
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD) 
 
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN  2019 
Aika: Sunnuntaina 28.4.2019 klo 11.00 -14.30 
Paikka: Lapinlahden Lähde, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki. Tila: Pylvässali. 
 
STOD toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen. Kokouksen asialistalla mm. sääntömuutos 
ja uusien hallituksen jäsenien valinta. STOD:n vuosikokouksen jälkeen on Temen vuosikokous, jossa valitaan 
Temelle uusi hallitus ja puheenjohtaja. 
 
Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa STOD:n verkkosivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta 
www.teme.fi/fi/stod/vuosikokous/ 
Tilinpäätös ja talousarvio jaetaan kokouksessa. Pyynnöstä talouspaperit postitetaan viikkoa ennen, pyynnöt 
savel@teme.fi 
 
Järjestön sääntöjen 13 § mukaan oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää korkeintaan yhdellä valtakirjalla. 
Oikeaksi todistettu valtakirja on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja ainoastaan ko. kokousta 
varten. 
 
 
Esityslista 
 
1 § Kokouksen avaus 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
4 § Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 
5 § Vuosikertomus 2018 
 
6 § Tuloslaskelma ja tase 31.12.2018 
 
7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen järjestön hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
 
8 § Toimintasuunnitelma 2019 
 
9 § Päätetään liiton luottamushenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2019 
Hallitus esittää palkkioiksi: 
-puheenjohtaja 70 euroa/kokous + 100 euron kuukausikorvaus 
- sihteeri 60 euro/ kokous 
- hallituksen jäsen 50 euroa/kokous 
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. 
 

 

 

http://www.teme.fi/fi/stod/vuosikokous/
mailto:savel@teme.fi


10 § Jäsenmaksut 2019 
Hallitus pyytää kiinnittämään huomiota jäsenmaksujen huolelliseen hoitamiseen, koska se on meidän 
kaikkien etu, tae jäsenen henkilökohtaiselle työttömyysturvalle sekä oikeudenmukaista. 
 
Vahvistetaan Temen syksyisen liittokokouksen jäsenmaksupäätökset. 
Varsinaiset jäsenet: 
A-jäsen jäsenmaksu 1,6 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta sis. työttömyyskassamaksun 
Y-jäsen, yrittäjäjäsen, vuosimaksu 180,- 
D-jäsen, ensisijaisesti jonkin toisen liiton jäsen, vuosimaksu 180,-  
Muut jäsenlajit: 
O-jäsen, opiskelijajäsen, vuosimaksu 36,- (rajatut palvelut) 
K-jäsen, kannatusjäsen, vuosimaksu 180,- (ei palveluita) 
 
11 § Talousarvio vuodelle 2019 
 
12 § Sääntömuutos 
Hallitus esittää muutosta STOD:n sääntöihin 5§ jäsenkriteerien selkiyttämiseksi. 
 
Muutosehdotus uudeksi 5. pykäläksi: 
 
”5§ Jäsenet 
 
Hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta järjestön jäsenet. Järjestöllä voi olla opiskelijajäseniä, varsinaisia 
jäseniä ja kunniajäseniä. 
 
Hakemuksen tehneistä pyrkijöistä voi järjestön hallitus hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka: 

a. on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta tai vastaavasta ulkomaisesta korkeakoulusta 
teatteriohjaajaksi tai dramaturgiksi; tai 

b. toimii kokoaikaisesti teatteriohjaajana tai dramaturgina ammattiteatterissa ja on toiminut tässä 
tehtävässä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta; tai 

c. toimii freelancerina ja on ohjannut vähintään neljä ammattiohjausta tai tehnyt vastaavan määrän 
dramaturgin työtä; tai 

d. toimii ohjaajana tai dramaturgina TV:n, radion tai elokuvan piirissä taiteellisessa työssä 
ammattilaisena ja on toiminut tässä tehtävässä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. 
Freelancerina toimivalta vaaditaan vähintään neljä ohjausta ja dramaturgilta vastaavaa 
dramaturgista työnäytettä; tai 

