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Aika    24.5.2022 klo 15:30  

 

Paikka    Sofia Helsingin Lyhtysali, Sofiankatu 4 C, Helsinki 

 

Käsitellyt asiat 

 

1 

KOKOUKSEN AVAUS 

 

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:38 ja kertoi, että on ilo avata kokous nyt 

erityisesti sen takia, että Fingon toiminta on ollut vireää ja haasteista huolimatta on 

hyvin saatu vietyä asioita eteenpäin. Upeaa on huomata toimintakertomuksesta, että 

oppimisen ja koulutuksen alueella tapahtuneessa toiminnassa on pystytty 

hyödyntämään etäosallistumismahdollisuuksia ja näin palvelemaan laadukkaasti 

jäsenjärjestöjä. Vaikuttamistyössä on menty eteenpäin ja katsetta sekä tekemistä 

suunnataan kohti tulevia eduskuntavaaleja. Kansalaisjärjestöjen toimintaan vaikuttaa 

muuttunut turvallisuusympäristö ja huomio kohdistuukin Euroopassa käytävään 

sotaan ja sen seurauksiin. Kansalaisjärjestöille julkinen rahoitus on tärkeässä 

asemassa ja siitä joudutaan nyt käymään uudenlaista kilpailua. Huomion kohteeksi 

on tullut myös uusia kriisejä ja työtä tehdään edelleen myös aiempien kriisien 

parissa.  
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KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta 

 

Päätös  Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Milla Mäkinen, Suomen NMKY:n Liitto ry. 

 

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

 

Päätös   Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Johanna Ikävalko, Fingo. 

 

   Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi 

 

• Terhi Lindqvist, Marttaliitto ry 

• Miia Nuikka, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö 

 

Valittiin ääntenlaskijoiksi 

 

• Terhi Lindqvist, Marttaliitto ry 

• Miia Nuikka, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö 
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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  

sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi  

viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
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Päätös   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 3A. 

 

4 

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 37, joista 19 osallistui 

kokoukseen etäyhteyden avulla. Vahvistettiin osanottajien edustamien 

yhdistysten lukumääräksi 38 ja äänimääräksi 52. Lisäksi vahvistettiin Fingon 

henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus.  

5 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös   Hyväksyttiin esityslista lähetetyssä muodossa. 
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VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS 

 

Esittelijä  Toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi ja jäsenjärjestöjen edustajat Auli Starck 

Taksvärkki ry:stä ja Emmi Pakkala Pelastakaa Lapset ry:stä. 

 

Esittely                 Hallituksen esitys vuoden 2021 toimintakertomukseksi on liitteessä 6A.  

 

 Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi lyhyesti Fingon kuulumisia. Muutosneuvottelukierros 

käynnistettiin tammikuussa ja siinä lähdettiin sopeuttamaan ohjelmaa suhteessa 

myönnettyyn ohjelmatukeen. Muutosneuvottelut ovat olleet haastava prosessi ja 

päätöksiä tullaan viemään käytäntöön kesän aikana. Organisoitumiseen ja tapaan 

toimia on myös tehty muutoksia. Jatkossa toimitaan enemmän moniammatillisissa 

tiimeissä ja näin toteutetaan ohjelmaa vahvemmin sisältöohjautuvasti. 

Vaalivaikuttaminen on nyt ajankohtaista ja hallitusohjelmatavoitteet on lyöty 

lukkoon. Maailma kylässä -festivaali käynnistyy tällä viikolla. 

 

  Jäsenjärjestöjen edustajat Auli Starck ja Emmi Pakkala esittelivät vuoden 2021 

toimintakertomusta ja osallistivat kokouksen osanottajia yhteiseen keskusteluun. 

Tässä muutamia nostoja. Todettiin, että vaikuttamistyön osalta oli saatu paljon 

aikaan. Tärkeänä pidettiin, että Fingo ja sen jäsenjärjestöt yhdessä tehostaisivat 

vaikuttamistyötä ja hyödyntäisivät työryhmiä koordinoidusti enemmän, ja että myös 

pienemmät järjestöt voisivat olla tässä mukana. Esitettiin toive, että Fingo 

kiinnittäisi enemmän huomiota siihen, miten yhteistyötä pienten järjestöjen kanssa 

voitaisiin vahvistaa. Todettiin, että olennaista olisi tehdä osallistumisesta pienille 

järjestöille mahdollisimman helppoa myös maakunnista. Virtuaalista 

osallistumismahdollisuutta pidettiin tärkeänä. Esitettiin lisäksi, että olisi hyvä miettiä 

aivan uusia vaikuttamisen tapoja vaikkapa tuomalla vaikuttamistapaamisiin mukaan 

etelän kumppaneita esim. ruokakriisin suorien vaikutusten konkretisoimiseksi. 

