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Puheenjohtajan katsaus
Kokouskutsu Ikaalisiin
Toimintakertomus

SUY ry

TERVEHDYS KAIKILLE JÄSENILLE
Ulosoton kehittämisen osalta olemme tällä hetkellä mielenkiintoisessa tilanteessa.
Työn alla on monta merkittävää hanketta, jotka tulevat vaikuttamaan työhömme ja
asemaamme ulosoton organisaatiossa.
Ulosottolain uudistuksen kolmasvaihe on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja
neljäsvaihe lausuntokierroksen jälkeisessä valmistelussa hallituksen esitykseksi.
Seuraava paketti lainsäädäntökoulutusta ulosottomiehille on odotettavissa ensi
syksynä.
Oikeusministeriön toimintasuunnitelmassa vuosille 2006-2009 ulosoton
kehittämisen tavoitteina ovat henkilöstön työpanoksen painopisteen siirtäminen
nopeasti toimitettavaan velallisselvitykseen, rutiininomaisten työvaiheiden
yhtenäistäminen ja harkintaa edellyttävien tapausten tunnistaminen ja
ratkaiseminen asianmukaisesti perustellen.
Vapautuvia toimistoresursseja on monissa virastoissa kohdennettu seuranta- ja
asiakaspalvelutyöhön. Avustavien ulosottomiesten kohdalla tekee tuloaan vaativa
perintä ja käytännön toteutuksen osalta piireille on annettu melko vapaat kädet.
Toivon ja uskon, että kun piireissä toimintaa ja organisaatiota järjestellään
uudelleen, kaikki tapahtuu hienosti yhteistoiminnan pelisääntöjen mukaisesti.
Mikäli ongelmia kuitenkin ilmenee, niin luottamusmiehet ovat aina tarvittaessa
valmiita auttamaan jäseniä.
Valtion palkkausjärjestelmien uudistaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että 95 %
valtion henkilöstöstä on uusien sopimusten piirissä. Oikeushallinnon alalla
ilman sopimusta ovat enää oikeusavustajat, voudit ja avustavat ulosottomiehet.
Oman sopimuksemme osalta ei neuvotteluja ole käyty syksyn jälkeen. Syynä on
ollut työnantajan resurssipula. Sitä mukaa kuin muita oikeushallinnon myöhässä
olevia sopimusratkaisuja saadaan alta pois, lähestyy myös meidän vuoromme
astua pöydän ääreen. Avustavien ulosottomiesten molemmat järjestöt ovat käyneet
keskenään vuoropuhelua myönteisessä hengessä ja ovat valmiita neuvotteluihin
työnantajan kanssa.
Uusi liittomme JHL on aloittanut jäsenpalvelutyönsä ja toimintaa harjoitetaan
pitkälti viidentoista aluetoimiston kautta. Liiton nettisivuilla on aluetoimistojen
omat alasivut, mistä jokainen voi käydä katsomassa tälle vuodelle suunniteltua
paikallista toimintaa. Toivon, että uusi liitto pystyy palvelemaan teitä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Yhdistyksen kevätkokous on maaliskuun toisena viikonloppuna Ikaalisten
kylpylässä. Kokousasioiden lisäksi olemme järjestäneet hieman muutakin
aktiviteettia, jotta yhteistä viikonloppua voisi hyödyntää virkistäytymiseen
kiireisen kevään keskellä. Toivotan kaikki jäsenet tervetulleiksi Ikaalisiin.
Vietetään yhdessä mukava ja virkistävä viikonloppu.
Harri Lepolahti
puheenjohtaja

SUOMEN ULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS JHL RY
KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2006
Aika
Paikka
Asiat

12.03.2006 sunnuntai kello 10:00
IKAALISTEN KYLPYLÄ Oy, Ikaalinen, puh 03 4512100
Sääntömääräiset asiat, sääntöjen muuttaminen (yhdistyksen nimi ruotsiksi)
ja muut esille tulevat asiat

VIIKONLOPUN OHJELMA
Lauantai 11.3.2006
Klo 12.30
Klo 14.00
Klo 16.00 - 17.00
Klo 18.30 - 20.30
Klo 20.30
Sunnuntai
Klo 7.00 - 10.30
Klo 7.00 - 11.00
Klo 10.00 -

