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Kokouksen esityslista 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Temen puheenjohtaja Atro Kahiluoto avaa kokouksen. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaan jäsenjärjestöjen hallituksille sähköpostitse 29.10.2020. 
 
Tarkastetaan laillisuus, päätösvaltaisuus, jäsenjärjestöjen valtakirjat sekä läsnäolijat (sulkeissa on 
kokousedustajien enimmäismäärä): 
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. Hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksettavat palkkiot 2021 
Hallitus esittää, että palkkiot pysyvät ennallaan: 
 
Hallituksen puheenjohtajan palkkio 84,- ja jäsenelle 60,- kokoukselta 
Puheenjohtajalle 600,- kuukausikorvaus ja varapuheenjohtajille kummallekin 200,- 
Hallituksen nimeämille työryhmille, kuten TES-työryhmät ja Metelin toimitusneuvosto: puheenjohtaja 42,- 
ja jäsen 30,- kokoukselta. 
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. 
 
6. Liittomaksut 2021 
Hallitus esittää muutoksia liittomaksuihin eli jäsenmaksuihin: 
 
T-kassaan kuuluvan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 1,6 %; minimimaksu 19,-/kk. 
Vuosijäsenmaksu ilman t-kassan jäsenyyttä A- ja Y-jäsenille 200, D-jäsenille 180,- sekä opiskelijajäsenelle 
38,-.  
 
7. Talousarvio 2021 ja jäsenjärjestöille palautettavat maksuosuudet 
Talousarvio ja liittomaksuosuudet esitellään kokouksessa. 
 
Talouspaperit lähetetään ilmoittautuneille kokousedustajille viikkoa ennen, myöhemmin ilmoittautuneille 
pyynnöstä (tilaukset: savel@teme.fi) 
 

8. Toimintasuunnitelma 2021 
Toimintasuunnitelma on Temen verkkosivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta: 
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/saannot/ Samalla sivulla ovat myös esityslista ja säännöt. 
 
 

https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/saannot/


9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2021 
Hallitus esittää samoja tilintarkastajia kuin edellisinä vuosina: 
Tilintarkastusrengas oy - vastaavana tilintarkastajana Lotta Kauppila KHT ja 
NeonAudit Oy - vastaavana tilintarkastajana Esa Rusanen KHT 
 
10. Sääntömuutos 
 
Hallitus esittää, että 12 § loppuun lisätään yksi kappale kokoustapaan liittyen: 
 
Pykälän 12 nykyinen muotoilu (suora lainaus): 
”Liittokokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä kokouksia. Varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous 
huhti–toukokuun aikana ja syyskokous loka–joulukuun aikana, molemmat hallituksen määrääminä päivinä.  
 
Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/3 
jäsenjärjestöistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouksen ajan ja 
paikan määrää hallitus.  
 
Varsinaisesta kokouksesta toimitetaan kirjallinen kutsu jäsenjärjestöille vähintään 30 vuorokautta ennen 
kokousta ja muista kokouksista vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava 
kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
Jäsenjärjestöt sekä jäsenjärjestöjen jäsenvelvoitteensa täyttäneet ja erääntyneet liittomaksunsa maksaneet 
varsinaiset jäsenet voivat tehdä aloitteita varsinaiselle liittokokoukselle. Aloitteet on esitettävä hallitukselle 
kirjallisesti vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta, hallituksella on velvollisuus valmistella asia 
liittokokouksen käsittelyä varten.” 
 
Lisäys ym. pykälän loppuun: 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. 
 
11. Muut asiat 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 


