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Liittokokous 11.6.2022    

PÖYTÄKIRJA 
 
 

1.  
KOKOUKSEN AVAUS 
 

Tukiliiton puheenjohtaja Petri Liukkonen avasi kokouksen klo 
10.15. 
 
 

2.   
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Esitys Liittokokous valitsee kokoukselle 

- puheenjohtajan tai puheenjohtajat  
- sihteerit  
- 2 pöytäkirjantarkastajaa kokousedustajien keskuudesta  
- 3 - 4 ääntenlaskijaa kokousedustajien keskuudesta  

  
Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Pinomaa. 
  
 Jyrki Pinomaa siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi. 
 

Sihteereiksi kutsuttiin Tanja Salisma ja Lea Vaitti.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulia Suominen ja Heidi Hautala. 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Räty, Jukka Ekman ja Markku Iso-
Pärnä. 

 

3.  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Asian esittely  

Sääntöjen 10 kohdan mukaan kokouskutsu on lähetettävä 
vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta kullekin Tukiliiton 
jäsenelle postitetulla kirjeellä. Liittokokouksen kutsu on lähetetty 
yhdistyksille maaliskuussa postitse ja sähköpostilla. 
 
Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) 
äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa sataa (100) suoraa 
henkilöjäsentä kohti ja yksi (1) äänivaltainen edustaja kutakin 
alkavaa tuhatta (1000) alueellisen jäsenyhdistyksen (=tukipiiri) 
jäsenyhdistyksiin kuuluvaa henkilöjäsentä kohti. Asiamies voi 
edustaa kaikki yhdistyksen ääniä (max. kymmentä ääntä). 
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Jäsenyhdistykset lähettävät kokousedustajien valtakirjakyselyn 
etukäteen määräaikaan mennessä. 
 
Henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden 
ensimmäisen päivän mukaan.  
 
LIITE 1 Luettelo jäsenyhdistyksistä. 
 

 
Esitys Liittokokous toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.  

Todetaan suoritetun valtakirjojen tarkastuksen perusteella 
liittokokousedustajien määrä sekä käytettävissä oleva äänimäärä 
kokouksen alkaessa. 

 
Päätös Todettiin liittokokous laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
 Todettiin, että Tampere-talossa oli paikalla virallisina 

liittokokousedustajina 37 henkilöä. Osallistuvia yhdistyksiä oli 
yhteensä 60 kpl (määrä nousi kokouksen aikana 62:een, joista 27 
kpl paikan päällä ja etäyhteydellä 35 kpl). Käytettävissä olevien 
äänten määräksi todettiin 130: 77 ääntä paikan päällä Tampere-
talossa ja etäyhteydellä 53 ääntä.  

 
 
 

4.  
PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS 
 
Esitys Kokouksessa  

läsnäolo-oikeus on kaikilla kokouksen osanottajilla, ja 
puheoikeus on:   
- äänivaltaisilla kokousedustajilla 
- liittohallituksen jäsenillä ja varajäsenillä 
- tilintarkastajilla ja varatilintarkastajalla 
- liittohallituksen kokousvirkailijoiksi määräämillä henkilöillä ja 

liiton työntekijöillä, joiden osallistuminen on välttämätöntä 
kokouksen järjestämisen kannalta 

- kunniajäsenillä  
- kannatusjäsenillä 
- kokouksen puheenjohtajilla ja sihteereillä. 

 
Liittokokous voi halutessaan myöntää puheoikeuden kaikille. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin. 
 

5.  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 Menettelyohjeisiin on kirjattu myös poikkeamislain sallimat 

kokouksen osallistumisohjeet. 
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 LIITE 2 Menettelyohjeet  
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esityslistan ja kokousedustajille lähetetyt 

menettelyohjeet kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin esityslista ja menettelyohjeet kokouksen 

työjärjestykseksi. 
 
