
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021 

 

Aika: 20.1.2021, klo 16.30 

Paikka: Videokokous 

 

Paikalla:  Juha Hannikainen, puheenjohtaja 

  Emmi Savonen, sihteeri 

Karin Gref, rahastonhoitaja 

Johanna Mieto 

Jari Suutari 

Vesa-Matti Ovaska 

Juha Henriksson 

Tenho Kokkonen  

 

Poissa:  Marja Piiroinen-Honkanen, varapuheenjohtaja 

 

 
  

1. Kokouksen avaus 

 

Kokous avattiin klo. 16.30 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Hyväksytään muutoksitta. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (2.12.2020) hyväksyminen 

 

Tarkastetaan sähköpostilla. 

 

4. Kokouskäytännöt; Zoom-lisenssi 

 

Hallitus kokoontuu koronarajoitusten aikana etänä videokokouksilla.  

 

Kesäkuussa otettiin pro-lisenssi, jolloin se korotettiin business-lisenssiin. Ei ollut mahdollista palata 

pro-lisenssiin, eikä myöskään jatkaa business-lisenssillä, vaikka pro oli jo maksettu pidemmäksi 

aikaa. Lähdetäänkö uusimaan business-lisenssiä vai otetaanko esimerkiksi Teams käyttöön? Onko 

webinaarin jälkeen tullut palautetta Zoomista? Zoom toimii selaimella liityttäessä hyvin. Pro on 

140e/vuosi, business on 190e/vuosi. Zoomiin on mahdollista saada useampi host. Alustan pitää olla 

toimiva myös esittäjän kannalta. Jatketaan Zoom:illa. Hallituksen kokouksia voidaan tarvittaessa 

pitää myös Teams:illä.  

 

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, jotta vuosikokous voidaan järjestää videokokouksella. Vaatisi 

kaksi perättäistä yhdistyksen kokousta sääntöjen muuttamiseen. Voiko sen toteuttaa, kun ei voi 



järjestää tapaamisia. Vuosikokous voitaneen järjestää samalla tavalla kuin viime vuonna, hybridinä. 

Lain mukaan olisi mahdollista järjestää vuosikokous hybridinä. Normaalin ajan koittaessa voisi 

käydä yhdistyksen säännöt läpi, ja muuttaa tarvittaessa muitakin kuin vuosikokouksen 

etäosallistumisen osalta. Valmistellaan vuosikokousta seuraavassa kokouksessa.  

 

5. Verkkosivujen uudistaminen - tilanne 

 

Alkuviikosta jäsenrekisteri on siirretty Flow-membersin puolelle. Juha Henriksson perehtyy siihen 

ensin, ja katsotaan sitten yhdessä Emmin ja Karinin kanssa miten se toimii. 

Tapahtumailmoittautumiset ja tiedottamiset tapahtuu Flow-membersin puolelta. Pidetään 

varsinainen verkkosivu melko yksinkertaisena. Wordpress skaalautuu automaattisesti kaikille 

laitteille. Uusille sivuille siirretty tietoa vanhoilta sivuilta kopioimalla. Toistaiseksi vielä tilapäisellä 

osoitteella, vaihdetaan domain sitten, kun kaikki valmiina. Ei enää muutoksia vanhoille sivuille. 

Kaikki uudet muutokset flowmembersiin. Jos on tietoa missä olisi tai mistä voisi saada yhdistyksen 

toimintaan liittyviä kuvia. Opintomatkoista löytyy varmaan moneltakin kuvia. Mutta löytyykö 

muusta toiminnasta. Muutama matkakuva riittää toistaiseksi, voidaan myöhemmin miettiä 

kuvagalleriaa. Musiikkiarkistolla saattaa olla kuvia muutamasta syysseminaarista. Pitääkö 

asianosaisilta kysyä, että voiko kuvaa käyttää kotisivuilla. Käytetään mahdollisimman paljon 

olemassaolevia kuvia, joihin on jo valmiiksi luvat kysyttynä. Voisiko joka kokouksessa tarkastella 

mitä on tehty, ja siten maksaa tehdystä työstä. Voisiko sivuille tehdä esittelyt hallituksen 

puheenjohtajista?  

 

6. Kevään ohjelma (tutkijatapaamiset - muuta) 

 

Vuosikokous maaliskuussa. Olisiko kokouksen yhteydessä joku zoom-esitelmä? 

 

Kevään aikana tuskin voidaan järjestää mitään fyysisiä tapaamisia 

 

Ei aloiteta viikolla 4, aloitetaan vko 7 Luova työntekijä arkistossa teemalla. Sovittu jo kaksi 

ensimmäistä. Kukka Lehto tulee ensimmäiseen ja Samu Nyström toiseen webinaariin.  

 

Voisiko tehdä jotain yhteistyötä yksityisarkistojen neuvottelukunnan kanssa? Esim. mahdollistaa 

myös muiden kuin yhdistyksen jäsenten osallistuminen. Toteutetaan omin voimin, mutta voitaisiin 

mahdollistaa osallistaminen muillekin.  

 

Ennakkotiedote jäsenille ja facebookin arkistolistalle, että tällainen on tulossa ja ilmoittautuminen 

myöhemmin.  

 

Tutkitun tiedon teemavuosi - saataisiin näkyvyyttä yhdistykselle. Verkkolomakkeella haetaan 

osaksi teemavuoden tapahtumia.  

 

7. Jäsenasiat 

 

Uusia jäseniä: - 

Eronneita: 3 

 

8. Ilmoitusasiat 

 

- 

 

9. Muut asiat 

 



Pyritään pitämään vuosikokous maaliskuun loppuun mennessä, esim. keskiviikkona 24.3. klo 17 

alkaen. Saataisiinko Raimo Pohjola taas puheenjohtajaksi? Pidetäänkö kokouksen fyysisenä 

paikkana Kansallisarkistossa. Karin ja Vesa-Matti tiedustelevat asiaa. Jos jotain oheisohjelmaa on, 

niin se tapahtuu verkossa. Keskusteltiin hallituksen jäsenten jatkoaikeista.  

 

Yhdistyksestä juttu seuraavaan Failiin. Juha Henriksson haastattelee mm. Kenthiä, Juhaa, Karinia ja 

Johannaa. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Keskiviikkona 3.3.2021 klo 16.30 

     

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:43 

 

 

 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Juha Hannikainen     Emmi Savonen 

 

 


