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Fingon syyskokouksessa 2021 valitaan hallitus kaudeksi 2022–2023 
 
Hyvä Fingon jäsenjärjestö, 
 

Fingon sääntömääräinen syyskokous on tiistai 23.11.2021. Jäsenistö 
valitsee sääntöjen §17 mukaisesti kokouksessa yhdistykselle 
puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kahdeksaan 
(6–8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2022–2023. 

 
Vaalien valmistelusta ja toimittamisesta vastaa vaalivaliokunta (VVK), 
joka on valittu Fingon kevätkokouksessa 26.5.2021. VVK:n tehtävänä on 
esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, 
varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista 
henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle; Fingon säännöt §13. Sääntöjen 
lisäksi vaalivaliokunnan työtä ohjaa vaalijärjestys. 
 
Vaalivaliokunta kannustaa Fingon jäsenjärjestöjä ehdottamaan 
henkilöitä hallitustyöhön. Hallitustyössä on mahdollisuus vaikuttaa ja 
olla mukana yhteistyö- ja kattojärjestön työssä, jonka tarkoituksena on 
edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä sekä 
globaalin kansalaisyhteiskunnan vahvistumista. Se on upea 
näköalapaikka kansalaisyhteiskunnan toimintakentässä. Arvostamme 
erityisesti kokemusta strategisesta johtamisesta, mahdollisuutta 
sitoutua Fingon hallitustyöskentelyyn sekä näkemystä 
yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. 

 
Ehdokasasettelu 23.8. – 3.10.2021 
 

Jokainen jäsenjärjestö, joka on vaalivuoden maaliskuussa 31.3.2021 
ollut Fingon jäsenrekisterissä, voi esittää ehdokkaansa hallituksen 
jäseneksi, varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi ilmoittamalla 
asiasta vaalivaliokunnalle. 
 
Nykyisestä puheenjohtajistosta; nykyinen puheenjohtaja Liisa Laakso 
asettuu ehdolle jatkokaudelle 2022-2023; nykyisistä 
varapuheenjohtajista Tytti Nahi on erovuorossa ja Lotta Staffans ei 
asetu ehdolle jatkokaudelle 2022-2023. 
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Jäsenjärjestöillä on oikeus asettaa ehdokkaita yllä mainitun 
ehdokasasetteluajan jälkeenkin, myös syyskokouksessa. 
Vaalivaliokunnan tehtävä on kuitenkin valmistella esitys. 
Ehdokasluetteloa päivitetään sitä mukaa, kun VVK:lle lähetetään 
esityksiä. 
 
Fingon sääntöjen §17 mukaan puheenjohtaja, vapapuheenjohtajat ja 
hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kukin 
jäsen voidaan valita uudelleen samaan tehtävään enintään kaksi kertaa 
peräkkäin.  
 

 Puheenjohtajaehdokas/-ehdokkaat esiintyvät 12.10. klo 13 
järjestettävässä pj-ehdokas esittelytilaisuudessa, joka näillä näkymin 
järjestetään verkossa. Tilaisuuden tarkemmat yksityiskohdat 
tiedotetaan myöhemmin. 

 Fingolla on noin 300 jäsenjärjestöä, joten vain pieni osa voi olla suoraan 
edustettuna Fingon hallituksessa. Jäsenjärjestöjä kehotetaankin 
keskinäiseen yhteydenpitoon ja harkitsemaan mahdollisuutta esittää 
useammalle järjestölle yhteisiä ehdokkaita. 

  

Vaalivaliokunnan puolesta 

 

 

 Minja Huopalainen 
 vaalivaliokunnan puheenjohtaja 
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• vaalivaliokunnan kokoonpano 
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