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TÄYSISTUNNON PÖYTÄKIRJA 
30–31 maaliskuuta 2019  

1. Täysistunnon avaus.  
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan varapuheenjohtaja Sinikka Lindquist avasi 
täysistunnon klo 12.15. 
 
2. Täysistunnon sääntöjenmukaisuus. 
 Todettiin täysistunnon sääntöjenmukaisuus. 
 
3. Edustusvaltuuksien hyväksyminen, puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden 
myöntäminen 

 Päätettiin, että 28 edustajalla on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus sekä puheenjohtajiston 
edustajille myönnettiin myös esitysoikeus. 
 
4. Täysistunnon työjärjestyksen hyväksyminen.  
Työjärjestys hyväksyttiin.  
 
5. Täysistunnon järjestyssäännön hyväksyminen.  
Järjestyssäännöt hyväksyttiin. Puheenjohtajat päättävät tarvittavista tauoista.  
 
  

6. Täysistunnon järjestäytyminen 
6.1 Puheenjohtaja(t)  
Valittiin Seppo Puolle ja Niina Slagner 
6.2 Sihteeri(t)  
Valittiin sihteeriksi Petra Palkio 
6.3 Kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa  
Valittiin Seppo Remes ja Anoo (Anu) Skoglund Niskanen 
6.4 Kaksi (2) ääntenlaskijaa 
Valittiin Helen Kantokoski Kviby ja Kaisa Lamu 
6.5 Äänioikeutettujen tarkistaminen  
Todettiin, että äänioikeutettuja on 28 kpl. 
 
7. Valitaan tarvittavat valiokunnat 
Jouni Slagner esitteli puheenjohtajiston ehdotuksen nelihenkisestä 
valmisteluvaliokunnasta. Päätettiin esitetyllä tavalla valita Voitto Visuri 
kokoonkutsujaksi ja jäseniksi Helena Kivisaari, Manne Mali, Ninetta Edelsgren. 
Valmisteluvaliokunta poistui kokouksesta, käsittelemään aloitteet. 
 
8. Käsitellään puheenjohtajiston toimintakertomus vuodelta 2018 ja päätetään 
sen hyväksymisestä  
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Sinikka Lindquist esitteli Valtuuskunnan toimintakertomuksen. Osallistujat olivat 
saaneet tutustua toimintakertomukseen ennen kokousta. Valtuuskunnan 
toimintakalenteri todettiin näytetyksi täysistunnon osallistujille. Toimintakertomus 
hyväksyttiin. 
 
9. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja hallintokertomus  
Tilinpäätös jaettiin kokoukseen osallistuville kokouksessa. Täysistunnon puheenjohtaja 
Seppo Puolle luki otteita hallintokertomuksesta. Tilinpäätös ja hallintokertomus 
esitettiin ja vahvistettiin. 
 
10. Käsitellään tilintarkastajien lausunto.  
Täysistunnon puheenjohtaja luki otteita lausunnosta. Tilintarkastajien lausunto 
todettiin kuulluksi. 
 
11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen vuoden ylijäämän 
siirtämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajistolle.  
Täysistunto päätti vahvistaa tilinpäätöksen, siirtää ylijäämän vuodelle 2019 sekä 
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 
 
12. Käsitellään puheenjohtajiston esittämät asiat 
12.1 Suomi seura ry:n jäsenyys 
Puheenjohtajisto esittää liittymistä Suomi seura ry:hyn. Jäsenmaksu on 550e/vuosi. 
Päätös: Täysistunto päätti puheenjohtajiston esityksen mukaisesti. 
12.2 Jäsenyys Ulkosuomalaisparlamentissa 
Päätös: Täysistunto päätti, että Valtuuskunta liittyy jäseneksi 
Ulkosuomalaisparlamenttiin. 
 
13. Käsitellään Valtuuskunnan edustajien jättämät aloitteet  
 
Aloite 1: Valtuuskunnan työn edistäminen valiokuntatyöskentelyn kautta 
Siirrettiin käsiteltäväksi sunnuntaina.  
Puheenjohtaja esitteli puheenjohtajiston lausunnon.  
 Käytiin keskustelua valmistelukomiteasta ja sen tärkeydestä. Asiantuntijaryhmät ovat 
tärkeitä viemään asioita eteenpäin. Puheenjohtajistolla todettiin olevan paljon 
tekemistä.  
Puheenjohtajisto on käyttänyt tarpeen mukaan ulkopuolista kompetenssia. 
Puheenjohtajisto piti aloituksen esittämää asiaa hyvin tärkeänä ja esitti, että työryhmien 
ja valiokuntien asettaminen sekä tehtävien määrittely jätetään puheenjohtajiston 
hoidettavaksi tarpeen mukaan. 
Päätös aloite 1: Kokous päätti puheenjohtajiston lausunnon mukaan. 
 
