Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n liittokokous 2022
KUTSU JA ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) sääntömääräiseen
kevätliittokokouksen sunnuntaina 29.5.2022 klo 15.30.
Paikka: G Livelab Helsinki, Yrjönkatu 3, 00120 Helsinki (Ravintola on Yrjönkadun ja Pienen
Roobertikadun kulmassa, katutasossa)

Kokoustapa
Kokous on ensisijaisesti ”live-tapaaminen”, mutta osallistua voi myös etänä zoom-palvelussa, joka
vaatii tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa toimivat mikrofoni, kaiutin ja kamera.

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen kaikille osallistujille
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen kaikille kokoukseen osallistuville ääni- ja läsnäolooikeuden toteamiseksi sekä kutsulinkin saamiseksi niille, jotka osallistuvat etäyhteydellä.
ILMOITTAUTUMISET viimeistään pe 27.5.: https://link.webropolsurveys.com/S/E1D58DDFFEC5E498

Osallistujat ja valtakirjat
Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat, kuten vuosikertomus ja tilinpäätös 2021 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 (27 jäsentä)
Elokuvan ja median ammattilaiset
4 edustajaa (127 jäsentä)
Lavastus- ja pukusuunnittelijat
6 edustajaa (276 jäsentä)
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat
11 edustajaa ( 1121 jäsentä)
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit
7 edustajaa (382 jäsentä)
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat 6 edustajaa (247 jäsentä)
Teatterialan Ammattilaiset
13 edustajaa (2087 jäsentä)
Temen hallituksen jäsen edustaa Temeä eikä voi edustaa jäsenjärjestöä. Hän on tervetullut
kokoukseen, kunhan ennakkoilmoittautuu.

Kokousmateriaalit ja säännöt
Säännöt, esityslista ja vuosikertomus ovat Temen verkkosivuilla:
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous/

Talouspaperit lähetetään ilmoittautuneiden sähköpostiin noin viikko ennen kokousta.

Iltajuhla kokouksen jälkeen G Livelabissa alkaa noin klo 17
Iltajuhlassa jaetaan palkintoja, kuten Klaffi-palkinto, Säde-palkinnot ja Sirkuksen mainetekopalkinto. Tarjolla on ruokaa ja juomaa.

ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton liittokokouksessa 29.5.2022
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elokuvakoneenhoitajien yhdistys (2 edustajaa)
Elokuvan ja median ammattialiset (4)
Lavastus- ja pukusuunnittelijat (6)
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 2021
Temen verkkosivuilla: https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous/
6. Tilinpäätös 31.12.2021 ja tilintarkastajien lausunto
Toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille päättyneeltä
tilikaudelta
8. Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta
Puheenjohtajan tehtäviä ovat hoitaneet varapuheenjohtajat Essi Santala ja Antti Nieminen.
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
Sääntöjen mukaan voidaan valita 10 - 16 hallituksen jäsentä.
Hallituksen kokoonpano 2022: https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/hallitus/
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

