
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021 

 

Aika: 20.10.2021, klo 16.30 

Paikka: Videokokous (Zoom) 

 

 

Läsnä: Johanna Mieto (pj), Vesa-Matti Ovaska, Jari Suutari, Tenho Kokkonen, Karin Gref, 

 Marja Piiroinen-Honkanen (kohdasta 6 alkaen) ja Juha Henriksson (siht.). 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus 

Johanna Mieto avasi kokouksen klo 16.30. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

3. Edellisen kokouksen (22.9.2021) pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen 22.9.2021 pöytäkirja. 

 

4. Lähiaikojen ohjelma  

Päätettiin kysyä, voisiko Laura Kolbe esitellä webinaarissa laatimaansa arkistoskenaariota, 

jonka OKM on juuri julkaissut. Juha ottaa yhteyttä Kolbeen. Päätettiin, ettei yhdistyksen 

pikkujouluja järjestetä tänä vuonna. 

 

5. Syysseminaarin 2021 valmistelut 

Sovittiin seminaarin järjestelyistä. Johanna toimii seminaarin puheenjohtajana. Vesa-Matti 

vastaa Zoom-yhteydestä. Tenho jakaa seminaarin ohjelmia ja mahdollisen muun materiaalin 

osallistujille. Juha välittää vastuuhenkilöiden yhteystiedot Tieteiden talon vahtimestarille. 

Vesa-Matti varmistaa, että paikalla on riittävä opastus. Juha kysyy puhujilta ja hallitukselta, 

ketkä osallistuvat lounaalle. Karin vastaa aamu- ja iltapäivien kahvituksen tilaamisesta. Juha 

toimittaa Karinille luettelon läsnä- ja etäosallistujista sekä mahdollisista ruokarajoituksista. 

 

Vuoden arkistoteko -palkintoja ovat jakamassa Pirkko Taskinen ja Marja. Vesa-Matti noutaa 

palkinnon jakamista varten onnittelukukat ja kunniakirjat Rauhankadulta. 

 

Juha kirjoittaa syysseminaarista jutun Failiin. Hänelle voi toimittaa seminaarista otettuja 

valokuvia. 

 

6. Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja 

sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184§ muuttamisesta (vastausaikaa 31.10. asti) 

 Juha valmistelee yhdistyksen lausunnon KAM-juridiikkaryhmän yhteisten linjausten 



 

 

 mukaisesti. Hän lähettää luonnoksen sähköpostilla hallitukselle kommentoitavaksi 25.10. 

 alkavan viikon alkupuolella. Johanna kirjaa valmistelun pohjalta yhdistyksen lausunnon

 Lausuntopalveluun. 

 

7. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä. Erovia jäseniä ei ollut. 

 

8. Ilmoitusasiat  

Matkatyöryhmä on pyytänyt alustavat tarjoukset opintomatkalle Kataloniaan. Ajankohdaksi 

on varmistunut lokakuun 2022 ensimmäinen viikko. Toistaiseksi on saatu tarjous kahdelta 

matkatoimistolta. Lentohinnat varmistuvat vasta marras-joulukuun vaihteessa, mutta matkan 

hintataso alkaa jo olla selvillä. Jäsenistölle tehdään kysely siitä, kuinka moni olisi ajatellut 

osallistua matkalle ennen kuin matkatoimistolta pyydetään sitovat tarjoukset. 

 

9. Muut asiat  

 Marja ja Johanna toimittavat Juhalle valokuvia Stadionin-vierailusta. Kuvia voidaan 

 julkaista yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi voidaan tehdä juttu Failiin. 

 

 Päätettiin, että Arkistoyhdistyksen ICA-yhteyshenkilönä toimii Johanna Mieto. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään hybridikokouksena 1.12.2021 klo 16.30. Fyysisenä paikkana 

on Päivälehden arkisto. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Johanna Mieto päätti kokouksen klo 17.38. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Johanna Mieto     Juha Henriksson 

 