 
 

6.    
ESITELLÄÄN VUOSIRAPORTTI, TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ 
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Asian esittely 
 Tässä kohdassa esitellään liiton vuosiraportti,  

tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2021, tase 31.12.2021 ja 
tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus. Tämän kohdan 
tarkoitus on jakaa ja saada tietoa.  
  
LIITE 3 Vuosiraportti 2021  
LIITE 4 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2021 sisältäen 

tuloslaskelman ja taseen; sekä tilintarkastuskertomus  
 
Esitys Liittokokous merkitsee tiedoksi vuosiraportin ja tilinpäätöksen sekä 

tilintarkastuskertomuksen. 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi vuosiraportti ja tilinpäätös sekä 

tilintarkastuskertomus. 
 
 
 

7.  
TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN SEKÄ 
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Asian esittely   

Tässä kohdassa liittokokous tekee päätöksen tuloslaskelman ja 
taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä. 
Tuloslaskelma ja tase ovat esityslistan liitteenä ja ne on esitelty 
edellisessä kohdassa. 

  
Esitys Liittokokous vahvistaa tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2021 ja  

taseen 31.12.2021. 
Liittokokous päättää kokousedustajan ehdotuksesta joko myöntää 
tai olla myöntämättä vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille 
tilivelvollisille vuodelta 2021.  

 
Päätös Vahvistettiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021 ja tase 31.12.2021.  
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 Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille 
vuodelta 2021. 

 
 

8.  
SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUT 
 
Asian esittely  

Sääntöjen mukaan liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu lasketaan 
kertomalla jäsenyhdistyksen jäsenmäärä liittokokouksen vuosittain 
vahvistamalla yksikköperusteella. Liittohallitus esittää vuoden 
2023 jäsenmaksuun korotusta. Vuonna 2022 jäsenmaksun 
yksikköperuste on 13 euroa, vuodelle 2023 esitetään 15 euroa. 
Perusteluina ovat kohoavat kustannukset ja rahoituksen tarve 
toiminnan ja jäsenpalveluiden tuottamiseen. Viimeksi 
jäsenmaksun yksikköperustetta on korotettu liittokokouksessa 
2018. 
 

 
Esitys Liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2023 muodostetaan 

käyttämällä seuraavia yksikköperusteita ja jäsenmaksuja. 
 

1. Jäsenyhdistyksen jäsenmaksun yksikköperuste: 
15 euroa/ jäsenyhdistyksen henkilöjäsen 
 
0 euroa/ jäsenyhdistyksen yhdistysjäsen.  
 
Paikallisten yhdistysten muodostaman alueellisen 
jäsenyhdistyksen (eli tukipiirin) jäsenmaksu 0 euroa. 

 
2. Liiton kannatusjäsenen jäsenmaksu:  

100 euroa yksityishenkilöltä ja 500 euroa oikeuskelpoiselta 
yhteisöltä tai säätiöltä. 

 
 
Tehtiin kannatettu vastaesitys nykyisessä 13 euron 
jäsenyhdistyksen jäsenmaksun yksikköperusteessa pysymisestä. 

 
Todettiin, että etäyhteydellä käytettävissä olevien äänteen määrä 
oli noussut 55 ääneen ja kaikkien käytettävissä olevien äänten 
määrä siten 132 ääneen. 
 
Suoritettiin äänestys.  

 
Päätös Liittohallituksen esitys sai äänestyksessä 81 ääntä ja vastaesitys 

49 ääntä. Liittohallituksen esitys hyväksyttiin. 
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9.   
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023 
 
Asian esittely  

Liittohallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarviokehykseksi on esityslistan liitteenä. Talousarviokehys 
esitetään pääkohdittain, se on toimintasuunnitelman viimeisellä 
sivulla. 
 

 LIITE 5 Toimintasuunnitelma ja talousarviokehys 2023 
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esitetyn toimintasuunnitelman vuodelle 

2023. 
Liittokokous hyväksyy päämenokohdittain esitetyn 
talousarviokehyksen vuodelle 2023 ja antaa liittohallitukselle 
valtuudet laatia talousarvio. 
 
