
Lyhyt raportti PSI:n johtoryhmän kokouksen ensimmäisestä päivästä, 15.10.2021 

Ensin saimme lyhyen selvityksen kongressin mahdollisesta lykkäämisestä vuodesta 2022 
vuodelle 2023. Veronica esitti asioita, joista olemme keskustelleet Pohjoismaissa: 

 Kuinka pitkäksi ajaksi lykätään kongressia? 
 Seuranneen kongressikauden pituus? 
 Tarvitsevatko puheenjohtaja ja pääsihteeri uutta luottamusta?  
 Valmistelutyöhön liittyvät kysymykset? (Uudet määräajat?) 
 Kuuluuko asian käsittely hallitukselle (EB) vai onko muita vaihtoehtoja mahdollisia 

(esimerkiksi digitaalinen kongressi)? 

On todennäköistä, että PSI haluaa ehdottaa kongressin lykkäämistä yhdellä vuodella. Muut 
kysymykset lähetetään PSI:lle, jotta niihin voidaan vastata viimeistään hallituksen (EB) 
kokouksessa 30.11.–1.12.  

Sitten kokous jatkoi käsittelemällä sääntömuutosehdotuksia. Daniel Bertossa kävi läpi 
kommentteja, minkä hän teki selkeästi ja hyvin jäsenneltynä. Hän vastasi niihin kysymyksiin, 
missä pystyi, ja keräsi lopulta muutamia kysymyksiä, johon lakiasiantuntija saa vastata 
perjantain kokouksessa. Muutama asia käsitellään vasta hallituksen kokouksessa myöhemmän 
tänä syksynä. Lisäksi jokin asia käsitellään myös naiskomiteassa (WOC). Tämä koskee suurin 
osa Veronican mainituista NOFSin asioista.  

 Mitkä ovat vaikutukset edustukseen ja äänestysoikeuteen jos ”Gender Parity” -sääntöjä 
(tasa-arvoa koskevia sääntöjä) ei noudateta (WOC ja tämän jälkeen EB) 

 Kongressia koskeva pykälä 6: Ehdotamme, että laadimme sääntöjä kongressin 
mahdollisesta lykkäämisestä (Perjantain kokous/EB) 

 Pykälä 16.4. ”Jäsenjärjestön erottamisesta ilmoittamatta perusteita erottamispäätökseen.” 
(Perjantain kokous) 

 Pykälä X Yksittäisten henkilöiden erottaminen tehtävästään. Tuli selväksi, että kyseessä 
on sääntömukaisesti valitut henkilöt. Pykälä ei koske työntekijöitä. (saamme enemmän 
tietoja asiasta perjantaina)   

Lisäksi EPSUn pääsihteeri Jan Willem Goudriaan esitti kaksi ehdotusta, joihin palataan 
perjantaina.  

 6.7. Viimeinen osa. Kyseessä on valtakirjakomitean raportti, ja mikäli tästä syntyy 
erimielisyyksiä. Lähtökohtaiseksi kirjoitetaan, että päätös tekee ”ajankohdan valittu ja 
toimiva puheenjohtaja”. JWG ehdotti, että olisi parempaa, jos hallitus päättää (EB). PSI 
vastasi, että asiaan palataan perjantaina. 

 7.4. ”Bulletpoint” 4. PSI ehdottaa, että EPSUn puheenjohtajan ja pääsihteerin 
varahenkilöiden valitsemisen mahdollisuus poistetaan. JWG haluaa, että tämä 
mahdollisuus säilyy myös jatkossa. Kokouksen yhteenvedossa PSI suhtautui myönteisesti 
JWG:n esitykseen. 

Esitettiin lisäksi kolme ehdotusta, joiden sävy oli olennaisempi ja poliittisempi. Niitä ei 
käsitellään tällä kertaa, mutta meidän on ehkä oltava varuillamme tulevaisuudessa.  

 Ehdotus, että hallitusjäsenet valitaan aluetasolla eikä kongressissa.  
 Hallituksen kokoonpano muutetaan. Malliksi otetaan WOC-ryhmän edustusperiaatteen. 

(Vaalipiirit/osa-alueet saavat yhden edustaja jäsenmäärää huolimatta)  
 Aluesihteerin toimikausi liitetään Pääsihteeristön toimikauteen, mikä tulisi korvaamaan 

nykyistä työsuhdetta. 

NOFS, Kjartan Lund 


