
Ulkosuomalaisparlamentti ( USP ) 

 

Keski-Euroopan aluekokous torstaina 15.6.2017 klo 8.00, Hallituskatu 1, Helsinki 

Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Tina Strandberg lausui tervehdyssanat kokouksen osanottajille ja informoi 

ajankohtaisista asioista. 

Keski-Euroopan alueen varapuhemies Kati Hognes avaa kokouksen klo 8.06. 

 

Järjestäytyminen: 

Läsnä 32 edustajaa ja 10 tarkkailijaa. Asialista hyväksyttiin. 

Puheenjohtajaksi valittiin Kati Hognes ja sihteeriksi Satu Oldendorff 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Gülch ( Saksa ) ja Marianne Markomäki ( Sveitsi ) 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Eklund ( Saksa )  ja Sari Kiddle ( Saksa ) 

 

1. Sääntömuutosehdotus: 

- ehdotuksen takana on kolme ulkosuomalais yhteisöä. West Scotland Finns, Frankfurtin 

suomalainen kouluyhdistys ja Saksan Suomi-koulujen neuvosto 

- kokouksen puheenjohtaja esitti muutosehdotuksen. Asiasta nousi vilkas keskustelu eri 

näkökulmista. Keskustelusta nousi äänestykseen ehdotus; että säännöt poistetaan alueelta 

kokonaan ja käyttöön otetaan USP:n säännöt 

- äänestyksen tulos, alueen sääntöjen poistamisen puolesta äänesti  22 edustajaa. 

- Keski-Euroopan alue käyttää tästä lähtien USP:n sääntöjä. 

 

*     muutosehdotus liitteenä 

 

2. Alueen varapuhemiehen sekä varapuhemiehen varahenkilön  valinta äänestysmenetelmällä.  

Ehdokas Kati Hognes esittäytyi. Äänestettiin ja äänestyksen tulos yksimielinen 32/32. Toinen saksasta 

varapuhemiehen vaaleihin ehdolle asettunut henkilö vetäytyi ehdokkuudestaan ennen äänestystä. 

Alueen varapuhemiehen varahenkilö. Ehdokas Satu Oldendorff esittäytyi ja äänestyksen tulos oli 29/32. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

                                            Satu Oldendorff   Kati Hognes  

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

                                           Marja Gülch                                                              Marianne Markomäki 

  



Liite pöytäkirjaan 

 

Sääntömuutosehdotus 

 

Esitämme, että Helsingin aluekokouksessa 15.6.2017 muutetaan USPKE ohjesäännön kohtia 25. ja  28. seuraavalla 

tavalla:  

Kohta 25. nykyisellään: 

25. Ehdokkaiden tulee lähettää viimeistään kaksi kuukautta ennen yleiskokousta alueen puheenjohtajalle valokuvalla 

varustettu lyhyt (10-15-rivinen) esittely itsestään joko sähköpostitse, faksitse tai kirjeitse. 

Ehdotetaan muutettavaksi tähän muotoon: 

25. Alueen puheenjohtaja- tai varapuheenjohtajaehdokkaaksi voi ilmoittautua viimeistään täysistuntoa edeltävässä 

kokouksessa, jossa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta tehdään. Ehdokkaaksi voi myös ehdottaa toista 

henkilöä, mutta ehdokkuus toteutuu vain ehdotetun suostumuksella. Ehdolle asettuvan tai siihen ehdotetun henkilön 

tulee olla paikalla kyseisessä aluekokouksessa. 

Kohta 28. nykyisellään: 

28. Puheenjohtaja voi olla toimessaan yhtäjaksoisesti korkeintaan kaksi toimikautta ja varapuheenjohtaja korkeintaan 

kolme toimikautta. Toimikausia voidaan lisätä, ellei toimikausimäärän täyttymisen jälkeiseen vaaliin ole muita 

ehdokkaita. Toimikausimäärän täyttymisen jälkeisessä vaalissa puheenjohtaja ei voi olla ehdokkaana 

varapuheenjohtajaksi.  

Ehdotetaan kohdan 28. poistamista ohjesäännöstä kokonaan. 

 


