
KUTSU JA ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n liittokokoukseen 2023 
 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) sääntömääräinen kevätliittokokous 
sunnuntaina 23.4.2023 klo 15 
 
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, Kruununhaka 
 
Kokoustapa 
Kokous on ensisijaisesti live-tilaisuus. Etänä voi tarvittaessa osallistua zoom-yhteydellä. 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollista pe 21.4. klo 12 mennessä 
Ääni- ja läsnäolo-oikeuden toteamiseksi ennakkoilmoittautuminen on pakollista aivan kaikille 
osallistujille sekä kutsulinkin lähettämiseksi niille, jotka osallistuvat etänä. Kokouspäivänä ei 
osallistumislinkkiä enää lähetetä. ILMOITTAUTUMISET viimeistään pe 21.4. klo 12: 
https://link.webropolsurveys.com/S/083D6724E4C11E33 
 
Samana päivänä 23.4. Tieteiden talossa on Temen ja jäsenjärjestöjen kokouksia sekä yhteinen 
iltajuhla klo 18.45 asti 
Päivällä kokouksia pitävät Tieteiden talossa: 
STOD klo 11-14.30 
STST klo 12-14.30 
LP klo 12-14.30 
ELMA klo 13-14.30 
SVÄV klo 13-14.30 
 
Päiväkokouksia varten on aulassa tarjolla kahvia ja kroissantteja. Iltajuhlassa on tarjolla salaattia ja 
viiniä. 
 
Osallistujat ja valtakirjat 
Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös ja hallituksen valinta. 
 
Jäsenjärjestöt vastaavat edustajiensa mahdollisista matkakustannuksista. Hallitusten 
yhteyshenkilö hoitaa jäsenjärjestöjen valtakirjat ilmoittautumisten perusteella. 
 
Jäsenjärjestöt nimeävät edustajat Temen liittokokoukseen Temen sääntöjen (14 §) mukaan: 
Teatterialan Ammattilaiset 13 edustajaa (2019 jäsentä) 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat 11 edustajaa (1076 jäsentä) 
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit  7 edustajaa (383 jäsentä) 
Elokuvan ja median ammattilaiset 6 edustajaa (273 jäsentä) 
Lavastus- ja pukusuunnittelijat 6 edustajaa (267 jäsentä) 
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat 6 edustajaa (248 jäsentä) 
Elokuvakoneenhoitajien yhdistys 1 edustaja (25 jäsentä) 
 
Temen hallituksen jäsen edustaa Temeä eikä voi edustaa jäsenjärjestöä. Hän on tervetullut 
kokoukseen, kunhan ennakkoilmoittautuu. 
 
Säännöt, esityslista ja vuosikertomus ovat Temen verkkosivuilla: 
https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous/  
Talouspaperit lähetetään ennakkoilmoittautuneiden sähköpostiin. 
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ESITYSLISTA Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton kevätkokouksessa 23.4.2023 
 
 
1. Kokouksen avaus  
 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan valtakirjalla edustavat henkilöt sekä muut läsnäolijat. 
 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
 
 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
 
5. Vuosikertomus 2022 
Temen verkkosivuilla: https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous/  
 
 
6. Tilinpäätös 31.12.2022 ja tilintarkastajien lausunto 
Toimitetaan kokousedustajille sähköpostitse perjantaina 21.4. kun ennakkoilmoittautuminen on 
päättynyt TAI viikkoa ennen pyynnöstä savel@teme.fi  
 
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille päättyneeltä 
tilikaudelta 
 
 
8. Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta 
Puheenjohtajana on toiminut lavastussuunnittelija Antti Mattila. 
Varapuheenjohtajina ovat toimineet valosuunnittelija Essi Santala ja tanssitaiteilija Antti Nieminen. 
 
 
9. Hallituksen jäsenten valinta 
Nykyinen hallitus: https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/hallitus/ 
 
 
10. Muut asiat 
Klaffi-palkinto on 2000 euron rahapalkinto, joka jaetaan Kopioston maksamista 
tekijänoikeuskorvauksista 
 
 
11. Kokouksen päättäminen 
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