
Teatterialan Ammattilaiset TAM ry. Teaterbranchens Yrkesfolk TYF rf. 
 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2021 

 
Aika: 16.5.2021 klo 12:00 

Kokoustapa: Pääosin etänä zoomissa. Muutamalle jäsenelle järjestetään 

mahdollisuus osallistua liiton toimistolla kokoukseen tietokoneen äärellä. 

 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollista kaikille kokoukseen osallistuville 

ja se tulee tehdä pe 14.5. klo 16 mennessä. Tämä tehdään terveysturvallisuuden ja teknisten 

kokousedellytysten varmistamiseksi sekä ääni- ja läsnäolo-oikeuden toteamiseksi. 

 

Ilmoittautuminen kokoukseen alla olevan linkin kautta:  

https://link.webropolsurveys.com/S/63E4C871DB66EF18 
 

Etäkokoukseen tarvittava osallistumislinkki lähetetään vain ilmoittautuneille – lauantaina 15.5. 

 

Lähikokous järjestetään liiton toimistolla Helsingissä, osoitteessa Hietaniemenkatu 2, mutta emme suosittele 

kenellekään paikan päälle saapumista vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. 
 

Etäyhteyteen käytettävä Zoom-palvelun käyttö edellyttää tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa toimii 

kaiutin ja mikrofoni sekä mielellään myös kamera. Zoomin voi ladata kutsulinkistä tai verkosta: 

https://zoom.us  Etäkokoustaminen toimii parhaiten sovelluksella, mutta käyttö onnistuu myös selain-

ohjelmilla (chrome, firefox ym.). 

 

TAM järjestää vuosikokouksen 2021 pääosin etänä, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä 

yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Väliaikaisesti 

voimassaoleva poikkeuslainsäädäntö mahdollistaa tämän (4§): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677 
 

TAM:n sääntöjen 13 § mukaan jäsen voi oman äänensä lisäksi äänestää korkeintaan viidellä (5) valtakirjalla. 

Oikeaksi todistetut valtakirjat on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja etäosallistujien on lähetettävä 

ne sähköpostitse viimeistään pe 14.5. klo 16 osoitteeseen: savel@teme.fi.  
 

Lähikokoukseen osallistuvat toimittavat valtakirjat liiton toimistolle tarkastettaviksi vähintään 20 minuuttia 

ennen kokouksen alkamista. 
 

Kokouskutsu/esityslista, vuosikertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 ovat luettavissa: TAM:n 

verkkosivuilla: https://www.teme.fi/fi/tam/vuosikokous/ 
 

Tilinpäätös ja talousarvio lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille kokouskutsulinkin kanssa 15.5. 

Ekologisuussyistä emme postita kokouspapereita. Talouspaperit postitetaan pyynnöstä viikkoa ennen 

kokousta, tilaukset osoiteesta: savel@teme.fi. 
 

 

Kokous on avoin kaikille TAM:n jäsenille. Emme suosittele saapumista, mutta mikäli et voi osallistua 

etäyhteyden välityksellä, TAM maksaa matkat jäsenille talon koon mukaan seuraavasti: kahdelle alle 20 

henkilön teatterissa ja suuremmissa neljälle, halvimman matkustustavan mukaan. Matkat maksetaan 

jälkikäteen kuittia ja matkalaskua vastaan. Jos olet ilman työnantajaa, käänny matkakustannusten osalta 

hallituksen puoleen: tam.hallitus@teme.fi  
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Esityslista 
 

1 § Kokouksen avaus  
Käydään läpi hybridikokouksen kokouskäytännöt ja toiminta mahdollisessa 

yhteyshäiriötilanteessa. 
 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

3 § Esityslistan hyväksyminen  
 

4 § Kokousvirkailijoiden valitseminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 

5 § Vuosikertomus 2020 
 

6 § Tilinpäätös ja tase 31.12.2020 
Tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus toimitetaan etukäteen ilmoittautuneille ja jaetaan kokouksessa 

näytölle.  
 

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille  
 

8 § Toimintasuunnitelma 2021 
 

9 § Talousarvio vuodelle 2021 
 

10 § Jäsenmaksut 2021 
Vahvistetaan Temen syysliittokokouksen jäsenmaksupäätökset. Vahvistetaan Temen syysliittokokouksen 

2020 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.  

Maksimijäsenmaksu on 700,-/vuodessa. 

