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Aika    13.5.2020 klo 13:00  

 

Paikka    Fingon kokoushuone Amazon, Elimäenkatu 25 – 27, 00510 Helsinki 

 

Käsitellyt asiat 

 

1 

KOKOUKSEN AVAUS 

 

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 13:08. Hän totesi, että Fingon hallituksen 

alkuvuosi on ollut kiinnostava ja hallitus on päässyt tutustumaan toimintaan 

strategiatyön kautta. Yhteistyö hallituksen jäsenten kesken on sujunut hyvin ja 

kahden hallituksen kokouksen yhteydessä on tavattu myös henkilökuntaa 

toimistolla. Haasteelliset ajat ovat osoittaneet, että Fingo on koronankestävä ja 

toimintoja on pystytty hyvin jatkamaan etätyöhön siirtymisestä huolimatta. Tämä 

liikkeelle lähtenyt kausi on ollut monella tapaa kiinnostava Fingon kaltaiselle 

toimijalle, koska kehitysyhteistyökysymykset, erityisesti Afrikka, ovat nousseet 

uudella tapaa agendalle ja kumppanuudesta puhutaan nyt monessa yhteydessä. 

Fingon rooli onkin tässä pitää esillä kaikkein köyhimpien ääntä ja ihan perinteistä 

kehitysyhteistyön agendaa. Tässä on Liisa Laakson mielestä onnistuttu hyvin. Kun 

koronatilanne tästä tasaantuu, pääsee Fingonkin agenda silloin taas enemmän 

valtakunnalliseen keskusteluun. Tälläkin hetkellä Fingolla on erittäin tärkeä rooli 

muistuttaa globaalista näkökulmasta myös koronakriisiin liittyen. 
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KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta 

 

Päätös  Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Kirsi Salonen, Eettisen kaupan puolesta ry. 

 

2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kolmen ääntenlaskijan valinta 

 

Päätös   Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Johanna Ikävalko, Fingo. 

 

   Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi 

 

• Helena Laukko, Suomen YK-liitto ry 

• Niko Humalisto, Suomen Lähetysseura ry 

 

Valittiin ääntenlaskijoiksi 

 

• Simo Hellsten, Fingo 

• Paula Lounasheimo, Fingo 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Fingon sääntöjen 14§ mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset 

koolle jäsenille postitetulla kirjeellä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai  
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sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi  

viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

Päätös   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 3A. 
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KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN 

 

Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa 

vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin 

lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.   

 

Päätös Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 45, jotka kaikki osallistuivat 

kokoukseen etäyhteyden avulla. Vahvistettiin osanottajien edustamien 

yhdistysten lukumääräksi 46 ja äänimääräksi 61. Vahvistettiin, ettei paikalla ole 

yhtään puheoikeutettua tarkkailijaa. Lisäksi vahvistettiin 1 kannatusjäsenen 

läsnäolo- ja puheoikeus sekä Fingon henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-

oikeus.  
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös   Hyväksyttiin esityslista lähetetyssä muodossa. 
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VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS 

 

Esittelijä  Outi Hannula 

 

Esittely                  Hallituksen esitys vuoden 2019 toimintakertomukseksi on liitteessä 6A. 

 

Päätös         Kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen Fingon toimintakertomukseksi 

vuodelle 2019. 
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VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS  

 

Esittelijä  Elina Kokkonen 

 

Esittely                 Hallituksen esitys vuoden 2019 tilinpäätökseksi on liitteessä 7A. 

 

Päätös Kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen Fingon tilinpäätökseksi vuodelle 

2019. 
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TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA VASTUUVAPAUDEN  

MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE, tilintarkastajien lausunto, liite 8A 

 

Esittelijä  Elina Kokkonen 

 

Päätös Todettiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. 
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KATSAUS FINGON STRATEGIATYÖHÖN 

 

Esittelijät   Fingon hallitus yhdessä toimivan johdon kanssa 

 

Esittely               Katsaus strategiatyöhön on liitteessä 9A. 

 

 Kevätkokous käy evästyskeskustelun strategian jatkotyöstöstä. Hallitus huomioi 

evästyksen sekä seuraavan vaiheen online-konsultaation kautta tulevat 

jäsenpalautteet strategian kehittämiseksi. Hallituksella on tavoitteena hyväksyä 

päivitetty Fingon strategia kesäkuun 2020 aikana. 

 

Ryhmätyö Kokousosallistujat jaettiin 10 hengen pienryhmiin keskustelemaan strategian 

jatkotyöstöstä. Ryhmien keskeisimmät huomiot olivat: 

 

• Millä ehdoilla jäsenten viestejä nostetaan esiin? 

• Leave no one behind -ajatus keskeisemmäksi osaksi, jotta työssä 

huomioidaan heikoimpien vahvistaminen. 

• Hallituksen toivotaan työstävän eteenpäin erityisesti ilmastopolitiikan 

moninaisia yhteyksiä järjestöjen toimintaan sekä Fingon ja jäsenjärjestöjen 

watchdog työn vahvistamista. 

• Vielä paremmat ja selkeämmät yksityiskohdat, mitä Fingo haluaa tehdä 

vaikuttamistyön yksiköllä ja miten eri sektoreiden työntekijät tuottavat 

parempaa synergiaa kokonaisuudelle. 

