
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2019 
 
Aika: Sunnuntaina 28.4.2019 klo 12-14.30 
Paikka: Lapinlahden Lähde, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki. Kokoustila: Pylvässali 4,krs 
 
STST toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen. STST:n vuosikokouksen jälkeen on 
Temen liittokokous, jossa valitaan Temen puheenjohtaja ja hallitus. STST:lla on kokouksessa 11 
edustajapaikkaa.  
 
Kokouspapereita emme lähetä ekologisuussyistä. Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma ovat 
STST:n verkkosivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta www.teme.fi/fi/stst/vuosikokous/ 
Tilinpäätös ja talousarvio jaetaan kokouksessa. Pyynnöstä talouspaperit postitetaan viikkoa ennen, 
pyynnöt savel@teme.fi 
 
Järjestön sääntöjen 7 § mukaan järjestön kokouksissa on ammattilaisjäsenellä (varsinaisella 
jäsenellä) kaksi (2) ääntä, minkä lisäksi hän saa äänestää valtakirjaa käyttäen kahdella (2) äänellä. 
Opiskelijajäsenellä on yksi (1) ääni, minkä lisäksi hän saa äänestää valtakirjaa käyttäen yhdellä (1) 
äänellä. Toisin sanoen kokousedustajalla voi olla yksi valtakirja. 
 
ESITYSLISTA 
 
1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
2 § Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa. 
 
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
4 § Vuosikertomus 2018  
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mailto:savel@teme.fi


5 § Tilinpäätös 31.12.2018 ja tilintarkastajien lausunto 
 
6 § Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnettäneen tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
 
7 § Toimintasuunnitelma 2019 
 
8 § Talousarvio 2019 
Hallituksen esitys palkkioista: 
Puheenjohtaja 100,-/kokous, sihteeri 65,-/kokous. 
Varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen 40,-/kokous. Jos varapuheenjohtaja toimii kokouksen 
puheenjohtajana 65,-/kokous.  
Hallituksen nimeämille ja vahvistamille työryhmien kokouksiin osallistuville 20,-/kokous. 
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. 
 
9 § Jäsenmaksut vuonna 2019 
Vahvistetaan Temen syksyisen liittokokouksen jäsenmaksupäätökset. 
A-jäsen jäsenmaksu 1,6 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta sis. työttömyyskassamaksun, joka 
on vähintään 16,-/kk. 
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) 
 
10 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 
Veera Lamberg jatkaa STST:n puheenjohtajana toisen vuoden. 
Toisen vuoden hallituksessa jatkavat Reetta Aarre-Ahtio, Petri Saunio, Hannaleena Markkanen, 
Saara-Elina Partanen.  
 
Erovuoroisten tilalle valitaan neljä jäsentä: Sari Lakso, Mia Malviniemi, Antti Seppänen ja Antti 
Nieminen. 
 
11 § Valitaan kaksi varajäsentä hallitukseen 
Varajäseninä ovat olleet Laura Humppila ja Katriina Kantola. 
 
12 § Hallituksen keskuudesta valitaan liiton varapuheenjohtaja 
Hän on ollut Hannaleena Markkanen. 
 
13 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt 
 
14 § Muut asiat 
Valitaan STST:n edustajat Temen liittokokoukseen 28.4. klo 15. STST:llä oikeus 11 edustajaan. 
 
15 § Kokouksen päättäminen 
 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n hallitus 


