
Elokuvan ja median ammattilaiset ry (ELMA) 
 

KUTSU ELMAN VUOSIKOKOUKSEEN 2022 
 
Aika: Sunnuntaina 29.5.2022 klo 13-15 
 
Kokoukseen voi osallistua liiton tiloissa Helsingissä (Pieni Roobertinkatu 16, Helsinki, 2. krs) TAI 
etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa toimivat mikrofoni, 
kaiutin ja kamera. 
 
Kokous on avoin kaikille ELMAn jäsenille. Kokousväki on tervetullut osallistumaan myös 
kattojärjestö Temen vuosikokoukseen ja iltajuhlaan G Livelabissa (talon alakerrassa), jossa jaetaan 
ensimmäistä kertaa yksittäiselle tekijälle alan ammattilaisten ehdotuksesta Klaffi-palkinto 
Kopioston maksamista av-alan tekijänoikeuskorvausksista. 
 
Jokaisen osallistujan tulee ilmoittautua osallistumis- ja äänioikeuden toteamiseksi viimeistään  
PE 27.5. klo 16 mennessä täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/BA782D29430E747C 
 
Tämä on Elman ensimmäinen vuosikokous. Elma on rekisteröity 14.2.2022 ja hyväksytty Temen 
jäseneksi 18.2.2022. Äänioikeus vuosikokouksessa on jokaisella jäsenellä (varsinaisella kaksi, 
opiskelijalla yksi ääni). Tervetuloa osallistumaan, keskustelemaan ja tapaamaan kollegoita. 
 
Kokouskutsu, esityslista, toimintasuunnitelma ja säännöt ovat ELMAn verkkosivuilla:  
https://www.teme.fi/fi/elman-saannot-ja-vuosikokous-2022/  
 
ELMAn puheenjohtaja Eddy Tihane toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen. 
 
Esityslista 
 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan läsnäolijat 
Puheenjohtaja avaa kokouksen 
 
2. Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
4. Talousarvio vuodelle 2022 
 
5. Toimintasuunnitelma 2022 
 
6. Jäsenmaksut vuonna 2022 
Vahvistetaan Temen syysliittokokouksen jäsenmaksupäätökset: 
A-jäsenille 1,6 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta sisältäen työttömyyskassamaksun, joka on 
vähintään 19,-/kk eli 228,-/vuosi. 
 
Vuosijäsenmaksut ilman työttömyyskassan jäsenyyttä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/BA782D29430E747C
https://www.teme.fi/fi/elman-saannot-ja-vuosikokous-2022/


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. 
 
7. Hallituksen palkkiot 
Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkioita 30,-/kokous 
vuoden 2023 alusta lukien (ei vielä käynnistysvuonna 2022). 
 
8. Hallituksen valinta 
Valitaan puhenjohtaja kaksivuotiskaudelle. Puheenjohtajana on toiminut Eddy Tihane. 
 
Valitaan sääntöjen mukaan 5 varsinaista jäsentä, joista puolet on vuoden päästä erovuorossa 
arvan ratkaistessa. 
 
9. Valitaan toiminnantarkastajat 
Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 
Temen talouspäällikkö avustaa toiminnantarkastamisessa. 
 
10. Muut mahdolliset asiat 
Valitaan 4 kokousedustajaa kattojärjestön Temen liittokokoukseen 29.5. klo 15.30 G Livelabissa 
(talon alakerrassa) edustamaan ELMAa valtakirjalla. Nimetään 1-2 ehdokasta Temen hallitukseen, 
joita valtakirjaan nimetyt kokousedustajat esittävät Temen hallitukseen. 
 
Kokousväki on tervetullut Temen vuosikokoukseen ja sen jälkeen pidettävään iltajuhlaan G 
Livelabissa, jossa jaetaan Klaffi-palkinto (Kopioston av-alan tekijänoikeusrahoista), 
suunnittelijoiden Säde-palkinnot sekä Tanssin ja Sirkuksen Maineteko-palkinnot. Tarjolla on 
ruokaa ja viiniä. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
Terveisin Elokuvan ja median ammattilaiset ry:n puheenjohtaja 


