
KUTSU JA ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n liittokokoukseen 2020 
 
KUTSU Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) sääntömääräiseen kevätliittokokouksen  
sunnuntaina 24.5.2020 klo 16.00. 
 
Kokoustapa 
 
Kokous pidetään ensisijaisesti etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai 
älypuhelimen, jossa toimivat mikrofoni, kaiutin ja kamera. Jokainen ennakkoilmoittautunut 
kokousosallistuja saa sähköpostiinsa kokouskutsulinkin kokouspäivän aamuna.  
Jos etäosallistuminen ei ole mahdollista, voi ilmoittautua live-kokoukseen Temen toimistolle, 
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki (4. krs). 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen kaikille kokoukseen osallistuville ääni- ja läsnäolo-
oikeuden toteamiseksi. 
Sähköposti on pakollinen, jos osallistuu etänä. Vain ilmoittautuneille lähetetään kutsulinkki ja 
äänestyslinkit. 
ILMOITTAUTUMISET TÄÄLLÄ: https://link.webropolsurveys.com/S/A9A6951200BA6517 
 
Osallistujat ja valtakirjat 
 
Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat, kuten vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 sekä hallituksen 
valinta. 
 
Jäsenjärjestöt nimeävät edustajat Temen liittokokoukseen ja vastaavat edustajien 
matkakustannuksista.  
Temen sääntöjen (14 §) mukaan jäsenjärjestöt voivat nimetä kokousedustajia: 
Elokuvakoneenhoitajien yhdistys 2 edustajaa 
Lavastus- ja pukusuunnittelijat 6 
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät 10 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat 11 
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit 7 
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat 6 
Teatterialan Ammattilaiset  13 
 
Kokousedustajilla tulee olla jäsenjärjestön valtakirja. Hallitusten yhteyshenkilöt toimittavat 
allekirjoitetut valtakirjat kokoukseen hyvissä ajoin. 
 
Temen hallituksen jäsen ei voi olla kokousedustaja, mutta hän on tervetullut seuraamaan kokousta 
ja käyttämään puheoikeuttaan kokouksessa, kunhan ilmoittautuu kokousosallistujaksi. 
 
Kokousmateriaalit ja säännöt  
 
Säännöt, esityslista ja vuosikertomus ovat Temen verkkosivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta: 
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/saannot/ 
Talouspapereita ei laiteta nettiin, vaan lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viikko ennen 
kokousta. 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/A9A6951200BA6517
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/saannot/


ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton liittokokouksessa 24.5.2020 
 
 
1. Kokouksen avaus  
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Elokuvakoneenhoitajien yhdistys (2) 
Lavastus- ja pukusuunnittelijat (6) 
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät (10) 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat (11) 
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit (7) 
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat (6) 
Teatterialan Ammattilaiset  (13) 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
5. Vuosikertomus 2019 
Temen verkkosivuilla 2 viikkoa ennen kokousta. 

 
6. Tilinpäätös 31.12.2019 ja tilintarkastajien lausunto 
Toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen. 
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille päättyneeltä 
tilikaudelta 

 
8. Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta 
Puheenjohtajisto on ollut 2019-2020: puheenjohtaja Atro Kahiluoto ja varapuheenjohtajat 
Hinriikka Lindqvist ja Joona Mielonen.  
 
9. Hallituksen jäsenten valitseminen 
Sääntöjen mukaan voidaan valita 10 - 16 hallituksen jäsentä. 
 
Hallituksen jäseniä ovat olleet 2019-2020: 
Kirsi Manninen ja Minna Santakari, LP 
Matleena Kuusela ja Kasimir Högnäs, SET 
Veera Lamberg ja Antti Seppänen, STST 
Tomi Suovankoski ja Kim Modig, SVÄV 
Anna-Maria Klintrup ja Lija Fischer, STOD 
Antti Hosia, Marja-Leena Niittymäki ja Susanna Metsälä, TAM 
 
10. Muut asiat 

 
11. Kokouksen päättäminen 


