
 
 

 
 

USP Keski-Euroopan alueen aluekokous 
Paikka: Zoom digitaalinen kokous 

Aika: Lauantai 20.3.2021 
 
 
 
TÄMÄ ZOOM KOKOUS NAUHOITETAAN – MYÖS CHAT-VIESTIT 
Nauhoitetta säilytetään muutama päivä kokousmuistion tekemistä varten ja sen 
jälkeen sen poistetaan kustannussyistä 
 
 

Ajankohtaiset asiat 
 

- Ensimmäinen digitaalinen aluekokouksemme pidetään rennommalta pohjalta 
o Ei kokousvirkailijoita eikä pöytäkirjantarkastajia 
o Pj ja varapj laativat kokousmuistion 
o Mahdollisimman yksinkertainen 
o Kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa chatin kautta, niihin vastataan 

jos on aikaa 
 
 

- USP TÄYSISTUNTO 11.-12.6.2021 
o Jos on nopea, niin vielä voi tehdä yhteisön ilmoittautumisen 
o Tähän mennessä ilmoittautunut 137 yhteisöä 

 2017 täysistunnossa 193 yhteisöä 
o 89 aloitetta  
o Henkilöiden ilmoittautuminen 29.4.2021 mennessä 
o USPKE aluekokous samalla viikolla 

 Luottamushenkilöiden valinta 
 Vain edustajat äänestävät 
 Järjestetään Zoomissa 
 Interaktiivisempi kuin tämä aluekokous 

 
 

- PARLAMENTTISIMULAATIO NUORILLE 16-30-vuotiaille ulkosuomalaisille 
o Aika siirtynyt huhtikuulle 2021 
o Lisätietoja liisa.oinonen@suomi-seura.fi 

 
 

- SOMEYHTEISÖJEN USP:N SÄÄNTÖJEN RATIFIOINTIMAHDOLLISUUS 
o Keskustelun alla USP:n sihteeristön ja yhteisöjen kanssa 
o Ehdottomasti tätä päivää, mutta sisältää tiettyjä ongelmia ratifioinnin 

kannalta 
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- ULKOSUOMALAISPOLIITTINEN OHJELMA 

o Suomi-Seura mukana työryhmässä 
o USP:n panos tulee täysistunnosta eli päätöslauselmista 
o Tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä 
o Täysistunnon merkitys USP-työn ”ytimenä” korostuu 
 

 
- EHDOKKAIDEN PUHEENVUOROT 

 
o 6 alueen kysymystä lähetetty ehdokkaille 20.3. klo 10 CET 
o Ehdokkaat päättävät itse, miten käyttävät 10 minuutin ajan 
o Ota halutessasi suoraan yhteyttä ehdokkaisiin 
o Kesäkuun aluekokouksessa vielä lyhyet puheenvuorot ja mahdollisuus 

muutamaan kysymykseen 
 
 
Kysymykset USPKE puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaille 20.3.2021 

 
 

1. Mitkä asiat ovat mielestäsi tällä hetkellä tärkeimpiä Keski-Euroopan 
ulkosuomalaisille suhteessa koti-Suomeen? 
 

2. Mitkä USP asiat ovat lähellä omaa sydäntäsi? 
 

3. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia. Miten sinä suhtaudut 
ilmastonmuutokseen ja millä tapaa aiot integroida sen torjumisen Keski-
Euroopan alueen ja muun USP:n toimintaan? 
 

4. Miten aiot varmistaa avoimen tiedonkulun ja olla osaltasi vahvistamassa 
tietopohjaista demokraattista päätöksentekoa USP:n piirissä? 

 
5. Kuinka auttaisit yksinäisiä ulkosuomalaisia vanhuksia? 

 
6. Mistä aineksista löytyy hyvä ulkosuomalainen vanhuus? (Vastauksena yksi 

lause, korkeintaan kaksi) 
 

 
 