Tulokahvit ja keskustelua ajankohtaisista asioista
Jousiammunta & keilaus
Päivällinen buffetpöytä
Vesitropiikki ja saunat
Vapaa sisäänpääsy tanssiravintolaan
Aamiainen
Vesitropiikki ja saunat
KOKOUS

OHJELMA JA MAJOITUS HINTAAN 76 € henkilö kahden hengen huone
106 € yhden hengen huone
VARAUKSET
24.02.2006 MENNESSÄ
Puh. 03 4512100 tai jaana.manninen@ikaalistenkylpyla.fi

TERVETULOA !!
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SUOMEN ULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS JHL ry
Liitto: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryn yhdistys no 654 (1.1.2006)
TOIMINTASUUNNITELMA 2006
1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Yhdistyksen tarkoitus on koota avustavat ulosottomiehet JHL:n piiriin ja toimia edunvalvojana
kaikilla organisaatiotasoilla käyttämällä liiton neuvottelu- ja sopimusoikeuksia.
Toimintaympäristö on muutoksessa, sillä osana valtion toimia myös oikeusministeriössä on erilaisia
kehittämishankkeita kuten tuottavuushanke. "Samoilla resursseilla parempi tulos tai pienemmillä
resursseilla sama tulos"
Yhdistyksen on valvottava ja tarvittaessa puolustettava jäsenten asemia, oikeuksia ja etuja.
Järjestökentässä uusi liitto, antaa edunvalvonnalle lisää taustavoimaa. Yhdistyksen uusi nimi vastaa
virkatehtävää. Se vahvistaa mielikuvaa yhdistyksen nykyajan toiminnasta, joka on nimenomaan
ammatillista edunvalvontaa. Nämä seikat kirkastavat siten yhdistyksen kokonaisimagoa.
2. SOPIMUSTOIMINTA
2.1 Palkka-ja virkaehdot
Yleinen virkaehtosopimus on voimassa 30.9.2007 saakka, mutta keskusjärjestötason ns perälautasopimus asetti vuoden 2005 takarajaksi kaikille valtion uusille palkkausjärjestelmille (UPJ).
Neuvottelut tarkentavasta virkaehtosopimuksesta (uo-ves) pitkittyivät ja mutkistuivat, joten ne
jatkuvat ensi vuodelle. Keväällä järjestetään tarvittaessa asiassa ylimääräinen jäsenkokous.
Yhdistyksemme tavoite on neuvotella jäsenistölle nykyistä palkkausjärjestelmää paremmin ansiotason
ja ansiokehityksen turvaava sopimus. Työn vaativuus on lisääntynyt ja sen tulee näkyä palkkauksessa.
Uuden järjestelmän on vastattava tulevaisuuden haasteisiin ja sen on oltava oikeudenmukainen sekä
kannustava. Palvelussuhteen ehtojen pitää olla työmarkkinoilla kilpailukykyiset.
Tavoitteet ovat tarkemmin kotisivuilla.
2.2 Työyhteisössä vaikuttaminen, sopimuksien soveltaminen, valvonta ja seuranta
Luottamusmiessopimus ( pääluottamusmies ja kahdeksan alueellista luottamusmiestä )
Luottamusmiehen toimintakausi on nyt kaksivuotinen ja 2006 alkaa uusi toimintakausi.
Koulutussopimuksen mukaisesti liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja
yt-edustajille työnantajan tukemaa koulutusta, joka antaa valmiuksia työpaikalla toimimiseen.
Yhdistys tukee kouluttautumista liiton kursseilla.
Yt-sopimukset ovat voimassa, joten toimintaa on vaadittava ja ylläpidettävä yhdessä muiden
henkilöstöjärjestöjen kanssa.
Työsuojeluvaltuutetut on valittu ajalle 2004 -2007 ja he järjestävät yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa, tiedottavat ja ohjaavat kuntoutukseen. Se, että työpisteet ja
muut työolosuhteet ovat kunnossa, on työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön vastuulla.
Muutoksessa jaksaminen on kaikkien yhteinen asia ja henkilöstön ikärakenne asettaa omat
vaatimuksensa.
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Kehityskeskustelut virastoissa ovat osa ulosoton johtamista sekä opettelua tulevaan
palkkausjärjestelmään. Niihin tulee kunkin työntekijän valmistautua huolella. Liitto ja lähin
luottamusmies auttaa ja tukee, sitten kun tulee suoritusarviointien aika.
3 TYÖNANTAJA-ASIAT
Ulosotto-organisaation muuttuminen; keskusvirasto-, palvelukeskushankkeet ja piirien yhdistymiset
kihlakunnissa ja lainsäädäntötyön jatkuminen, ne kaikki tähtäävät ulosoton toimivuuden ja tehokuuden
parantamiseen sekä pitkällä tähtäimellä säästöihin.
3.1 Ulosoton työpaikat ja-menetelmät ja koulutus
Oikeusminiteriön henkilöstöstrategiahankkeen mukaan kukin ulosottopiiri toteuttaa 2005 tehtyä
henkilöstösuunnitelmaansa. Yhdistyvissä kihlakuntien ulosottopiireissä avustavien ulosottomiesten
fyysiset työpaikat säilyisivät kuitenkin pääsääntöisesti ennallaan. Näissä virastoissa henkilöstötyössä
tarvitaan vuoropuhelua ja muutosjohtamista. Ministeriön/lääninhallituksen ja virastojen välisiin
tulosneuvotteluihin pääsee vaikuttamaan yt-menettelyssä.
Ulosoton työmenetelmiä ja työnkulkua varten on perustettu eri työryhmiä (esim Notes), joissa on
yhdistyksen edustukset. Kouluttajakoulutus jatkuu, kun ulosottolain uudistus jatkuu. Kolmannen
