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FINGON KEVÄTKOKOUS  

 

Hyvä Fingon jäsen  Tervetuloa Fingon kevätkokoukseen 24.5.2022.  Kokouksessa jäsenistö päättää vuoden 

2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille. Kevätkokousta ennen on Tulevaisuuden järjestöt-

keskustelusarjan toinen osio, jossa jatkamme pohdintaa järjestöjen 

muutosmahdollisuuksista ja -paineista. 

 

Kevätkokouspäivän ohjelma 

 

Ajankohta  Tiistai 24.5.2022 

 

Paikka Sofia Helsingin Lyhtysali, Sofiankatu 4 C, Helsinki 

12:30  Kevätkokoukseen kirjautuminen alkaa 

 

13:00  Seminaari tulevaisuuden järjestöjen muutosmahdollisuuksista ja -paineista 

 

15:00  Kahvitauko   

 

15.30   Fingon vuosikokous. 

Tarkemmat tiedot kevätkokouspäivän ohjelmasta löytyvät  

https://fingo.fi/kevatkokous2022/. 

 

Kokousaineisto, ilmoittautuminen ja 

etäosallistuminen 

 

Kokouksen esityslista, liitteet, ilmoittautumislomake ja etäosallistumisohjeet ovat 

osoitteessa https://fingo.fi/kevatkokous2022/. Lähetämme kokousaineiston paperiversiona 

pyynnöstä. Pyynnöt osoitteeseen info@fingo.fi tai puhelimitse 050 317 6734. Ilmoita 

ystävällisesti osallistumisestasi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ja lähetä 

skannatut/kuvatut valtakirjat osoitteeseen info@fingo.fi mielellään ti 17.5.2022 mennessä.  

 

Kuten virallisessa kokouskutsussa on mainittu, Fingon hallitus on päättänyt, 

että kokoukseen on sitova ennakkoilmoittautuminen. Huomioithan, että 

ehdoton määräaika ilmoittautumiselle ja valtakirjojen lähettämiselle on 

pe 20.5.2022. Tämän jälkeen saapuneet valtakirjat eivät enää oikeuta 

osallistumaan kokoukseen äänivaltaisena edustajana. 

 

Jäseniä pyydetään huomioimaan, että vaalijärjestyksen §25 mukaan kokouksessa todetaan 

jokaisen äänioikeuttaan käyttävän henkilöllisyys.   

 

  Tervetuloa,  

 kokousterveisin 

 

  JUHA-ERKKI MÄNTYNIEMI  

  Juha-Erkki Mäntyniemi 

  toiminnanjohtaja 

 

Liitteet  Kokouskutsu, valtakirjapohja                 
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Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish   INVITATION 

Development NGOs Fingo ry 

Elimäenkatu 25-27  

00510 Helsinki    2 May 2022 

______________________________________________________________________________________________ 

 

FINGO’S SPRING MEETING 2022  

 

Dear Fingo Member  You are invited to attend the Fingo Spring Meeting on 24 May 2022. At the meeting the 

members decide on the acceptance of the Annual Report and financial statements for the 

previous year as accepted by the Board and discharge of its liability. Before the Spring 

Meeting, there is the second part of the Future Organizations discussion series, where we 

will continue to reflect on the opportunities and pressures for change in organizations. 

 

Programme for the Spring Meeting day 

  

Time               Tuesday 24 May 2022 

 

Place   Sofia Helsinki, Lyhtysali, Sofiankatu 4 C, Helsinki 

 

12.30    Registering for AGM begins 

 

1.00 p.m.              Seminar on the opportunities and pressures for change in future organizations 

 

3 p.m.              Coffee break 

 

3.30 p.m.              Fingo AGM 

 

More detailed information on the spring meeting day program can be found at  

https://fingo.fi/kevatkokous2022/. 

 

Meeting material and registration 

  

The Spring Meeting agenda, appendices, registration form and instructions for 

participating remotely can be found on Finnish online at https://fingo.fi/kevatkokous2022/ 

Paper copies of the material are available on request. Please email your request to 

info@fingo.fi or phone 050 317 6734. Please be kind and register for the meeting using 

the electronic registration form and send the scanned/photographed proxies to 

info@fingo.fi preferably by Tuesday 17 May 2022.  

 

 

                                             As mentioned in the formal invitation to the meeting Fingo's Board has decided     

                                             that there is a binding pre-registration for the meeting. Please note that 

the absolute deadline for registration and sending proxies is  

Friday 20 May 2022. Proxies received after this date will no longer entitle the 

holder to attend the meeting as a voting representative. 

 

 

Please note that according to section 25 of the Election Rules, the identity of all those 

using their right to vote will be verified at the meeting.   

 

  We look forward to seeing you at the meeting.  

  

  Yours sincerely 

 

  JUHA-ERKKI MÄNTYNIEMI  

  Juha-Erkki Mäntyniemi 

  Executive Director 

 

Appendices  Notice of meeting, Proxy template          
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