
 
 

USP Keski-Euroopan aluekokous  
 
Aika: lauant.16.4.2016 klo 13.00 
Paikka: Rotterdamin suomalaisella merimieskirkko 
 
Kuvaus perjantai-illan ohjelmasta: 
 
Perjantaina 15.4.2016 illallisella Suomen Hollannin suurlähettiläs Katri Viinikka lausui 
tervehdyssanat. Hän kiitti Suomen valtion ja omasta puolestaan aktiivisia Suomi-vaikuttajia 
heidän toiminnastaan. 
 
Tervehdyssanansa lausuivat myös Beneluxmaiden merimieskirkon johtaja Katri Oldendorff ja 
ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan varapuhemies Kati Hognes. Kaikki edellä mainitut 
kiittivät lämpimästi Benelux-maiden merimieskirkon sosiaalikuraattori Eeva-Maria Rantaa 
aluekokouksen upeista järjestelyistä. 
 
Aluekokous lauantaina: 
 
 

1. Aluekokouksen avasi klo 13.10 USP Keski-Euroopan alueen varapuhemies Kati 
Hognes 

 
2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Satu Oldendorff ja pöytäkirjan tarkistajiksi Inka Kuusela 

ja Marianne Markomäki  
 

3. Todettiin, että läsnä on 49 henkilöä ja hyväksyttiin asialista.  
 

4. Senioriseminaarin tiivistelmä, Satu Oldendorff: 
 

 Osallistujia oli 28 henkilöä seitsemästä Keski-Euroopan maasta. Jokaisen maan 
edustajat esittelivät itsensä,yhteisönsä ja seniorityön tilanteen maassaan. Tavoitteet 
eri maissa samat, mutta mahdollisuudet ja menetelmät eriävät. Merimieskirkkomaissa 
on ammatillista seniorityötä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Muissa maissa 
vapaaehtoiset hoitavat senioreita eri verkostojen avulla. 

 

 Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann alusti ikääntymissuunnitelmasta, joka ei koske vain 
jo ikääntyneitä, vaan kaikkia 18 vuotta täyttäneitä. 

 

 Tiedotusta Helsingin SuSeMan kokouksen sisällöstä ja täysistunnon (2015) 
senioriseminaarista  

 
5. Suomi-Koulun seminaarin tiivistelmä, Kati Hognes: 

 

 osallistujia 17, tavoitteena saada yhtä iso ryhmä koolle kuin senioriryhmä. 
 

 Marjut Suvisaari esitteli Rotterdamin Suomi-Koulun työtä 
 

 Maarit Hyvärinen Suomi-Seurasta esitelmöi opetushallituksen uudesta 
opetussuunnitelmasuosituksesta.  

 



 
 

 Münchenin Suomi-koulun alustus ja sen jälkeen yleistä keskustelua 
motivaatiokeinoista Suomi-kouluissa. Vanhempien tuki on tärkeää ja ryhmät 
haasteellisia, jos ja kun mukana on vasta kielen oppimisen aloittelijat. Isovanhempien 
rooli on tärkeä lastenlasten kielen oppimisessa. Haasteena vaikeus löytää lapsille 
oikean kielitason ryhmä. 

 

 Kesälukioseuran kursseista ja niiden rahoituksesta puhuttiin. Tarvetta kursseille on. 
 

 
6. Kati Hognes alusti USP:stä: 

  
o Kirjeäänestyksen rahoitus on varmistunut, 1,12 milj. euroa, ja valmistelut 

alkavat. Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Äänestysvilkkauden selkeää 
nousua tavoitellaan. Kyseessä on 242 000 äänestäjää ulkomailla. 

 
7. Keskustelua ulkosuomalaisparlamentin tärkeimmistä tavoitteista eli keihäänkärjistä 

 
 

o Hallituksen ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta 2017-2021 puhuttiin. 
 

o USP:n aseman laillistaminen 
 

o Suomi-koulujen toiminnan rahoituksen turvaaminen 
 

o Suomi-Seuran tärkeä rooli nostettiin esille 
 

 
8. Inka Kuuselan alustus Suomi 100-vuotta tapahtumista 

 
 

o Teemana on YHDESSÄ! 
 

o tavoitteena on koko vuoden Suomi-näkyvyys eri maissa 
 

o Apuraha-anomuksia voi lähettää 25.4.2016 asti 
 
 
Keskustelu eri maiden ohjelmista oli aktiivista. Tulossa on ohjelmaa musikaaleista 
 
kaupunkisuunnistukseen. Monissa maissa ohjelmat on jo suunniteltu pitkälle. 
 
Kokousväki oli hyvin aktiivinen, kyseli paljon ja keskustelua syntyi runsaasti. 
 
 

9. Seuraava Keski-Euroopan aluekokous pidetään Glaskowssa 17.-18.2.2017 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. Kokous päättyi klo 14.38 Anja-Leena Holtarin esittämään kiitosrunoon osallistujille ja 

järjestäjille: 
 
 

Saiskos’ luvan puheenvuoroon 
 
Oisi mulla pienenpientä 
ihan jonninjoutavata 
puheenpartta eilisestä  
 
Päivän ehtoisat emännät 
kiitoksemme korkehimmat 
kaikukohot Katreillemme, 
Katille ja Sadullekin 
sekä Eeva-Marialle 
koko Merimieskirkolle, 
sijoista iki-ihanist’ 
herkkupöydän antimista: 
siinä Suomi saapui meille 
Rotterdamin keskustassa 
sadepäivän päätteheksi 
saatteheksi seuraavalle; 
oli oltu asialla 
suunnitelmien teossa 
hiomassa hienot reitit 
satamaan ja laivaan vietiin 
sillat, talot, rakennukset 
monenmoiset eteen tuotiin 
katsehemme kohteheksi. 
Tästä kaikest’ kiitoksemme 
kannamme keoks’ kukkuraksi 
sydämemme syvyyksistä! 
 
Kiitäen ja kumartaen 
 
Anja-Leena Holtari  
 


