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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2020 
Aika sunnuntaina 24.5.2020 klo 12 
 
 
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 toteamiseksi. 
Kokous on avoin kaikille SVÄV:n jäsenille. Äänioikeus on jokaisella varsinaisella jäsenellä.  
ILMOITTAUTUMISET TÄÄLLÄ: https://link.webropolsurveys.com/S/D2C075AA8DD70F9C 
 
Kokousmateriaalit: 
 
Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma ovat SVÄV:n verkkosivuilla: 
https://www.teme.fi/fi/svav/vuosikokous/ 
Talouspaperit meilataan ilmoittautuneille sähköpostitse päivää ennen. Ne voi tilata kirjepostissa 
viikkoa ennen savel@teme.fi 
 
SVÄV:n hallitus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen.  
Matkat maksetaan kauempaa tuleville kuitteja vastaan halvimman mahdollisen kulkuneuvon 
mukaan.  Tervetuloa! Muista ilmoittautua! 
 
 
Esityslista 
 
1 § Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
2 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
 
3 § Kokousvirkailijoiden vaali 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa. 
 
4 § Vuosikertomus 2019 
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5 §Tilinpäätös 31.12.2019 
Esitellään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastuskertomus. 
 
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen liittojen hallituksille ja 
muille tilivelvollisille 
 
7 § Toimintasuunnitelma 2020 
 
8 § Jäsenmaksut 2020 
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 § Palkkiot 
Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 50,- ja muille hallituksen jäsenille 
35,- kokouspalkkio. Puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 100,- kuukausikorvaus. 
 
10 §Talousarvio vuodelle 2020 
 
11 § Hallituksen valinta 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
vuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.  
 
Puheenjohtajana jatkaa toisen vuoden Tomi Suovankoski. 
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Kim Modig, Viljami Lehtonen, Crista Parviainen ja Saija 
Raskulla. 
 
Hallituksessa jatkavat toisen vuoden Vespa Laine, Tero Aalto, Ville Mäkelä ja Essi Santala. 
 
Hallitustyössä on ollut mukana opiskelijajäseninä ja he ovat olleet Mikko Hirvonen ja Sofia Palillo. 
 
12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta  
Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppila. 
 
13 § Temen liittokokous 
Temen liittokokous on 24.5. klo 16 (zoom+live Temen toimistolla). SVÄV:llä on oikeus kuuteen 
edustajaan kokouksessa. Liittokokouksessa käsitellään Temen hallituksen vuosikertomus sekä 
tilinpäätösasiat ja valitaan Temen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallitus. 
 
Päätetään SVÄV:n ehdokkaat Temen hallitukseen. He ovat olleet SVÄV:sta Tomi Suovankoski ja 
Kim Modig. 
 
14 § Muut esille tulevat asiat 
 
15 § Kokouksen päättäminen 


