
Aihe: Fw: VS: VS: Arkiston rajoitus
Lähe äjä: Me e Jalomäki <metjalo@protonmail.com>
Päiväys: 21.5.2021 klo 11.37
Vastaano aja: "ossi. ihonen@gmail.com" <ossi. ihonen@gmail.com>

Tässä keskusteluni keskusvaalilautakunnan sekä kaupunginarkistonsihteerin
Tero Lönnströmin kanssa. Kävin maaliskuussa laskemassa ääniä pari kertaa
kaveri mukanani. Si en tuli kolmen viikon sulku ja minulle ilmoite in
arkistonhoitaja Maria Arposen toimesta e ä vain yksi tutkija saa tulla sulku lan
aikana. Teks vies ssä 19.3 Maria kertoo: " Nyt otamme sulku lan aikana
arkiston loihin uhden tutkijan kerrallaan." Olin siis ollut sitä ennen jo kahdes
arkistolla kaveri mukanani, ei sanaakaan rajoituksesta.Kolmen viikon sulun
mentyä ohitse, rajoituksia pure in. Menin arkistolle 29.4 taas kaverin kanssa ja
meitä ei meina u päästää sisälle. Yhden tutkijan rajoituksesta oli tullut yhtäkkiä
pysyvä. Tero väi  valheellises  e ä rajoitus olisi ollut voimassa koko korona-
ajan. Määräys tuntui lähinnä minulle räätälöidyltä.

Sent with ProtonMail Secure Email.

------- Original Message -------
On Thursday, 6th Mayta 2021, klo 12.21, Tero Lönnström
<tero.lonnstrom@pori.fi> wrote:

Hei,

kaupungin toimintaan kohdistuvat koronarajoitukset ovat olleet voimassa jo yli vuoden.
Kaupunginarkiston osalta eto rajoituksesta asiakaspalvelumahdollisuuksiin on ollut
saatavilla esimerkiksi arkiston ko sivulta. Asiasta teille ystävällises  muistute in, kun
teiltä tuli useampia henkilöitä paikalle.

Yhtä mieltä olemme siitä, e ä arkiston asiakaspalveluresurssit ovat rajalliset – rahaa
jae aessa arkistot ovat olleet jonon hännillä jo vuosikymmeniä. Kaupunginarkistolla ei
esimerkiksi tällä hetkellä ole yhtään täysipäiväistä työntekijää. Vallitsevasta
koronapandemiasta huolima a henkilöstömme on pyrkinyt palvelemaan parhaansa
mukaan ja teille on järjeste y kymmeniä tunteja aikaa tutustua aineistoihin, joten
koemme kri ikkinne kohtuu omaksi.

-Tero

Lähe äjä: Me e Jalomäki <metjalo@protonmail.com>
Lähete y: keskiviikko 28. huh kuuta 2021 15.41
Vastaano aja: Tero Lönnström <tero.lonnstrom@pori.fi>



Aihe: Re: VS: Arkiston rajoitus

Hei.

Voisitko vastata kysymyksiini suoraan eikä asian vierestä.

Vaadin saada päivämäärät jolloin tämä asiakasrajoitus on laite u voimaan ja
milloin se pää yy ja tarkemmat perusteet. Poikkeus la on pure u, koulut,
kaupat, harrastukset yms auki. Perusteita ei löydy rajoi aa näin äärimmäisen

ukas  kansalaisten pääsyä käsiksi julkisiin asiakirjoihin. Arkistoon on
anne u vain parisen tun a viikossa aikaa päästä eli mikäli useampi asiakas
haluaa tulla arkistoon, jae avat ajat ovat kohtuu oman vähäiset.

Asiakasrajoitus tuli voimaan yllä äen, koronan oltua keskuudessamme jo
lähes vuoden, eli tämä yhtäkkinen sääntömuutos vaiku aa suoraan sanoen
tahalliselta kiusanteolta.

-Me e Jalomäki

Sent from ProtonMail mobile

-------- Original Message --------
On 28. huh kuuta 2021 klo 15.22, Tero Lönnström < tero.lonnstrom@pori.fi>
wrote:

Hei,

vaalit ja kaupunginarkisto ovat tyys n erilliset toimijat, joten joutuisamman
asioinnin varmistamiseksi kaupunginarkistoa koskevissa asioissa kanna aa
vastaisuudessa olla suoraan yhteydessä esim. kaupunginarkisto@pori.fi.

Koronaepidemian takia kaupungintalo on pitänyt ovensa sulje uina jo yli
vuoden. Tästä huolima a kaupunginarkisto on pyrkinyt palvelemaan
tutkijoita edes rajoitetus . Monissa kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä ja
Hämeenlinnassa, kaupunginarkistojen asiakaspalvelupisteet ovat
kirjoitushetkellä yhä kokonaan sulje uina. Kaupunginarkiston esimiehenä
vastuullani on arkiston työntekijöiden terveys ja hyvinvoin .
Työturvallisuuslain 8 §:n mukaisena työnsuojelullisena toimena ahtaisiin

loihimme ei toistaiseksi oteta kuin korkeintaan yksi tutkija kerrallaan.
Kasvomaskin käy öä suositellaan.



-Tero

Lähe äjä: Vaalit <vaalit@pori.fi>
Lähete y: istai 27. huh kuuta 2021 14.25
Vastaano aja: Tero Lönnström <tero.lonnstrom@pori.fi>
Kopio: Maria Arponen <maria.arponen@pori.fi>
Aihe: VL: Arkiston rajoitus

Lähe äjä: Me e Jalomäki <metjalo@protonmail.com>
Lähete y: istai 27. huh kuuta 2021 14.06
Vastaano aja: Vaalit <vaalit@pori.fi>
Aihe: Arkiston rajoitus

Hei.

Sain kuulla kaupungintalon arkiston työntekijöiltä, e ä arkistoon
oli yhtäkkiä laite u rajoitus e ä vain yksi tutkija kerrallaan saa
tulla.

Lähetä ekö minulle mahdollisimman nopeas  kopion tästä
päätöksestä, josta tulisi selvitä päätöksen lainvoimaisuus ja
perustelut päätökselle. Perusteluissa tulee olla myös päivämäärät
mihin as  rajoitus on voimassa ja milloin se on alkanut. Myös
tämän päätöksen takana oleva Tero Lönnström joutuu
keksimissään rajoituksissa nouda amaan Suomen lakia sekä
voimassa olevia muita määräyksiä. Minulle lähete ävä päätös
kaupungintalon arkiston tutkijarajoituksesta tullaan
tarkistu amaan lakimiehellä. Kiitos.

Me e Jalomäki



Sent with ProtonMail Secure Email.