Aloite 2: Ruotsinsuomalaisten oikeuksiin liittyvien ilmoitusten näkyväksi 
tekeminen valtuuskunnan kotisivuilla. 
Anoo Skoglund Niskanen esitteli aloitteen. Ehdotus oli, että Valtuuskunnalle voitaisiin 
tehdä ilmoitus syrjinnästä. Asiat eivät tule muutoin tietoon. Valtuuskunta ottaisi vastaan 
sähköisiä ilmoituksia sekä epäkohdista että rakentavista ratkaisuista koskien 
ruotsinsuomalaisten asemaa ja oikeuksia. Ilmoitukset julkaistaisiin Valtuuskunnan 
kotisivulla, jotta medialla olisi mahdollisuus levittää tietoa vallitsevasta tilanteesta. 
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Puheenjohtajisto totesi lausunnossaan, että aloite tarvitsee lisää harkinta-aikaa. Mitkä 
ilmoitukset ovat julkaisukelpoisia ja totuudenmukaisia? Puheenjohtajistolla on jo nyt 
mahdollisuus käyttää sosiaalista mediaa näihin tarkoituksiin. 
Puheenjohtajisto esitti aloitteen hylkäämistä. 
Päätös aloite 2: Kokous päätti puheenjohtajiston esityksen mukaan. 
 
Aloite 3: Valtuuskunnan tiedotuksen ja näkyvyyden edistäminen tiedottaja- 
verkoston kautta 
Aloitteessa ehdotettiin, että kukin jäsenjärjestö valitsee tiedotusvastaavan, joka 
huolehtii informaation (esim. ajankohtaiset lähetevastaukset) kulusta jäsenjärjestöjen 
tiedotusvastaaville. Puheenjohtajiston mielestä aloitteen ajatus on hyvä, että 
jäsenjärjestöillä olisi tiedotuksesta vastaava henkilö. Päätös tästä kotisivulla 
www.sverigefinne.se. Valtuuskunnan tiedotusvastuu on puheenjohtajalla. 
Puheenjohtajisto esitti, että aloite hylätään. 
Päätös aloite 3: Kokous päätti puheenjohtajiston esityksen mukaan. 
 
Aloite 4: Ruotsinsuomalaisten laulu 
Aloitteen esitteli Manne Mali. Aloite koski toimikautta 2019–2020. Ehdotus, että 
Valtuuskunta edistäisi ruotsinsuomalaista kulttuuria, yhteishenkeä ja näkyvyyttä 
mediassa järjestämällä kilpailun Ruotsinsuomalaisten laulusta.  
Kilpailun voittaneen laulun voisi julkaista esim. Ruotsinsuomalaisten päivän yhteydessä 
24.2 2020.  
Puheenjohtajisto totesi lausunnossaan seuraavaa: Aloite on mielenkiintoinen. Esitettiin, 
että asia jätetään Valmisteluvaliokunnan käsiteltäväksi. Valmisteluvaliokunnan kannan 
esitteli Voitto Visuri.  
Laulun tulee olla kaksikielinen ja tyylilaji on vapaa. Lauluntekijän on asuttava Ruotsissa. 
Laulun on liityttävä ruotsinsuomalaisuuteen. Sisuradiolla on mahdollisesti 
äänitysmahdollisuudet. Ehdotettiin, että Valtuuskunnan puheenjohtajisto ottaa yhteyttä 
Sisuradioon ja toimituksiin. Laulu valitaan yleisöäänestyksen kautta. Varoja varattava n. 
20 000 kr. Tuomaristo päättää laulun valinnasta. 
Sinikka Lindquist esitti, että Valtuuskunnan 20 – vuotistapahtumaa pohjustamaan tämä 
olisi hyvä aloite. 
Laulun kieli ja molemmat kielet suomi sekä ruotsi nostettiin esiin tärkeänä asiana. 
Päätös aloite 4: Valtuuskunnan puheenjohtajistolle annetaan tehtäväksi järjestää 
kilpailu. Valtuuskunta jatkaa työskentelyä ja puheenjohtajistolle annettiin valtuudet 
jatkaa työtä työryhmän kautta.  
 
Viisivuotissuunnitelmasta keskustelua.  
1. Perustuslakiin (regeringsform) saatava muutos. RSKL:n, Valtuuskunnan ja SEKL:n 
tulee yhteistyössä lähestyä hallitusta koskien tätä asiaa. 
Voitto Visuri alusti ja totesi, että perustuslain muutos on suuritöinen.  
Päätös: Kirjoitetaan osaksi viisivuotissuunnitelmaan.  
 
2. Vanhustenhoiva-asiat on saatava kirjattua Sosiaalipalvelulakiin. Selvitys on käynnissä. 
Valmisteluvaliokunta esitti, että annetaan Valtuuskunnalle tehtäväksi viedä asiaa 
eteenpäin.  
Päätös: Valmistelukomitean esityksen mukaisesti.  
 
