
 

 

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry 

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 7.11.2021 

 

Aika: Sunnuntaina 7.11.2021 klo 12.00 

Paikka: Zoom. Kokous pidetään etänä 

 

SET ry:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. Kokous pidetään 

etänä zoom-palvelussa, joka vaatii tietokoneen, padin tai älypuhelimen, jossa toimivat 

mikrofoni, kaiutin ja kamera. Kokous on avoin kaikille SET ry:n jäsenille. Äänioikeus on 

varsinaisilla ja kunniajäsenillä.  

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

SET Ry hallitus esittää eroa nykyisestä kattojärjestöstä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden 

liitosta sekä haettavan Suomen Journalistiliiton jäsenyyttä.  

 

Ilmoittautuminen ja kokousmateriaalit: 

 

Jokaisen osallistujan tulee ilmoittautua osallistumis- ja äänioikeuden toteamiseksi 

viimeistään PE 5.11.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen : set.hallitus@gmail.com 

 

Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun 

sähköpostiosoitteeseen n, 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.  

 

Mahdollinen äänestys järjestetään Google Formilla. 

 

Tämä kokouskutsu sekä esityslista on mahdollista saada pyynnöstä meilitse viikkoa 

ennen kokousta.  

Pyynnöt: set.hallitus@gmail.com  

 

 

SET ry:n hallitus toivoo mahdollisimman monen jäsenen osallistumista kokoukseen. 

Tervetuloa! 

 

  



 

 

 

ESITYSLISTA 

 

YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS -  7.11.2021 

 

Aika: Sunnuntaina 7.11.2021 klo 12.00 

Paikka: Kokous pidetään etänä 

Jakelu: SET ry:n jäsenistö 

Kokouskutsun lähettämisajankohta: Keskiviikko 20.10.2021 

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Matleena Kuusela avaa kokouksen. 

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

ääntenlaskijaa 

 

3. Esityslistan ja äänestysjärjestyksen hyväksyminen 

 

4. Myönnetään mahdollisten hallituksen ulkopuolisten osanottajien läsnä- ja puheoikeus 

- Petri Savolainen, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja 

- Simon Huldén, Journalistiliiton palvelujohtaja  

 

5.  Kattojärjestön vaihtaminen 

- Käydään läpi SET ry:n nykytila. 

- Käydään läpi Temen tuottamat palvelut ja yhteistyö Temen kanssa.   

- Journalistiliiton tarjoamat palvelut ja jäsenmaksut.  

- Päätösesitys: SET Ry hallitus esittää kattojärjestön vaihtoa Teatteri- ja 

mediatyöntekijöiden liitosta Suomen Journalistiliittoon. Asiasta järjestetään tarvittaessa 

äänestys.  

 

6. Seuraavat toimet johtuen mahdollisesta eropäätöksestä: 

 

-Valtuutetaan hallitus jättämään eroilmoitus Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liittoon 

-Valtuutetaan hallitus laatimaan ja jättämään jäsenhakemus Suomen Journalistiliittoon 

-Valtuutetaan hallitus myymään SET Ry osuus (10%) Berliinin asunto-osakkeesta, jonka 

omistaa Teme ja Temen nykyiset jäsenjärjestöt yhdessä. 



 

 

-Velvoitetaan hallitus informoimaan jäseniä Kopioston edunvalvonnan ja valtakirjojen 

muuttamisesta Temen sijasta SET Ry:lle 

 

7. Muut mahdolliset asiat 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

 
Äänestysjärjestys etäkokoukseen 
 
 
1. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 
 
Kokouksessa suoritetaan nimenhuuto. Etäosallistujat pitävät kameransa auki oman 
nimensä kohdalla henkilöllisyyden toteamisen vuoksi. 
 
2. KOKOUKSESTA POISTUMINEN 
 
Etäosallistujat ilmoittavat Zoomin chat-toimintoon. 
 
3. PUHEENVUOROPYYNNÖT JA PUHEENVUOROJEN PITÄMINEN 
 
Etäosallistuja voi pyytää työjärjestyspuheenvuoroa ”raise hand” toiminnolla zoom 
palvelussa. 
Kamera on oltava päällä oman puheenvuoronsa ajan. 
 
4. MUUTOSESITYKSET 
 
Etäosallistuja toimittaa muutosesityksensä sähköpostilla kokouksen sihteerille chat 
toiminnolla. 
 
5. ÄÄNESTÄMINEN 
 
Suljettu lippuäänestys: Etäosallistujat äänestävät Google Forms-lomakkeella. 
 
6. MENETTELYTAPA JOS YHTEYDET KATKEAVAT 
 
Jos kokousosallistujan yhteys katkeaa, tai hän ei pääse kokoukseen mukaan etäosallistuja 
lähettää viestin kokouksen sihteerille. 
Jos Zoom kaatuu tms., puheenjohtaja keskeyttää kokouksen. Kokouksen jatkumisesta 
ilmoitetaan kokoukseen osallistuville.  
 


