
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022 
 
Aika: 24.8.2022, klo 16.31-17.58 
Paikka: Päivälehden arkisto/ Videokokous (Zoom) 
Osallistujat: Johanna Mieto (puheenjohtaja), Karin Gref (etänä), Jari Suutari (etänä), Juha 
Henriksson (etänä), Tenho Kokkonen, Marja Piiroinen-Honkanen (liittyi mukaan kohdassa 6, klo 
16.53), Vesa-Matti Ovaska (etänä) 
  
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Johanna Mieto avasi kokouksen klo 16.31. Päätettiin, että Vesa-Matti Ovaska 
toimii kokouksen sihteerinä. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

 
3. Edellisen kokouksen (15.6.2022) pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Syysseminaarin valmistelun tilanne 

 
Siirrettiin asian käsittely hieman myöhemmäksi, kunnes Marja Piiroinen-Honkanen liittyy 
kokoukseen. Palattiin klo 17.08 alkaen tämän kohdan käsittelyyn.   
 
Seminaarityöryhmä oli kokoontunut Marjan kutsumana. Keskusteltiin seminaarijärjestelyjen 
tilanteesta. Kokouksen jälkeen käydyssä sähköpostikeskustelussa seminaarin aiheeksi 
vahvistettiin Arkistot kestävän kehityksen tiellä kulttuuriperinnön vaalijoina.   
 
Juha Henriksson lupasi tarkistaa seminaaritilojen varaukset Tieteiden talossa. Pyritään 
varaamaan ensi sijassa 4.11.2022, vaihtoehtoisesti 28.10.2022 tai jokin muu päivä Tieteiden 
talon varaustilanteen mukaan.  

 
5. Lausuntopyyntö kulttuuriperintöstrategiaehdotuksesta 

 
Kokoukseen mennessä Tenho Kokkonen ja Johanna Mieto olivat osallistuneet yhdistyksen 
lausunnon valmisteluun. Tenho kertoi, että strategiaehdotuksessa on kiinnittänyt huomiota 
se, että siinä ei juuri ole huomioitu arkistosektorin näkökulmia. Keskusteltiin siitä, että 



 

 

lausunnossa on hyvä painottaa, että arkistoalan toimijoiden resurssit turvattaisiin 
tulevaisuudessa.  

 
6. Lähiaikojen ohjelma (tilinpäätösillallinen, Sipoon kirkkoon tutustuminen ym.) 

 
Risteily Liikearkistoyhdistyksen kanssa 1.9.2022 
 
Käytiin läpi risteilyjärjestelyjen tilanne. Kokoukseen mennessä risteilylle oli 13 
ilmoittautunutta. Johanna lupasi selvittää laivayhtiöltä laskutusmahdollisuutta. Tenho ja 
Marja osallistuvat yhdistyksen hallituksesta risteilylle. Yhdistys maksaa osallistujien 
alkudrinkit. Tilataan kolme pulloa kuohuviiniä ja alkoholiton vaihtoehto.  
 
Marja Piiroinen-Honkanen liittyi kokoukseen klo 16.53. 
 
Tilinpäätösillallinen 
 
Tilinpäätösillallinen on tiistaina 6.9.2022 klo 18 ravintola Salutorgetissa. Ajankohta sopii 
useimmille paitsi Juha Hannikaiselle. Juha Hannikainen oli kertonut Karinille, että hänen 
puolestaan voidaan valita se päivä, joka sopii useimmille. Päätettiin puheenjohtajan 
ehdotuksesta, että Juha Hannikainen kutsutaan vuoden 2023 tilinpäätösillalliselle. Karin 
pyysi ilmoittamaan hänelle, jos ei pääse osallistumaan illalliselle. Kokouksessa Johanna, 
Tenho ja Juha ilmoittivat, että eivät pääse osallistumaan.  
 
Sipoon kirkko 
 
Retki Sipooseen (Sipoon vanha kirkko ja Sibbesborg) voidaan siirtää ensi kesään tai voidaan 
yrittää vierailua vielä syksyllä. Pitää varautua kyytien järjestelyihin. Marja selvittää, olisiko 
vierailu kirkossa mahdollista syyskuussa tai lokakuussa.  
 
Muu ohjelma 
 
Karin ehdotti, että Pohjoismaisten arkistopäivien avustuksista voisi vielä laittaa viestin, jotta 
kiinnostuneet voisivat hakea avustusta. Päätettiin tehdä näin. 
 
