
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD) 
 
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN  2020 
Aika: Lauantaina 16.5.2020 klo 13 
 
Kokoustapa: Etänä zoomin välityksellä sekä liiton toimistolla Helsingissä Hietaniemenkatu 2, 4. krs 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollista kaikille kokoukseen osallistuville ääni- ja läsnäolo-oikeuden 
toteamiseksi. Ilmoittautumisaikaa on LA 16.5. klo 11 asti. Zoom-osallistumislinkki lähetetään vain 
ilmoittautuneille. 
 
Ilmoittautumiset tänne: https://link.webropolsurveys.com/S/8829236E429BCDC8 
 
STODin sääntöjen 13 § mukaan oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää enintään yhdellä valtakirjalla. 
Oikeaksi todistettu valtakirja on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja lähetettävä sähköpostitse LA 
16.5. klo 11 mennessä: savel@teme.fi 
 
Esityslista, vuosikertomus 2019 ja toimintasuunnitelma 2020 ovat luettavissa STOD:n verkkosivuilla 
www.teme.fi/fi/stod/vuosikokous/ 
Tilinpäätös ja talousarvio lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille.  
 
 
Esityslista 
 
1 § Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
2 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
3 § Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 
4 § Vuosikertomus 2019 
 
5 § Tuloslaskelma ja tase 31.12.2019 
 
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen järjestön hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
 
7 § Toimintasuunnitelma 2020 
 
8 § Päätetään liiton luottamushenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2020 
Hallitus esittää palkkioiksi: 
-puheenjohtaja 70 euroa/kokous + 100 euron kuukausikorvaus 
- sihteeri 60 euro/ kokous 
- hallituksen jäsen 50 euroa/kokous 
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. 
 
9 § Jäsenmaksut 2020 
Hallitus pyytää kiinnittämään huomiota jäsenmaksujen huolelliseen hoitamiseen, koska se on meidän 
kaikkien etu ja tae jäsenpalveluiden ja työttömyysturvan saamiselle. 
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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) 
 
10 § Talousarvio vuodelle 2020 
 
11 § Hallituksen valinta 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä. Heidän toimikautensa on 2 vuotta.  
 
Valitaan puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä. 
Erovuorossa ovat puheenjohtaja Anna-Maria Klintrup sekä hallituksen jäsenet Lilja Fischer, Raija-Sinikka 
Rantala, Janne Pellinen ja Elina Kilkku. 
 
Hallituksessa jatkavat toisen vuoden: Katja Krohn, Piia Peltola, David Robertson ja Iira Halttunen. 
  
12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta  
Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppila. 
 
13 § Temen liittokokous 
Nimetään enintään 7 edustajaa Temen vuosikokoukseen klo 15-17. 
 
14 § Muut esille tulevat asiat 
 
15 § Kokouksen päättäminen 
 
Tervetuloa! 
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry:n hallitus 


