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PÖYTÄKIRJA 
NOFSin johtoryhmän kokous 

Päivämäärä: 31.maaliskuuta 2014 klo 19.00 

Paikka: Brysselissä 

Johtoryhmän jäsenistä läsnä: Jarkko Eloranta, John Leirvaag, Marjut McLean, Mette Nord, 
Odd Haldgeir Larsen ja Heike Erkers.  

Muut läsnä: Hanna-Mari Anttila-Kvaale, Merja Launis-Ahtiainen, Katja Heikkilä, Anders 
Jonsson, Dan Nielsen, Nina Bergman, Karin Brunzell, Berit Asker, Anita Rabben Asbjørnsen, 
Sari Koivuniemi, Bjørn Poulsen Langbakke ja Kjartan Lund. 

Tulkki: Hans Virtanen 

Alustava esityslista: 

1. Kokouksen avaus 
2. Esityslistan vahvistaminen 
3. 25.3.2014 kokouksen pöytäkirjan tarkastus 
4. Tärkeimmät asiat EPSUn hallituksen kokoukselle 1.huhtikuuta 2014 
5. Muut asiat 
6. Seuraava kokous 
7. Kokouksen päättäminen 

 

1. Kokouksen avaus 

Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 

2. Esityslistan vahvistaminen 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.  

 

3. 25.3.2014 kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Päätös: 25.3.2014 kokouksen pöytäkirjan tarkastus siirrettiin seuraavalle kokoukselle.  

 

4. Tärkeimmät asiat EPSUn hallituksen kokoukselle 1. huhtikuuta 2014 

Valmisteluryhmä oli tehnyt priorisoinnin esityslistan kohdista, joista kohta 6 pidettiin 
tärkeimpänä. Kohdan otsikko on ”PSI-Eurooppa ja EPSUn järjestöjen yhdistämisen 
evaluointia koskeva ohje-ehdotus”. Lisäksi on otettava huomioon esityslistan kohtaa 10,  
joka käsittelee eurooppalaisia ehdotuksia PSI:n hallituksen kokoukselle 24.–25.kesäkuuta. 
Kolmantena käsiteltävänä asiana on kohta 11.3. ”Transatlantic Trade and Investment 
Package” (TTIP).  
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Kohta 6. ”PSI-Eurooppa ja EPSUn järjestöjen yhdistämisen evaluointia koskeva ohje-
ehdotus” 
 
NOFSin johtoryhmän mieltä on, että sihteeristön laatima ehdotus on erittäin hyvä.  Kuten 
tiedämme, peruutimme viimeisessä hallituksen kokouksessa yhdistämistä koskevan 
julkilausumaluonnoksemme. Sihteeristön ehdotuksessa on otettu huomioon kaikki NOFSin 
keskeisiä kysymyksiä. Todennäköisesti jäsenyyskysymys on vaikein kaikista mainituista 
kysymyksistä. (Kohta III ”Jäsenyys ja rekrytointi” -asiakirjassa). Tähän kohtaan pitäisi 
muuten lisätä joitakin elementtejä kongressin ”Organisointi ja rekrytointi” -julkilauselmasta. 
Tässä kokouksessa käsitellään ainoastaan linjauksia ja puitteita, ei sisältöä. Jatkotyö annetaan 
uudelle hallitukselle kongressin jälkeen. Yksi heidän haasteista on myös keskustella 
konkreettisista tavoitteista ja tehtävistä, jotka sopivat EU-alueen ulkopuolisille liitoille. 
 
Kohta 8.1. Varapuheenjohtajan valitseminen 
 
Uusi ehdokas yhdeksi neljästä EPSUn varapuheenjohtajista on Francoise Geng. Hän edustaa 
yksi liitto, joka ei ole liittynyt PSI:hin. Johtoryhmä on yhtä mieltä siitä, että pitää kysyä 
häneltä miksi näin on, ja onko tulevaisuudessa aikomuksia liittyä PSI:hin. 
 
