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ULKOSUOMALAINEN
LAPSI

kaksi-tai monikielinen, usein suomikoululainen, 

vauvamuskari, paikalliset harrastukset, päiväkoti, 

koulu, sisarus, vanhemmat, isovanhemmat koti-

maassa, isovanhemmat Suomessa tai muualla, 

kesämökki, serkut

-> suomea osaava lapsi on aikuisena mahdolli-

sesti ainoa dementoituneen ulkosuomalais-

vanhempansa tuki, jos ympäristön hoitohenkilö-

kunnan kieli unohtuu



ULKOSUOMALAINEN
NUORI

kaksi- tai monikielinen, monen maan 

kansalainen, identiteetin etsintä, harrastukset, 

ripari, kouluvaihto, vaihto-oppilasvuosi, 

kesämökki, isovanhemmat, Suomen lomat, 

opiskelu, tulevaisuuden pohdinta



SUHTAUTUMISENI
ILMASTONMUUTOKSEEN
JA MITEN AION
INTEGROIDA SEN
TORJUMISEN USPKEN
ALUEEN JA MUUN USP:N
TOIMINTAAN

Muutos alkaa yksilöstä. Ajan pyörällä ja kävelen, keskitän
viikko-ostoksiin. Pienin askelin pääsemme kohti Agenda 2030 
kestävän kehityksen tavoitteita. Yhteisissä tilaisuuksissa 
olemme päättäneet käyttää juhlissa omia astioita, 
välttääksemme kertakäyttöastioista johtuvaa roskaa. 

USPKEn ja koko USPn alueen toiminnassa tiedottamisella on 
tärkeä rooli. Syyllistäminen ei auta ketään. Uskon, että
Covid19-pandemian aiheuttama digiyhteydenpito toimii myös
alueiden välisessä kommunikaatiossa ja säästää luontoa, jos
ei pelkän kokouksen takia tehdä lentomatkoja. Digikokoukset
eivät voi korvata kokonaan henkilökohtaisia tapaamisia.

Ulkosuomalaisstrategia 2022-2026 noudattaa Sanna Marinin
hallitusohjelman yleisiä tavoitteita kestävästä kehityksestä
sekä osallistamisen ja elinvoimaisuuden lisäämisestä. 
Strategia viimeistellään 2021 loppuun mennessä. Olisi kunnia
saada olla mukana sen valmisteluissa.



MITKÄ USP ASIAT
OVAT LÄHELLÄ
OMAA SYDÄNTÄSI? 

✓ USPn aseman vahvistaminen

✓ Yhteisöllisyys, keskittyminen meille yhteisten asioiden 
esiintuontiin.

✓ USPn tulee olla yhteisö, jossa jokaiselle on paikkansa ja 
mahdollisuus tulla kuulluksi. 

✓ Digiloikkaa voidaan harjoitella yhdessä. 

✓ USP on minulle paikka verkostoitumiseen ja tärkeiden 
suhteiden solmimiseen. 

✓ USP on organisaatio, jolla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan 
yhteisiin asioihimme ja päätöksentekoon Suomen 
valtiontasolla. 

✓ Suomi-koulut, niiden rahoitus ja toimintaedellytykset tulevat 
aina olemaan lähellä sydäntäni. Täysistuntojen ohessa 
järjestettyihin suomikouluseminaareihin on löytynyt loistavia 
puheenvuoroja omista kontakteistani. 

✓ Suomi-koulujen tuen hallituksessa toimiessani olen nähnyt 
erilaisten Suomi-koulujen haasteet ympäri maailmaa. Nämä 
haasteet ovat samankaltaisia muissakin ulkosuomalais-
yhteisöissä. 

✓ USP voi hyötyä Suomi-koulujen järjestäytyneisyydestä.

✓ Senioritoiminnot – turvallinen ikääntyminen 



ULKOSUOMALAINEN
AIKUINEN

perhe, äiti, isä, sinkku, vanhempiensa lapsi, 

sisarus, omat lapset, lapsettomuus, 

harrastukset, työ, koti, ikääntyvät 

vanhemmat, opiskelu, urakehitys, 

lemmikkieläin



ULKOSUOMALAINEN
SENIORI

monikulttuurinen perheympäristö, parisuhde, ero, 

eläkepäivät, leskeys, kesämökki, kaksi kotimaata, 

Suomi, (kaksois)verotus, perintöasiat, sairaudet, 

huoli tulevaisuudesta, ilo vapaudesta, matkustelu, 

lepäily, menneiden muistelu, ystävät, oman tieto-

taidon eteenpäin antaminen, perinnetiedon 

välittäminen, isovanhemmuus, mahdollinen suru 

lapsenlapsettomuudesta



KUINKA AUTTAISIT
YKSINÄISIÄ
ULKOSUOMALAISIA
SENIOREITA?

