Pöytäkirja
Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Tiistai 8.8.2017 klo 15.00, Helsingin kaupunginmuseo
Paikalla: Maiju Tuisku (puheenjohtaja), Elsa Hessle, Sanna-Mari Niemi, Sanna
Valoranta-Saltikoff, Anna Jantunen (saapui kohdassa 6.) Marianna Karttunen (kokouksen
sihteeri)
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.08.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Muutetaan jatkossa kohta “Pohjoismainen yhteistyö” muotoon “Kansainvälinen yhteistyö”.
Muutoin hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
Menneet jäsenillat ja tapahtumat
-

Kesäpicnic ja Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon jako Kiasmassa 8.6.
Paikalla 25 henkilöä.

Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
-

Jäsenilta Arkkitehtuurimuseossa 7.9. klo 15. Teemana arkkitehtuurikasvatus.
Hallituksen kokous ennen jäseniltaa klo 13.30. Jäsenillan budjetti 100€. Saara laittaa
illasta muistutuksen Pedaalipostiin.

-

Arkistopedagogiaa käsittelevä jäsenilta suunnitteilla lokakuun alkuun:
päivämääräehdotukset 3. tai 4.10. Jäsenillan yhteydessä hallituksen kokous ja
yhdistyksen syyskokous. Sanna on aiheesta yhteydessä SKS:ään.

-

Jäsenilta Heurekassa marraskuussa: aiemmin ehdotettu vko 46 ei sovi heille, joten
lykätään seuraavan viikon museolehtoripäiven vuoksi mielellään vkolle 48. Ehdotettu
päivä 30.11. Marianna on yhteydessä Heurekaan. Joulukuun jäseniltaa siirretään
myöhemmäksi.

b. Hankekuulumiset
Elämää käsillä –projekti
- Hanke oli yhtenä vuoden päätapahtumistaan mukana Kaustisten
kansanmusiikkifestivaaleilla heinäkuussa.
- Vapaaehtoisille suunnattu virkistystapahtuma järjestetään Lahdessa 20.9.
- Päätösseminaari suunnitteilla keväälle: Pedaali mukana seminaarin suunnittelussa.
- Hankkeen syyskauden kokoukset 1.10. ja 11.12.
Finna -ohjausryhmä
- Suunnitteilla konsortiotoiminnan päätöskysely teemalla “Onko Finna nyt tunnetumpi
museokentällä”
- Seuraava kokous 13.9.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
- Ei uutta tiedotettavaa.
6. Jäsenmatka Lappiin
-

-

Jäsenmatkan 26.-29.9. ohjelma alkaa olla kasassa.
- Tiistai 26.9: Lento Rovaniemelle. Tutustuminen Arktikumiin. Tutustumiskäynti
Rovaniemen taidemuseoon vielä työn alla. Reittibussilla Inariin. Mikäli
matkalaisia on noin 10 henkilöä, Pedaali kustantaa reittibussin kulut 600
euroon saakka.
- Keskiviikko 27.9: Tutustuminen SAKK:iin ja saamelaismuseo Siidaan.
- Torstai 28.9: Retkipäivä. Kohteina Pielpaljärven erämaakirkko, Nellim,
mahdollisesti Myössäjärvi. Saara varmistaa varauksen retkenjärjestäjälle
kokouksen jälkeen.
- Perjantai 29.9: aamupäivällä ohjelmaa Inarissa; mahdollisesti
Lastenkulttuurikeskus Sajos. Klo 12 Bussit lentokentille, lento kotiin.
Matkalle ilmoittautuneita on nyt seitsemän.
Yhteismajoitus vielä auki - Saara varaa asap majoituksen kiinnostuksensa
ilmoittaneille.
Järjestösihteerin lentoliput Helsinki-Rovaniemi-Helsinki ostettu (87,99€). Myös
Saaran paluubussimatka Inari-Rovaniemi kustannetaan.
Myös Särestöniemi-museo on kutsunut Pedaalin kylään, mutta todennäköisesti
koukkaus ei mahdu matka-aikatauluun.