vaiheen pykälät (mm realisointi) tulevat voimaan 2006 ja ulosottokaari valmistunee
hallituksen esitykseksi (HE), jonka etenemistä eduskunnassa seurataan.
Uljas kehittyy ja sen myötä raportointi ja seuranta antavat johdolle välineitä lisää ja koko
ulosottohenkilöstön osaamista koetellaan, sillä tekemisen tapa on kokonaan muuttunut.
4. LIITTO-/JÄRJESTÖTOIMINTA
Julkisen alan työelämässä rakenteiden nopea muuttuminen oli taustalla, kun sen alan ammattiliittojen
yhdistymishanke syntyi 2002. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry aloittaa toimintansa
1.1.2006. Se on Suomen suurin ammattiliitto. Uudessa liitossa valtion hallinnon edunvalvonta
toteutetaan omana sektorinaan.
Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja jatkaa liiton työvaliokunnan jäsenenä, joka on osa uuden liiton
hallitusta, kunnes marraskuussa valittava JHL:n edustajisto valitsee uuden.
Edustajiston vaaleissa yhdistyksen tavoite on valtiosektorin paikka edustajistossa ja hallituksessa
Liitolle tehdään esityksiä ja käytetään liiton vaikutus- ja painostuskanavia eduskuntaan saakka.
Alueellinen toiminta ns alueryhmät kokoaa yhteen jäseniä maakunnittain. Uusimaa on järjestänyt
toiminnan yhdistysmuotoisena. JHL:llä tulee olemaan 15 paikallistoimistoa.
5. JÄSENTOIMINTA
5.1 Jäsenhankinta, -edut, -palvelut, -huolto
Jäsenhankinnassa keskitytään uusiin vasta virkaan nimitettyihin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin.
Liiton jäsenedut ja - palvelut paranevat uuden liiton myötä ( mm. liittovakuutus ) ja ennen kaikkea
laadukas ja tasapuolinen edunvalvonta takaavat jäsenistön sitoutuneisuuden nykyiseen
yhdistykseensä. Jäsenhuoltoon kuuluu luottamusmiehen tiedottaminen, neuvonta, työpaikkakäynnit
ja jäsenistön huomioiminen sekä neuvonpito viraston päälliköiden kanssa.
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Yhdistyksen ja liiton yksi varma vahvuus on toimiva luottamusmiesorganisaatio, mistä vastuu
on viimekädessä tehtäviin valituilla. Jäsenpalveluita tullaan kehittämään vuoden 2005
aluekokouksissa suoritetun jäsenkyselyn pohjalta.
Liiton ay-tietokursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja on laaja valikoima. Uuden liiton
suurempi jäsenmaksupalautus antaa mahdollisuuden lisätä jäsenten koulutusta ja virkistystoimintaa.
Yhdistys tukee jäsenen hakemuksesta kaikkia ay-koulutukseen osallistuvia stipendein tai maksamalla
päivärahaa.
Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota edelleen vuokrataan jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit
ja uuden liiton majat ovat käytössä hakumenettelyn kautta.
6. KOKOUSTOIMINTA JA TIEDOTUS
6.1 Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous Ikaalisissa
maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa Porissa. Työnantajan kanssa järjestetään syyskokouksen
yhteydessä perinteiset opintopäivät.
Paikalliskokoukset luottamusmiesalueittain ovat syksyisin perustoimintaa. Niissä tehdään esityksiä
yhdistyksen kokouksille, tiedotetaan, keskustellaan ja vaihdetaan kuulumisia eli ne ovat tapaamisia
myös niille, jotka eivät käy varsinaisissa vuosikokouksissa.
6.2 Tiedotus ja viestintä
Uusi liitto ja yhdistyksemme uusi nimi Suomen ulosottomiesten yhdistys JHL ry edellyttävät aktiivista
tunnetuksitekemistä. Liitto aloittaa osaltaan jo marraskuussa 2005 TV-kampanjan. Yhdistyksen
hallitus laatii oman viestintäsuunnitelman, jolla tietoa muutoksista lisätään niin jäsenistön kuin
ulkopuolisten keskuudessa. Viestintä on vuoropuhelua, jonka kanavana on myös jäsenlehti Karhuset.
Se postitetaan vähintään kaksi kertaa ja siihen odotetaan myös jäsenten mielipidekirjoituksia.
Pitkin vuotta jäsentiedotteet kulkevat luottamusmiesten kautta sähköpostitse ja ovat lisäksi
yhdistyksen sivuilla. Vuonna 2006 tilannetiedottamista tarvitaan, sillä UPJ on viimein
ratkaisuvaiheessa- Yhdistyksen kotisivu on korkeatasoinen erilaisine hakuineen, osoitteessa
www.VALry.fi/SUY. Osoite on sama maaliskuulle 2006 saakka. Uusi osoite on www.jhl.fi
7. TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN
Toimintavastuu neuvotteluissa ja päätöksenteossa on syyskokouksessa valittavalla puheenjohtajalla ja
hallituksella. Hallituksen sisällä käytetään vastuualuejakoa ja tarvittaessa muodostetaan työryhmiä
valmistelemaan asioita. Opintosihteeri ohjaa koulutukseen, joka on tosi tärkeää vastavalituille uusille
toimijoille ja myös muille tuleville aktiiveille, sillä sukupolven vaihdos on käynnissä..
Luottamusmiehet vastaavat pitkälti jäsenhuollosta ja - hankinnasta. Liitossa tehtävät on jaettu
valtiosektorin osalta ministeriöittäin.

