
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP) 
 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2020 
Aika: Lauantaina 23.5.2020 klo 14.00 
 
 
Kokoustapa: 
 
Kokous pidetään ensisijaisesti etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai 
älypuhelimen, jossa toimivat mikrofoni, kaiutin ja kamera. Jokainen ilmoittautunut jäsen saa 
sähköpostiinsa kutsulinkin tuntia ennen kokouksen alkua. 
Kokoukseen voi osallistua myös livenä Temen toimistossa, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki (4. 
krs). 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen: 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollista osallistumis- ja äänioikeuden toteamisessa. 
Kokous on avoin kaikille LP:n jäsenille.  Äänioikeus on jokaisella varsinaisella jäsenellä.  
ILMOITTAUTUMISET TÄÄLLÄ:  https://link.webropolsurveys.com/S/F3EEAD1A8FD35552 
 
Kokousmateriaalit: 
 
Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma ovat LP:n verkkosivuilla: 
https://www.teme.fi/fi/lp/vuosikokous/ 
Talouspaperit meilataan ilmoittautuneille sähköpostitse päivää ennen. Ne voi tilata kirjepostissa 
viikkoa ennen savel@teme.fi 
 
LP:n hallitus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen. Muista ilmoittautua! 
Matkat maksetaan kauempaa tuleville kuitteja vastaan halvimman mahdollisen kulkuneuvon 
mukaan.  Tervetuloa!  
 
 
Esityslista 
 
1 § Kokouksen avaus 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3 § Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 
4 § Esityslistan hyväksyminen 
 
5 § Vuosikertomus 2019 
 
6 § Tuloslaskelma ja tase 31.12.2019 
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7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
 
8 § Jäsenmaksut vuonna 2020 
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) 
 
9 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
10 § Hallituksen luottamustoimisten palkkiot 
puheenjohtaja  60 € + 20€ = 80 €/kokous 
hallituksen jäsen  35 €/kokous 
Kokouksen sihteeri 35 € + 20 € = 55 €/kokous  
tilintarkastaja laskun mukaan 
 
11 § Talousarvio vuodelle 2020 
 
12 § Hallituksen valinta 
Puheenjohtaja Kirsi Mannisen 2-vuotinen kausi jatkuu toisen vuoden. 
 
Valitaan hallitukseen sääntöjen mukaan neljä varsinaista jäsentä sekä 1-4 varajäsentä. 
 
Erovuorossa ovat: Fabian Nyberg, Karmo Mende, Tinja Salmi ja Sanja Kangas (joka valittiin 1-
vuotiskaudelle Kirsi Mannisen tilalle viime vuonna). 
 
Varajäsenenä on ollut Aili Ojalo. 
 
Toisen vuoden jatkavat: Malla Helander, Markku Hernetkoski, Minna Santakari ja Paula Varis. 

13 § Valitaan tilintarkastajat  
Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppila. 
 
14 § Muut mahdolliset asiat 
Valitaan kuusi (6) edustajaa Temen liittokokoukseen 24.5. klo 16. 
 
15 § Kokouksen päättäminen 
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