Lisäisin, että yksinäisyyttä voi esiintyä muissakin

ikäluokissa. Vastaan kuitenkin esitettyyn

kysymykseen. 

Ystävätoiminnasta tiedottaminen on tärkeää. 

Ystävätoiminta täytyy olla jollain tasolla organisoi-

tunutta. Myös vapaaehtoistyötä tekevä „ystävä“ 

tarvitsee joskus tukea.

Suomikoululaisemme miettivät, kuinka voi välittää

iloa yksinäisille. Alueemme papin kautta saimme

oppilaittemme joulutervehdykset jaettua kaikille

alueemme senioreille. Haasteena tälläisissä pienissä

teoissa on tietoturva. Suomi-koulun idean toteutu-

minen onnistui seurakunnan jäsenrekisterin kautta. 

Saimme positiivista palautetta tervehdyksien

vastaanottajilta yhteistyömme tuloksesta. 



MISTÄ AINEKSISTA
LÖYTYY HYVÄ
ULKOSUOMALAINEN
VANHUUS? 

Paikallisesta verrannaisryhmästä, jossa voi

muistella ja vaihtaa ajatuksia omalla

äidinkielellä. 

Elävistä suhteista ystäviin ja perheeseen, 

luotettavasta terveyden/sairaudenhoidosta ja 

hyvin mietitystä ikääntymissuunnitelmasta.



KUKA TAHANSA
ULKOSUOMALAINEN

monikielisyys, monikulttuurisuus, perhe, suku, 

koulutus, ammatti, huoli omaisista, Suomi, 

kesämökki (lomat), rooli omassa 

asuinympäristössä, Suomi-kuvan välittäjä, 

harrastukset, valinnanvapaus, ikävä, kaipaus 



MITKÄ ASIAT OVAT
KESKI-EUROOPAN
ULKOSUOMALAISILLE
TÄLLÄ HETKELLÄ
TÄRKEIMPIÄ
SUHTEESSA KOTI-
SUOMEEN?

✓kansalaispalvelujen turvaaminen äidinkielellä

✓kielen ja kultuurin tukeminen Suomen rajojen

ulkopuolella

✓paluumuuton tukeminen erityisesti

työllisyysasioissa, myös EUn ulkopuolisille

perheenjäsenille

✓asiantuntijuuden tarjoaminen suomalaisyritysten

käyttöön asuinmaassa

✓Passinhakuprosessin helpottaminen

✓sähköisen tunnistautumisen helpottaminen

✓kirjeäänestysprosessin yksinkertaistaminen

✓avioerotilanteissa selviytyminen (lapset, 

omaisuus, työ)

✓Suomi-koulujen rahoituksen korvamerkkaus

valtionbudjettiin



MINÄ

keski-ikäinen, ulkosuomalainen nainen, vaimo, 

äiti, tytär, ystävä, työntekijä, kaksikielinen, 

Suomi-koulun pj, kuorolaulaja, zumbaaja, 

vaihto-oppilasvanhempieni koiranulkoiluttaja, 

monenlainen organisaattori, ehdokkaana 

alueemme varahenkilöksi



MITEN AIOT VARMISTAA
AVOIMEN TIEDONKULUN
JA OLLA OSALTASI
VAHVISTAMASSA
TIETOPOHJAISTA
DEMOKRAATTISTA
PÄÄTÖKSENTEKOA
USP:N PIIRISSÄ?

Huolehdin virallisen keskustelun asiallisella

pohjalla pysymisestä. 

En edusta omia, vaan alueen edustajien

yhdessä tekemiä päätöksiä. 

Toimin „välittäjänä“ ja vien tietooni tulleita

meitä kaikkia koskevia teemoja päättäjille

eteenpäin. 

Tiedotan alueella ja alueelta Suomeen

päin. Pyrin jatkamaan Katin rakentamaa

selkeää, asiallista ja monipuolista faktoihin

perustuvaa tiedotustyyliä. 



CORONASTA
HUOLIMATTA, TAI
SIITÄ JOHTUEN
(JOS EI JOTAIN
HYVÄÄKIN…)

Kiitollisuus pienistäkin asioista, vähällä toimeen

tuleminen, perheaika lisääntynyt, perheharrasteet, 

elämä on rauhoittunut, käsityötreffit siirtyneet nettiin, 

rahaa säästynyt, hiljaista suurkaupungissakin, liikenne

vähentynyt, ilma puhdistunut, yhteydenpito

puhelimitse Suomen sukulaisiin ja ystäviin lisääntynyt, 

aikaa ruoanlaittoon, kekseliäisyys lisääntynyt, luovuus, 

kärsivällisyys, digiloikka, päässyt nauttimaan

kulttuuritarjonnasta suomeksi omassa olohuoneessa, 

luontoretkien arvostus…

Ja paljon ymmärrystä pikkulapsiperheisiin, joissa

päiväkoti, kotikoulu ja etätyöt hoidetaan samaan

aikaan.


