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Kokousaika Torstai 24.9.2015 klo 8.30-11.00

Kokouspaikka Leipetehtaan aulan kokoushuone

Bergholm Jorma puheenjohtaja
Andersson Annika
Harkonen Jehki
Niiranen Matti varapuheenjohtaja
Luukkainen Hannele
Saarnio Pekka
Seila Paivi

Sarkola Asko teatterinjohtaja
Rentola Kari apulaisjohtaja
Ahonen Helena talous- ja hallintojohtaja
Rehtijarvi Antti tekninen johtaja
Uotinen Matti tuotantojohtaja

Karlenius Kirsi tanssija
Salo Ursula nayttelije

Tuominen Sasu jerjestejii
Timonen Antti este
Turunen Merja este

s 1{4
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30

s 115
Kokouksen laillisuus ja paat6svaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja paetosvaltaiseksi.

s {16
Pdytakirjan tarkastajien valinta

P6ytekirjan tarkastajiksi valittiin Annika Andersson ja Hannele Luukkainen.

s 114- S 121
poistui klo 10.45

s 114-S 121
poistui k1o10.45
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s 121
24.9.20'l 5 kasitelty asia

Uuden saatiOlain edellyttamat muutokset teatterisiiiiti6n sliiinttiihin

Uusi saati6laki tulee voimaan 1.12.2015. Saati0lain uudistaminen edellyttae
teatterisaati0n saantojen tarkistamista. Nykyisten saantojen mukaan teatterisaation
hallintoelimina ovat sen edustajisto ja hallitus. Koska uusi saatiolaki ei tunne
toimielimenii edustajistoa, menettaa teatteriseation edustajisto pedtosvaltansa
sddnnoissd mear€ityissa asioissa, kuten esimerkiksi toimintakertomuksen
hyveiksymisessai ja tilinpaatdksen vahvistamisessa. Toimivalta naissa asioissa on
jatkossa saatiOn hallituksella tai voidaan maarata myos hallintoneuvostolle, jos
sellainen toimielin halutaan.

Teatterisaation saantOjen 18 S:n mukaan paatos saantojen muuttamisesta tai seetion
lakkauttamisesta on edustajiston tehtava hallituksen esityksestA vdhintddn kahden
kolmasosan (2/3) aanten enemmist6ll€i sen jAlkeen, kun Helsingin kaupunginhallitus
on antanut asiasta lausunnon"

Talous- ja hallintojohtaja Helena Ahonen on valmistellut sAAntOmuutosta yhteistyossA
Helsingin kaupungin oikeuspalvelut yksikdn ja KPMG:n asiantuntijoiden kanssa ja
esittelee kokouksessa seantomuutoksen luonnoksen.

Hallitus paetti viime kokouksessa pyytaii Helsingin kaupunginhallitukselta kiireelliste
lausuntoa valmistelua varten uuden saatiolain edellyttamjsta muutoksista
teatterisaetion hallintoelimiin ja mahdollisen hallintoneuvoston perustamiseen.

Apulasikaupunginjohtaja Ritva Viljasen vastaus hallituksen lausuntopyyntoon on
liitteend 6. Saantoluonnos liitteenli 7 ia seantomuutoksen esittelv liitteenii 8.

Ehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi saantomuutoksen valmisteluvaiheen ja kaupungin ohjeet
valmisteluun.

Paatds
Ehdotus uusiksi saennOiksi hyveksyttiin. Hallitus valtuutti teatterin johdon tekemaan
tarvittavia stilistisie muutoksia saantoluonnokseen, paatti pyytee
kaupunginhallitukselta lausunnon saantoehdotuksesta ja ottaa saantomuutoksen
edustajiston 30. 1 0. esityslistalle kasitelteviiksi.

Vakuudeksi