Kohta 10. PSI:n hallituksen kokoukselle 24. ja 25.kesäkuuta 
Tähän kohtaan ei ole asiakirjoja. Johtoryhmä näkee myönteisesti siihen, että kohta on EPSUn 
esityslistalla. Luontevasti, suuri osa eurooppalaisista puheenvuoroista kesäkuun kokouksessa 
perustuu EPSUn kongressissa tehtyihin päätöksiin.  
 
Kohta 11.3. Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
 
EPSUn sihteeristö on seurannut USA:n ja EU:n väliset kauppasopimusta koskevia 
neuvotteluita. NOFS haluaa taas ylistää EPSUa tehdyn työn ansiosta. Meitä ilahduttaa 
varsinkin se, että tehdään läheistä yhteistyötä ETUCin, ITUCin ja PSI:n kanssa. NOFS tukee 
neuvotteluiden läpinäkyvyyttä koskeva lausuntoa.  
 
Kohta 12.2b Jäsenyyskysymys 
 
Kaksi liittoa (englantilainen ja italialainen) haluavat eroa PSI:n järjestöstä mutta kuitenkin 
jäädä EPSUn jäseninä. Tämä on vastaan sääntöjämme. NOFSin puolelta asia on selvennettävä 
liitoille. Hallituksen kokouksessa odotamme muiden vaalipiirien ja liittojen reaktioita ennen 
kuin pyydämme puheenvuoroa.  
 

5. Muut asiat 

EPSUn esityslistan käsiteltyä, johtoryhmä keskusteli seuraavista asioista:  

 Pohjoismaiden edustus EPSUn pysyvien komiteoiden puheenjohtajistoissa 
 PSI aikoo poistaa käytetyn suomen kielen tulkkauspalvelun 
 Pysyvien komiteoiden ja sosiaalisen vuoropuhelun kokouksia koskeva 

korvausjärjestelmä (ja muut säännöt) 
 Pohjoismaiset alustukset EPSUn kongressissa 
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Pohjoismaiden edustus EPSUn pysyvien komiteoiden puheenjohtajistoissa 

NOFSin on pyrkinyt saamaan edustus pysyvien komiteoiden puheenjohtajistoissa, mikä on 
onnistunut viimeisen kauden aikana. NOFS tavoittelee laajempaa jakautumista maiden välillä.  

Naiskomitean ja tasa-arvokomitea nimittää edustuksiaan ja suunnittelee kokouksiaan PSI:n 
naiskomitean käytännön ja PSI:n kongressikauden mukaisesti.  

PSI aikoo poistaa käytetyn suomen kielen tulkkauspalvelun 

PSI:n hallituksen kokouksia koskeva budjetti vähennettiin viimeisessä hallituksen 
kokouksessa. Nyt on päätetty, että suomen kielen tulkkauspalvelu poistetaan, minkä syynä on 
että suomi ei ole virallinen PSI-kieli. PSI:n tietojen mukaan, tulkkaus maksoi 5 200 euroa 
viimeisessä kokouksessa. Valmisteluryhmä ajattelee näin, että sinä aikana kuin NOFSilla on 
suomalainen puheenjohtaja, NOFSin pitää maksaa tulkkauspalvelun kustannukset, jotta 
puheenjohtaja voi puoltaa NOFSin tärkeitä asioita mahdollisimman hyvin hallituksen 
kokouksissa.  

Päätös: NOFS kattaa suomen kielen tulkkauspalvelun kustannukset PSI:n kokouksissa, sinä 
aikana kuin NOFSin puheenjohtajan äidinkieli on suomi. 

Pohjoismaiset alustukset EPSUn kongressissa 

Kuten aikaisemmin PSI:n ja EPSUn kongressien osallistumisessa, pyrimme saamaan 
yleiskatsauksen NOFS-liittojen suunnitteluista alustuksista, minkä syystä pyydämme kaikki 
tiedottamaan asiasta pääsihteerille.  

 

6. Seuraava kokous 

Päätös: Seuraava kokous pidetään Genevessä 23.kesäkuuta 2014 klo 20.00. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Jarkko Eloranta kiitti osallistujat aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 20.10. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:    Tarkistettu: 

 

 

Kjartan Lund      Jarkko Eloranta 


