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Puheenjohtajan katsaus
Kokouskutsu
Ym.

Syksyinen tervehdys
Valmistautuminen Uljaan aiheuttamiin muutoksiin on jälleen käynnissä kaiken muun
kiireisen työn lisäksi. Koulutusta on tulossa runsaasti vielä ennen maaliskuuta. Toivottavasti jaksatte kuitenkin suhtautua myönteisesti muutokseen. Tällä hetkellä on systeemin testausajot käynnissä ja niiden onnistumisesta saamme varmasti tietoa syksyn kokouksessa Kuopiossa ja samalla varmasti kuulemme millä laajuudella pääsemme liikkeelle. Toivottavasti koeajot onnistuvat eikä mitään yllätyksiä satu.
Palkkausjärjestelmän muutosneuvottelut ovat alkaneet ja ovat vasta alkusuoralla. Olemme pyytäneet erilaisia laskelmia työnantajalta, jotta pääsisimme selvyyteen siitä minkälaisista summista erilaisiin vaihtoehtoihin tarvitaan.Työnantajan pyrkimys on selkeästi
muuttaa suorien kehareiden eli eräpäivään mennessä maksettujen maksujen palkkioita,
sekä pyrkiä pois kuittikohtaisesta palkkiosta maksukohtaiseen palkkioon sekä ainakin
osittain pöytäkirjapalkkioiden poistamiseen. Kaikille avustaville kuitenkin taataan tämänhetkinen palkkataso. Jos taso jäisi tämänhetkisen palkkatason alle, niin palkkataso turvattaisiin henkilökohtaisella takuupalkalla. Kuullostaa varmasti aika monimutkaiselta, mutta
kunhan tilanne alkaa selkiintyä niin tiedotellaan mihin suuntaan neuvottelut kehittyvät.
Palkkausjärjestelmien tulisi olla uusittuja vuoden 2004 loppuun mennessä.Tällä hetkellä
tuntuu siltä, että paras tie edetä olisi sellainen, jossa meille kehitettäisiin oma palkkaussopimus. Neuvottelut jatkuvat vasta joskus marraskuussa tulosneuvottelujen jälkeen.
Voimia tulemme varmasti tarvitsemaan seuraavan vuoden aikana, mutta toivottavasti
jaksamme yli kaiken tämän muutosvaiheen.
Toivottavasti näemme Kuopiossa vuosikokouksessa ja opintopäivillä
terveisin Mauno Laaninen pj
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Sääntömääräiset asiat ja muut esille tulevat asiat
_________________________________________

OIKEUSMINISTERIÖN OPINTOPÄIVÄ lauantaina 22.11.2003 klo 10.00
Yhdistys ja liitto tarjoavat lauantai-iltana päivällisen.
_________________________________________

Majoitus 53,-euroa /hlö/vrk/ 2 h/huone ja 87.- euroa/vrk l h/huone
Huoneen hintaan sisältyy aamiainen, kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö sekä
ohjelmamaksu ravintolaan. Pe ja la-iltana kotim. tanssiorkesteri.
Varaukset 31.10.2003 mennessä, puh. 017-473 473 ma-pe kelo 8-16.00
(ulosoton kiintiö)
_________________________________________

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika
Läsnä

perjantaina 21.11.2003 kello 19.30hallitus ja luottamusmiehet

TERVETULOA!

