KOKOUSMUISTIO
USP Keski-Euroopan alueen aluekokous
Paikka: Zoom digitaalinen kokous
Aika: Lauantai 20.3.2021

USPKE alueen puheenjohtaja aloitti kokouksen kertomalla USP:n ja alueen
ajankohtaisista asioista. Tärkein niistä on kesäkuun digitaalinen täysistunto. Lisäksi
mainittiin huhtikuussa järjestettävä parlamenttisimulaatio nuorille, keskustelut
someyhteisöjen mahdollisuudesta ratifioida USP:n säännöt, hallituksen
ulkosuomalaispoliittinen ohjelma ja luottamushenkilöehdokkaille alueelta tulleet
kysymykset. Lista ajankohtaisista aiheista löytyy tämän muistion liitteistä.
Seuraavaksi Suomi-Seuran palvelupäällikkö Kaisa Pudas kertoi USP:n täysistunnon
digitaalisen alustan kehityksestä ja missä vaiheessa se nyt on. Digitaalisen
täysistunnon lisäksi alustalla järjestetään koko täysistuntoviikon kestävä
ulkosuomalaisuuden viikko ja virtuaalinen Suomi-kylä. Projektin slogan on Yhdessä
etänä.
Palveluntarjoajaksi on valittu suomalainen, nuori yritys Liveto. He ovat nyt kehittäneet
jo olemassa olevaa pilvipalvelualustaansa USP:n täysistunnon ja virtuaalisen Suomikylän tarpeisiin. USP:n istunto- ja valiokuntatyötilojen lisäksi alustalta löytyy
personoitavia kumppanitiloja ja sponsoritiloja sekä sosiaalisia tapaamistiloja. Palvelu
toimii parhaiten Chromella, mutta myös Edge- ja Firefox-selaimilla. Alusta on auki
24/07, joten sisältöjä voi käydä katsomassa itselleen sopivana aikana. Livetapahtumista tehdään tallenteet, joten nekin voi halutessaan katsoa myöhemmin.
Kaisa kertoi, että Suomi-Seurassa on valmisteilla mainosmateriaalia kesäkuun
virtuaalisista tapahtumista. Markkinointimateriaali välitetään ulkosuomalaisille ja
ulkosuomalaismedioille huhtikuussa edelleen levitystä varten. Tulevaisuuden
täysistunnoista on suunnitteilla tehdä ns. hybridi-istuntoja, jotka pidettäisiin fyysisesti
Helsingissä, mutta niihin olisi mahdollista osallistua myös digitaalisesti. Globaaleja
tapaamisia ulkosuomalaisten kesken on jatkossa tarkoitus järjestää useita vuodessa.
Aluekokous kiitteli Kaisaa hyvästä työstä ja selkeästä esityksestä. Suhtautuminen
digitaaliseen täysistuntoon vaikuttaa nyt innostuneelta. Kaisan esitys löytyy tämän
muistion liitteistä.
Kaisan esityksen jälkeen vuorossa oli Suomi-Seuran uuden neuvojan Jenny
Orphanoun esittäytyminen. Hän kertoi aluekokoukselle työstään Suomi-Seuran
neuvojana ja taustoistaan esimerkiksi ulkoministerion palveluksessa. Jennyllä
itsellään on monipuolinen ulkosuomalaistausta sekä tuore kokemus paluumuutosta
Suomeen. Paluumuuton haasteista keskusteltaessa Jenny toi esiin mm.
vierasperäisen sukunimen työnhakuun tuomat haasteet.

Suomi-Seurassa Jennyn päätehtäviä ovat nyt neuvonta ja neuvontapalvelujen
kehittäminen. Kehitystyössä keskitytään erityisesti kuuntelemaan ulkosuomalaisten
toiveita ja tarpeita. Tässä yhteydessä Jenny on kokoustanut digitaalisesti kaikkien
USP:n alueiden puheenjohtajien kanssa ja kerännyt sillä tavalla ajankohtaista tietoa
alueilta. Alueiden tarpeet eroavat jonkun verran toisistaan. Jennyt esitystä kiiteltiin
kiinnostavaksi ja kattavaksi.
Viimeisenä ohjelmassa olivat luottamushenkilöehdokkaiden 10 minuutin
puheenvuorot, jotka pidettiin aakkosjärjestyksessä. USPKE alueen puheenjohtajalle
lähetettiin etukäteen kysymyksiä, joista hän valitsi kuusi, jotka lähetettiin ehdokkaille
aluekokousaamuna kello 10 CET. Näin pyrittiin varmistamaan kaikille yhtäläinen
oikeus harkita vastauksiaan etukäteen. Alueelta toivottiin mahdollisimman
spontaaneja vastauksia, minkä takia kysymyksiä ei lähetetty monta päivää ennen
kokousta.
Ehdokkailla oli täysi oikeus päättää itsenäisesti puheenvuoronsa sisällöstä ja siitä,
priorisoiko siinä alueelta tulleet kysymykset vai kenties jonkun muun aiheen. Osa
ehdokkaista vastasi kaikkiin kysymyksiin, osa ei. Osa ehdokkaiden puheenvuoroista
esitettiin myös kirjallisina esityksinä ja ne löytyvät tämän muistion liitteistä.
Loppupuheenvuorossaan alueen puheenjohtaja kiitti varapuheenjohtajaa tuesta
aluekokouksen järjestelyissä sekä kaikkia osallistujia kiinnostuksesta ja mukana
olosta. Chat-palvelua käytettiin runsaasti koko ajan, mikä teki kokouksesta mukavan
interaktiivisen, vaikka puheenvuoroja käyttikin vain muutama henkilö. Chatin kautta
esitettiin kysymyksiä ja annettiin kommentteja. Puheenjohtaja kehotti alueen ihmisiä
olemaan suoraan yhteydessä luottamushenkilöehdokkaisiin, mikäli jotain kysyttävää
vielä jäi. Myös kesäkuun aluekokouksessa, jossa valinnat tehdään, tulee vielä
olemaan mahdollisuus muutamaan kysymykseen ja ehdokkaiden puheenvuoroihin.
Paikalla aluekokouksessa oli 52 Keski-Euroopan ulkosuomalaista.
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