HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021
Aika: 8.3.2021, 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
Marja Piiroinen-Honkanen, varapuheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo. 16.35
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään muutoksitta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (20.1.2021) hyväksyminen
Hyväksytään sillä muutoksella, että korjataan kohtaan 9. Muut asiat: Keskusteltiin hallituksen
jäsenten jatkoaikeista.
4. Vuosikokous
Pidetäänkö kokous hybridinä niin kuin viime vuonna, vai odotetaanko tilanteen parantumista ja
järjestetään kokous mahdollisesti kesäkuussa. Kokouksen järjestäminen kesäkuussa sai kannatusta.
Katsotaan vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat vuosikokousta edeltävässä hallituksen kokouksessa.
Emmi jäämässä pois sihteerin tehtävistä. Mietitään ja kysellään sihteeriä Emmin tilalle.
Vuosikokoukseen asti Karin ja Juha Henriksson hoitavat puoliksi sihteerin tehtävät. Juha toimisi
nettisivujen teknisenä ylläpitäjänä. Pöytäkirjaa voisivat pitää hallituksen jäsenet vaikka vuorotellen.
Jatkossa sihteeri voisi ylläpitää Zoom -lisenssiä, jos sellaista tarvitaan jatkossa. Jonkun muun olisi
hyvä myös opetella nettisivujen päivittämistä, että se ei olisi yhden ihmisen varassa pelkästään.
Emmi toimittaa yhdistyksen asiakirjat ja postilaatikon avaimen Karinille Kansallisarkistoon.

Voisiko tulevaisuutta ajatellen miettiä Visma Sign -allekirjoituspalvelun käyttöönottamista? Tämä
sai kannatusta.
5. Verkkosivujen uudistaminen - tilanne
Yhdistyksen sivut on julki, ja kaiken pitäisi toimia ihan hyvin. Sivuilla pystyy julkaisemaan mm.
tiedotteita. Jatkossa voisi siirtää sihteerin tehtävistä nettisivujen ylläpitotehtävät erilleen.
Ilmoittautumisesta tulee nykyisin kuittaus sähköpostiin. Jäsenille pitää lähettää aktivointiviesti, että
he pystyvät päivittämään omia tietojaan. Samoin jäsenille voisi lähettää tiedotteen uusista
nettisivuista. Olisi hyvä laittaa tiedote nettisivuille ja ilmoittaa jäsenille, että vuosikokousta ei
järjestetä maaliskuussa.
6. Kevään ohjelma (tutkijatapaamiset - muuta)
Ohjelma on varmistunut, kaikki puhujat on vahvistettu. Ensimmäinen webinaari meni hyvin, mutta
valitettavasti vain puolet ilmoittautuneista osallistui. Edellisenä päivänä voisi laittaa
muistutusviestin ilmoittautuneille. Videonäytteet lähetettiin osallistujille jälkikäteen. Nykyinen
Zoom-lisenssi riittänee ihan hyvin, ei ole tarpeen hankkia isompaa. Pitäisikö järjestää joku
palautekysely sitten, kun webinaarit on pidetty? Kyselystä saataisiin näkyville myös
valtakunnallinen osallistuminen. Jäsentapaamisissa ei useinkaan ole saatu kovin isoa
osallistumismäärää.
Olisiko vuosikokouksen yhteydessä jotain, esimerkiksi esitelmä? Kansallisarkistolla hanke
Suomalaiset Venäjällä, joka voisi olla yksi esittelykohde arkistonäkökulmasta. Kysytään jotakuta
hankkeesta puhumaan sitten, kun vuosikokouksen ajankohta on selvillä.

7. Jäsenasiat
Uusia jäseniä: 2
Eronneita: 1
8. Ilmoitusasiat
9. Muut asiat
Raimo Pohjola vastasi Failin puheenjohtaja juttuun pitkästi, ja se ei mahtunut lehteen
kokonaisuudessaan. Muistelun voisi laittaa yhdistyksen sivuille.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous maanantaina 12.4. klo 16.30
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:00

Puheenjohtaja
Juha Hannikainen

Sihteeri
Emmi Savonen

