
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022 
 
Aika: 15.6.2022, klo 16.30 
Paikka: Päivälehden arkisto/ Etäkokous (Zoom) 
Läsnä: Johanna Mieto (puheenjohtaja), Marja Piiroinen-Honkanen, Jari Suutari (etänä), Vesa-Matti 
Ovaska (siht., etänä), Tenho Kokkonen, Karin Gref 
Poissa: Juha Henriksson 
  
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Johanna Mieto avasi kokouksen klo 16.30.  

 
2. Esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

 
3. Edellisen kokouksen (4.5.2022) pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (4.5.2022) pöytäkirja.  

 
4. Varapuheenjohtajan valinta ja seminaarityöryhmä 

 
Päätettiin lisäyksenä 4.5.2022 kokouksessa tehtyihin toimihenkilövalintoihin, että Marja 
Piiroinen-Honkanen on yhdistyksen varapuheenjohtaja. Päätettiin, että vuonna 2022 
yhdistyksen seminaarityöryhmään kuuluvat Jari Suutari, Tenho Kokkonen, Marja Piiroinen-
Honkanen ja Juha Henriksson.  
 
Todettiin, että syksyllä 2022 Tieteiden talo on taas jäsenyhdistysten käytössä. Tehdään 
tilavaraus syysseminaaria varten 4.11.2022.  

 
5. Lausuntopyyntö kulttuuriperintöstrategiaehdotuksesta vuosille 2022-2030 

 
Yhdistys on saanut lausuntopyynnön kulttuuriperintöstrategiaehdotuksesta. Lausuntoa on 
pyydetty 31.8.2022 mennessä. Päätettiin, että yhdistys laatii lausunnon 
kulttuuriperintöstrategiaehdotuksesta. Todettiin, että Johanna Mieto, Marja Piiroinen-
Honkanen ja Tenho Kokkonen voivat osallistua lausunnon valmisteluun.  

 
6. Lähiaikojen ohjelma (webinaari, tilinpäätösillallinen, muuta?) 

 
Karin Gref on ehdottanut, että tilinpäätösillallinen voisi olla 15.8.2022 alkavalla viikolla 
Johannalle paras ajankohta olisi 18.8.2022. Ehdotettu ravintolavaihtoehdoksi ravintola 



 

 

Salutorgetia. 
 
Marja Piiroinen-Honkanen ehdotti vierailua Sipoon keskiaikaiseen kirkkoon. Vierailun olisi 
oltava elokuun alkupuolella, esim. 8.8. alkavalla viikolla 9.8. tai 10.8. Keskusteltiin 
vaihtoehdosta vuokrata pikkubussi, koska Sipooseen on vaikeaa päästää julkisin 
kulkuneuvoin. Tarvittaessa voidaan poiketa Sipoon linnavuoren ((Sibbesborg) kautta. Marja 
luonnostelee tiedotteen. Tiedote liikkeelle kesäkuussa.  
 
Risteily Liikearkistoyhdistyksen kanssa järjestetään elokuun lopulla. Keskusteltiin risteilyn 
järjestelyistä. Pyritään järjestämän risteily 24.8. Kokouksen jälkeen risteilyn päivämääräksi 
päätettiin laivayhtiön aikataulujen vuoksi 1.9.2022.   
 
Marja Piiroinen-Honkanen ehdotti, että yksi webinaarin aihe voisi olla EU:n avoimen datan 
arvokkaita tietoaineistoja (high value datasets) koskeva asetusluonnos, josta on avattu 
kommentointipyyntö kesäkuussa. Tätä pidettiin hyvänä aiheena webinaarille. Palataan 
aiheeseen seuraavassa kokouksessa.  
 
 

7. Opintomatkan tilannekatsaus 
 
Matkatyöryhmän jäsenet raportoivat matkatyöryhmän kuulumisista. Kokoukseen mennessä 
matkalle oli 31 ilmoittautunutta. Matkatoimiston kanssa oli syntynyt väärinkäsitys, jonka 
vuoksi hotellihuoneita ei oltukaan varattu riittävää määrää. Koska moni matkalle 
ilmoittautuneista halusi yhden hengen huoneen, ei alun perin suunniteltua hotellia voitu 
varata. Työryhmä on selvittänyt eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Uusi hotelli löytyi 
hieman etäämmältä Barcelonan keskustasta. Tällä ratkaisulla hinnat pysyivät entisellään ja 
käyttöön saatiin riittävä määrä myös yhden hengen hotellihuoneita.  
 
Opintomatkasta on tulossa ennakkomaksu, jonka matkatoimisto perii arkistoyhdistykseltä 
yhtenä könttäsummana. Yhdistys perii ennakkomaksut matkalle lähtijöiltä.  
 
Niilo Helanderin säätiöltä ei saatu apurahaa opintomatkan kuluihin. Matkan ohjelma on 
lähes valmis. Aiemmin suunniteltu vierailu Montserratin arkistoon ei kuitenkaan toteudu. 
Bussimatkat on varauduttu kustantamaan yhdistyksen varoista.  
 
Päätettiin, että maksetaan opintomatkan ennakkomaksut yhdistyksen tililtä.  

 
8. Jäsenasiat 

 
Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä. Todettiin yhden jäsenen eroaminen.   

 
9. Ilmoitusasiat  

 
Puheenjohtaja Johanna Mieto kertoi osallistumisestaan Eduskunnan kirjaston järjestämään 
verkostotilaisuuteen toukokuussa 2022.  

 
10. Muut asiat  

 
Puheenjohtaja Johanna Mieto vei Arkistoyhdistyksen tervehdyksen (kukat ja kortti) 
eduskunnan kirjaston 150-vuotisjuhliin 3.6.2022.  
 
Keskusteltiin yhdistyksen tuesta Pohjoismaisten Arkistopäivien osallistumismaksuihin.   



 

 

 
Päätettiin, että yhdistys voi myöntää tukea Pohjoismaisten arkistopäivien online- 
osallistumisen maksuihin. Tarkoitukseen on budjetoitu vuosikokouksen päätöksellä 4 000 
euroa.  

 
 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Pidetään seuraava hallituksen kokous ennen tilinpäätösillallista. Valitaan illallisen ajankohta 
ennen muuta toiminnantarkastajien, Kenthin, Juhan ja Emmin aikataulujen mukaan. 
 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.6.2022 klo 17.58. 


