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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2022 
 

Aika:  12.9.2022 klo 9.30 

Paikka: Ritarihuone (Ritarikatu 1, 00170 Helsinki),  

Teams-osallistuminen mahdollinen  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avaa liiton puheenjohtaja. 

 

2. Läsnä olevien kokousedustajien ja kokouksessa käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen 

sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen muille osallistujille 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

4. Kokouksen järjestäytyminen 

4.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

4.2. Kokouksen sihteerin valinta 

4.3. Pöytäkirjantarkastajien valinta (valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

varapöytäkirjantarkistajaa) 

4.4. Ääntenlaskijoiden valinta (valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa) 

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

6. Menettelytapajärjestyksen hyväksyminen 

Hallituksen esitys menettelytapajärjestykseksi liittokokoukselle on asialistan ohessa. 

 

7. Kokoustoimikunnat 

Päätetään mahdollisista perustettavista kokoustoimikunnista ja niiden jäsenistä sekä toimikuntien 

kokoontumisesta. 

 

8. Valtuuston puheenjohtajan valinta 

8.1. Esitykset valtuuston puheenjohtajaksi 

8.2. Valtuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelypuheenvuorot ja puheenjohtajapaneeli 

8.3. Valtuuston puheenjohtajan valinta 

 

9. Valtuuston varsinaisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta 

9.1. Esitykset valtuuston varsinaisiksi jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi 

9.2. Valtuuston jäsenmäärän päättäminen 

9.3. Valtuuston varsinaisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta 

 

10. Liittokokoukselle tehdyt esitykset ja hallituksen vastaukset niihin 

Yhteenveto liittokokoukselle tehdyistä esityksistä ja hallituksen niihin antamista vastauksista on 

asialistan ohessa.  
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11. Sääntömuutoksen hyväksyminen 

Hallitus esittää liittokokoukselle, että se hyväksyy yhdistyksen nimeä koskevan sääntömuutoksen. 

Nykyisten sääntöjen mukaan liiton nimi on Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry. Sääntöjen 

mukaan yhdistyksen nimestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista 

englanninkielisitä käännöstä The Consumers Union of Finland.  

 

Jatkossa yhdistyksen nimi olisi Kuluttajaliitto ry, ruotsiksi Konsumentförbundet rf, kansainvälisissä 

yhteyksissä englanniksi The Consumers’ Union of Finland. 

 

12. Liittokokouksen kokouskannanotto 

Toimiston valmistelema luonnos liittokokouksen kannanotoksi on asialistan ohessa. 

 

13. Luottamushenkilöiden kokouskorvaukset 

Esitys luottamushenkilöiden kokouskorvauksista ja palkkioista on asialistan ohessa.  

 

14. Kokouksessa esille tulevat muut asiat 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

Helsingissä, 1.6.2022 

 

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n hallitus 

 

 

 

 

Paavo Koistinen   Juha Beurling-Pomoell 

hallituksen puheenjohtaja  pääsihteeri 
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