SUY

puheenjohtaja

TOIMIHENKILÖT 2006
uo piiri
TYÖ PUH

MATKAPUH

Harri Lepolahti
Helsinki

010 362 2674

050-3667 9 04

Tarja Laaksonen
Turku
Terttu Sandelin
Jyväskylä
Heikki Järvinen
Seinäjoki
Pekka Ruusula
Helsinki
Juha Aarnio
Helsinki
Metsäportti Kaisa
Lahti
Rilasti Mikko
Kotka
Mika Helldan
Nokia
Pekka Lehtinen
Pori
Vesa Heikkinen
Haapajärvi

010 362 6404

050-5175 704

010 362 6776

050-3003 937

010 362 5915

050-3096 738

010 362 2820

050-5599 420

010 362 2836

050-5599 436

010 362 4053

050-3217 236

010 362 4345

050-3632 792

010 362 3848

0500-777 132

010 362 6614

040-5204 517

010 362 8020

050-5402 191

Isosaari Jaana
Jyväskylä
Heinonen Timo
Riihimäki
Finnilä Harri
Seinäjoki
Kotanen Jyrki
Jämsä
Mustalahti Pertti
Helsinki
Asko Keränen
Helsinki
Raija Turunen
Hämeenlinna

010 362 6774

050 3003 929

010 362 3370

050 5442 812

010 362 5971

050-3096 744

010 362 5685

040-5691 419

010 362 2853

050-5599 453

010 362 2600

050-5599 471

010 362 4565

050-5422 404

HALLITUS
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
tiedotus- ja
opintosihteeri
JÄSENET

VARAJÄSENET

TILINTARKASTAJAT

SUY

LUOTTAMUSMIEHET 2006

Pääluottamusmies / OM

Jarmo Savela
Lohja

työpuh.