 
Tehtiin kannatettu muutosehdotus toimintasuunnitelman 
yhdenvertaisen kaveritoiminnan toiminnan sisältöä ja toteutusta 
koskevaan kohtaan. Ehdotuksen mukaan kohdan kaksi 
ensimmäistä alakohtaa kuuluisivat seuraavasti: 

• Toteutamme digikaveritoimintaa valtakunnallisesti. 

• Tuemme paikallisen kaveritoiminnan kehittämistä mm 
Jyväskylässä ja Tampereella. 

 
Keskeytettiin kokous lounastauon ajaksi klo 12.11. 
 
Lounaan jälkeen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Kirsi 
Konola ja KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kari käyttivät yhteisen 
puheenvuoron. 
 
Kokous jatkui klo 13.21. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin muutosehdotuksessa esitetyin tavoin muutettuna 

toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Hyväksyttiin 
päämenokohdittain esitetty talousarviokehys vuodelle 2023 ja 
annettiin liittohallitukselle valtuudet laatia talousarvio. 

 
 

10.  
SÄÄNTÖMUUTOS: RINNAKKAISJÄSENYYDEN MAHDOLLISTAMINEN 
 
Asian esittely  

Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että jäsenyhdistyksille 
tarjotaan rinnakkaisjäsenyyden mahdollisuutta.  
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Rinnakkaisjäsenyys tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on jo 
toisessa jäsenyhdistyksessä varsinaisena jäsenenä, voi liittyä 
toiseen yhdistykseen rinnakkaisjäsenenä. Rinnakkaisjäsen 
maksaa vain yhdistyksen jäsenmaksuosuuden, eli liiton 
jäsenmaksuosuutta häneltä ei peritä.  

 
Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto voi tarjota yhdistyksille 
mahdollisuuden saada lisää jäseniä sekä liitolle mahdollisuuden 
jäsenyhdistyspohjan laajentamiseen. Tavoitteena on myös poistaa 
jäsenmaksumallin ongelmia erityisesti niiden yhdistysten osalta, 
joiden jäsenillä on useampia jäsenyyksiä eri yhdistyksissä. 
Rinnakkaisjäsenyyden myötä liiton saama jäsenmaksutuotto 
saattaa pienentyä ainakin väliaikaisesti.  

 
Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto edellyttää liittokokouksen 
päätöstä ja liiton sääntöjen muuttamista. Rinnakkaisjäsenyyden 
käyttöönotto yhdistyksissä edellyttää myös niiltä sääntömuutosta 
ja sen hyväksymistä. Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönoton vuoksi 
myös nykyiset ennakkotarkastetut yhdistyksen mallisäännöt tulee 
päivittää sekä ennakkotarkastuttaa ja hyväksyttää ne Patentti- ja 
rekisterihallituksessa. Jatkossa ainoastaan liitolla on oikeus tehdä 
muutoksia jäsenrekisteriin ja yhdistyksille jää vain katseluoikeus. 
 
Nykyiset liiton säännöt, joihin on selvyyden vuoksi lisätty ehdotetut 
muutokset alleviivattuna ja lihavoituna tekstinä: 

6 Jäsenmaksu  

Jäsenyhdistyksen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu 
Tukiliitolle. Jäsenmaksu lasketaan kertomalla jäsenyhdistyksen 
kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä määräytyvä jäsenmäärä 
Tukiliiton liittokokouksen vuosittain vahvistamalla 
yksikköperusteella. Jäsenmäärään lasketaan vain yhdistyksen 
varsinaiset jäsenet.  

