Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme
Kutsu Temen syysliittokokoukseen 2021
KOKOUSKUTSU
Aika: 7.11.2021 klo 12
Paika: Hybridikokous – etänä zoomissa tai läsnäolevana Temen toimistolla os. Pieni
Roobertinkatu 16, 2. krs, Helsinki.
Jäsenjärjestöt nimeävät kokoukseen edustajansa ja ilmoittavat heidät Anne Saveljeffille,
joka tekee valtakirjat ja lähettää esityslistan ja talouspaperit kokousedustajille.
Jäsenjärjestöt vastaavat kokousedustajiensa matkakustannuksista.
Edustajamäärät Temen sääntöjen mukaan:
13 jäsentä - Teatterialan Ammattilaiset
11 - Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät
11 - Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat
7 - Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit
6 - Lavastus- ja pukusuunnittelijat
6 - Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat
2 - Elokuvakoneenhoitajien yhdistys
Jokainen osallistuja ennakkoilmoittautuu tässä linkissä 1.11. mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/449DE43A3A509F97
Zoom-kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille PE 5.11.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaan jäsenjärjestöjen hallituksille sähköpostitse 6.10.2021.
Tarkastetaan laillisuus, päätösvaltaisuus, jäsenjärjestöjen valtakirjat sekä läsnäolijat (sulkeissa on
kokousedustajien enimmäismäärä):
Teatterialan Ammattilaiset (13)
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät (11)
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat (11)
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit (7)
Lavastus- ja pukusuunnittelijat (6)
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat (6)
Elokuvakoneenhoitajien yhdistys (2)
3. Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Työttömyyskassan vaihto Avoimeen työttömyyskassaan 1.1.2022
Hallitus esittää, että Teme siirtää työttömyyskassapalvelun perusteilla olevaan Avoimeen
työttömyyskassaan, A-kassaan.
Taustaksi & perusteluna:
Uuden A-kassan muodostavat Teollisuuden työttömyyskassa, Rakennusalan työttömyyskassa ja
työttömyyskassa Finka, johon kuuluu mm. Muusikkojen liiton, Journalistiliiton ja Näyttelijäliiton
jäseniä. Uusi A-kassa aloittaa 1.1.2022 ja siinä olisi noin 200 000 jäsentä.
Temeläiset tulevat olemaan samassa työttömyyskassassa muiden luovien alojen palkansaajien ja
freelancereiden kanssa. Temen jäsenet saisivat hakemuksilleen yhdenvertaisen käsittelyn ja tulkinnan
muiden luovien alojen freelancereiden, taiteilijoiden ja työntekijöiden rinnalla.
A-kassasta tulee suurehko kassa, joten sen talous kestää työttömyyden suhdannevaihtelut. Suuri koko
takaa paremmat vaikutusmahdollisuudet myös esimerkiksi lakimuutoksiin liittyen.
Kassan jäsenmaksu tulee olemaan euromääräinen kuukausimaksu. Se pyrkii olemaan kilpailukykyinen
YTK-kassaan verrattuna ja edullisempi kuin nykyisen ETTK-kassan jäsenmaksu, joka noussee ensi
vuonna. Työttömyyden suhdannevaihtelut eivät vaikuttane kovin suuresti A-kassan jäsenmaksuun.
Uusien jäsenten liittyminen A-kassaan voi alkaa 1.1.2022. Selvitämme parasta aikaa miten jäsenten
joukkosiirto onnistuu yksinkertaisimmin ja Finanssivalvonnan hyväksymällä tavalla. Tiedotamme tästä
heti, kun viranomainen vahvistaa asian.
Siirto vanhasta kassasta uuteen tehdään siis joko ns. joukkosiirtona jäsenen suostumuksella tai
yksittäin jokaisen jäsenen omasta toimesta, mutta tämä hoidetaan turvallisesti niin, että kenenkään
työttömyysturva vaarannu. Ansiosidonnaiset päivät säilyvät, samoin kerätyt työssäoloehtoviikot.
Liittyminen tai siirtyminen A-kassaan ei ole pakollista, sillä jokainen päättää työttömyysturvastaan itse.
Siirtoa uuteen kassan ei voi tehdä jos:
- on kokonaan työtön, muutoin työmarkkinoiden ulkopuolella, kuten sairas, perhevapaalla, opiskelija
ilman työsuhdetta tai apurahatyössä
- jäsenmaksut ovat rästissä
Kenenkään työttömyysturva ei vaarannu muutoksen seurauksena. A-kassaan siirron voi tehdä heti, kun
on lyhytkin työsuhde. Jäsen pysyy nykyisen työttömyyskassansa jäsenenä niin kauan kuin esim.
kokoaikainen työttömyys tai lomautus jatkuu. Jäsen itse päättää siirtymisestään/liittymisestään Akassaan.
6. Liittomaksut 2022
Hallitus esittää, että liittomaksu (eli jäsenistön maksamat jäsenmaksut) säilyvät samoina kuin vuonna
2020:
- 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. Hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksettavat palkkiot 2022
Hallitus esittää palkkioiksi:
-

-

Hallituksen puheenjohtajan palkkio 84,- ja jäsenelle 60,- kokoukselta
Puheenjohtajalle 600,- kuukausikorvausta ja varapuheenjohtajille 200,- kummallekin.
Puheenjohtajan erottua kesäkuussa, hänen kuukausikorvauksensa jaetaan tasan
varapuheenjohtajien kesken.
Hallituksen nimeämille työryhmille, toimitusneuvosto: puheenjohtaja 42,- ja jäsen 30,kokoukselta. TES-työryhmälle esitetään korotusta: 60,- /jäsen/kokous
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

8. Talousarvio 2022 ja jäsenjärjestöille palautettavat maksuosuudet
Talousarvio ja liittomaksuosuudet esitellään kokouksessa.
Talouspaperit lähetetään ilmoittautuneille kokousedustajille 1.11.
Hallitus esittää, että jäsenjärjestöjen maksuosuuksia päivitetään.
Esityksen taustaksi:
Uudistusta on kaivattu, koska nykyinen malli on monimutkainen ja siihen sisältyy useita elementtejä,
jotka on alun perin tarkoitettu tilapäisiksi korjausliikkeiksi, kuten esim. takuutasot. Takuutasot ovat
perustuneet vuoden 2012 tilanteeseen eikä perusteet ole enää tasapuoliset, sillä jäsenjärjestöjen
jäsenmäärät ovat kehittyneet eri suuntiin. Uutta mallia on työstetty yhteistyössä jäsenjärjestöjen
kanssa.
Ehdotuksessa kunkin jäsenjärjestön osuus koostuu euromääräisestä osuudesta sekä
prosenttiosuudesta. Kiinteä osuus turvaa pienten jäsenjärjestöjen toimintaedellytykset, ja muuttuva
osuus lisää jäsenjärjestöjen tuloja jäsenmaksutulojen kasvaessa. Tarvittaessa molempia elementtejä
voidaan muuttaa.
9. Toimintasuunnitelma 2022
Toimintasuunnitelma on Temen verkkosivuilla viikkoa ennen kokousta
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous/
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2022
Hallitus esittää samoja tilintarkastajia kuin edellisinä vuosina:
Tilintarkastusrengas oy - vastaavana tilintarkastajana Lotta Kauppila KHT ja
NeonAudit Oy - vastaavana tilintarkastajana Esa Rusanen KHT
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