010 362 3061
fax 010 36 23069

matkapuh.

040-766 00 97

Helsingin
ulosottovirasto
vara

Juha Aarnio

010 362 2836

050-5599436

Ilkka Hiitteensuo

010 362 2600

050-5599439

Uusimaa
ent.läänin alue

Kaisa Metsäportti
Orimattila

010 362 4053

050-321 7236

Ismo Rämänen
Lohja

010 362 3053

050-3365646

Laaksonen Tarja
Turku

010 362 6404

050-5175704

Lehtinen Pekka
Pori

010 362 6614

040-5204517

Helldan Mika
Nokia

010 362 3848

0500-777132

Heinonen Timo
Riihimäki

010 362 3370

050-5442 812

Järvinen Heikki
Seinäjoki

010 362 5915

050-3096738

Jyrki Kotanen
Jämsä

010 362 5685

040-5691419

Rilasti Mikko
Kotka

010 362 4346

050-3632792

Starck Pia
Kotka

010 362 4363

050-3632794

Nissinen Kari
Iisalmi

010 362 7416

050-5916386

Asikainen Heino
Varkaus

010 362 7320

044-542 4851

Virkkala Hannu
Raahe

010 362 8150

040-5437504

Myllyoja Sirpa
Oulu

010 362 9114

040-5018156

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

Suomen ulosottomiesten yhdistys JHL r.y.
KESÄMÖKKITIEDOTE
KESÄLOMA LÄHESTYY
Yhdistyksemme vuokraa kesämökin Mäntyharjulta kesäkaudeksi 2006. Mökki vuokrataan
edelleen yhdistyksemme jäsenille omakustannushintaan. Valitettavasti emme ole vielä saaneet
tarkennusta vuokraajalta, mutta lähetämme varaus- ym. tiedot lähiaikoina luottamusmiestiedotteessa.
MISSÄ?

Mäntyharjun kunnassa, Helsingistä n. 200 Mikkeliin päin. Pyhäveden
rannalla (Selänniemi),Mäntyharjun keskustaan on matkaa maitse 6 km
ja vesitse 3 km.

MILLAINEN?

Huvila on lautarakenteinen ja sijaitsee rauhallisessa ympäristössä omalla
niemellä, erillinen rantasauna, kaksi laituria, ulkowc, sähköt ja vene.
Kaivoa ei ole, joten juomaveden joutuu hakemaan muualta. Mäntyharjun
keskustassa olevissa kaupoissa on vesipisteet. Päärakennuksen huoneala on
88 m, käsittäen l erillisen makuuhuoneen( 2 vuodepaikkaa), makuusopet 8
henkilölle, sekä keittiön ja olo/takkahuoneen jossa myös makuusijat 4:lle.
Irtopatterit ja takka, sekä makuutilan kamina toimivat lämmön lähteenä.

VUOKRA-AIKA JA VARAUKSET
Yhdistyksen jäsenet voivat varata kesäpaikan viikoksi tai mahdollisesti
pidemmäksikin aikaa Varauksia voi tehdä ajalle 9.6 – 20.8.2006.Vuokraaika on perjantaista klo 15.00 seuraavaan perjantaihin klo 15.00. Poikkeuksen aiheuttaa juhannusta edeltävä viikko- eli viikko 25 joka päättyy torstaina 22.6.2006 klo 15.00, sekä viikko 26 joka alkaa torstaina
22.6.2006 klo 15.00 (juhannuksen aika sisältyy tähän viikkoon).

