
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022 
 
Aika: 19.9.2022, klo 16.30 
Paikka: Videokokous (Zoom)/Päivälehden arkisto 
  
Läsnä: Johanna Mieto (pj), Vesa-Matti Ovaska, Jari Suutari, Juha Henriksson (siht),  

Marja Piiroinen-Honkanen (klo 16.49 alkaen). 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
Johanna Mieto avasi kokouksen klo 16.38. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen (24.8.2022) pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 24.8.2022 pöytäkirja. 

 
4. Kansallisarkiston neuvottelukunnan edustus 

Päätettiin, että palataan asiaan seuraavissa hallituksen kokouksissa. OKM on valinnut 
neuvottelukunnan jäsenet 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi, ja se tulee pyytämään 
yhdistykseltä esitystä seuraavan toimikauden jäseniksi.  

 
5. Syysseminaarin valmistelu 

Juha Henriksson esitteli alustavan ohjelman. Todettiin, että Juha voi puhua tekijänoikeudesta 
ja tietosuojasta. Vesa-Matti kysyy puhujaksi Kristiina Lainetta ja Johanna Kari Hiekkasta. 
Varalla on Tietoarkiston edustaja. Päätettiin, että Kristiina Laineelle voidaan maksaa 
matkakulut. 
 
Päätettiin että Arkistoyhdistys maksaa tällä kertaa kukat Vuoden arkistoteko -palkituille, 
mutta jatkossa Arkistojen päivän toimikunnan tulee keskustella asiasta ja hakea palkinnoille 
maksaja, joka vaihtuu vuosittain. 
 
Päätettiin, että seminaarin hinta läsnä osallistuvilta on 80 euroa jäseniltä ja 100 euroa ei-
jäseniltä. Etäosallistujille hinta on 60 euroa jäseniltä ja 80 euroa ei-jäseniltä.  
 
Seminaaria ja sen ohjelmaa käsitellään vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa, mutta 
alustava ohjelma voidaan julkistaa ja ilmoittautuminen avata jo tässä vaiheessa. 

 
6. Lähiaikojen ohjelma  

Pyritään järjestämään kirkkovierailu Sipooseen Barcelonan opintomatkan jälkeen, lokakuun 
toisella viikolla. Bussikuljetuksista tulisi pyytää tarjous (Juha tai Karin). Marja selvittää sitä 



 

 

ennen matkareitin. 
 

7. Opintomatkan tilanne 
Osallistujalista on toimitettu matkatoimistoon. Osallistujille saadaan todennäköisesti 
yhteislippu. Osallistujille lähetetään infopaketti yhdessä lipun kanssa. Päätettiin, että 
bussimatkan oppaalle ja järjestelyissä auttavalle opiskelijalle voidaan tarjota lounas. 

 
8. Jäsenasiat 

Ei ollut uusia eikä eroavia jäseniä.  
 
      9. Ilmoitusasiat 

Johanna kertoi kuulumiset OKM:n järjestämästä yksityisarkistostrategian työpajasta. Myös 
Juha Henriksson osallistui etänä työpajaan. Osallistujat olivat tyytyväisiä työpajaan ja siellä 
oli syntynyt hyvää keskustelua. Johanna välitti OKM:n Katarina Simoselle tietoa 
Arkistoyhdistyksestä ja muista alan yhdistyksistä yksityisarkistostrategiaan liittyvinä 
sidosryhminä.  

 
     10. Muut asiat 

  
Keskiviikkona 28.9.2022 Johanna Mieto osallistuu TSV:n syyskokoukseen. Johanna ja Juha 
tarkistavat vielä kokousmateriaalista tarvitaanko valtakirjaa syyskokoukseen. Tenho 
Kokkonen ja Johanna Mieto menevät Tieteiden talon tupaantuliaisiin yhdistyksen 
edustajina.  
  

     11. Seuraavan kokouksen ajankohta 
  
Päätettiin, että selvitetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodle-kyselyllä. 
 

     12. Kokouksen päättäminen 
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56. 
  
 

 
 
Vakuudeksi 
 
 
Johanna Mieto     Juha Henriksson 
 


