
Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n vuosikokous 

Aika: 14.3.2020, klo 10.00 

Paikka: Korppaanmäentie 36, 00300 Helsinki, Werka kehitys Oy:n tilat  

 

Tuula Kiander  hallituksen puheenjohtaja, läsnä 

 

Läsnä hallituksen jäsenet: 

Johanna Karatmaa   jäsen 

Hellevi Kojo   jäsen 

Helena Kupianen  hallituksen varapuheenjohtaja 

Petteri Mikkola  jäsen 

 

Poissa hallituksen jäsenet: 

Minna Lehmusjoki  jäsen 

Simo Lampela  jäsen 

Marianne Tensing  hallituksen varajäsen 

  

Läsnä muut jäsenet: 

Atso Juote  

 

1. Kokouksen avaus 

Todetaan, että hallitus on laillisesti 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Yhdistyksen sääntöjen 10 §. mukaan ”vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä 

paikassa ja ajankohtana, jonka hallitus tarkemmin määrää. Kokouskutsu on lähetettävä 

jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko kirjeellä tai sillä sähköpostilla, 

jonka jäsen on yhdistykselle ilmoittanut.”   

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla jäsenille 22.2.2020. 

Ehdotus: Hallitus esittää, että kokous toteaa vuosikokouksen olevan laillisesti 

kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. 

Päätös: Todettiin, että vuosikokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali. 

 



Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous sääntöjen mukaisesti valitsee itselleen 

puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Päätös: Vuosikokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Atso Juote, sihteeriksi Johanna 

Karatmaa sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Helena Kupiainen ja Hellevi Kojo.  

3. Kahden ääntenlaskijan valitseminen. 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous sääntöjen mukaisesti valitsee itselleen kaksi 

ääntenlaskijaa. 

Päätös: Päätettiin, että tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat.  

4. Vuoden 2019 toimintakertomus. 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous sääntöjen mukaisesti hyväksyy hallituksen 

ehdottaman toimintakertomuksen.  

 

Liite 1. 

 

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus.  

 

Vuoden 2019 toiminnassa koettiin erityisen hyvänä JOPIn toiminta ja insight-työpaja, jossa 

oli mukana myös uusia osallistujia. Hyvää on ollut myös Finodin jatkunut avoimuus ja 

Metanoia Instituutin kanssa tehty yhteistyö, joka on mahdollistunut erityisesti Marianne 

Tensingin avulla. JOPIa on kaivattu: aikaa ja paikkaa dialogiin. Toiminta on kaikkinensa 

ollut hyvää ja osallistujille merkityksellistä.  

 

Nettisivujen uudistus jäi keskeneräiseksi. Lisäksi kevään kokemukselliset foorumit jäivät 

toteutumatta. Yhtenä syynä oli marraskuussa peruuntunut kokous ja muut resursseihin 

liittyvät haasteet. Lisäksi olisi toivottavaa, että jatkossa olisi enemmän pop up -toimintaa 

 

5. Tilikertomus, tilintarkastajan lausunto ja tilien vahvistaminen. 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous sääntöjen mukaisesti hyväksyy tilikertomuksen, 

tilintarkastajan lausunnon ja vahvistaa tilit. 

 

Liite 2.  

 

Päätös: Hyväksyttiin tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistettiin tilit. 

  

Todettiin, että jäseniä on yhteensä 124. Noin puolet jäsenistä maksaa jäsenmaksunsa. 

Yhtenä haasteena on ollut tiedon kulkemattomuus, mikä on viivästyttänyt jäsenmaksujen 

saamista. Myös osa aktiivisista jäsenistä jättää jäsenmaksun maksamatta. Heräsi kysymys, 

onko kaikilla ymmärrys, että jäsenyyden jatkuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. 

Tavoitteena ensi vuodelle on panostaminen jäsenmaksun keräämiseen ja jäsenrekisterin 

siivoaminen. Näistä haasteista huolimatta yhdistys on edelleen hyvin vakavarainen.  

 



Viime vuonna jäsenyyttä haki kolme henkilöä ja kaksitoista jäsentä erosi. Eronneiden 

määrään vaikutti todennäköisesti osaltaan jäsenistön eläköityminen ja ns. 

eläkeläisalennuksen korvaaminen täysmääräisellä jäsenmaksulla.  

 

 

 

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. 

 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 

 

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.  

Tärkeää jatkoa ajatellen, että tilinpäätöksessä näkyy rahaston arvo, mikä sillä hetkellä on. 

 

7. Vuoden 2020 jäsenmaksusta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen  

7.a. Ehdotus: Hallitus esittää, että jäsenmaksu säilyy samana (70 euroa).  