SUKSIEN SUIHKETTA VAPPUA ODOTELLESSA
Aurinko pilkisti pilviharson takaa ja tuuli pöllytteli viimeisä irtolumihiukkasia huhtikuisessa iltapäivässä. Olin " starttivalmiina" Kiilopään hotellin pihalla.
Tähän retkeen olin valmistautunut huolella. Tunnollisesti suoritetut erilaiset harjoitteet olivat nyt
takana. Rinkassa oli riittävästi oikeanlaista energiaa ja muutkin varusteet suorastaan "huusivat"
toimintaa. Siispä eräsukset jalkaan , rinkka selkään ja menoksi.
Ruuhkaa ei ollut, sillä kaikki Laanilan "hajuvesikujan" hiihtäjät sekä muut "appelssiinituristit"
olivat palailleet eteläiseen Suomeen. Valoa Lapissa riittää näin keväällä, joten toppuuttelin
suksiani ja pakottauduin leppoisaan hiihtoon. Suunnistin moottorikelkan jälkeä pitkin kohti
Raututunturin ja Teräväkivenpään välistä satulaa. Kahvihammasta kolotti mukavasti, joten
laskettelin alas laavulle kahvin keittoon. Keväinen aurinko oli voimissaan. Se pilkisti kirkkaana
ja vaativana pilvien välistä. Tuuli siirsi viimeisetkin pilven rippeet syrjään ja valtava kirkkaus
täytti laakson. Savu tuprutteli Trangiastani ja kohta nautinkin jo maukkaasta kahvistani.
Aurinkolasini olivat unohtuneet "sivilikassiin". Se oli huono asia.
Jatkoin matkaani kohti Suomunruoktun autiotupaa, missä sain yksikseni puuhastella aterian.
Makoisten unien jälkeen olin seuraavana aamuna pirteä kuin käkikello. Uteliaat kuukkelit kerjäsivät
aamupalaa. Annoin yhden kolmasosan, kuten ulosottomiehelle sopiikin . Suojaosuuden söin itse.
Hiihtomatkana oli vajaa 30 km Tuiskukurun autiotuvan kautta Luirojärvelle.
Fiilis oli mahtava. Yöllinen pakkanen oli kovettanut hangen kovaksi ja aurinko paistoi pilvettömältä
taivaalta . Toivoin, ettei aurinko pehmentäisi hankikantoa liian nopeasti, sillä vaikka eräsukseni ovatkin 230 cm pitkät ja 75 cm leveät, olisi upottavassa hangessa eteneminen tosi raskasta.
Matka joutui.... Suomujoen yli kohti Vintiläojaa..edelleen ylös tunturin laetta aina Tuiskukuruun laskeville korkeuskäyrille. Alhaalla näkyikin jo autiotupa ja lähdin laskemaan kiemurrellen alas kurun pohjaa kohti. Etelässä teräväkärkiset Nattaset tunturit seurasivat etenemistäni. Tarkkaavaisuuteni herpaantui hetkeksi ja silloin lensin... suksen kärki sujahti kaarella olevan tunturikoivun juurakkoon, se oli
menoa. Onneksi selvisin pelkällä säikähdyksellä. Tauon jälkeen alkoi viiden kilometrin nousu Ampupään rinteille ja sieltä edelleen samanlainen matka Luirojärvelle. Nyrkinkokoiset hikipisarat valuivat
solkenaan kasvoille ja kirvelivät muutenkin koville joutuneita silmiäni. Ne lasit!
Luirojärvi, Saariselän helmi oli vahvassa jääpeitteessä. Upea tunturimaisema levittäytyi edessäni.
Pohjoisessa Lupukkapäät ja idässä mahtava Saariselän korkein tunturi 718 metriä korkea Sokosti.
Huomenna, jos Luoja suo valloitan Sokostin sukset jalassa.. näin olin päättänyt.
Kaikki kolme autiotupaa olivat tyhjiä ja minä Mikko, Hietasen saaren oma poika saunoin ja nautiskelin elämästäni täällä Lapin yksinäisyydessä.
Seuraava päivä valkeni kirkkaana ja olinkin matkalla aamu kuudelta. Edessäni oli ehkä retkeni rankin
päivä. Sokostin valloituksen lisäksi oli suunnitelmissani hiihtää Muorravaarakkajoen laakson kautta
aina Anterimukan autiotuvalle eli Keskon- kämpälle rajavyöhykkeen lähettyville.
Auringon sulattava voima antoi kevään tulolle potkua ja purot solisivat aamupakkasesta välittämättä
siellä täällä. Painavahko rinkka selässä ja pitkät, ajoittain lipsahtelevat sukset jalassa tekivät noususta
rankan. Jätin rinkan noin 600 metriin ja nousin loppumatkan vain välttämätön evästys mukana. Henkeä salpaavat näkymät, maustettuna purevalla tunturituulella nopeuttivat toimintaani huipulla. Perinteellinen viskiliköörisnapsi ja takaisin rinkalle. Lasku tunturista rinkka selässä on tarkkaa puuhaa.
Vauhti oli saatava poikki vaikka kaatumalla, oli myös varottava lumisia ponneja, jonne humahtaa
nopeasti ja se olisikin menoa. Muorravaarakkaan laskeuduin turvallisesti. Tasainen matkan aikana
tapahtunut energiatankkaus ei ollut poistanut nälän tunnetta. Pastaa lisukkeineen lautaselle, tunnin ruokalepo ja taas olinkin valmis seuraavaan kovaan nousuun. Nousu jyrkässä Tiuhtelmakurussa
sujui verkkaisesti. Silmät olivat kuin tulessa ja pelkäsinkin joutuvani vielä liemeen aurinkolasien puuttuessa. Istuessani ylhäällä tunturien satulassa kuulin lähestyvän moottorikelkkojen äänen. Rajavartija

