Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme
Kutsu Temen syysliittokokoukseen 2022
KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Aika: 28.11.2022 klo 12
Paikka: Etänä zoomissa
Temen syysliittokokouksessa käsitellään mm. sääntö- ja jäsenmaksumuutos.
Huom. osallistujien tulee ennakkoilmoittautua kokoukseen.
Temen syysliittokokous järjestetään etänä zoom-yhteydellä. Kokousta varten osallistuja tarvitsee
älypuhelimen, tietokoneen tai padin sekä sähköpostiosoitteen. Mikäli etänä osallistuminen ei ole
teknisesti tai muuten mahdollista, järjestämme mahdollisuuden osallistumiseen ja äänestämiseen
Temen toimistolla, Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki. Live-osallistumisen tarve tulee
ilmoittaa ajoissa Temen tiedottajalle: savel@teme.fi tai puh 050 539 0746.
Temen jäsenjärjestöt nimeävät kokousedustajat Temen liittokokoukseen. Äänioikeus on vain näillä
nimetyillä, valtakirjalla edustavilla kokousedustajilla, jotka jäsenjärjestöjen puheenjohtajat
vahvistavat Temen tiedottajalle valtakirjojen tekemiseksi.
Temen hallituksen jäsenet eivät voi olla kokousedustajia, sillä he edustavat Temeä eivätkä
jäsenjärjestöjä. Temen ja jäsenjärjestöjen hallitusten jäsenet ovat tervetulleita liittokokoukseen,
mutta heillä ei ole äänioikeutta.
Kokousedustajien määrät Temen sääntöjen mukaan:
13 hlöä - Teatterialan Ammattilaiset TAM
11 - Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST
7 - Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD
6 - Lavastus- ja pukusuunnittelijat LP
6 - Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat SVÄV
6 - Elokuvan ja median ammattilaiset ELMA
1 - Elokuvakoneenhoitajien yhdistys EKH

Jokainen osallistuja ennakkoilmoittautuu tässä linkissä viimeistään 25.11.
https://link.webropolsurveys.com/S/DAE7AF1E5AA531DA
*
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Temen puheenjohtaja Antti Mattila avaa kokouksen

2. Tarkastetaan laillisuus, päätösvaltaisuus, valtakirjat ja läsnäolijat
Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaan kuukautta ennen jäsenjärjestöjen hallituksille 28.10.2022.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Sääntömuutos Temen jäsenyydestä
Nykysääntöjen mukaan Temen jäseniä ovat jäsenjärjestöt ja niiden kautta henkilöjäsenet. Hallitus
esittää, että Temen jäseniksi voidaan hyväksyä myös henkilöjäseniä, jotka toimivat alalla, mutta eivät
esim. identifioidu jäsenjärjestön nimen perusteella kyseiseen genreen (kuten teatteriala tai
suunnittelija-ammatti) tai jotka eivät kaikilta osin täytä jäsenkriteereitä itsenäisten töiden määrän tai
suosittelijoiden osalta.