• Tasapainoa ja joustoa tarvitaan (erilaisia jäseniä, erilaisia tarpeita) 

• Jäsenkonsultaatioprosessi on ollut erinomainen! Asioiden tuominen 

jäsenkeskusteluun on tärkeää jatkossakin. 

• Yritysten merkitystä korostettiin, mutta toimenpiteitä ei listattu. 

Demokratian edistäminen pitää nostaa paremmin agendalle, sillä demokratia 

on uhattuna globaalisti. Uudistumiskykyiset järjestöt-tavoite on 

moniulotteinen ja aika hankala. Kuka määrittää kenenkin uudistumiskykyä 

ja -tarvetta? 

• Fingon roolin merkitys kansalaisyhteiskunnassa viestinnän kautta. 

 

Yleiskeskustelu Todettiin, että on tärkeää tarkastella strategian painopisteiden välisiä synergioita ja 

eri painopisteitä linkittäviä asioita. Pohdittiin, miten vaikutetaan koronakriisin 

jälkeiseen aikaan, kun ei tiedetä, millainen aika se on. Esitettiin, että yksi 

konkreettinen keino varautua on eri tulevaisuuksien skenaariotyöskentely, jonka 

avulla voidaan yrittää löytää vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Toimintaympäristöä 

seuraamalla voidaan sitten suunnata toimintaa sen suuntaisesti. Pohdittiin, millä osa-

alueella Fingo on asiantuntija, millä fasilitaattori. Todettiin, että strateginen sisältö 

tulee ohjaamaan päätöksiä tässä suhteessa. Kun strategiaa laitetaan käytäntöön, tulee 

pohtia, minkä tyyppistä osa-aluetta asiantuntijuusmielessä itse Fingossa tarvitaan. 

Lisäksi pitää miettiä, missä tukeudutaan enemmän jäsenjärjestöjen tai muun 

kumppanin asiantuntijuuteen. Fasilitointikyky taas on tärkeä kaikille fingolaisille, 

jotta pystytään toimimaan tehokkaasti ja fasilitoimaan yhteistyötä. Strategian 

pohjalle tulee tehdä asiantuntijuusvalintoja ja toive olisikin, että strategia tältä osin 

ohjaisi pitkäjänteisesti Fingon osaamisen kehittämistä. Pohdittiin, miten nyt ja 

tulevaisuudessa voisi tukea järjestöjä niin, että määrärahojen pudotessa ja 

normaalitoiminnan muuttuessa voisi turvata perustoiminnan, mutta myös huolehtia  
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kestävästä kehityksestä. Strategiassa kosketetaan juuri tätä aluetta ja 

viestintäyksikössä on myös mietitty paljon tätä teemaa. Olisikin tärkeää saada 

aikaan kulttuurimuutosta ja nähdä globaalin vastuunkantamisen tärkeys. 

 

Päätös Kevätkokous kävi evästyskeskustelun strategian jatkotyöstöstä ja merkitsi sen 

tiedoksi. 
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ILMOITUSASIAT 

 

10.1 Maailma kylässä 2020 

 

Salla Peltonen kertoi, että 13.3.2020 tehtiin päätös toukokuisen Maailma kylässä -

festivaalin peruuttamisesta koronatilanteen vuoksi hallituksen suositusten 

mukaisesti. Varsinaisen festivaalin sijaan toteutetaan kuitenkin yhteistyössä 

Mieletöntä valoa kanssa Maailma kylässä -festivaaliradio, jonka ohjelmaa voi 

kuunnella 23. – 24.5.2020. Festivaali myös uudistuu ja muuttaa vuodesta 2021 

alkaen Suvilahden tapahtuma-alueelle. Festivaalin nimenvaihdoksesta on myös 

keskusteltu, vaikka vanha nimi koetaankin hyväksi. 

 

10.2 Koronatoimet Rilli Lappalainen kertoi, että Fingo teki kyselyn koronan vaikutuksista 

jäsenjärjestöjen toimintaan huhtikuun aikana. Kyselyyn vastasi 86 jäsenjärjestöä. 

Selvästi suurin osa vaikuttamiseen liittyvistä toiveista liittyi rahoitukseen. Toivottiin 

jollain tavoin vaikuttamista kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi ja 

puolustamiseksi ja/tai edunvalvontaa järjestörahoituksen puolesta. Ulkoministeriön 

vastaantuloa luopua suomalaisten kansalaisjärjestöjen omarahoitusvaatimuksesta 

vuoden 2020 osalta pidettiin sekä oikea-aikaisena että tehokkaana tapana tukea 

järjestöjen toimintaa. Fingo tekee vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa rahoituksen 

suhteen viemällä sanomaa päättäjille ja medialle vahvan kansalaisyhteiskunnan 

merkityksestä. Fingo kokoaa nettisivuilleen tietoa koronaviruksen aiheuttaman 

tilanteen vaikutuksista suomalaiselle järjestökentälle ja erityisesti Fingon 

jäsenjärjestöille. Fingon työryhmät ja koulutukset jatkuvat toistaiseksi etäyhteyksien 

avulla ja syksyllä katsotaan, mikä on tilanne koronan suhteen. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:44. 

 

 

 

  

Liisa Laakso    Kirsi Salonen 

   puheenjohtaja    kokouksen puheenjohtaja 

   §1-2.1     §2.2-11 

 

 

 

 

 Johanna Ikävalko   Helena Laukko 

   sihteeri     pöytäkirjan tarkastaja 
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Niko Humalisto 

   pöytäkirjan tarkastaja 

 


