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Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOS Fingo ry:n 

vaalivaliokunnan pohjaesitys yhdistyksen hallitusvalinnoiksi 

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n jäsenjärjestöt valitsevat 23.11. 

syyskokouksessa yhdistykselle uuden hallituksen vuosille 2022—2023. Fingolle on asetettu hallituksen 

valintaa valmisteleva vaalivaliokunta, jonka jäsenet edustavat yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman 

monipuolisesti.  Fingon vaalijärjestyksen mukaisesti vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu 

ehdotus yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi (2) ja hallituksen jäseniksi (6-8). 

Vaalivaliokunnan pohjaesityksen tulee perustua jäsenjärjestöjen esityksiin.   

Vaalivaliokunta päätti painottaa omassa esityksessään hallitukseen ja puheenjohtajistoon ehdotettavien 

kandidaattien kokemusta strategisesta johtamisesta ja toimialasta, mahdollisuutta sitoutua Fingon 

hallitustyöskentelyyn sekä näkemystä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä ja toimialan kehityksestä. Lisäksi 

tärkeänä pidettiin, että hallitus edustaa jäsenistöä mahdollisimman monipuolisesti. Hallituksessa tulee olla 

myös sopivassa suhteessa jatkuvuutta ja uusia jäseniä. 

Ehdokasasettelu oli ajalla 23.8. – 3.10.2021, ja vaalivaliokunta sai määräaikaan mennessä yhden esityksen 

puheenjohtajaksi sekä kuusi esitystä hallituksen jäseneksi, joista yhdessä ehdotettiin samaa henkilöä joko 

hallitusjäseneksi tai varapuheenjohtajaksi. Koska ehdokkaita oli vähemmän kuin Fingon sääntöjen 

mukaisessa hallituksen ja puheenjohtajiston minimikokoonpanossa tulee olla, vaalivaliokunta päätti 

täydentää ehdokaslistaa Fingon vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä.  Vaalivaliokunnan jäsenet tekivät 

lisäkartoituksia lähestymällä yhteensä kolmea uutta kandidaattia varapuheenjohtajaksi sekä neljää 

ehdokasta hallituksen jäseneksi. Varapuheenjohtajakartoituksen tuloksena Amu Urhonen ja Ilkka Kantola 

ilmoittivat olevansa käytettävissä varapuheenjohtajiksi, ja yksi henkilö päätti olla asettumatta ehdolle.  

Sen jälkeen, kun ehdokaslistaa oli täydennetty, vaalivaliokunta jatkoi keskustelua varapuheenjohtajien 
tavoiteprofiilista, vaalivaliokunnan ehdotusta koskevista valintakriteereistä sekä kunkin ehdokkaan 
vahvuuksista. Keskustelun johtopäätöksenä todettiin, että Kantolalla ja Urhosella on vaalivaliokunnassa 
laajin kannatus varapuheenjohtajan tehtävään. Myös Pättikankaan kokemusta ja osaamista arvostettiin ja 
hän sai alustavissa keskusteluissa kannatusta, mutta Kantola ja Urhonen keräsivät suurimman kannatuksen 
ja heidän esittämisestään syntyi lopulta konsensuspäätös. Vaalivaliokunnan esitys perusteluineen on alla. 

 

1) Puheenjohtajisto 

Vaalivaliokunnan esitys puheenjohtajaksi: Liisa Laakso.  

Ehdottavat tahot: Crash ry ja Solidaarisuus. Ehdokkuutta kannattavat järjestöt: Suomi-

Namibia-Seura ry, Ympäristö ja kehitys ry (4.10.2021), CMI (4.10.2021). 

Laakso on toiminut Fingon hallituksen puheenjohtajana yhden kauden 2020-2021 ja on 

ehdolla toiselle kaudelle. 

Vaalivaliokunta katsoo, että puheenjohtaja on suoriutunut ensimmäisestä 

puheenjohtajuuskaudestaan hyvin ja yhteistyö toimivan johdon kanssa on ollut sujuvaa. 