Keskusteltiin siitä, että webinaareja voitaisiin jatkaa keväällä 2023. Yhdistys on saanut 
webinaareista positiivista palautetta. Aiheita on pidetty mielenkiintoisina ja on pidetty 
hyvänä, että webinaarien välityksellä eri puolilta Suomea pääsee osallistumaan yhdistyksen 
toimintaan. Myös etäosallistumismahdollisuutta vuosikokoukseen on kiitetty. Keskusteltiin 
siitä, että nämä kokemukset ovat voineet vaikuttaa siihen, että yhdistyksen jäsenmäärä on 
nousussa.  
 
Marja kysyi, voisiko kulttuuriperintöstrategia sopia webinaarin aiheeksi. Myös OKM:n 
valmistelema yksityisarkistostrategiatyö voisi kiinnostaa yhdistyksen jäseniä. Keskusteltiin, 
että voisi olla mahdollista käsitellä nämä kaksi aihetta samassakin webinaarissa. Juha kertoi, 
että OKM:ssä Katariina Simonen vastaa nykyisin arkistoasioista. Anne Luoto-Halvari jää 
eläkkeelle.  

 
7. Opintomatkan tilannekatsaus 

 
Katalonian opintomatkan ohjelma on lähes valmis. Lomasesonki Kataloniassa on 
viivästyttänyt vahvistuksia joistakin vierailukohteista. Matkaohjelmassa on kaksi 
bussipäivää, joista toinen päivä on puolikas.  



 

 

 
Matkalle ilmoittautuneita on 31. Yksi lisähenkilö on ilmaissut kiinnostuksensa. Johanna 
ehdotti, että odotetaan vielä jos tulee peruutuksia, mutta ei lähdetä järjestämään erillistä 
lisäpaikkaa.  
 
Karin lähettää matkalle lähtijöille laskut sähköpostin liitteenä, kun kustannukset ovat 
selvillä. Jokainen maksaa erikseen bussimaksut ja kaupunkiverot.  
 
Tenho kysyi, onko tietoa mahdollisista Katalonian koronarajoituksista. Todettiin, että näistä 
voisi tiedottaa sopivassa välissä ennen lähtöä. Rajoitukset saattavat tarkentua lähempänä 
lähtöpäivää.  
 
Päätettiin, että hallitus antaa matkatyöryhmälle valtuudet hankkia lahjaesineitä 
vierailukohteiden esittelijöille max. 300 euron arvosta.   

 
8. Jäsenasiat 

 
Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Eronneita ei ollut.  

 
9. Ilmoitusasiat  

 
Johanna kertoi osallistuvansa 30.8.2022 Yksityisarkistojen neuvottelukunnan ja 
Arkistoyhdistyksen edustajana OKM:n yksityisarkistostrategian työpajaan.  
 
Juha ehdotti, että arkistoalan yhdistysten voimavaroja voisi hyödyntää enemmän 
yksityisarkistostrategian valmistelussa. Juha kertoi keskustelleensa asiasta OKM:n Katariina 
Simosen kanssa.  
 

 
10. Muut asiat  

 
Yhdistyksen vuosikokouspöytäkirja on vielä kesken. Juha on yhteydessä Raimo Pohjolaan 
vuosikokouspöytäkirjan hyväksymisestä.   
 
Päätettiin, että jatkossa mahdolliset jäsenten ehdottamat tarkennukset 
vuosikokouspöytäkirjaan käsitellään heti kokouksen yhteydessä, eikä enää hyväksytä 
kokouksen jälkeen laadittavia muotoiluja.  
 
Marja kysyi arkistojen päivän teemasta. Juha kertoi, että teemaksi on valittu ”Rauha ja 
ystävyys”. Keskusteltiin Vuoden Arkistoteko -kunniamaininnan järjestelyistä. Juha kertoi, 
että Kansallisarkisto ei enää osallistu palkitsemisen kustannuksiin. Juha ehdotti, voisiko 
Arkistoyhdistys maksaa onnittelukukat. Marja kysyi voisiko toimikunnassa mukana olevilta 
tahoilta kerätä rahat tähän tarkoitukseen. Juha kertoi kutsuvansa koolle arkistojen päivän 
toimikunnan. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.  
 
Juha ehdotti Failin vuoden 2022 viimeiseen numeroon juttua Arkistoyhdistyksestä, koska 
yhdistys täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Päätettiin, että kirjoitetaan Failin viimeiseen 
numeroon juttu, jossa käsitellään mm. yhdistyksen toimintaa juhlavuonna ja myös 
tulevaisuuden visiointia.  
 

 
11. Seuraavan kokouksen ajankohta 



 

 

 
Johanna lähettää Doodle-kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.  
 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58  

 


