienosti matkajärjestelyt,
vaikka varauksessa yhdistyksen nimi oli vaihtua Vanhoihin Kettuihin. Ei huono
nimi sekään, kun muistaa työn aikoinaan vaatineen jopa oveluutta.
Valtakunnanvoudin kaipaamia muisteluita ei ollut kukaan mukana olleista ehtinyt
kirjoittaa, sillä kesäaikana oli ajan puute kuten edellä todistelin.

Syksyisin täyttyy kansalaisopistojen kurssit innokkaista harrastajista. Eläkkeellä
moni toteuttaa haaveitaan ja joukostamme löytyy ihan uusia lahjakkuuksia.
Jyväskylän Huoneteatterissa on saanut ensi-iltansa näytelmä, jossa yhdessä
pääosassa on keväällä eläkkeelle jäänyt Matti Sipilä. Onnistumisia Matille!
Vastaavia tarinoita on varmasti pitkin valtakuntaa, joten kertokaa ja kirjoittakaa
niistä Karhusettiin. Kiitos SUY ry:lle ja erityisesti Ruusulan Pekalle lehden
toimittamisesta ja postittamisesta meille. Se on ollut jäsenille tärkeä juttu.
Vanhat Karhut saivat lisäksi jäsenkirjeen keväällä.

Tästä tuli oikeastaan toimintakertomus 2011 kokoukselle, joten kaikki nyt
suunnittelemaan ensi vuoden toimintaa ja mielenkiintoista matkaa, kuten
lähisuurkaupunki Pietariin tai vaikkapa Tallinaan ja siellä ympäristöön
tutustuminen järjestetyllä ohjelmalla.

Sienisyksy jatkuu marraskuulle ja sitten jo nähdään kokouksessa!

Terttu Sandelin
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ETÄTYÖ ON MAHDOLLISUUS  

 
Työ suoritetaan siellä missä se on tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta

Uudenlainen ajattelu työn tekemisen organisoinnista on tulossa myös ulosottomie-
hen työhön. Tiimityö on ollut mahdollista ja jonkin aikaa ja uutena muotona on läh-
detty kartoittamaan ja kokeilemaan etätyön mahdollisuuksia.

Työvälineiden kehittymisen johdosta ulosottomiehen työ ei ole enää välttämättä ai-
kaan ja paikkaan sidottua, vaikka ajattelu virastossa virastoaikana tehtävästä työstä
istuu meissä syvällä. Suuntaus näyttäisi kuitenkin olevan se, että yhteiskunnassa 
siirrytään entistä enemmän kohti monipuolistuvia ja vaihtelevia työaikoja ja työnte-
komuotoja.

Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa työn organisointita-
paa. Työ suoritetaan siellä, missä se on työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn 
kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Etäyötä tehdään työpaikan ulko-
puolella esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnolla tai liikkuvana työnä matkoilla. 

Ulosottomiehen työ on hyvin pitkälti tiedon käsittelyä, jolloin on mahdollista järjes-
tää työ tai osa siitä tehtäväksi muulla tavalla kuin tiettynä aikana virastossa. Tie-
donsiirron ja viestintäteknologian ansiosta velallisselvitys, täytäntöönpanotoimet ja 
jopa asiakaspalvelu ovat nykyään hoidettavissa kannettavalla tietokoneella ja mat-
kapuhelimella missä ja milloin vain.  

Suuria mahdollisuuksia

Etätyön käyttöön sisältyy suuria mahdollisuuksia. Mahdollisuudet liittyvät ennen
kaikkea työn tuottavuuden ja työtyytyväisyyden yhtäaikaiseen edistämiseen. Etä-
työn edistämisessä on kysymys myös innovatiivisten, tuottavien ja humaanien työn
järjestelyjen tukemisesta.

Etätyö perustuu luottamuksen ja vastuun tasapainoiseen suhteeseen. Perinteisen, 
usein työn ulkoisiin puitteisiin kohdistuvan valvonnan ja ohjauksen sijasta voidaan 
keskittyä työn sisältöön ja tuloksiin. Vastuun antaminen ja luottamuksen osoittami-
nen vahvistaa tyypillisesti työntekijän sitoutumista työhön. 

Etätyömahdollisuuden avoimuus on tärkeää työyhteisön kannalta. On hyvä olla
selkeät linjaukset siitä, missä tehtävissä oleville etätyö on mahdollista. Jos etätyö
mahdollisuus ei ole avoin kaikille, tulisi valintaperusteiden olla selkeät.

Oikeusministeriön hallinnonalalla etätyömahdollisuus on teknisten valmiuksien 
osalta ollut olemassa jo jonkin aikaa. Hyvistä valmiuksista huolimatta virastot ovat 
lämmenneet asialle hitaasti, mutta aivan viime aikoina on ulosottovirastoissakin olut
havaittavissa halua ja pyrkimystä organisoida mielekästä ja tuottavaa työtä uudella 
tavalla.