… 
10 
 
Liittokokousedustajat ja äänivalta 

Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) 
äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa sataa (100) suoraa 
varsinaista henkilöjäsentä kohti ja yksi (1) äänivaltainen edustaja 
kutakin alkavaa tuhatta (1000) alueellisen jäsenyhdistyksen 
jäsenyhdistyksiin kuuluvaa henkilöjäsentä kohti. Varsinaisten 
henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden 
ensimmäisen päivän mukaan. Kukin liittokokousedustaja saa 
edustaa vain yhtä yhdistystä ja kullakin edustajalla on yksi (1) 
ääni. Rinnakkaisjäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäsenyhdistyksen 
nimeämällä liittokokousedustajalla on oltava valtakirja. 
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Liittokokousedustajien on ilmoittauduttava ja jätettävä valtakirjat 
kokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 
Esitys Liittokokous päättää ottaa käyttöön rinnakkaisjäsenyyden 

mahdollisuuden liitossa ja jäsenyhdistyksissä  
 
ja päättää muuttaa liiton sääntöjä seuraavasti: 
 

6 Jäsenmaksu (ensimmäinen kappale) 
 

”Jäsenyhdistyksen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu 
Tukiliitolle. Jäsenmaksu lasketaan kertomalla jäsenyhdistyksen 
kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä määräytyvä jäsenmäärä 
Tukiliiton liittokokouksen vuosittain vahvistamalla 
yksikköperusteella. Jäsenmäärään lasketaan vain yhdistyksen 
varsinaiset jäsenet.” 

 
 

10 Liittokokous/ Liittokokousedustajat ja äänivalta: 

”Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) 
äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa sataa (100) suoraa 
varsinaista henkilöjäsentä kohti ja yksi (1) äänivaltainen edustaja 
kutakin alkavaa tuhatta (1000) alueellisen jäsenyhdistyksen 
jäsenyhdistyksiin kuuluvaa henkilöjäsentä kohti. Varsinaisten 
henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden 
ensimmäisen päivän mukaan. Kukin liittokokousedustaja saa 
edustaa vain yhtä yhdistystä ja kullakin edustajalla on yksi (1) 
ääni. Rinnakkaisjäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäsenyhdistyksen 
nimeämällä liittokokousedustajalla on oltava valtakirja. 
Liittokokousedustajien on ilmoittauduttava ja jätettävä valtakirjat 
kokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti.” 

 

Tehtiin kannatettu vastaesitys, että rinnakkaisjäsenyyden 
mahdollisuutta ei oteta käyttöön eikä ehdotettuja sääntömuutoksia 
hyväksytä.  

Sääntöjen muuttaminen vaatii Tukiliiton sääntöjen mukaan, että 
muutosehdotusta kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista 
äänistä. 

Suoritettiin äänestys. 

Päätös Liittohallituksen esitys sai äänestyksessä 107 ääntä ja vastaesitys 
18 ääntä. Liittohallituksen esitys sai taakseen liiton sääntöjen 
edellyttämän kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ja se 
hyväksyttiin. 
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11.  
SÄÄNTÖMUUTOS: TALOUSARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Asian esittely  

Liittohallitus ehdottaa liiton sääntöihin selvennystä, jonka mukaan 
talousarviosta päättäisi liittohallitus, ei liittokokous. Käytännössä 
liiton hallitus on liittokokouksen antamin valtuuksin päättänyt 
talousarviosta vuosittain jo usean vuosikymmenen ajan. Tämä 
käytäntö on syytä kirjata sääntöihin selvyyden vuoksi. Olemassa 
olevaa käytäntöä ei ehdoteta muutettavaksi, vaan ainoastaan 
ehdotetaan selvennystä sääntötekstiin. 
 
Liittokokous päättäisi edelleen toimintasuunnitelmasta ja 
toimintasuunnitelma sisältäisi jatkossakin talousarvioraamin, kuten 
tähänkin asti. Talousarvio on alisteinen toimintasuunnitelmalle, 
ensin tehdään toimintasuunnitelma, sen jälkeen talousarvio.  
 
