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PSI:n johtoryhmän kokous 11.–12.11.2013 – Raportti  

Kokous pidettiin tapaan mukaan ILO-järjestön talossa, joka sijaitsee Genevessä. 
Pohjoismaiden edustajat johtoryhmässä olivat Jarkko Eloranta ja Annika Strandhäll. Lisäksi 
osallistuivat myös Päivikki Kumpulainen, Dan Nielsen ja Kjartan Lund.  

Pääsihteeri avasi kokouksen esittämällä kattavan raportin suoritetuista toimenpiteistä, jotka on 
tehty viime vuoden aikana. Pääsihteerin esitelmää täydensivät myös neljä aluesihteeriä, jotka 
antoivat raporttejansa. Esitelmien jälkeen kokouksen osallistujat antoivat monen myönteisen 
palautteen.  

Jasper Goss esitti PSI:n kehtiystyötä käsittelevän asiakirjan. Asiakirjasta löytyy kehitystyön 
periaatteet, ja siinä ehdotetaan myös hankkeiden arviointiperusteet, siis minkälaiset hankkeet 
voivat saada tukea? Pohjoismaiden näkökulmasta, arviointiperusteet ei saisi tulkita liian 
suppeaksi.  Tulevaisuudessakin pitäisi olla mahdollista tukea tasa-arvo-, järjestökehitys- ja 
rekrytointihankkeita, vaikka asiakirjassa ei mainita näitä teemoja. Keskustelun jälkeen 
sovittiin, että asia käsitellään vielä kerran seuraavassa 24.–25.kesäkuun 2014 kokouksessa.  

Kokouksessa kerrottiin myös eri asioista, jotka liittyvät ”PSI:n priorisoinnit vuonna 2013 ja 
tulevaisuudessa”-asiakirjaan, ja miten työ etenee.  Organisointi ja kasvu -työtä aloitetaan 
kartoittamalla jäsenliittoja, saadakseen lisätietoja kasvun mahdollisuuksista. Pohjoismaiden 
näkemys on toisaalta se, että vahvempia mahdollisuuksia antaa suurempi jäsenmäärä 
jokaisessa olevassa PSI-liitossa.  

Kokouksessa selitettiin myös lyhyesti ehdoista liittyen entisen pääsihteerin virkaan, ja 
nykyisestä tilanteesta. Ensimmäinen käsittely on ollut Ranskan työtuomioistuimessa, ja 
helmikuun alussa voi odottaa tuomion. Osapuolten välillä on edelleen suuri erimielisyys, 
vaatimukseen ja tarjoukseen nähden. PSI aikoo kuitenkin pyrkiä löytämään ratkaisun, ennen 
oikeuden antama tuomiota.     

Kokouksessa otettiin tietenkin myös talousasiat esille. Vuoden 2013 pelättyä alijäämä 
ennakoitaan vähän pienemmäksi. Sitä huolimatta, taloustilanne on toistuvasti tiukka. 
Iloitsemme, että kaikki pohjoismaiset jäsenliitot ovat säännönmukaisesti suorittaneet 
jäsenmaksunsa. 

Lisäksi käsiteltiin vuoden 2017 kongressia. Kuten tiedetään, kongressi järjestetään 
Singaporessa, ja suunnittelutyö on jo käynnissä. Ehdotuksen mukaan, pidetään kongressi 
marraskuun puolivälissä, ja kongressikeskuksen kanssa on kirjoitettu alustava sopimus. 
Ymmärsimme, että halutaan vähentää kongressipäivät neljästä kolmeen, mitä pohjoismaat 
eivät voineet hyväksyä ilman parempaa perustelua. Sopimus on vahvistettava 
kongressikeskuksen kanssa ennen joulua, joten sähköpostikysymys lähetetään johtoryhmän 
kaikille jäsenille, saadakseen jokaiselta mielipiteensä asiasta. Seuraavassa NOFS:in 
hallituksen kokouksessa (Brysselissä 25.11.2013) käsitellään asiaa.  

Oslo 13.11.2013 

Kjartan Lund 


