
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD) 
 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN  2022 
 
Aika: Sunnuntaina 29.5.2022 klo 12-14.30 
 
Kokoukseen voi osallistua liiton tiloissa Helsingissä (Pieni Roobertinkatu 16, Helsinki, 6. krs) TAI 
etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa toimivat mikrofoni, 
kaiutin ja kamera. 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollista kaikille kokoukseen osallistuville ääni- ja läsnäolo-oikeuden 
toteamiseksi LA 28.5. klo 12 mennessä. Ilmoittautumiset tänne: 
https://link.webropolsurveys.com/S/195F61B7DEB0564A 
 
STODin sääntöjen 13 § mukaan oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää enintään yhdellä valtakirjalla. 
Oikeaksi todistettu valtakirja on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja lähetettävä 
allekirjoitettuna sähköpostitse LA 28.5. klo 12 mennessä: savel@teme.fi 
 
Tämä esityslista, vuosikertomus 2021 ja toimintasuunnitelma 2022 ovat luettavissa STOD:n 
verkkosivuilla www.teme.fi/fi/stod/vuosikokous/ 
Tilinpäätös ja talousarvio lähetetään pyynnöstä sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille. 
Tilaukset savel@teme.fi 
 
Huomaa esityslistalla oleva sääntömuutos. 
 
Kokous on avoin kaikille STODin jäsenille. STODin hallitus toivottaa jäsenet tervetulleiksi 
vuosikokoukseen. Kokousväki on tervetullut kattojärjestön Temen vuosikokoukseen sekä iltajuhlaan G 
Livelabissa, jossa Teme jäsenliittoineen jakaa useita palkintoja. 
 
 
Esityslista 
 
1 § Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
2 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
3 § Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 
4 § Vuosikertomus 2021 
 
5 § Tuloslaskelma ja tase 31.12.2021 
Talouspäällikkö esittelee. 
 
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen järjestön hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille 
 
7 § Toimintasuunnitelma 2021 
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8 § Päätetään liiton luottamushenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2021 
Hallitus esittää palkkioiksi: 
-puheenjohtaja 70 euroa/kokous + 100 euron kuukausikorvaus 
- sihteeri 60 euro/ kokous 
- hallituksen jäsen 50 euroa/kokous 
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. 
 
9 § Jäsenmaksut 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: 
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. 
 
10 § Talousarvio vuodelle 2022 
 
11 § Hallituksen valinta 
Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä. Heidän 
toimikautensa on 2 vuotta. 
 
Valitaan puheenjohtaja, joka on ollut Lija Fischer. 
 
Erovuorossa ovat Anna-Maria Klintrup, Hanna Ojala, Mikko Rautiainen ja Ville Virkkunen. 
 
Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat toisen vuoden David Robertson, Satu Linnapuomi, Minna 
Nurmelin ja Iira Halttunen.  
 
Hallituksen ulkopuolisia opiskelijakentän edustajia ovat olleet Rasmus Arikka ja Jaakko Kiljunen. 
Hallitus kutsuu opiskelijakentän edustajat jatkossakin hallitukseen. 
  
12 § Sääntömuutos vuotta 2023 koskien 
Hallitus ehdottaa muutettaviksi sääntöjen pykäliä 6 ja 14 seuraavasti: 
 
Pykälän 6 muutos: 
 
”6 § Jäsenmaksun suuruuden ja perimistavan päättää vuosikokous. Jäsenen pitkäaikaisen sairauden, 
työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia hallitus voi vapauttaa hänet jäsenmaksusta kokonaan tai 
osittain tai määräajaksi. Eläkkeelle jääneeltä jäseneltä ei peritä jäsenmaksua.” 
 
Esitys: Pykälän viimeinen lause esitetään poistettavaksi ja eläkeläisille esitetään samaa jäsenmaksua 
kuin opiskelijajäsenille: 38 euroa vuodessa vuoden 2023 alusta lukien, jolloin tarvittava sääntömuutos 
on ehtinyt astua voimaan. Sääntömuutoksen myötä eläkeläisjäsenten jäsenpalvelut ja -oikeudet eivät 
muutu. He saavat liiton jäsenkortin ja alennuksia mm. teatterilipuista, kutsut liiton tilaisuuksiin, 



jäsenkirjeet ja tarvittavat neuvonnan mm. sosiaaliturvaa koskien, kuten opiskelijat saavat työelämää ja 
-harjoittelua koskien.  
 
Taustaksi jäsenkokoukselle jäsenmaksusta päätettäessä: 
STODin jäsenmäärä on 382. Jäsenistä työikäisiä varsinaisia jäseniä on 239, eläkkeellä 117 jäsentä, 
opiskelijoita 19, kunniajäseniä 7. Eläkeläisten osuus on suhteellisen suuri, mikä on hieno asia, sillä se 
kertoo sitoutumisesta liittoon.  
Jäsenrakenne vaikuttaa jäsenmaksukertymään ja Temessä on päätetty purkaa vuodesta 2012 
ylläpidetyt takuuosuudet (jotka vastasivat jokaisen jäsenjärjestön jäsenmaksukertymää vuonna 2012, 
myös STODin). Jäsenrakenteen muutoksen myötä STODin jäsenmaksukertymä on tänä vuonna noin 
1000 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Se on merkittävä summa STODin niukassa taloudessa, joten 
STODin hallitus esittää sopeuttamistoimena, että eläkeläisjäseniltä perittäisiin sama vuosijäsenmaksu 
kuin opiskelijajäseniltä, 38 euroa vuodessa 2023 alusta lukien.  
 
Pykälän 14 muutos: 
 
”14§ Hallitus  
Hallituksen toimintakausi on varsinaisten vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu 
puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi 
siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.  
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä 
valitsee tai kutsuu sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarvittavat muut toimihenkilöt. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, 
johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.  
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle kuitenkin 
aina silloin, kun vähintään kolme (3) jäsentä pyytää sitä.” 

Esitys: Ensimmäisen kappaleen lausetta ”Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan 
varsinaista jäsentä” esitetään muutettavaksi muotoon: Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 - 8 
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää vuosikokous todettuaan ehdokkaiden 
määrän. 
Muu teksti pykälässä säilyisi ennallaan. Tämä joustavoittaisi hallituksen valintaa. Erovuorossa olisi 
kahden vuoden välein 2-4 henkilöä. 
 
Liiton nykyiset säännöt kokonaisuudessaan: 
 https://www.teme.fi/wp-content/uploads/2019/10/stodsaannot.pdf  
 
13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta  
Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppila. 
 
14 § Temen liittokokous 
Nimetään enintään 7 edustajaa Temen vuosikokoukseen SU 29.5. klo 15.30 G Live labissa Helsingissä ja 
valitaan Temen hallitukseen ehdotettavat jäsenet. Kokousväki on tervetullut Temen vuosikokoukseen 
sekä kokouksen jälkeen alkavaan iltajuhlaan. 
 
15 § Muut esille tulevat asiat 
 
16 § Kokouksen päättäminen 
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