
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (STST) 
KUTSU STST:n vuosikokoukseen 2022 
 
Aika: Sunnuntaina 29.5.2022 klo 12-15 
 
Kokoukseen voi osallistua liiton tiloissa Helsingissä (Pieni Roobertinkatu 16, Helsinki, 5. krs) TAI 
etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa toimivat mikrofoni, 
kaiutin ja kamera. 
 
Kokous on avoin kaikille STST:n jäsenille. Kokousväki on tervetullut osallistumaan myös 
kattojärjestö Temen vuosikokoukseen ja iltajuhlaan G Livelabissa (talon alakerrassa) samana iltana, 
jossa jaetaan mm. Maineteko-palkinnot. 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollista kaikille kokoukseen osallistuville ääni- ja läsnäolo-
oikeuden toteamiseksi PE 27.5. klo 16 mennessä tänne: 
https://link.webropolsurveys.com/S/7C6C62B77075D026 
 
Järjestön sääntöjen 7 § mukaan järjestön kokouksissa on ammattilaisjäsenellä (varsinaisella 
jäsenellä) kaksi (2) ääntä, minkä lisäksi hän saa äänestää valtakirjaa käyttäen kahdella (2) äänellä. 
Opiskelijajäsenellä on yksi (1) ääni, minkä lisäksi hän saa äänestää valtakirjaa käyttäen yhdellä (1) 
äänellä. Toisin sanoen kokousedustajalla voi olla yksi valtakirja. 
Oikeaksi todistettu valtakirja on lähetettävä allekirjoitettuna sähköpostitse PE 27.5. klo 16 
mennessä: savel@teme.fi ääni- ja läsnäolo-oikeuden toteamiseksi. 
 
Kokousmateriaalit ovat STST:n verkkosivuilla: https://www.teme.fi/fi/stst/vuosikokous/  
STST:n hallitus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen. 
 
ESITYSLISTA 
 
1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan läsnäolijat 
 
2 § Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
 
3 § Esityslistan mukaisen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
4 § Vuosikertomus 2021 
 
5 § Tilinpäätös 31.12.2021 
Tilintarkastajien lausunto  
 
6 § Vahvistetaan tilinpäätös 
Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 
7 § Toimintasuunnitelma 2022 
 
8 § Talousarvio 2022 
Talousarvioon sisältyy hallituksen esitys maksettavista palkkioista, jotka vuosikokouksen tulee päättää:  

https://link.webropolsurveys.com/S/7C6C62B77075D026
mailto:savel@teme.fi
https://www.teme.fi/fi/stst/vuosikokous/


Puheenjohtaja 100,-/kokous ja vuosipalkkiona 2000,-.  
Sihteeri 65,-/kokous.  
Varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen 40,-/kokous. Jos varapuheenjohtaja toimii kokouksen 
puheenjohtajana 65,-/kokous.  
Hallituksen nimeämille ja vahvistamille työryhmien kokouksiin osallistuville 25,-/kokous.  
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.  
 
9 § 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: 
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 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle 
Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
 
Puheenjohtajana toiminut Veera Lamberg ei ole käytettävissä jatkokaudelle. 
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Reetta Aarre-Ahtio, Petri Saunio, Hannaleena Markkanen ja 
Saara-Elina Partanen. Valitaan neljä jäsentä. 
 
Hallituksessa jatkavat toisen vuoden Henna Kaikula, Sakari Männistö, Elina Häyrynen ja Sanni Kriikku. 
 
11 § Valitaan kaksi varajäsentä hallitukseen  
He ovat olleet Antti Nieminen ja Anna Koskela. 
 
12 § Hallituksen keskuudesta valitaan liiton varapuheenjohtaja 
Hän on ollut Sanni Kriikku. 
 
13 § Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö 
Esitetään Lotta Kauppilaa ja Tilintarkastusrengas oy:tä. 
 
14 § Muut asiat  
Valitaan STST:n edustajat Temen liittokokoukseen 29.5. klo 15.30, joka pidetään talon alakerrassa, G 
Livelabissa. STST:llä on oikeus 11 edustajaan. Valitaan Temen hallitukseen esitettävät henkilöt.  
Kokousväki on tervetullut Temen vuosikokoukseen ja sen jälkeen pidettävään iltajuhlaan, jossa jaetaan 
Tanssin ja Sirkuksen mainetekopalkinnot, Säde-palkintoja ja ensi kertaa Kopioston 
tekijänoikeuskorvauksista jaettava Klaffi-palkinto. 
 
Huomaa uudistunut Liitos-lehti verkossa https://www.teme.fi/fi/liitos/  
 
15 § Kokouksen päättäminen 
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