hämmästeli hikistä olemustani ja kuljettua matkaani. Vartijalla oli hinauksessa ahkio, niissä istui hiljainen mies. Tämä yksinäinen vaeltaja oli joutunut paniikkiin kaukaisella Siulanruoktun autiotuvalla ja
oli hätäpuhelimella saanut yhteyden Saariselälle. Nyt loppumatka sujuisi Kiilopäälle kelkan perässä.
Jatkoin matkaani päättäväisesti. Istuessani Anterimukan autiotuvan terassilla väsyneenä, saunapuhtaana ja onnellisena mieleni täytti valtaisi onnellisuus tästä mahdollisuudestani tällaiseen elämään.
Villasukkani kätköistä kaivoin tuiki tärkeän Prinssi Everstin esille ja annoin tämän hunajaisen juoman
lämmittää itseäni.
Maisemat täällä lähellä rajavyöhykettä ovat aitoa erämaata. Hiihtäessäni seuraavana päivänä tajusin
myös karhujen talviunen loppuneen. Metsämiehiä ei vielä näkynyt ja tarkkaavaisuuteni oli äärimmillään. Hammaskurun tuvalta suunnistaisin suoraan länteen Kärppäjärvien kautta takaisin Luirojärvelle.
Aurinko oli sulattanut reitilläni olevan kuutisen metriä leveän puron, joten sukset ja housut pois
jaloista ja kahlaten yli jääkylmän puron. Lierittelemällä pääsin puron töyrästä ylös. Kuivasin pikaisesti
itseni ja jatkoin ripeästi matkaan Luirojärvelle. Saunan piipusta tuprutteli savua, joten olihan täällä
muitakin liikenteessä. Kaksi poromiestä lämmitteli saunaa. Tupsahtaessani majan takaa yllättäen, katsoivat he minua kuin ihmettä. Että mistäs tulet.. Ootkos ollut kauan ..kun oot ton näköinen? Meneppäs
hyvä mies saunaan ja pidä sitä lämpimänä, me tullaan kahden tunnin päästä takaisin tolla
moottorikelkalla.
Joo sopihan tämä järjestely minulle. Hikisenä ja suoraan saunaan. Pukuhuoneessa olevasta peilistä
kurkistin kuvaani. Hui mikä näky! Aurinko oli tehnyt tehtävänsä, olin ruskea kuin papu. Turvonneet ,
punaiset silmät ja parransänki antoivat lisää tehostetta.
Illan hämärtyessä olivat lapin miehetkin jo saunoneet." Kolttatyttö" oli narun kikatuksesta päätellen
onnistunut kohtalaisesti pesuhommissa. Humaltunut seurue pöräytti moottorikelkalla autiotuvan rappusten eteen, kiittivät saunan lämmityksestä. Sain palkaksi 150 gr apteekkipirtua ja aikamoisen palasen kuivattua poronlihaa. Ei ollut minulla valittamista. Nuoruusvuosien oppien mukaan sekoitin lääkettä keitettyyn sokeriveteen, nautiskelin juomasta ja lihasta.
Kaksi viimeistä päivää sujui kommelluksitta ja saavuin Saariselälle vappuaattona. Sain lääkettä silmiini ja yksinäisyyteeni. Äiti Saariselkä on aina pitänyt huolta pojastaan.
Yksinvaellus on uhkarohkeaa eikä kohtaloaan kannata liikaa uhmata. Seikkailuni oli ohi onnistuneesti
ja huvittelun jälkeinen kotimatka toi minut takaisin meren äärelle toukokuiseen Kotkaan.
Mikko
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