
Teatterialan Ammattilaiset TAM ry. Teaterbranchens Yrkesfolk TYF rf. 

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2022 

 
Aika: 15.5.2022 klo 12:00 

Kokoustapa: Hybridikokous, joka toteutetaan yhtäaikaa etänä sekä normaalina 

lähikokouksena. Ennakkoilmoittautuminen on pakollista kaikille kokoukseen 

osallistuville ja se tulee tehdä pe 13.5. klo 16 mennessä. Tämä tehdään teknisten kokousedellytysten 

varmistamiseksi sekä ääni- ja läsnäolo-oikeuden toteamiseksi.  

 

Ilmoittautuminen kokoukseen alla olevan linkin kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/67FC200DDF40473E 

 

Etäkokoukseen tarvittava osallistumislinkki lähetetään vain ilmoittautuneille lauantaina 14.5. 

 

Lähikokous järjestetään liiton toimistolla Helsingissä, osoitteessa Pieni Roobertinkatu 16. Pyydämme 

tulemaan paikan päälle vain täysin terveenä. Toimistolla on rajatut tilat, joten suosittelemme osallistumista 

verkon kautta. 

 

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

kaiutin ja mikrofoni sekä mielellään myös kamera. Zoomin voi ladata kutsulinkistä (lauantaina 14.5.) tai 

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

selain-ohjelmilla (chrome, firefox ym.). 
 

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 13.5. klo 16 osoitteeseen: savel@teme.fi.  
 

Lähikokoukseen osallistuvat toimittavat valtakirjat liiton toimistolle tarkastettaviksi vähintään 20 minuuttia 

ennen kokouksen alkamista. 

 

Kokouskutsu/esityslista, vuosikertomus 2021 ja toimintasuunnitelma 2022 ovat luettavissa TAM:n 

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

Tilinpäätös ja talousarvio lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille kokouskutsulinkin kanssa. 

Ekologisuussyistä emme postita kokouspapereita. Talouspaperit postitetaan pyynnöstä viikkoa ennen 

kokousta, tilaukset osoitteesta: savel@teme.fi. 
 

Kokous on avoin kaikille TAM:n jäsenille. Saavuthan paikalle vain täysin terveenä, kokouksessa on 

maskisuositus. Mikäli et voi osallistua etäyhteyden välityksellä, TAM maksaa matkat jäsenilleen 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 2021 

 

6 § Tilinpäätös ja tase 31.12.2021 

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 2022 

 

9 § Talousarvio vuodelle 2022 

 

10 § Jäsenmaksut 2022 

Vahvistetaan Temen syysliittokokouksen jäsenmaksupäätökset. Vahvistetaan Temen syysliittokokouksen 

2021 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 kokouksen puheenjohtajana) palkkio 80 

€/kokous (varapuheenjohtajina toimivat hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet) 
-Kokoussihteerin (kokouksen sihteerinä toimii hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen) palkkio 100 

€/kokous 
-Taloussihteerin palkkio 85 €/kokous; hallituksen jäsenen palkkio 60 €/kokous; killanvetäjän palkkio 50 

€/kokous (max 6 kokousta/vuosi/kilta) 
 

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

 



12 § Hallituksen jäsenet  

Valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet kaudella 2020-2022: 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Marja Davidsson  –  Esko Tynkkynen 

Matti Hirvonen   –  Miika Storm 

Roosa Halme   –  Elina Lajunen 

Suvi-Tuuli Höglund  –  Leena Peippo 

Susanna Metsälä  – Matti Heikkilä 

 

Hallituksessa jatkavat vuoden 2023 liittokokoukseen asti: 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Matti Kanervo   – Katri Grönwall 

Juuso-Matias Maijanen – Matti Liukkonen 

Inka Loppi  – Kasimir Kurki 

Miika Suomalainen – Pasi Kuronen 

Petriina Suomela – Mia Väkelä 

 

Varapuheenjohtajat hallitus valitsee keskuudestaan. 

 

13 § Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.  

Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppila. 

 

14 § Temen liittokokous 

TAM:lla on oikeus 13 kokousedustajaan Temen liittokokouksessa, joka pidetään 29.5.2022 klo 15.30 

Helsingissä sekä etäyhteydellä zoomissa. 

 

15 § Muut esille tulevat asiat  

 

16 § 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 15.5.2022 

 

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 15.5.2022. 

 

Paikka ja päiväys: _________________________ 

 

 

______________________________                _____________________________ 

Valtakirjan antaja /nimen selvennys  Valtuutettu / nimen selvennys 

 

Todistavat: 

 

_______________________________                        _____________________________ 

 

 

 

 


