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NOFS:in johtoryhmän kokous 
 
 
Päivämäärä: 15. toukokuuta 2013 klo 20.00. 
Paikka: Geneva 
 
Johtoryhmän jäsenistä läsnä: Jarkko Eloranta, Annika Strandhäll, Annelie Nordström, John 
Leirvaag, Berit Müllerström, Heike Erkers ja Dennis Kristensen. 
 
Muut läsnä olevat: Dan Nielsen, Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Frede Gydesen, Maria Östberg-
Svanelind, Karin Brunzell, Åsa Thörnlund, Anders Jonsson, Berit Asker, Ulrika Frykskog ja 
Kjartan Lund. 
 
Alustava esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Esityslistan vahvistaminen 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (15.04.13)  
4. Nimiehdotus EPSU:n varapuheenjohtajaksi 
5. Tärkeimmät asiat PSI:n johtoryhmän kokoukselle  
6. Muut asiat 
7. Seuraava kokous 
8. Kokouksen päättäminen 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Jarkko Eloranta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
      2. Esityslistan vahvistaminen 
 
Johtoryhmän päätös: Esityslista hyväksyttiin.   
 
      3. Edellisen 15.04.2013 johtoryhmän pidetyn kokouksen pöytäkirjan tarkastus 
 
Johtoryhmän päätös: Viime kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.  
 

4. Pohjoismaiden nimiehdotus EPSU:n varapuheenjohtajaksi 
 
Johtoryhmän päätös: Päätettiin ehdottaa Kommunalin Annelie Nordström EPSU:n 
varapuheenjohtajaksi Jaana Leitinen-Pesolan seuraajana.   
 

5. Tärkeimmät asiat PSI:n johtoryhmän kokoukselle 
 
Jarkko Eloranta alkoi kertomalla entisen pääsihteerin, Peter Waldorfin tilanteesta. 
Johtoryhmän jäsenet päättivät ykisimielisesti odottaa PSI:n johtoryhmän kokouksen käsittelyä 
asiasta ja valmistautua käyttämään puheenvuoroa keskustelussa.    
 



Valmisteluryhmä on lisäksi valmistautunut esityslistan asioita, joista kaksi niistä pidetään 
tärkeimpinä;  
 

 Membership and Affiliation Strategy Working Group (MASWG) 
 Priorities for 2013 and beyond 

 
Membership and Affiliation Strategy Working Group (MASWG) 
 
Työryhmä pitivät kokouksensa samana päivänä ja Annika Strandhäll sekä Dan Nielsen 
raportoivat kokouksesta. Ryhmä jatkaa työnsä ennen johtoryhmän kokousta marraskuussa, 
mutta ehdotetaan jo nyt, että vuoden 2014 jäsenmaksu korostetaan kahdella sentillä per jäsen 
ja kahdella sentillä per jäsen myös vuonna 2015.   
 
 
Johtoryhmä tukee vuoden 2014 jäsenmaksun korotusesitystä mutta haluaa odottaa vuoden 
2015 korotusta kunnes näemme, että kaikki suorittavat maksunsa vuonna 2014.  
 
Priorities for 2013 and beyond. 
 
Johtoryhmän jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että NOFS:in puolelta esitetään seuraavat 
kommentit;  

 Laadukkaat julkiset palvelut-kampanjaa on jatkettava  
 Toivomme lisää fokusta työttömyyteen ja työpaikkojen luomiseen  
 Köyhyyttä on torjuttava ja vastattava enemmän  
 Rekrytointi- ja järjestelytöitä on priorisoitava paremmin  
 Sektorikohtainen työskentely pitäisi saada vähemmän fokusta  

 
NOFS:in mielestään mukaan kongressi päätti, että yllä mainitut neljä kohtaa kuuluisivat PSI:n 
tärkeimpiin tehtäviin seuraavassa kaudessa vuosina 2013-2017. Tämän vuoksi on olennaista, 
että priorisoidaan näitä sekä vuonna 2013, että myös tulevaisina vuosina.    
 
Asiakirjan ”Priorities for 2013 and beyond” käsittelyssä, valmisteluryhmä on laatinut useita 
konkreettisia muutosehdotuksia, jotka lähetetään PSI:n sihteeristöön muutosehdotuksina 
pohjoismaiden vaalipiirin puolelta.  
 
Muita NOFS:in käsiteltäviä asioita PSI:n kokoukselle; 
 

 Uusia suuntaviivoja laaditaan ay-kehitystyön vuoksi. Tässä kohdassa, on 
huomautettava että kyseessä olevat liitot osallistuvat suuntaviivojen laatimisessa. On 
tärkeä, että PSI:n puolelta raportoidaan velvollisuudenmukaisesti tukea-antaville 
organisaatioille (raportit, tilinpäätös ym.)   

 Pöytäkirjat. Johtoryhmän kokouksien laadituissa pöytäkirjoissa ennen ja kongressin 
jälkeen löytyy sekä virheitä että puutteita. NOFS:in edustajat aikovat nostaa esiin 
huomautuksiaan pöytäkirjojen käsittelyssä. Tämä koskee myös johtoryhmän 
25.2.2013 pöytäkirjaa. NOFS:in sihteeristö on lisäksi lähettänyt kirjoitetun kommentin 
tästä kysymyksestä.  

 
6. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 



 
7. Seuraava kokous 

 
Johtoryhmän päätös: Seuraava kokous pidetään Helsingissä 12.syyskuuta klo. 09.00. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Jarkko Eloranta kiitti osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 21.30. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi:   Tarkistettu: 
 
 
 
Kjartan Lund    Jarkko Eloranta 
 
 