-

Saara laittaa piakkoin muistutuksen matkasta Pedaalipostiin ja päivittää ohjelman
nettisivulle ja someen.

7. Kansainvälinen yhteistyö
-

-

Tiedote Vuoden museopedagogisesta teosta käännetty ja lähtenyt tiedoksi
pohjoismaisille yhteistyötahoille. Käännöksen lasku n. 170€ on myös maksettu.
Elsa lähtee edustamaan Pedaalia Suomalais-saksalaiseen museofoorumiin Berliiniin
16.–17.10.2017. Seminaarin tavoitteena on rakentaa suomalais-saksalaista
museopedagogista yhteistyötä.
Riikka lähtee edustamaan Pedaalia ja suomalaista museopedagogista osaamista
How do we teach in museums? Paradigms, discourses and realities
- museokonferenssiin Meksikoon 23.-25.8.2017.
Molemmille lähtijöille mukaan uusinta kirjaa ja Pedaalin flyiereita.
Matkaraportteja ja kuulumisia toivotaan matkan jälkeen ja aikana Pedaalipostiin ja
someen. Sijoitetaan pieni kansainvälisten kuulumisten osio johonkin syksyn
jäseniltaan.

8. Talous
- Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä noin 16 400€.
- Saapuneita jäsenmaksuja tähän mennessä 4640€.
- Keskusteltiin jäseniltojen puhujapalkkioista ja erityisavustuksen käytöstä.
- Järjestösihteerille hankittu puhelimeen uusi DNA-liittymä. (13,90€/kk, avausmaksu
3,90€, laskutus sähköpostitse info-osoitteeseen.). Mikäli todetaan, ettei riitä käyttöön,
kasvatetaan liittymäpakettia. Liittymä on Maijun nimissä, mutta maksaja ja ostaja on
Pedaali. Liittymän vaihdon myötä järjestösihteerin puhelinnumero vaihtuu: uusi
numero on 044-2424 848. Saara päivittää tiedot nettisivuille.
- Maiju jatkaa SSL-syötteen sertifikaatin selvittämistä.
9.  Tiedotus
- Tiedottaja lomalla seuraavat neljä viikkoa: Saara muistuttaa syyskuun jäsenillasta ja
tiedottaa Lapin matkasta.
10. Jäsenasiat
- Yksi uusi jäsenhakemus: hyväksytään Emilia Lehtolainen Pedaalin jäseneksi.
- Maksamattomien jäsenmaksujen karhuaminen: Saara ja Maria selvittävät
tämänhetkisen tilanteen ja hoitavat tarvittaessa maksuista muistuttamisen.
11. Muut esille tulevat asiat
- Järjestösihteerin lomautus päätetty ja kirjallinen ilmoitus asiasta allekirjoitettu.
- Järjestösihteerin ja taloudenhoitajan varastoissa oleva Pedaalin omaisuus: mm.
julkaisuarkisto, historia-arkisto, markkinointimateriaalit. Arviolta 2-3 hyllymetriä.
Materiaalit pitäisi saada sijoitettua toisaalle. Kysellään hallituspostissa ja tarpeen
mukaan Pedaalipostissa mahdollista sijoituspaikkaa eri museoiden ja muiden
Pedaalitoimijoiden tiloista. Kaappitilan vuokranmaksu esim. yhteisöjäsenyytenä?
Saara ja Maiju selvittävät asiaa.

-

Syyskokous lähestyy: aika aloittaa hallitustunnustelut.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
- Seuraava kokous pidetään 7.9. klo 13.30 Arkkitehtuurimuseon jäsenillan yhteydessä.
Paikka joko Arkkitehtuurimuseolla tai Designmuseon kahviossa.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.27.

_____________________________
Maiju Tuisku, puheenjohtaja

_____________________________
Marianna Karttunen, kokouksen sihteeri

