
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n liittokokous 2021 
 
KUTSU JA ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) sääntömääräiseen 
kevätliittokokouksen  sunnuntaina 16.5.2021 klo 15. 
 
 
Kokoustapa ja ilmoittautumiset 
Kokous järjestetään etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa 
toimivat mikrofoni, kaiutin ja kamera. Mikäli tarpeen, muutama kokousedustaja voi osallistua 
kokoukseen Temen toimistolla tietokoneen ääressä. 
 
PRH:n hyväksymät säännöt mahdollistavat jatkossakin etäkokoukset. Tässä varmuuden vuoksi 
puhelinnumero, johon voi soittaa, jos teknisiä ongelmia ilmenee: 050 539 0746. 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen kaikille kokoukseen osallistuville ääni- ja läsnäolo-
oikeuden toteamiseksi sekä kutsulinkin saamiseksi sähköpostiin. 
Kutsulinkki kokoukseen läheteään kokouspäivän aamuna. 
 
Vain ilmoittautuneille lähetetään kutsulinkki ja äänestyslinkit. ILMOITTAUTUMISET: 
https://link.webropolsurveys.com/S/0FF810BA86479B15 
 
Osallistujat ja valtakirjat 
Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat, kuten vuosikertomus ja tilinpäätös 2020 sekä hallituksen 
valinta. 
 
Jäsenjärjestöt vastaavat edustajien mahdollisista osallistumiskustannuksista. Hallitusten 
yhteyshenkilö hoitaa jäsenjärjestöjen valtakirjat ilmoittautumisten perusteella. 
 
Jäsenjärjestöt nimeävät edustajat Temen liittokokoukseen Temen sääntöjen (14 §) mukaan: 
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 
Teatterialan Ammattilaiset 13 
 
Temen hallituksen jäsen edustaa Temeä eikä voi edustaa jäsenjärjestöä. Hän on tervetullut 
kokoukseen, kunhan ennakkoilmoittautuu. 
 
Kokousmateriaalit ja säännöt  
Uudet säännöt ovat voimassa ja vahvistavat sen, että kokous voidaan järjestää etänä 
 
Esityslista, vuosikertomus ja säännöt ovat Temen verkkosivuilla: 
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/saannot/ 
Tilinpäätös lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikko ennen kokousta. 
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ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton liittokokouksessa 16.5.2021 
 
1. Kokouksen avaus  
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan läsnäolijat ja valtakirjat: 
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) 
Teatterialan Ammattilaiset  (13) 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
5. Vuosikertomus 2020 
Temen verkkosivuilla: https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/saannot/ 

 
6. Tilinpäätös 31.12.2020 ja tilintarkastajien lausunto 
Toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. 
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille päättyneeltä 
tilikaudelta 

 
8. Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta 
Puheenjohtajisto on ollut 2020: 
puheenjohtaja Atro Kahiluoto 
varapuheenjohtajat Inka Loppi ja Joona Mielonen 
 
9. Hallituksen jäsenten valitseminen 
Sääntöjen mukaan voidaan valita 10 - 16 hallituksen jäsentä. 
Hallituksen kokoonpano 2020: https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/hallitus/ 
 
10. Muut asiat 

 
11. Kokouksen päättäminen 
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