 

 

11 § Hallituksen kokouspalkkiot, puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot  
Hallitus esittää palkkioita seuraavasti:  
-Puheenjohtajan korvaus 400€/kk 
-Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (riippumatta siitä toimiiko tämä kokouksen puheenjohtajana) palkkio 

80e/kokous (varapuheenjohtajina toimivat hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet) 
-Kokoussihteerin (kokouksen sihteerinä toimii hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen) palkkio 

100e/kokous 
-Taloussihteerin palkkio 85e/kokous - hallituksen jäsenen palkkio 60e/kokous - killanvetäjän palkkio 

50e/kokous (max 6 kokousta vuosi/kilta) 
 

Hallituksen erikseen nimeämät toimikunnat: 
 - valiokunnat ja jaostot 40e/kokous 
-aihekohtaiset työryhmät: vetäjä 40e/kokous, jäsen 30e/kokous 
 



12 § Puheenjohtaja 

Valitaan puheenjohtaja. Puheenjohtajana on edellisen 2vuotiskauden toiminut Antti Hosia. 
 

13 § Hallituksen jäsenet  
Valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet kaudella 2019-2021: 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Matti Kanervo   - Esa Tynkkynen 

Matti Liukkonen - Juuso-Matias Maijanen 

Inka Loppi  - Marja-Leena Niittymäki 

Miika Suomalainen - Pasi Kuronen 

Mia Väkelä  - Luc Gérardin 

 

Hallituksessa jatkavat vuoden 2022 liittokokoukseen asti: 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Marja Davidsson  –  Esko Tynkkynen 

Matti Hirvonen   –  Miika Storm 

Roosa Halme   –  Elina Lajunen 

Suvi-Tuuli Höglund  –  Annastiina kekäläinen 

Susanna Metsälä  – Matti Heikkilä 

 

Varapuheenjohtajat hallitus valitsee keskuudestaan. 

 

14 § Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.  

Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppila. 

 

15§ Sääntömuutos 

Hallitus esittää sääntömuutosta etäkokoustamisen mahdollistamiseksi (12§), säännöissä esiintyvän 

"varamies"-muotoilun nykyaikaistamista (10§)  sekä kannatusjäsenen kategoriaa poistettavaksi (5§), koska 

K-jäseniä ei ole ollut vuosiin eivätkä he saa jäsenpalveluita. 

 

–Muutetaan 5§:n jäsenlajeja koskeva lause muotoon: "Liitolla on varsinaisia jäseniä sekä opiskelija-, yrittäjä- 

ja kunniajäseniä." 

 

–Muutetaan 10§:n tilintarkastajan valintaa koskeva kohta muotoon: 

"- valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja" 

–Muutetaan 12§ muotoon: "Liittokokouskutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenille sähköisesti tai kirjeitse 

hallituksen päätöksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava 

kokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen yksimielisesti 

niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokoukseen on tällöin 

voitava saada yhteys puhelimitse. Mikäli yhteys kokoukseen katkeaa, etänä olevan kokousedustajan 

pyynnöstä puheenjohtaja keskeyttää kokouksen siihen saakka, kunnes katkennut yhteys saadaan taas 

toimimaan." 

16 § Temen edustajisto 
Edustajisto valitaan 1-vuotiskaudelle. TAM:lla on oikeus 13 kokousedustajaan Temen liittokokouksissa. 

Temen kevätliittokokous pidetään 16.5.2021 klo 15 
 

17 § Muut esille tulevat asiat  
 

18 § Kokouksen päättäminen 
 



 

 

V A L T A K I R J A   
13§: Oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää korkeintaan 5 valtakirjalla. 
 

 

Valtuutan _____________________________________ osallistumaan ja käyttämään 

äänivaltaa    Nimi tekstaten 
 

Teatterialan Ammattilaiset TAM ry:n vuosikokouksessa Helsingissä su 7.6.2020 
 

Paikka ja päiväys: _________________________ 
 

 

______________________________                _____________________________ 
Valtakirjan antaja /nimen selvennys  Valtuutettu / nimen selvennys 
 

Todistavat: 
 

_______________________________                        _____________________________ 
 

 

 

 

 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- 
 

 

 

 

 

 

V A L T A K I R J A   
13§: Oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää korkeintaan 5 valtakirjalla. 
 

 

Valtuutan _____________________________________ osallistumaan ja käyttämään 
 äänivaltaa    Nimi tekstaten 
 

Teatterialan Ammattilaiset TAM ry:n vuosikokouksessa Helsingissä su 7.6.2020 
 

Paikka ja päiväys: _________________________ 
 

 

______________________________                _____________________________ 
Valtakirjan antaja /nimen selvennys  Valtuutettu / nimen selvennys 
 

Todistavat: 
 

_______________________________                        _____________________________ 
 

 

 

 


