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Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 
15.5.2020 nettikokouksena 
 
Kokouksen pöytäkirjan ja liitetiedostot voit katsoa ja/tai tulostaa kotisivujemme jäsensivuilta 
Jäsensivuille pääsemiseksi tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan.  
Käyttäjätunnuksesi on sähköpostiosoitteesi. Jos et muista salasanaasi, saat uuden sähköpostisi avulla 
 

Kotisivuillemme pääset linkistä: https://av-heritage-fi.yhdistysavain.fi/ 

Linkki jäsensivuille on https://av-heritage-fi.yhdistysavain.fi/jasensivut/sisaiset-tiedotteet-poytakirjat-/ 

 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja sen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua siitä miten 
yhdistyksen lähipiirissä olevia ja toiminnastamme kiinnostuneita saataisiin mukaan toimintaan ja jäseniksi. 
 
Tehostetaan jäsenhankintaa: 

 Tarjotaan uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu puoleen hintaan. 
 

 Lähetetään henkilökohtainen kysely facebook jäsenillemme. Facebookissa meillä on yli 400 
jäsentä/seuraajaa ja vain pieni osa heistä on jäseniämme. 

 

 Kysytään voimmeko lähettää Avitan rekisterissä oleville heidän jäsenilleen kutsun liittyä meidän 
yhdistyksen jäseneksi. 
 

Tehostetaan tiedotusta: 

 Tiedotetaan omille jäsenillemme  toiminnastamme säännöllisesti 
 

 Lisätään säännöllistä tiedottamista kotisivuillemme ja facebookiin. Aina myös kuvien kanssa  
 

 Tiedotetaan aktiivisesti meneillään olevista tapahtumista ja tlevista suunnitelmista  
 

Meneillään olevat teemat ja tapahtumat ja suunnitelmat: 
 

 DigiLönnrot –hanke: Keräysprojekti, videon alkuaikojen persoonien haastattelut, tarinoiden, 
dokumenttien ja laitetietojen tallentaminen omaan virtuaalimuseoon ja eri medioihin. 
DigLönnrot on kärkihankkeemme jonka on tarkoitus herättää mielenkiintoa toimintaamme. 
 

 Virtuaalimuseo: pilvitiedoston perustaminen, dokumenttien ja tarinoiden tallentamiseen kaikkien 
saataville. 

 

 Näyttely ja varastotilat fyysisille laitteille: yhteistyö olemassa olevien museoiden kanssa  
 

 Julkaisutoiminta: Rohkaistaan lähipiirin toimijoita tuomaan omat tarinansa esille ja avustetaan 
dokumenttien valmistelussa. Historiikit ja tarinat voidaan julkaista virtuaalimuseomme kautta. 

 

 Rahoitus: Avustukset museovirastolta, lahjoitukset, perinnöt, laitteiden välitys ja kauppa ym. 
 

 Seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen: 
Jatketaan yhteistyötä Tekniikan Museon kanssa. Kutsutaan alan persoonia kertomaan omasta 
erikoisalastaan Tilaisuudet tallennetaan ja dokumentit laitetaan virtuaalimuseoomme kaikkien 
saataville. 

 
Kiitos kaikille jäsenillemme. Yhdessä voimme saavuttaa jotakin hyvin suurta! 

 
Terveisin 
Aatos Suomilammi 
Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys ry  
Sähköposti:  av.heritage.fi@gmail.com 
Kotisivut:       av-heritage-fi.yhdistysavain.fi 
facebook:      https://www.facebook.com/groups/av-heritage-fi/ 
av-heritage-fi 

 
ps.  
Olemme lähettämässä jokaiselle facebook jäsenellemme henkilökohtaisen viestin jossa kehotamme 
liittymään jäseneksemme ja tuomaan omat ideansa yhdistyksen kehittämiseksi. 
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