
Virallinen KUTSU Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n syysliittokokoukseen 
29.11.2020 
 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry pitää sääntömääräisen syysliittokokouksen  
sunnuntaina 29.11.2020 klo 14. 
 
Kokoustapa 
 
Kokous pidetään ensisijaisesti etänä zoom-palvelussa, joka edellyttää tietokoneen, padin tai 
älypuhelimen, jossa toimivat mikrofoni, kaiutin ja kamera. Jos etäosallistuminen ei ole mahdollista, 
voi ilmoittautua live-kokoukseen Temen toimistolle, Hietaniemenkatu 2, Kamppi, Helsinki, 2. krs:n 
kokoushuone. 
 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ohjeistaa koronaepidemiasta johtuen nettisivuillaan: 
”Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden 

säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Väliaikainen laki on 
voimassa 30.6.2021 asti.” 
 

Tähän liittyen Temen hallitus esittää liittokokoukselle sääntömuutosta, joka esitellään tämän 
kokouskutsun lopussa sekä myöhemmin toimitettavassa esityslistassa. 
 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollista 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen kaikille kokoukseen osallistuville ääni- ja läsnäolo-
oikeuden toteamiseksi. Kokousosallistuja saa sähköpostiinsa kokouskutsulinkin kokouspäivän 
aamuna. 
 
Sähköposti on pakollinen, jos osallistuu etänä. Vain ilmoittautuneille lähetetään kutsulinkki ja 
äänestyslinkit. ILMOITTAUTUMISET TÄNNE: 
https://link.webropolsurveys.com/S/79DD5B5A0EAEEA10 
 
 
Osallistujat ja valtakirjat 
 
Käsiteltävinä ovat sääntöjen mukaiset asiat, kuten vuoden 2021 jäsenmaksut, 
toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä sääntömuutos. 
 
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 
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Kokousedustajilla tulee olla jäsenjärjestön valtakirja, jonka hallitusten yhteyshenkilö, Anne 
Saveljeff, toimittaa kokoukseen.  
 
Temen hallituksen jäsen ei voi olla jäsenjärjestönsä edustaja, sillä hän edustaa Temeä. Hän on 
tervetullut osallistumaan kokoukseen, kunhan ennakkoilmoittautuu kokoukseen. 
 
 
Sääntömuutos 
 
Temen hallitus esittää liittokokoukselle sääntömuutosta etäkokouksen mahdollistamiseksi 
poikkeustilanteissa jatkossakin.  
 
Muutosehdotus koskee Temen sääntöjen 12 §, jonka loppuun esitetään lisättäväksi yksi kappale:  
 
Force majeure -syistä voidaan yhdistyksen kokoukseen osallistua yhdistyksen hallituksen 
yksimielisesti päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 
Kokoukseen on tällöin voitava saada yhteys esim. puhelimitse. Mikäli yhteys kokoukseen katkeaa, 
etänä olevan kokousedustajan pyynnöstä puheenjohtaja keskeyttää kokouksen siihen saakka, 
kunnes katkennut yhteys saadaan taas toimimaan. 
 
 
Esityslista, muut kokousmateriaalit ja säännöt  
 
Esityslista ja toimintasuunnitelma ovat Temen verkkosivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta: 
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/saannot/ 
 
Talouspaperit lähetetään ennakkoilmoittautuneille viikkoa ennen. 
 
 
Helsingissä 29.10.2020 
Karola Baran 
Temen toiminnanjohtaja 
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