Tervetuloa Kuopioon, Savon sydämeen!
Kuopio on 88000 asukkaan voimakkaasti kehittyvä vesien ympäröimä
Savon pääkaupunki ja vireä yliopisto- ja koulukaupunki. Tori on kaupungin elävä tutustumisenarvoinen keskus ja Puijon torni kaikkialle näkyvä
tunnusmerkki.
Kuopion seudulla ulosottopalveluja antaa kolmen kihlakunnan alueella toimiva Kuopion seudun kihlakunnan ulosottovirasto. Ulosottopiirin väkimäärä on 154.000. Kuopio on ulosottopiirin keskus ja lisäksi on 13 kuntakeskusta. Suurin on jatkuvasti kasvava 20.000 asukkaan Siilinjärvi 20 km
Kuopiosta. Läntinen Vesanto ja pohjoinen Rautavaara ovat kauimmaiset
keskukset noin 100 km:n etäisyydellä. Ulosottopiiri on pääosin harvaan
asuttua maaseutua ja muuttotappioaluetta. Koska alue on laaja ja etäisyydet keskuspaikkaan melko pitkät, on ulosottopiirillä asiakaspalvelujen turvaamiseksi palvelutoimistot Juankoskella, Kaavilla, Nilsiässä ja Suonenjoella. Ulosottoasioista vastaavat tällä kaksi kihlakunnanvoutia, 20 avustavaa
ulosottomiestä ja 21 toimistovirkailijaa. Palvelutoimistoissa työskentelee 10
henkilöä. Maaseudun väkimäärän vähetessä ja tulevien muutosten vuoksi
virkapaikkoja maaseudulta siirtyy vähitellen kaupunkiin. Ulosottopiirin
toiminnassa on selvästi nähtäviä eroja kaupungin ja maaseudun välillä.
Kaupungissa etuna on lyhyet etäisyydet ja helpot päivittäiset kanssakäymiset
asiakkaiden kanssa. Toisaalta velallisten vaihtuminen, tavoittamisen vaikeus ja "tuntemattomat sekä passiiviset velalliset" työllistävät kaupungissa
enemmän kuin maaseudulla. Maaseudulla on helpompi tavoittaa velallinen
ja vielä nykyäänkin suhtaudutaan ulosottoon yleensäkin suopeammin.
Vaikka tavoittaminen onnistuu paremmin, tavoittaminen voi vaatia paljon
autolla ajamista. Asiakkaiden asiointimahdollisuuksia vaikeuttaa heikot julkiset kulkuyhteydet haja-asutusalueella tai niiden puute kokonaan. Hoidettavien asioiden määrää ei siksi voida arvioida saman perusteen mukaan
kuin kaupunkimaisissa oloissa.
Tämän hetken keskeisenä asiana Kuopiossa kuten muissakin ulosottopiireissä, on valmistautua ulosottolain muutokseen ja uuden tietojärjestelmän
käyttöönottoon. Uusien toimintatapojen ja tietotekniikan mahdollisuuksien
ymmärtäminen turvaa uudistuksen onnistuneen läpiviennin. Tässä tarvitaan
kaikilta asioihin paneutumista, itseopiskelua, vanhojen työtapojen muuttamista ja aktiivista, avointa mieltä. Ensi vuosi on siis haasteellinen ja vaativa kaikille. Valmistautumisessa on edetty hyvässä hengessä ja luottavaisin
mielin. Ennakkotoimet ovat tarpeellisia kaikissa ulosottopiireissä. Täten
näistä kokemuksista keskustelu yhteisissä tilaisuuksissa kuten opintopäivillänne on kannatettavaa ja hyödyllistä.
Toivon Teille virkistävää yhdessä oloa ja antoisaa opintopäivää!
Timo Lähdesmäki
Johtava kihlakunnanvouti

Itä-Suomen lääninhallituksen tervehdys Suomen Ulosottoapulaisten Yhdistyksen
vuosikokoukseen 22.-23.11.2003 Kuopiossa

Lääninhallitus toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleiksi Iloiseen Itä-Suomeen
pitämään vuosikokoustanne. Olemme iloisia, että olette valinneet kokouspaikaksi
Kuopion Rauhalahden ja toivomme, että vuosikokouksenne onnistuu hyvin ja
tekemänne päätökset ovat jäsenistöllenne kaikenpuoliseksi menestykseksi.
Vuosikokouksen aikana ulosottolaitos on kiihtyvää vauhtia valmistautumassa
ulosottolain mittavaan uudistukseen ja sen mukana tulevan uuden tietojärjestelmän
käyttöönottoon. Ulosottolakia on uudistettu noin 100 vuoden välein. Nyt toteutuva
uudistus on erittäin merkittävä ja tämä aika on historiallinen myös teidän
vuosikokouksellenne.
Avustavat ulosottomiehet ovat ulosottolaitoksen ydin ja te joudutte ottamaan vastuun
muutoksen onnistumisesta hyvin keskeisiltä osilta. Täytäntöönpanossa kansalaisten
oikeusturvasta huolehtiminen nojautuu teidän ratkaisuumme ja toimenpiteisiinne. On
erittäin tärkeää, että ulosottolain uudistuksen käyttöönotto onnistuu lain hengen
mukaisesti jo uudistuksen ensimmäisestä päivästä lukien ja tämä on teille iso haaste.
Ammattikuntanne on työhistorialtaan hyvin kokenutta ja on syytä uskoa ja luottaa
hyvään ammattitaitoonne myös tältä osin.
Läänihallitus toivottaa teille erittäin antoisaa kokousta sekä iloista ja ikimuistoista
aikaa Kuopion Rauhalahdessa.
Mikkelissä 9. päivänä lokakuuta 2003.