 

http://www.sverigefinne.se/
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14. Käsitellään sääntömuutosasiat 
Sinikka Lindquist esitteli tarvittavat muutokset sääntöjen kohtaan 4.6: ”päätetään 
puheenjohtajiston palkkioista”, ”yksi varajäsen” sekä että ”Puheenjohtajiston jäsenet 
valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja varajäsen yhdeksi(1) vuodeksi”.  
Todettiin että 2/3 enemmistöllä voidaan muuttaa sääntöjä. 
Sääntömuutosesitykset hyväksyttiin yksimielisesti yllä olevalla tavalla 
  
15. Päätetään seuraavan toimivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 Heli Lindström esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Täysistunto hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja talousarvio vahvistettiin. 
 
16. Päätetään puheenjohtajiston vuosi- ja kokouspalkkioista 
Manne Mali esitteli seuraavat summat puheenjohtajiston vuosipalkkioiksi: 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 25 000 kr/vuosi 
varapuheenjohtaja 15 000 kr/vuosi 
muut puheenjohtajiston jäsenet 5000 kr/vuosi 
Kokous päätti vaalivaliokunnan esityksen mukaan. 
 
Kokouspalkkioiksi päätettiin 500 kr per kokous (neuvonpito ja fyysiset kokoukset) 
Puhelinkokous 350 kr. Päätös: Kokous päätti, että kokouspalkkiot säilyvät 
ennallaan. 
 
17. Päätetään puheenjohtajiston jäsenten toimikauden pituudesta. 
Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja Manne Mali esitteli, että puheenjohtajiston toimikausi 
muutetaan kaksivuotiseksi. 
Tämän vuoden valinnat ovat: 
Puheenjohtaja, kaksi vuotta 
Varapuheenjohtaja, yksi vuosi 
Kaksi varsinaista jäsentä, kaksi vuotta 
Yksi varsinainen jäsen, yksi vuosi 
Varajäsenet, yksi vuosi 
Koska tämä on ensimmäinen vaalikerta, tapahtuvat valinnat limittäin.  
Päätös: Kokous päätti yllä olevan esityksen mukaan. 
 
18. Valitaan sääntöjen määräämällä tavalla  
18.1 Valtuuskunnan puheenjohtaja 
18.2 Valtuuskunnan varapuheenjohtaja 
18.3 Puheenjohtajiston muut (3) jäsenet 
18.4 Puheenjohtajiston varajäsen 
 
Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja esitteli vaalivaliokunnan ehdotukset ja pahoitteli, että 
jäsenjärjestöiltä ei ollut tullut ehdotuksia vaalivaliokunnalle määräaikaan mennessä. 
 
Puheenjohtaja (2 vuotta): Eivor Olofsson valittiin Valtuuskunnan puheenjohtajaksi. 
Varapuheenjohtaja (1 vuosi): Petra Palkio. 
Puheenjohtajistoon (2 vuotta): Heli Lindström ja Sinikka Lindquist 
Varsinainen jäsen (1 vuosi): Venla Odenbalk 
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Varajäsen (1 vuosi): Helen Kantokoski Kviby 
Päätös: Kokous valitsi vaalivaliokunnan ehdotusten mukaisesti. 
 Jäsenjärjestöjä kehotettiin ehdottamaan ehdokkaita tulevaa täysistuntoa ajatellen. 
 
19. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
sääntöjen määräämällä tavalla 
Hannu Harju, Revisionsrådet i Sverige, auktorisoitu tilintarkastaja. He valitsevat itse 
varajäsenen. 
Tuuli Uljas, luottamustilintarkastaja 
Simo Sinkkonen, varatilintarkastaja 
Päätös: Kokous valitsi yllä olevien ehdotusten mukaisesti 
 
20. Vahvistetaan Valtuuskunnan nimenkirjoittajat 
Täysistunto vahvisti nimenkirjoittajat. Valtuuskunnan nimenkirjoittajat ovat 
puheenjohtaja Eivor Olofsson ja varapuheenjohtaja Petra Palkio, aina kaksi yhdessä. 
Puheenjohtajisto nimeää kolmannen henkilön nimenkirjoittajaksi. 
 
21. Jäsenyyshakemukset  
Kulttuuri.se hyväksyttiin Valtuuskunnan jäseneksi. 
 
22. Valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan seuraavan täysistunnon 
henkilövalintoja ja nimetään vaalivaliokunnan kokoonkutsuja 
Manne Mali - kokoonkutsuja 
Pirkko Ervasti, vaalivaliokunnan jäsen 
Kaisa Lamu, vaalivaliokunnan jäsen 
Päätös: Kokous päätti yllä olevan esityksen mukaan. 
 
23. Täysistunnon päättäminen 
Sinikka Lindquist kiitti aiempaa puheenjohtajistoa tehdystä työstä sekä päätti 
Valtuuskunnan vuoden 2019 täysistunnon. 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Sinikka Lindquist    Petra Palkio 
Puheenjohtaja § 1- 6   sihteeri 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Niina Slagner    Seppo Puolle 
Puheenjohtaja § 7-23   puheenjohtaja § 7-23 
 
Pöytäkirjan tarkistajat: 
 
 
 ___________________________________  ___________________________________ 
Anoo  Niskanen Skoglund  Seppo Remes 
 
 