Laakson osaaminen on myös puheenjohtajan tehtävän kannalta laaja ja monipuolinen.   
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Liisa Laakso on Afrikan kehitykseen erikoistunut tutkija, joka toimi vuosina 2016-2018 

Tampereen yliopiston rehtorina, johtaen Tampereen kolmen korkeakoulun 

yhdistymisprosessia. Laakso toimii tällä hetkellä vanhempana tutkijana Pohjoismaisessa 

Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Tohtoritutkinnon lisäksi Laakso on kouluttautunut 

muutosjohtamiseen ja saanut johtamiskoulutusta mm. Harvard Business Schoolissa.  

Liisa Laakso tuntee kehityspolitiikan muutokset ja trendit erittäin hyvin. Hän on luonut 

kansainvälisesti merkittävän akateemisen uran ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja Afrikan 

kehitykseen erikoistuneena tutkijana ja vaikuttajana. Hänen nykyinen tutkimushankkeensa 

käsittelee politiikan tutkimuksen oppiaineen roolia ja vaikuttavuutta Afrikan poliittisissa 

muutoksissa. Laakson kirjoituksia ja artikkeleita on julkaistu laajasti sekä mediassa että 

akateemisilla foorumeilla. 

Vaalivaliokunnan esitys ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi:  

Ilkka Kantola. Ehdottava taho on vaalivaliokunta ja Diakonissalaitos.  

Kantola toimii Diakoniajohtajana Diakonissalaitoksella. Hänellä on monipuolista ja laaja-alaista 

osaamista strategisesta johtamisesta ja syvällinen tuntemus yhteiskunnallisesta 

päätöksenteosta. Kansanedustajan työssään Kantola on toiminut useissa eri valiokunnissa ja 

verkottunut suomalaiseen yhteiskuntaan laajasti. Hänellä on myös monipuolista kokemusta 

järjestökentän luottamustehtävistä mm. Solidaarisuuden valtuuskunnassa ja Suomen YK-liiton 

hallituksessa pj ja varapj (2012-2015).     

Vaalivaliokunnan esitys toiseksi varapuheenjohtajaksi: 

Amu Urhonen. Varapuheenjohtajaksi ehdottava taho on vaalivaliokunta, ja hallitukseen 
esittävä taho on Abilis-säätiö, esitystä tukee Vammaiskumppanuus ry ja Kynnys ry. 

Urhonen toimii asiantuntijana Vammaisaktivismia tekemässä -hankkeessa sekä tekee 
selvitystä vammaisten osallisuudesta eduskuntapuolueiden toiminnassa. Hän on Abilis-säätiön 
varapuheenjohtaja ja Ison Numeron puheenjohtaja. Hän on tehnyt kehitysyhteistyötä muun 
muassa Vammaiskumppanuus ry:ssä, KIOSin puheenjohtajana ja Kynnys ry:n 
puheenjohtajana. Hän on ollut Fingon hallituksessa yhden kauden, ja tuo siis 
varapuheenjohtajistoon jatkuvuutta.  

 

  



  

Suomalaiset kehitysjärjestöt – 
Finnish Development NGOs Fingo ry      Liite 8A  

Syyskokous 23.11.2021 Vaalivaliokunnan pohjaesitys hallitusvalinnoiksi                    3 (3) 

 

 

2) Hallituksen jäsenet 

 
Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi 

 
 Ehdokas   Ehdokkuutta esittävät 
 

Arnkil Jenni vaalivaliokunta, taustajärjestö OAJ 
Hussein Abdirahim Moniheli ry 
Könönen Anna vaalivaliokunta, taustajärjestö Plan 
Laakso Tapio  Kirkon ulkomaanapu 
Pättikangas Paula Suomen YK-nuoret 
Salonen Kirsi Eettisen kaupan puolesta ry 
Vauhkonen Juha SASK ry 

 

 

 

 


