
AMNESTY INTERNATIONAL SUOMEN OSASTO RY KOKOUSKUTSU  

Amnesty International Suomen osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Helsingissä 21.–

26.3.2023. Tiistaina 21.3. avautuu etänä tapahtuva vaaliosuus kokouksesta, muut sääntömääräiset asiat 

käsitellään sunnuntain 26.3. osiossa klo 11.00 alkaen. Sunnuntain osuus järjestetään Kulttuuritehdas 

Korjaamolla Helsingissä osoitteessa Töölönkatu 51.  

Sunnuntain kokouspäivää edeltää seminaaripäivä lauantaina 25.3. Niin lauantain seminaariin kuin 

sunnuntain kokouspäivään voi osallistua myös etänä. Tarkemmat tiedot etäosallistumisesta ja vaaleista 

annetaan ilmoittautuessa. 

Kokoukseen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tehdään osoitteessa 

amnesty.fi/vuosikokous. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 12.3.2023 klo 16.  

Johtokuntaehdokkaaksi haluavien tulee ilmoittautua etukäteen 12.3.2023 klo 16 mennessä. Ehdokasilmoitus 

lähetetään osoitteeseen rekrytointi@amnesty.fi tai puhelimitse rekrytointiryhmän puheenjohtajalle Tuula 

Haavistolle numeroon 040 568 9396. 

Jäsenillä on mahdollisuus tehdä aloitteita kokouksen käsiteltäviksi. Aloitteiden tulee olla johtokunnalla 

(johtokunta@amnesty.fi) tai toimistolla (Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki) viimeistään perjantaina 

3.3.2023. 

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

0600. 

Helsingissä 10. joulukuuta 2022, Johtokunta 

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 

ÄÄNIOIKEUS 

Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta jokaisella jäsenellä, joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun, 

viisivuotis- tai elinikäisen jäsenmaksun tai jonka aloitettu, jäsenyyden sisältävä kuukausimaksu on voimassa. 

Jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus, mikäli hän on ilmoittanut osallistumisestaan kokoukseen 9 

päivää ennen yhdistyksen kokousta klo 16.00 mennessä. Jäsenyys tarkistetaan osallistumisilmoituksen 

jälkeen. 

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

Valtakirjat toimitetaan sähköisesti osoitteeseen amnesty@amnesty.fi 9 päivää ennen yhdistyksen kokousta klo 

16.00 mennessä.  

ÄÄNESTYSTOIMITUS 

Johtokuntavaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänestys toteutetaan kaksivaiheisen tunnistautumista 

vaativan, suomalaisen etä-äänestyssovelluksen avulla. Ilmoittautuneille ja äänioikeutetuille jäsenille 

lähetetään linkki 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. Johtokuntavaalissa äänestys järjestetään kolmena peräkkäisenä 

arkipäivänä, siten että viimeisen äänestyspäivän ja muun yhdistyksen kokouksen väliin jää yksi (1) arkipäivä.  

Yhdistyksen kokouksessa muiden äänestystilanteiden osalta käytetään suljetuissa äänestyksissä siihen 

soveltuvaa ohjelmaa tai palvelua tai avoimessa äänestyksessä kokoussovelluksen omaa äänestystoimintoa. 

ÄÄNTENLASKEMINEN 
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Johtokuntavaalissa äänestyssovellus antaa tuloksen heti äänestysajan loputtua. Tuloksen ääntenlaskijat 

julkistavat yhdistyksen kokouksen asialistan mukaisesti. Tasatuloksessa johtokuntavaalissa noudatetaan 

yhdistyslakia ja se on arvottu järjestykseen äänestyspalvelussa.  

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 2022 toimintaan 

8. Vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely ja tilintarkastajien lausunto  

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle 

10. Tilintarkastajan valinta 

11. Toiminnan painopisteet 2023 

12. Vuoden 2023 talousarvion vahvistaminen 

13. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024 

14. Taloudenhoitajan valinta toimikaudelle 2023–2025 

15. Kolmen johtokunnan jäsenen valinta toimikausille 2023–2025 

16. Rekrytointiryhmän valinta toimikaudelle 2023–2024 

17. Jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta johtokunnalle jättämien aloitteiden käsittely  

18. Vuoden 2024 vuosikokouksen ajasta ja paikasta sopiminen 

19. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

20. Kokouksen päättäminen 



 