Oikeushallintopäällikkö Jaakko Laamanen

TIEDOTTAJAN PALSTA
Talvipäivät
VAL:n talvipäivät pidetään 31.01-01.02.2004 Nastolan Pajulahdessa.
Yhdistyksellämme on ollut perinteisesti hyvä osanotto sekä hiihdossa että
lentopallossa. Mikäli löytyy muista lajeista kuten sählystä tai sulkapallosta
kiinnostuneita niin ilmoitelkaa (Harri Lepolahti p. 09-3938 584).
Oulun ja Lapin aluekokous
Oulun ja Lapin läänien aluekokous pidetään vuosikokouksen yhteydessä
Hotelli Rauhalahdessa Kuopiossa lauantaina 22.11.2003 heti opintopäivän
jälkeen.
Työsuojeluvaalit
Työsuojeluvaalit pidetään monilla työpaikoilla marras - joulukuun aikana.
Liiton kotisivuilta www.valry.fi löytyy runsaasti tietoa työsuojelusta asiasta
kiinnostuneille.
Kotisivut
Yhdistyksen hienot Keijo Kytölän tekemät kotisivut löytyvät osoitteesta
www.valry.fi/suy. Käykäähän tutustumassa ja antakaa palautetta.
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ASIANAJOTOIMISTO J.S.KETTUNEN
Asianajaja, varatuomari
Kasurilantie 6 B 17
71800 Siilinjärvi
p 017-5800 140
e-mail js.kettunen@aatsto.inet.fi

Pertti Leskinen 60 vuotta
32 vuotta ulosottoa Vantaalla
Värikäs, kaikkien vanhemman polven ulosottomiesten tuntema kollega,
Pertti Leskinen Vantaalta täytti syyskuussa 60 vuotta. Viimeiset neljä vuotta
hän on ollut osa-aika eläkkeellä tehden kuukauden työtä ja kuukauden eläkettä. Takana on yli kolme vuosikymmentä perintää ja viralliset eläkepäivät
häämöttävät edessä ensi keväänä. "Viimeinen työvuorolista on jo tehty",
sanoo Leskinen ja ilme kertoo tyytyväisyydestä.
Pertti muutti 16-vuotiaana Pohjois-Karjalasta Helsinkiin töihin. Avioiduttuaan ja käytyään armeijan hän lähti YK-joukkoihin Kyprokselle. Palattuaan
komennukselta hän teki autonkuljettajan töitä. Pertti oli kuitenkin aina kiinnostunut poliisin työstä ja saikin järjestettyä itselleen konstaapelin paikan silloisesta Helsingin maalaiskunnasta. Vuorotyö oli kuitenkin nuorelle miehelle
siinä määrin rasite, että melko pian hän vaihtoi tilaisuuden tullen poliisin
työn ulosottotyöksi.
Onnellisena eläkkeelle
Pertti ei ole koskaan ollut toimeton, eikä hän aio olla sitä eläkkeelle jäätyäänkin. Suunnitelmia on paljon. "Ryhdyn hautausurakoitsijaksi" täräyttää
Leskinen kun kysyn mitä aikomuksia hänellä on. Lisäksi tiedossa on jo ensi
syksyksi kuukauden matka Meksikoon tyttären luokse.
Kaupankäynti on aina ollut lähellä Pertin sydäntä ja sitä hän tulee jatkamaan
tulevaisuudessakin. Paikalliset markkinat Simonkylän Säpinät ovat olleet
hänen tavaramerkkinsä jo pitkään. Pertti kiertää ahkerasti huutokauppoja ja
hankkii suuria tavaraeriä, joten aina on jotain myytävää paikallisilla
markkinoilla.
Liikunnalliseksi mielipuuhaksi Leskinen tunnustaa nykyisin golfin peluun.
"Kesäisin 2-3 kertaa viikossa on päästävä viheriöille", hän kertoo. Nykyisin
reissutkin suuntautuvat vähän sen mukaan löytyykö kohteesta golfkenttää.
Osa-aikaeläkettä Leskinen pitää hyvänä juttuna, koska se mahdollistaa vanhemmalla iällä keskittymisen muuhunkin kuin työntekoon ja tunnustaa
samalla intohimon leipätyötä kohtaan hiipuneen.
Ammattiyhdistystoiminta antanut paljon
Pertti on aina ollut kiinnostunut ammattiyhdistystoiminnasta. Yhdistyksemme rahastonhoitajana hän toimi kunnioitettavat 12 vuotta. "Hauskaa on
aina ollut", hän luonnehtii lukuisia kokousreissuja eri puolille Suomea.
Samalla on syntynyt legendaarisia ystävyyssuhteita kuten epävirallinen
yhdistys "konjakin ystävät", minkä porukan hän kertoo sittemmin harvenneen savolaisten jäsenten raittiuslupausten johdosta. Ammattiliittoa hän kiittää hyvästä suhtautumisesta yhdistystämme ja jäseniämme kohtaan. "Kyllä
mä tykkäsin, vaikka oli pirusti töitä", hän kuvaa aktiivista osallistumistaan
ammattiyhdistystoimintaan.
H.L.
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Yhteistyöstä kiittäen
Savon Perimistoimisto
Torikatu 24
70110 Kuopio
p. 017-8222 754