 

Päätös: Hyväksyttiin, että jäsenmaksu säilyy samana 

 

 

7.b. Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy vuoden 2020 

toimintasuunnitelman.  

 

Päätös: Hallitus hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelman seuraavin muutoksin:  

 

- 1. Yhdistyksen toiminnan ja sen viestinnän kehittäminen  

o Mahdollisia tulevia sääntömuutoksia ajatellen pohditaan puheenjohtajuuskauden 

pidentämistä kaksivuotiseksi.  

o Hallitus pitää kuusi kokousta tulevan kauden aikana, mikä jäntevöittää 

hallituksen työskentelyä. Lisäksi tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous. 

Kokouksia voidaan tarpeen mukaan teemoittaa pohdintaa vaativiin ja juoksevien 

asioiden hoitoon. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää myös etäyhteyksien 

avulla.   

 

- 2. Tilaisuudet jäsenille ja yleisölle  

o Kokemuksellisen oppimisen foorumit toteutetaan ja markkinoidaan JOPIn 

nimissä.  

o Jäsenistöltä tullaan kysymään, onko heillä jotakin sellaista, mitä he haluavat 

jakaa tai kokeilla kokemukselliseen teemakokonaisuuteen liittyen.  

o Organisaatioilmiöt 2020-seminaari toteutetaan jatko- JOPIn starttitapahtumana. 

Seminaaria ei makseta kokonaisuudessaan osallistujille, vaan osallistujille 

määritetään omavastuu (erityisesti mahdollisia yöpyjiä ajatellen).  

o Juha Tanskaa kysytään pitämään työpajaa kirjan Lempeä linssi valokuvaus tienä 

läsnäoloon teemoihin ja kokemuksellisuuteen liittyen.    



o Insight-työskentelyä halutaan jatkaa. 

o Listening post -tilaisuuteen osallistumiseen aiotaan jatkossakin kannustaa 

jäseniä. 

o Ensi keväänä halutaan toteuttaa Tavistock-seminaariin (2021) orientoiva 

tapahtuma.  

 

 

   

- 4. Yhteistyö ja verkostot  

o Organisaatioilmiöt 2020 -seminaarissa voidaan kevyesti keskustella Metanoian 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  

 

Liite 3. 

 

 

7.c. Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy vuoden 2020 talousarvion. 

 

Liite 4. 

 

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio. Nettisivujen uudistamiseen liittyvän 

investoinnin takia hyväksytään poikkeuksellisesti alijäämäinen budjetti.  

 

8. Hallituksen puheenjohtajan vaali ja vaali erovuoroisten tilalle. 

Sääntöjen 6 § mukaan: ”Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu 

hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan valittua muuta jäsentä sekä yksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu varajäsen.” 

 

8.a. Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous valitsee vuodelle 2020 hallituksen 

puheenjohtajan. Tuula Kianderia ehdotettiin puheenjohtajaksi. 

 

Päätös: Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Kiander.  

 

8.b. Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous valitsee hallituksen erovuoroisten jäsenten 

tilalle kolme uutta jäsentä vuosiksi 2020–2021.  

 

Säännöt 6 §: ”Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi jäsentä yhdistyksen edustamilta 

tieteenaloilta tai tiedeyhteisöistä. 

Jäseniä valittaessa tulee huomioida alueellinen edustavuus mahdollisuuksien mukaan.” 

Erovuoroisia jäseniä ovat Hellevi Kojo, Simo Lampela, Minna Lehmusjoki, Marianne 

Tensing (varajäsen).  

 



Päätös: Hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat uudet jäsenet: Jyri 

Juusti, Hellevi Kojo, Aila Niemelä, Atso Juote (varajäsen). 

9. Tilintarkastajan ja hänen varamiehen vaali 

”Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, 

mikäli vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä vaatii sitä.” 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous valitsee kaksi tilintarkastajaa. 

 

Päätös: Valittiin yhdistyksen tilintarkastajiksi Risto Ruokolainen ja Seppo Turkka.  

 

10. Muut johtokunnan, tilintarkastajien tai yhdistyksen jäsenten esille tuomat asiat, joista 

kokouskutsussa on ilmoitettu. 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous merkitsee tiedoksi, että vuosikokoukseen ei ole 

muita asioita. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi, ettei vuosikokoukseen tullut muita asioita käsiteltäväksi. 

 

 

Kokouksen päättäminen. 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35 

 

 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

Atso Juote   Johanna Karatmaa 

 

Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 

 

Hellevi Kojo   Helena Kupiainen 

 

 

 

 

 