Sääntömuutoksen myötä muuttuvat pykälät, joissa muutoskohdat punaisella:
2 § Liiton tarkoituksena on koota yhteen teatteritoiminnassa, mediassa ja niihin
liittyvillä aloilla työskentelevien henkilöiden ammatilliset liitot, yhdistykset,
ammattiosastot ja henkilöt ja valvoa (jäsenyhdistysten) jäsenten palkkaukseen
liittyviä, ammatillisia, yhteiskunnallisia, tekijänoikeudellisia sekä kulttuuripoliittisia
etuja. Liitto edistää sellaista kulttuuripoliittista toimintaa, joka edesauttaa toimialan
kehittymistä ja työntekijöiden työllistymisen yleisten edellytysten parantamista.
Jäsenyhdistyksistä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenjärjestö.
4 § Liiton jäsenenä voi olla edellä 2 §:ssä tarkoitettu rekisteröity yhdistys, jota
jäljempänä kutsutaan jäsenjärjestöksi, tai liiton toimialalla ammattimaisesti
työskentelevä henkilö tai toimialaa opiskeleva henkilö.
Jäsenhakemus jätetään kirjallisesti hallitukselle, joka päättää jäseneksi
hyväksymisestä.
5 § Jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet kuuluvat jäsenjärjestöjensä kautta liittoon.
Jäsenjärjestöjen sekä Temen henkilöjäsenillä on oikeus liiton hallituksen
määrittelemiin ammattiliittopalveluihin. Muiden kuin jäsenjärjestöjen varsinaisten
henkilöjäsenten oikeudet ammattiliittopalveluihin voivat olla rajoitetut.
9 § Liitto perii kultakin jäsenjärjestön sekä Temen henkilöjäseneltä liittomaksun.
Liittokokous päättää eri henkilöjäsenryhmiltä perittävän liittomaksun suuruuden sekä
jäsenjärjestölle maksettavan liittomaksun palautuksen suuruuden. Jäsenjärjestöjen
kunniajäseniltä ei peritä liittomaksua. Liittokokous voi määrätä kannettavaksi myös
ylimääräisiä maksuja.
Temen voimassaolevat säännöt täällä:
https://www.teme.fi/wp-content/uploads/2021/04/teme-saannot-07042021.pdf

6. Liittomaksut 2023
Hallitus esittää, että liittomaksuja (eli jäsenten maksamia jäsenmaksuja) muutetaan seuraavalla tavalla:
1. Työttömyyskassaan kuuluvan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 1,6 %; minimimaksu 22,-/kk
2. Itsemaksavien jäsenten osalta palataan taulukkomaksuihin, joilla pyritään selkeyttämään
jäsenistöltä tulleiden toiveiden mukaisesti jäsenmaksujen maksamista. Taulukkomaksut
perustuvat 1,6 %:iin ja ne koskevat itsemaksavia varsinaisia A-jäseniä. Työttömyyskassaan
kuulumattomat jäsenet maksavan kassamaksun verran pienempää jäsenmaksua kuin kassaan
kuuluvat.
3. Vuosijäsenmaksut Y-jäsenille 200 € ja opiskelijajäsenelle 38 €, kuten vuonna 2022.
4. D-jäsenmaksukategoria poistuu ja tilalle tulee A-jäsenten maksutaulukko
Maksutaulukko lähetetään kokousedustajille talouspapereiden ohessa pyydettäessä tai ennen
kokousta zoom-linkin mukana.

7. Hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksettavat palkkiot 2023
Hallitus esittää samoja palkkioita kuin vuonna 2022:
- Hallituksen puheenjohtajan palkkio 84,- ja jäsenen 60,- kokoukselta
- Puheenjohtajalle 600,- kuukausikorvausta ja varapuheenjohtajille 200,- kummallekin
- Hallitus nimeää työryhmät ja määrää niille maksettavista kokouspalkkioista talousarvion
puitteissa.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

8. Talousarvio 2023 ja jäsenjärjestöille palautettavat maksuosuudet
Talousarvion ja liittomaksuosuudet esittelee talouspäällikkö Sanna Wälläri. Liittomaksuosuuksiin ei
esitetä muutoksia.
Talouspaperit lähetetään kokousedustajille pyydettäessä tai ennen kokousta zoom-linkin mukana.

9. Toimintasuunnitelma 2023
Toimintasuunnitelma on Temen verkkosivuilla https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous/
Kokouksessa sen esittelee toiminnanjohtaja Karoliina Huovila.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2023
Hallitus esittää samoja tilintarkastajia kuin edellisinä vuosina:
Tilintarkastusrengas oy - vastaavana tilintarkastajana Lotta Kauppila KHT ja
NeonAudit Oy - vastaavana tilintarkastajana Esa Rusanen KHT

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