Kansanedustajien matkoja kentälle voisi myös järjestää koordinoidusti. 

 

Oppimisen osalta todettiin, että Fingo on ottanut nopeasti haltuun erilaisten 

etäkoulutusten järjestämisen. Tähän on luotu hyvä prosessi ja tekniikka on toiminut. 

Myös kumppanuusjärjestöjä on otettu mukaan koulutuksiin. Verkkokursseja on  
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myös uusittu, mikä on koettu hyödylliseksi. 

 

Jäsensuhteiden ja toiminnan kehityksen osalta on otettu käyttöön jäsenpersoona- ja 

jäsenvisualisaatiotyökalut. Jäsenjärjestöjä ja niiden työtä on tuotu hyvin esille. 

Kehitysyhteistyön rahoituksen suhteen esitettiin, että teemaa pidettäisiin vahvasti 

esillä. Varainhankinta on edelleen haastavaa ja vuoropuhelua UM:n kanssa toivotaan 

enemmän. 

 

Viestinnän osalta todettiin, että virtuaalinen Maailma kylässä -festivaali oli 

uudenlainen ja hybridimuotoinen toteutus toimi hyvin. Pohdittiin, miten saada uusia 

yleisöjä kiinnostumaan kehitysyhteistyöstä ja miten Fingo ja sen jäsenjärjestöt 

voisivat yhdessä tehdä viestintätyötä. Mietittiin myös, pitääkö Fingon näkyä ja jos, 

niin miten. Pohdittiin lisäksi, miten saada Maailman kuvalehdelle uusia lukijoita ja 

miten sanoittaa kehitysyhteistyötä tuoreesti. Todettiin, että mediahuomion 

saavuttaminen on ollut viime vuosina haastavaa mm. koronaepidemian vuoksi. 

Myös asiantuntijoina näkyminen voisi olla vahvempaa niin Fingona kuin koko 

sektorin osalta. 

 

Innovaatiot ja kehitys -alueen osalta todettiin, että on ollut oikeasti mahdollisuus 

kokeilla ja parantaa asioita yhdessä. Tähän liittyvällä sivustolla on paljon hyviä 

esimerkkejä, ja etelän kumppanikin on ollut työssä mukana. Toivottiin miten 

toteutettua powerbank toimintaa voitaisiin integroida entistä paremmin toimintaan 

tulevaisuudessa. 

 

Henkilöstön osalta todettiin, että Fingossa voisi olla tasaisemmin molempia 

sukupuolia ja enemmän nuoria työntekijöitä. Esitettiin, että Fingo voisi olla hyvä 

foorumi jonkinlaiselle junioriohjelmalle, jotta nuoret pääsisivät paremmin sisään 

kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan. Pohdittiin, että kehitysyhteistyösektori on 

ammattimaistunut ja voisivatko vapaaehtoiset tuoda siihen omalla tavallaan 

uudistumista.  

 

Päätösesitys          Yhdistyksen kevätkokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon 

toimintakertomukseksi vuodelle 2021. 

 

Päätös  Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen Fingon 

toimintakertomukseksi vuodelle 2021. 
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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS 

 

Esittelijä               Hallintojohtaja Elina Kokkonen 

 

Esittely                 Hallituksen esitys vuoden 2021 tilinpäätökseksi on liitteessä 7A. 

 

Päätösesitys          Yhdistyksen kevätkokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon tilinpäätökseksi    

vuodelle 2021. 

 

Päätös  Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen Fingon 

tilinpäätökseksi vuodelle 2021. 
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TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA VASTUUVAPAUDEN  

MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE, tilintarkastajien lausunto, liite 8A 

 

Esittelijä  Hallintojohtaja Elina Kokkonen 

 

Päätösesitys Yhdistyksen kevätkokous toteaa tilintarkastajien lausunnon ja myöntää 

tilivelvollisille vastuuvapauden. 

   

Päätös   Todettiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. 
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ILMOITUSASIAT Todettiin, että Jukka Pääkkösen tekemä kirja ’Horisontissa reilumpi maailma -

Solidaarisuus-järjestön matka sissiliikkeiden tukijasta naisten ja tyttöjen 

puolustajaksi’ on jaossa Lyhtysalissa. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

   Milla Mäkinen päätti kokouksen klo 17:22. 

 

 

 

  

Liisa Laakso    Milla Mäkinen 

   puheenjohtaja    kokouksen puheenjohtaja 

   §1-2.1     §2.2-10 

 

 

 

 

 Johanna Ikävalko   Terhi Lindqvist 

   sihteeri     pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

Miia Nuikka 

   pöytäkirjan tarkastaja 

 


