
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021 

 

Aika: 22.9.2021, klo 16.30 

Paikka: Videokokous (Zoom) 

 

Läsnä:  Johanna Mieto (pj), Jari Suutari, Tenho Kokkonen, Marja Piiroinen-Honkanen, 

  Vesa-Matti Ovaska (kohdasta 5 alkaen) ja Juha Henriksson (siht.) 

  

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus 

Johanna Mieto avasi kokouksen klo 16.32. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

3. Edellisen kokouksen (25.8.2021) pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

4. Lähiaikojen ohjelma  

”Arkistot käyttöön!” -webinaari järjestetään 29.9. klo 17-18. Esityksen pitää Outi Valo 

Kansanmusiikki-instituutista. Sovittiin, että Juha toimii webinaarin juontajana ja Johanna 

hoitaa Zoom-tekniikan. Päätettiin, ettei ennen syysseminaaria järjestetä muita webinaareja. 

 

5. Syysseminaarin 2021 valmistelut 

Seminaarin ohjelma alkaa olla valmis. Juha hoitaa esitysten ajankohtien ja otsikoiden 

varmistamisen puhujien kanssa sekä tiedustelee Tieteiden talon väistötiloissa voimassa 

olevat osallistujarajoitukset ja käytettävissä olevan Zoom-tekniikan. Marja varmistaa, että 

Vuoden arkistoteko voidaan jakaa seminaarin yhteydessä. 

 

Paikan päälle tuleville järjestetään kaksi kahvitarjoilua sekä tilaisuuden jälkeen cocktail-

tilaisuus. Karinilta tiedustellaan aikaisempien vuosien tarjoiluhinnat. Puhujille tarjotaan 

lounas Ravintola Töölössä tai jossakin lähellä. Lounastilaus pyritään tekemään etukäteen 

ajan säästämiseksi.  

 

Seminaarin hinta paikan päällä on sama kuin vuonna 2019. Zoom-osallistujien hinta on 50 

euroa ei-jäsenille ja 40 euroa jäsenille. Hallitus saa osallistua ilmaiseksi. Hallituksen jäsenet 

lisätään osallistujalistalle ennen kuin ilmoittauminen avataan. 

 

6. Artikkeli Norsk Arkivrådin 60-vuotisjulkaisuun 

Päätettiin, ettei artikkelia kirjoiteta. Sen sijaan Johanna on yhteydessä Kenthiin ja kysyy, 

voisiko tämä auttaa yhdistyksen onnittelutekstin kirjoittamisessa. Onnittelua varten 

hankitaan adressi. 



 

 

7. Ehdotus arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkinnoksi (Arkistoyhdistyksen 

hallituksen kanta) 

Päätettiin, ettei Arkistoyhdistys ole mukana, mikäli palkinnon saaja arvotaan. Sen sisään 

päätettiin ehdottaa, että palkinnon saajan valitsee yksi arvovaltainen henkilö yliopistojen 

ehdottamien opinnäytteiden (2 / yliopisto) joukosta. Valinnan tekijälle voidaan maksaa max 

300 euron suuruinen palkinto. Kukin mukana oleva yhdistys vastaa vuorovuosin valinnan 

tekevän henkilön nimeämisestä, ja palkinto jaetaan kyseisen yhdistyksen tilaisuudessa. 

Vuoden 2021 osalta Liikearkistoyhdistys voi nimetä valitsijan, ja palkinto voidaan jakaa 

Liikearkistopäivien yhteydessä.  

 

Edellinen päätös on voimassa siihen saakka, kun jokainen mukana oleva yhdistys on jakanut 

palkinnon kertaalleen, jonka jälkeen hallitus arvioi tilanteen uudestaan palkinnosta 

kertyneiden kokemusten perusteella.  

 

8. Matkatyöryhmän kuulumiset 

Matkatyöryhmä on kokoontunut 20.9.2021. Kokouksessa päätettiin jatkaa opintomatkan 

valmisteluja. Matka suuntautuu Kataloniaan ja keskuspaikkana toimii Barcelona. 

Ajankohdaksi sovittiin 24/25 syyskuuta 2022 tai seuraava viikko. Seuraavaksi pyydetään 

tarjoukset kolmelta matkatoimistolta, jonka jälkeen tehdään ennakkokysely jäsenille 

mahdollisen osallistujamäärän selvittämiseksi. 

 

9. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin 6 uutta jäsentä ja merkittiin tiedoksi 1 eroava jäsen. 

 

10. Ilmoitusasiat  

Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

11. Muut asiat  

Päätettin, ettei anneta lausuntoa ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi. 

 

Teemu Vuorenpäälle päätettiin hankkia lahjakortti kiitokseksi Urheiluarkiston esittelystä 

yhdistyksen vierailun yhteydessä. 

 

Päätettiin, että Arkistoyhdistys tukee vetoomusta yksityisarkistojen rahoituksen puolesta. 

Kannanotto julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. 

 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään 20.10. klo 16.30 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Johanna Mieto päätti kokouksen klo 18.00. 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Johanna Mieto   Juha Henriksson 

 


