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Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry (SVÄV) 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) 
Hietaniemenkatu 2, HELSINKI 
www.teme.fi/svav | svav.hallitus@teme.fi 
 
 
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2019 
Aika: Sunnuntaina 28.4.2019 kello 12.00–14.30 
Paikka: Temen tiloissa, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki, ns. Kopiosto-talon 4. krs 
 
Aikataulu 
klo 12.00–14.30 SVÄV:n vuosikokous Temessä 
klo 15.00–17.00 Temen liittokokous Lapinlahden Lähteellä, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki 
klo 17.00–19.00 Illanvietto, jossa tarjolla fetasalaattia ja viiniä 
 
Ekologisuussyistä emme lähetä kaikkia kokouspapereita. Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma ovat 

luettavissa SVÄV:n verkkosivuilla https://www.teme.fi/fi/svav/vuosikokous/ kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Tilinpäätös ja talousarvio jaetaan kokouksessa. Pyynnöstä talouspaperit postitetaan viikkoa ennen, pyynnöt 
savel@teme.fi 
 
Esityslista 
 
1 § Kokouksen avaus 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3 § Kokouksen työjärjestys 
 
4 § Kokousvirkailijoiden vaali 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 
5 § Vuosikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 
Esitellään toiminta, tilinpäätös ja luetaan tilintarkastuskertomus. 
 
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen liittojen hallituksille ja 
muille tilivelvollisille 
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
 
7 § Toimintasuunnitelma 2019 
Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019. 
 
8 § Jäsenmaksut 2019 
Vahvistetaan Temen syksyisen liittokokouksen jäsenmaksupäätökset. 
Varsinaisen A-jäsenen jäsenmaksu on 1,6 % bruttotuloista.  
Minimimaksu työttömyyskassaan kuuluvalle on 16,-/kk eli 192,-/vuosi. 
Vuosijäsenmaksu ilman työttömyyskassan jäsenyyttä A-, D-, Y- ja kannatusjäsenelle on 180,- ja 
opiskelijajäsenelle 36,-. 
 
9 § Talousarvio vuodelle 2019 
Esitellään kokouksessa. 
Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 50,- ja muille hallituksen jäsenille 35,- 

kokouspalkkio. Puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 100,- kuukausikorvaus. 
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10 § Puheenjohtajan ja hallituksen valinta 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi–kahdeksan (6–8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja 
valitaan kahdeksi vuodeksi. Ehdolle voivat asettua SVÄV-jäsenet. Kokouksia on noin seitsemän vuodessa. 
 
Puheenjohtajan valinta  
Valitaan SVÄV:lle uusi puheenjohtaja. Uudeksi puheenjohtajaksi on ehdolla Tomi Suovankoski. Raisa 
Kilpeläinen ei jatka puheenjohtajana eikä ole asettumassa ehdolle hoidettuaan SVÄV-puheenjohtajuutta 
kaksi peräkkäistä kaksivuotiskautta. 
 
Hallituksen valinta 
Erovuorossa ovat Kimmo Karjunen, (Raisa Kilpeläinen, pj), Aku Meriläinen, Vespa Laine ja Tomi 
Suovankoski.  
 
Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauden toiselle vuodelle Viljami Lehtonen, Kimmo Modig, Crista Parviainen 
ja Saija Raskulla. 
 
Hallitustyössä on ollut mukana opiskelijajäseniä, joista päätetään kokouksessa. Neljä opiskelijaedustajaa 
ovat viimeksi olleet Essi Santala, Veli-Ville Sivén, Niklas Nybom ja Hanna Rajakangas (kaikki TeaK/VÄS). 
 
11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta  
Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
 
12 § Temen liittokokous 
Temen liittokokous on samana päivänä kello 15 Lapinlahden Lähteellä. SVÄV:llä on oikeus kuuteen (6) 
edustajaan kokouksessa. Liittokokouksessa käsitellään Temen hallituksen vuosikertomus sekä 
tilinpäätösasiat ja valitaan Temen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallitus. 
 
Päätetään SVÄV:n ehdokkaista Temen hallitukseen. Viime kaudella hallitukseen ovat kuuluneet SVÄV:sta 
Raisa Kilpeläinen, Kimmo Modig ja Tomi Suovankoski. 
 
Päätetään SVÄV:n liittokokousedustuksesta. 
 
13 § Muut esille tulevat asiat 
 
14 § Kokouksen päättäminen 

Kokouksen jälkeen, klo 15:ksi, siirrymme Temen kevätliittokokoukseen Lapinlahden Lähteelle. 

Tervetuloa! 
 
SVÄV-hallituksen puolesta, 
Raisa Kilpeläinen 

SVÄV ry:n hallituksen puheenjohtaja 

raisa.kilpelainen@teme.fi  

 


