Vastaukseni etukäteen lähetettyihin kentältä
tulleisiin kysymyksiin.
Kari Henrik Tumelius

USPKE:n aluekokous 20.03.2021

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

- UPS:n toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien
takaaminen asianmukaisella tavalla
- Kansalaispalveluiden saatavuus, kuten passit
sekä passien voimassaoloajan pidentäminen
- Sosiaaliasiat, senioreiden ja ikääntyneiden
asiat
- Lyhytaikaisesti ulkomailla asuvat nuoret ja
perheelliset opiskeluiden tai kommennusten
takia
- Paluumuuttajat
- Taattu vuosittainen tuki Suomi-kouluille

2. Mitkä USP asiat ovat lähellä omaa sydäntäsi?
Sydäntäni lähellä ovat Suomi-koulut ja
senioritoiminta. Olen toiminut vuosia itse näissä
suomalaisyhteisöissä aktiivisesti. Tämän
toiminnan kautta minulla on jatkuvasti
ainutlaatuinen mahdollisuus olla osana
ulkosuomalaisten elämää sen koko
kirjossaan.Jaan heidän kanssaan niin ilot ja
surut. Kuuntelen, autan ja tuen
mahdollisuuksieni mukaan ja ohjaan oikeaan
suuntaan, kun ammatillista apua paikallisella tai
Suomen tasolla tarvitaan.
Eli voin kohdata aidosti näiden kautta niin
lapsia, teinejä, aikuisia kuin varttuneitakin.

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?
Suhtaudun erittäin vakavasti.
Ilmastonmuutoksen merkit ovat näkyvissä.
Valitettavasti ilmasto on muuttunut ja muuttumassa
koko ajan.
Tätä olisi mietittävä yhdessä. Kokonaan emme sitä
voi torjua, mutta ehkä kannustaa kokouksiimme
osallistujia käyttämään ilmastoystävällisempiä
matkustusmuotoja, jos se vain on mahdollista.

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

pitämällä yllä avointa viestintäkulttuuria
panostamalla viestien selkeyteen
varmistamalla, että viesti on ymmärretty
suunnitella mahdollisimman hyvin ja välittämällä se
oikeaan aikaan
pysymällä johdonmukaisena
välittämällä oikeaa tietoa
tuomalla esille meidän strategian ja yhteiset
tavoitteet
tekemällä yhdessä voimme kehittää toimintaamme
olemalla läsnä, mikäli tarve vaatii
sitoutumalla itse olemaan viestinnässä aktiivisesti
mukana

5. Kuinka auttaisit yksinäisiä ulkosuomalaisia
vanhuksia?
- olisin läsnä ja kuuntelisin
- jakaisin vanhusta kiinnostavaa tietoa
- kertoisin ulkosuomalaisverkostoista ja
ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelmasta
- selvittäisin mikä paikallinen taho voisi auttaa ja
opastaisin vanhusta ottamaan tähän yhteyttä
- aktivoisin paikallisten toimijoiden yhteistyö
yksinäisten vanhusten auttamiseksi
- loisin mahdollisuuksia olla yhteydessä alueen
muihin vanhuksiin: esim. Zoom -tapaamiset
- kertomalla alueen sähköpostiverkostostoista ja
sähköisistä materiaalipankeista

6. Mistä aineksista löytyy hyvä
ulkosuomalainen vanhuus?
(Vastauksena yksi lause,
korkeintaan kaksi)

Tunteesta ja tietoisuudesta, etten
ole yksin ja minulla on turvallinen
olla.

Tunteesta ja tietoisuudesta, että
kuulun johonkin, olen osa jotain
mikä on minulle merkityksellistä.
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karihenrik63@hotmail.com

Olen asettunut ehdolle alueemme puheenjohtajakilpaan koska,
- minua on henkilökohtaisesti pyydetty asettumaan ehdolle
- minulla on jo kokemusta käytännön tasolla niin USPKE:n kuin
UPS:n toiminnasta
- USP:n toiminta on taattava ja turvattava asiamukaisella tavalla
- haluan auttaa, tukea ja ohjata olemalla yhteydessä alueemme
suomalaisiin ja ulkosuomalaisyhteisöihin: alueemme omat
Facebook –sivut, säännölliset aamukahvi-, rupattelu tai mitä
sinulle kuuluu –tuokiot Zoomissa
- sydäntäni lähellä ovat Suomi-koulut ja senioritoiminta, joiden
kautta pääsen kuuntelemaan kaikkia ulkosuomalaisia lapsista
varttuneisiin.

Asiat, joihin aion paneutua

-

alueemme puheenjohtajan perustehtäviin
valmistus auttaa, neuvoa ja ohjata oikeaan suuntaan alueemme ulkosuomalaisia
alueen toiminnan ajanmukaistaminen
jatkuva yhteistyö suomalaisyhteisöjen ja –toimijoiden välillä – ei vain juuri ennen
aluekokousia tai istuntoja
toiminnan tehostaminen, jotta olisimme se taho, jota todella kuunnellaan – ulkosuomalaisuus
myy nyt eli ottajia riittää
USP on vielä tuntematon maailmalle – tarvitsemme näkyvyyttä
Kehittää USP:tä muuttuneeseen toimintaympäristöön sopivaksi
USP sääntöjen uudistamistyöhön osallistuminen aktiivisesti
harkittava tarkoin mihin suuntaa USP on menossa ja millä keinoin
emme saa antaa USP:tä muiden vietäväksi – meidän asioista on kysymys!

