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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2021 
Aika tiistaina 11.5.2021 klo 18 
 
Kokous pidetään etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa 
toimivat mikrofoni, kaiutin ja kamera. Kokous on avoin kaikille SVÄV:n jäsenille. Äänioikeus on 
varsinaisilla jäsenillä.  
 
Jokaisen osallistujan tulee ILMOITTAUTUA osallistumis- ja äänioikeuden toteamiseksi viimeistään 
maanantaina 10.5. täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/0F87E7F8E8603FC8  
 
Kutsulinkki lähetetään vain ilmoittautuneille kaksi tuntia ennen kokouksen alkua. 
 
Tämä kokouskutsu ja esityslista, vuosikertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 ovat SVÄV:n 
verkkosivuilla: https://www.teme.fi/fi/svav/vuosikokous/ 
Talouspaperit meilataan kokouskutsun ohessa ja pyynnöstä viikkoa ennen. Pyynnöt:  
savel@teme.fi 
 
SVÄV:n hallitus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen.  
 
 
Esityslista 
 
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Puheenjohtaja Tomi Suovankoski avaa kokouksen 
 
2. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
 
3. Kokousvirkailijoiden vaali 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa. 
 
4. Vuosikertomus 2020 
 
5. Tuloslaskelma ja tase 31.12.2020 
Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. 
 
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen liittojen hallituksille ja 
muille tilivelvollisille 
 
7. Toimintasuunnitelma 2021 
 
8. Jäsenmaksut 2021 
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Vahvistetaan Temen syysliittokokouksen jäsenmaksupäätökset: 
 
A-jäsenille 1,6 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta sisältäen työttömyyskassamaksun, joka on 
vähintään 19,-/kk eli 228,-/vuosi. 
 
Vuosijäsenmaksut ilman työttömyyskassan jäsenyyttä: 
A-jäsenille 200,-  
D-jäsenille 180,-. D-jäsen on ensisijaisesti jonkin toisen liiton jäsen. 
Y-jäsenille 200,-. Y-jäsen on itsensä työllistävä yrittäjäjäsen (ei työnantajan asemassa). 
O-jäsenille 38,-. O-jäsen on opiskelijajäsen, jonka palveluita rajataan. 
K-jäsenille 200,-. K-jäsen on kannatusjäsen, jolle ei kuulu palveluita.  
 
9. Palkkiot 
Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 50,-/kokous ja muille hallituksen 
jäsenille 35,-/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan 100,- kuukausikorvaus. 
 
10. Talousarvio vuodelle 2021 
 
11. Hallituksen valinta 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
vuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 
 
Valitaan puheenjohtaja. Tomi Suovankoski ei ole käytettävissä ja hallitus esittää puheenjohtajaksi 
Vespa Lainetta. 
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Vespa Laine, Tero Aalto, Essi Santala ja Kaino Wennerstrand 
(ent. Kim Modig). 
 
Hallituksessa jatkavat toisen vuoden Ina Niemelä, Jori Tossavainen, Mika Haaranen ja Viljami 
Lehtonen. 
 
Hallitustyöhön mukaan on kutsuttu opiskelijajäseniä. He ovat olleet Outi Vedenpää ja Satu 
Kankkonen, varajäseninä Elsa Alina Pajula ja Iida Viljanen. 
 
12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta  
Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppila. 
 
13. Muut asiat 
Valitaan 6 kokousedustajaa Temen liittokokoukseen 16.5. klo 15 (etäkokous) ja nimetään 
ehdokkaat Temen hallitukseen. 
 
14. Kokouksen päättäminen 


