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FINGON SYYSKOKOUS  

 

Hyvä Fingon jäsen  Tervetuloa Fingon syyskokoukseen 22.11.2022.  Kokouksessa jäsenistö hyväksyy vuoden 

2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää vuoden 2023 jäsenmaksuista sekä 

Fingon sääntöjen ja vaalijärjestyksen päivityksestä. Syyskokousta edeltää Tulevaisuuden 

järjestöt-keskustelusarjan kolmas osio. Tänä vuonna seminaarissa keskustellaan 

dekolonisaatiosta ja siitä, mitä se merkitsee suomalaisten kehitys- ja globaalikasvatuksen 

järjestöjen näkökulmasta. Aikaisemmissa seminaareissa aiheina ovat olleet asenne 

ratkaisee ja järjestöjen muutosmahdollisuudet ja -paineet. 

Syyskokouspäivän ohjelma 

 

Ajankohta  Tiistai 22.11.2022 

 

Paikka Suvilahden Tiivistämö, Sörnäisten rantatie 22, Helsinki 

11:30  Lounas Ravintola Peloton Eatery, Kaasutehtaankatu 1, Building 8, Helsinki 

12:30  Syyskokoukseen kirjautuminen alkaa 

13:00 Syysseminaari: Tulevaisuuden järjestöt-keskustelusarjan kolmas ja viimeinen osa aiheesta 

dekolonisaatio  

14.35   Uusien jäsenjärjestöjen esittely 

15:00  Tauko, kahvia ja välipalaa 

15.30   Fingon vuosikokous. 

17:00 -  Seurustelua, snacks 

   

Tarkemmat tiedot syyskokouspäivän ohjelmasta löytyvät osoitteesta 

https://fingo.fi/syyskokous-2022. 

Kokousaineisto, ilmoittautuminen ja 

etäosallistuminen 

Kokouksen esityslista, liitteet, ilmoittautumislomake ja etäosallistumisohjeet ovat 

osoitteessa https://fingo.fi/syyskokous-2022 . Lähetämme kokousaineiston paperiversiona 

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

ystävällisesti osallistumisestasi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ja lähetä 

skannattu/kuvattu valtakirja osoitteeseen info@fingo.fi viimeistään perjantaihin 

18.11.2022 mennessä.  

 

Kuten virallisessa kokouskutsussa on mainittu, Fingon hallitus on päättänyt, 

että kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen. Huomioittehan, että ilmoittaudutte 

ja lähetätte valtakirjan viimeistään perjantaihin 18.11.2022 mennessä. 

 

 

 Tervetuloa, kokousterveisin 

 

  JUHA-ERKKI MÄNTYNIEMI  

  Juha-Erkki Mäntyniemi 

  toiminnanjohtaja 

 

Liitteet  Kokouskutsu, valtakirjapohja                 
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00500 Helsinki    1 November 2022 

______________________________________________________________________________________________ 

 

FINGO’S AUTUMN MEETING 2022  

 

Dear Fingo Member  You are invited to attend the Fingo Autumn Meeting on 22 November 2022. At the 

meeting the members adopt the Action Plan and Budget for 2023, accept the proposal on 

the membership fees for 2023 and the update of Fingo's rules and election procedure. The 

Autumn Meeting is preceded by the third part of the Future Organizations discussion 

series. This year's seminar will discuss decolonization and what it means from the 

perspective of Finnish development and global education organizations. In the previous 

seminars the topics have been Attitude matters and Organizational change possibilities 

and pressures. 

 

Programme for the Autumn meeting day 

  

Time               Tuesday 22 November 2022 

 

Place   Tiivistämö, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, Helsinki 

 

11:30 Lunch, Peloton Eatery Restaurant, Kaasutehtaankatu 1, Building 8, Helsinki 

12.30  Registering for AGM begins 

1 p.m. Seminar: The third and last part of the Future Organizations discussion series on 

decolonization 

2.35 p.m. Presentation of new member organizations 

3:00 p.m.              Break, coffee and snack 

3:30 p.m.               Fingo AGM 

5:00 p.m.              Networking, snacks 

 

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

https://fingo.fi/syyskokous-2022. 

Meeting material, registration and 

participation remotely 

  

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

participating remotely can be found on Finnish online at https://fingo.fi/syyskokous-2022. 

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 proxy to info@fingo.fi 

by Friday 18 November 2022 at the latest. 

 

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

that there is a pre-registration for the meeting. Kindly register and send proxy by 

Friday 18 November 2022 at the latest. 

 

  

 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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