Jos tätä sääntömuutosta ei tehtäisi, ja sen sijaan muutettaisiinkin 
olemassa olevaa käytäntöä talousarviosta päättämisessä niin, että 
talousarviosta päättäisi liittokokous, talousarviota jouduttaisiin 
valmistelemaan kokonainen vuosi ennen kyseisen toimintavuoden 
alkua. Talousarviovalmistelu ajoittuisi joulu-helmikuulle vuosi 
etukäteen. Se olisi liian aikaista ja vaikeuttaisi liiton toimintaa. 
Talousarviovalmistelussa tarvitaan tietoa talousarviovuotta 
edeltävän vuoden kulujen toteumasta ja seuraavan vuoden 
avustusnäkymistä. Näitä tietoja saadaan vasta talousarviovuotta 
edeltävän vuoden keväällä ja kesällä.  
 
Liittohallituksen päättäessä talousarviosta, voidaan aikataulu pitää 
järkevänä. Liittohallitus kykenee päättämään talousarviosta 
toimintavuotta edeltävän vuoden syyskuussa ja muutetusta 
talousarviosta toimintavuoden tammikuussa. Tämä hallituksen 
talousarvioaikataulu on tarpeellinen myös, jotta voidaan menestyä 
valtionavustusten hakemisessa. Ehdotettu sääntömuutos ja 
nykyisen käytännön säilyttäminen on tärkeää liiton toiminta- ja 
reagointikyvyn kannalta.  
  
Nykyiset säännöt ja ehdotetut muutokset alleviivattuna ja 
lihavoituna tekstinä: 

10 LIITTOKOKOUS 

Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat 
… … 
• hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi 
kalenterivuodeksi 

11 LIITTOHALLITUS 
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Liittohallituksen tehtävät, lisätään  

• päättää talousarviosta 

 
Esitys Liittokokous muuttaa Kehitysvammaisten Tukiliiton säännöistä  
 
 kohdan 10 Liittokokous seuraavaan lauseen muotoon 

”hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi” 

sekä lisätä vastaavasti kohtaan 11 Liittohallitus, Liittohallituksen 
tehtäviin seuraavan rivin: 

”- päättää talousarviosta” 

 
Tehtiin kannatettu vastaesitys ehdotettujen sääntömuutosten 
hylkäämisestä. 

Sääntöjen muuttaminen vaatii Tukiliiton sääntöjen mukaan, että 
muutosehdotusta kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista 
äänistä. 

 Suoritettiin äänestys. 
 
Päätös Liittohallituksen esitys sai äänestyksessä 56 ääntä ja vastaesitys 

70 ääntä. Sääntömuutosesitys ei saanut taakseen sääntöjen 
edellyttämää kahden kolmasosan enemmistöä. Liittokokous päätti 
olla tekemättä ehdotettuja sääntömuutoksia. 

 
 
 

12.  
SÄÄNTÖMUUTOS: LIITTOKOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN  
TIETOLIIKENNEYHTEYDEN AVULLA 
 
Asian esittely  

Liittohallitus ehdottaa liiton sääntöihin muutosta niin, että 
liittokokoukseen olisi mahdollista osallistua myös 
tietoliikenneyhteyden avulla. Viime vuosina on saatu hyviä 
kokemuksia osallistumisesta tietoliikenneyhteyden avulla. 
Muutoksella halutaan tarjota jäsenyhdistyksille ja 
kokousedustajille vaihtoehtoinen ja helpompi tapa osallistua 
päätöksentekoon liittokokouksessa.   
 
Nykyiset säännöt, joihin on lisätty ehdotetut muutokset 
alleviivattuna ja lihavoituna tekstinä: 

10 Liittokokous (ensimmäinen kappale): 
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Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain touko-kesäkuun 
aikana. Liittokokoukseen voidaan osallistua myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

 
Esitys Liittokokous muuttaa Kehitysvammaisten Tukiliiton säännöt 

seuraavasti:  

10 Liittokokous (ensimmäinen kappale): 

”Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain touko-kesäkuun 
aikana. Liittokokoukseen voidaan osallistua myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 
 
 

13.  
LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN  
 
Asian esittely  

Liittohallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 16 jäsentä sekä 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 
 
Tukiliiton sääntöjen mukaan liittokokous valitsee liittohallituksen 
jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä jäsenyhdistysten 
45 vuorokautta ennen liittokokousta esittämistä ehdokkaista.  
 
