
Amnesty International Suomen osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään etäkokouksena 
Helsingissä sunnuntaina 27.3.2022 klo 11.00. Kokouksessa ehdotetaan uudestaan sääntömuutoksia 
sääntöjen pykäliin 8, 11, 12 ja 13, jotka koskevat vuosikokouksen järjestämistä ja äänioikeutta. Syy  
tähän on Patentti- ja rekisterihallituksen muutosvaatimukset vuoden 2021 kokouksessa hyväksyttyihin 
sääntöihin. 
 
Varsinaista kokousta edeltää seminaaripäivä lauantaina 26.3. 
 
Virallinen kokouspaikka on Amnestyn Suomen osaston toimisto, Hietaniemenkatu 7 A, Helsinki. 
Koronapandemian ja tartuntavaaran takia toivomme kuitenkin, että kaikki osallistuvat kokoukseen etänä.  
Vain muutamat kokousvirkailijat ovat fyysisesti paikalla.

Etäosallistuminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (375/2021),  
joka antaa yhdistyksille mahdollisuuden järjestää yhdistyksen kokous poikkeusoloissa  
yhdistyslaista ja järjestön omista säännöistä poiketen. 

Amnestyn säännöistä poikkeamme lain sallimissa rajoissa siten, että 

 
Jäsenillä on mahdollisuus tehdä aloitteita kokouksen käsiteltäviksi. Aloitteiden tulee olla johtokunnalla 
(johtokunta@amnesty.fi) tai toimistolla (Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki) viimeistään perjantaina 4.3.2022.

Mikäli sinulla on vuosikokousjärjestelyistä jotain kysyttävää, ota yhteyttä amnesty@amnesty.fi  
tai 09 8562 0600.

Helsingissä 11. joulukuuta 2021, Johtokunta

sallimme etäosallistumisen kokoukseen ja digitaalisen  
äänestämisen henkilövaaleissa. Digitaalinen väliaikainen  
vaalijärjestys liitetään tähän kutsuun.

kokoukseen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen.  
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tehdään osoitteessa  
amnesty.fi/vuosikokous. Ilmoittautuminen tulee tehdä  
viimeistään torstaina 17.3.2022 klo 16 mennessä.

itse kokouksessa ei enää voida ottaa uusia ehdokasilmoituksia  
(ilman tätä etävaaleja ei voida teknisesti järjestää).
Johtokuntaehdokkaaksi haluavien tulee ilmoittautua etukäteen 
17.3.2022 klo 16 mennessä. Ehdokasilmoitus lähetetään 
osoitteeseen rekrytointi@amnesty.fi tai puhelimitse rekrytointiryhmän 
puheenjohtajalle Kari Lehdelle numeroon 044 360 5722.

Samana viikonloppuna 
järjestämme Amnestyn 

virtuaalisen kevätseminaarin, 
joka on täynnä innostavaa 

ihmisoikeusohjelmaa! Lue lisää 
ja ilmoittaudu mukaan: 

amnesty.fi/kevatseminaari

1.) 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
3.)

AMNESTY INTERNATIONAL SUOMEN OSASTO RY KOKOUSKUTSU

Jos sinulla on sähköpostiosoite, ilmoita se meille, niin voimme jatkossa lähettää 
kutsut meilitse ja näin säästää luontoa ja rahaa! varainhankinta@amnesty.fi



 

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS (digitaalinen, väliaikainen)

ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen kokouksessa äänivalta on jokaisella jäsenellä, joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun, 
viisivuotis- tai elinikäisen jäsenmaksun tai jäsenellä, jonka aloitettu, jäsenyyden sisältävä kuukausimaksu on 
voimassa. Jäsenyys tarkistetaan osallistumisilmoituksen jälkeen.

Oman äänensä lisäksi jäsen voi käyttää enintään kolme (3) valtakirjaääntä. 

Valtakirjat toimitetaan sähköisesti osoitteeseen amnesty@amnesty.fi 17.3.2022 klo 16.00 mennessä. 

ÄÄNESTYSTOIMITUS
Äänestys toteutetaan kaksivaiheisen tunnistautumisen vaativan, suomalaisen etä-äänestyssovelluksen, evaali.fi, 
avulla. Ilmoittautuneet ja äänioikeutetut jäsenet saavat linkin äänestyssivuille. Äänestyksessä jäsen voi antaa 
äänensä 1–3 ehdokkaalle, kuitenkin kullekin ehdokkaalle vain yhden. Valtakirjalla useamman äänen käyttävät 
jäsenet saavat hänelle osoitetun määrän ääniä käytettäväksi äänestyssivuilla. Johtokuntaehdokkaiden vaaleissa 
äänestysaika on 22.3. klo 12.00 – 24.3. klo 17.00. 

Tarvittaessa muiden äänestystilanteiden osalta vuosikokouksessa käytetään Mentimeter-ohjelmaa tai avoimessa 
äänestyksessä kokoussovelluksen (Teams) omaa äänestystoimintoa.

ÄÄNTENLASKEMINEN
Äänestyssovellus antaa äänestystuloksen heti äänestysajan loputtua. Tämän tuloksen ääntenlaskijat toteavat 
vuosikokouksessa, jossa tulos vahvistetaan. Tasatuloksessa henkilövaalissa noudatetaan yhdistyslakia, joka 
sanoo, että arvotaan. Arvonta tapahtuu evaali.fi-palvelussa. 

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Katsaus vuoden 2021 toimintaan
8. Vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittely ja tilintarkastajien lausunto 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
10. Tilintarkastajan valinta
11. Strategian 2022–2030 hyväksyminen
12. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2022–2023
13. Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen
14. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023
15. Puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2022–2024
16. Kolmen johtokunnan jäsenen valinta toimikausille 2022–2024
17. Rekrytointiryhmän valinta toimikaudelle 2022–2023
18. Johtokunnan esittämien sääntömuutosten (pykälät 8, 11, 12 ja 13) käsittely
19. Rekrytointiryhmän sääntöjen muuttaminen
20. Jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta johtokunnalle jättämien aloitteiden käsittely 
21. Vuoden 2023 vuosikokouksen ajasta ja paikasta sopiminen
22. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
23. Kokouksen päättäminen