e. omaa teatterialan tutkinnon ja joka on toiminut ohjaajana tai dramaturgina vähintään kuudessa 
harrastajateatteriproduktiossa ja saa tästä pääasiallisen toimeentulonsa; tai 

f. on teatterikoulutuksen parissa toimiva ohjaaja tai dramaturgi 

Opiskelijajäseneksi voi järjestön hallitus hakemuksesta hyväksyä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun 
ohjaaja- tai dramaturgiopiskelijan tai vastaavassa ulkomaisessa korkeakoulussa opiskelevan. 
Opiskelijajäsenenä voi olla opiskelun ajan (enintään 5 vuotta + 1 vuosi), jonka jälkeen henkilön tulee hakea 
varsinaista jäsenyyttä. 
 
Järjestön hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua järjestön kunniajäseneksi teatterin tai muun kulttuurin 
alalla ansioituneen henkilön.  

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.”  



Nykyisten voimassaolevien sääntöjen 5 § kuuluu näin: 

”5§ Jäsenet  
 
Hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta järjestön jäsenet. Järjestöllä voi olla oppilasjäseniä, varsinaisia 
jäseniä ja kunniajäseniä.  
 
Hakemuksen tehneistä pyrkijöistä voi järjestön hallitus hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi:  
 
a) henkilön, joka toimii teatteriohjaajana tai dramaturgina ammattiteatterissa vakituisesti kiinnitettynä. 
Freelancerina toimivalta ohjaajalta vaaditaan vähintään kaksi ohjausta ammattiteatterissa ja dramaturgilta 
vastaavaa dramaturgista työnäytettä.  
b) henkilön, joka kiinnitettynä toimii ohjaajana tai dramaturgina TV:n, radion tai elokuvan piirissä, kuitenkin 
niin, että tämä työ pääasiallisesti on taiteellista työtä. Freelancerina toimivalta ohjaajalta vaaditaan 
vähintään kaksi ohjausta ja dramaturgilta vähintään kaksi vastaavaa työnäytettä. 
c) henkilön, joka teatterialan peruskoulutuksen omaavana saa pääasiallisen toimeentulonsa 
teatteriohjaajan tai dramaturgin työstä harrastajateatterin piirissä ja on toiminut tässä työssä vähintään 
kaksi vuotta.  
d) teatterin taiteellisen johtajan tai apulaisjohtajan, joka myös ohjaa  
e) teatterikoulutuksen parissa toimivan ohjaajan tai dramaturgin.  
 
Opiskelijajäseneksi voi järjestön hallitus hakemuksesta hyväksyä alan ammattioppilaitoksessa opiskelevan. 
Opiskelijajäsenenä voi olla opiskelun ajan (enintään 5 vuotta + 1 vuosi), jonka jälkeen henkilön tulee hakea 
varsinaista jäsenyyttä. 
 
Järjestön hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua järjestön kunniajäseneksi teatterin tai muun 
kulttuurin alalla ansioituneen henkilön.  
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.” 
 
Nykysäännöt ovat STOD:n sivuilla: https://www.teme.fi/wp-content/uploads/2018/04/stod-saannot.pdf 
 
13 § Hallituksen valinta 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä. Heidän toimikautensa on 2 vuotta.  
 
Erovuorossa ovat Ville Virkkunen, Satu Linnapuomi, Piia Peltola ja Nina-Maria Häggblom. 
 
Hallituksessa jatkavat: Lilja Fischer, Raija-Sinikka Rantala, Janne Pellinen, Elina Kilkku. 
 
Puheenjohtajan valitaan kaksivuotiskaudelle. Anna-Maria Klintrupin kaksivuotiskausi jatkuu. 
  
14 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta  
Esitetään tilintarkastajaksi Lotta Kauppilaa ja Tilintarkasturengas oy:tä. 
 
15 § Temen liittokokous 
Temen liittokokous on Lapinlahden Lähteellä 28.4. klo 15-17. Nimetään edustajat kokoukseen. STOD voi 
nimetä 7 edustajaa. 
 
16 § Muut esille tulevat asiat 
 
17 § Kokouksen päättäminen 

https://www.teme.fi/wp-content/uploads/2018/04/stod-saannot.pdf