Sääntöjen mukaan liittohallituksen jäsenten ja heidän 
henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on kaksi 
kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa puolet jäsenistä 
henkilökohtaisine varajäsenineen.  
 
Liittohallituksen seuraavien jäsenten kausi jatkuu vuonna 2023: 
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue 
Leena Pekkanen Marita Jurva  Etelä-Savo 

 Kirsti Rämö  Veijo Lehtonen Varsinais-Suomi 
 Pirjo Hartikainen Johanna Aaltonen Uusimaa 
 Ritva Nevalainen Jouni Kilpeläinen Kainuu 
 Sini Lyly  Anne Toppari Popoke 
 Hannu Laatunen Arvo Järvinen Etelä-Häme 
 Sari Sepponen Iiro Auterinen Helsinki 
 Leena Jokipakka Tapio Räfsten  Pirkanmaa 

 
 
Liittohallituksen nykyisistä jäsenistä ovat erovuorossa kahden 
vuoden kauden täyttyessä vuoden 2022 lopussa seuraavat jäsenet:  
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue 
 Mari Lukkari Outi Marttila  Lappi 
Tuomo Takala Harri Nieminen Keski-Suomi 
Mervi Virtanen  Kaarina Korhonen Pohjois-Savo 
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Pieta Natunen Ritva Silvennoinen Pohjois-Karjala 
Berit Perälä  Pia Lehto  Pohojalaaset-99 
Heikki Suvilehto Ulla Topi  Me Itse 
Pia Kukkasniemi  Teemu Peippo Satakunta 
Hannu Hyvättinen Esko Käki  Kymi 

 

Esitys Liittokokous valitsee kahdeksan hallituksen jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023 – 2024.  

 
Päätös Valittiin liittohallitukseen jäseniksi ja varajäseniksi vuosiksi 2023-

2024: 
 

 Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue 
 Mari Lukkari Outi Marttila  Lappi 
Tuomo Takala Harri Nieminen Keski-Suomi 
Mervi Virtanen  Kaarina Korhonen Pohjois-Savo 
Pieta Natunen Tero Lepola  Pohjois-Karjala 
Berit Perälä  Pia Lehto  Pohjalaiset  
Sami Korhonen Heikki Suvilehto Me Itse 
Pia Kukkasniemi  Mari Lönnberg Satakunta 
Hannu Hyvättinen Esko Käki  Kymi 

 
 
 

14.    
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN SEURAAVALLE VUODELLE 
 
Asian esittely  

Liiton sääntöjen mukaan tilintarkastajaksi valitaan 
tilintarkastusyhteisö tai HT-/ KHT-tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja. Vuonna 2022 tilintarkastajana toimii 
tilintarkastusyhteisö Idman Vilèn Grant Thornton Oy.  
 
Valinta tehdään liittokokousedustajien ehdotusten pohjalta. 
Liittohallitus ehdottaa ainoastaan, että valittaisiin 
tilintarkastusyhteisö.     
 

Esitys Liittokokous valitsee tilintarkastusyhteisön seuraavalle tilikaudelle 
2023.  
 

Päätös Valittiin tilintarkastajaksi vuodelle 2022 Idman Vilèn Grant 
Thornton Oy. 

 
 

15.  
ILMOITUSASIAT 
 

a) Selvitys aiempien vuosien aloitteista  
LIITE 6 Esityslistan liitteenä on lista liittokokousaloitteista  
2019 – 2021 ja selvitys niihin liittyvistä toimenpiteistä.  
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Merkittiin tiedoksi kohdassa 15 mainittu ilmoitusasia. 

 
Puheenjohtajaksi vaihtui Tukiliiton puheenjohtaja Petri Liukkonen. 

 
 

16.  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25. 
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