Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Torstai 24.11.2016 kello 14.00 Amos Andersonin taidemuseo
(Yrjönkatu 27, Helsinki)
Paikalla:
Anna Jantunen (puheenjohtaja), Lotta Hannuksela (sihteeri), Sanna-Mari Niemi, Sanna ValorantaSaltikoff, Maiju Tuisku, Janna Jokela, Riikka Haapalainen
Poissa: Anna Emilia Perälä
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 17.10.2016 pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
 Maanantaina 31.lokakuuta Äänenkäytön workshop klo 10-14 Näyttelykeskus
WeeGeellä KAMUn Museopeda-tilassa. Koulutus oli hyvä, osallistujat tykkäsivät
ja jopa Twitterissä oli kiitelty. Kouluttajan kanssa oli sovittu alustavasti uudesta
koulutuksesta Jyväskylässä. Asiaan palataan keväällä jäsenien kiinnostuksen
mukaan. Sanna-Mari kerää palautteet koosteeksi Driveen. Seuraavaa koulutusta
ajatellen oltava tarkempi ilmoittautumisen sitovuuden kanssa. Muutamat
osallistujat eivät olleet maksaneet. Kaikki kurssille osallistuneet eivät olleet
ilmoittautuneet.


Torstaina 24. marraskuuta klo 14-16.30 Amos Anderssonin taidemuseoon
tutustuminen ja hallituksen kokous. Jäsenillassa tutustutaan uuden Amos Rex museon suunnitelmiin ja Helsinki Noir -näyttelyyn. Yhdistyksen hallitus kokoustaa
ennen jäseniltaa klo 14-15. Parhaillaan käynnissä.

ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat


Torstaina 15.12.2016 vuoden viimeisenä jäsentapahtumana pikkujoulut ja New
approaches now – from museum education to audience engagement –kirjan
julkaisutilaisuus. Hallituksen kokous kello 16.00-17.00 Hotelli- ja ravintolamuseon
tiloissa (hissillä 3. kerrokseen) Kaapelitehtaalla. Juhlat alkavat klo 17.00 ja
jatkuvat aina kello 20.00 asti. Ohjelmassa opastettu kierros, piparityöpaja,
ruokaa, puheita ja muuta mukavaa. Juhlat jatkuvat Ruoholahdessa oluthuone
Amsterdamissa (Itämerenkuja 1 C).

b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –projekti
Ei uutisia projektin puitteissa. Lisätietoa projektista osoitteesta: http://elamaakasilla.fi/
ii. Finna –ohjausryhmä
Finnan konsortioryhmän kokous pidetään keskiviikkona 30.11.2016 klo 13.00-16.00
Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli).
Sanna on osallistunut Educa-työryhmän kokoukseen ja tehnyt kyselyn Finnan käytöstä
museoissa.
Lisätietoja aiheesta Finnan asiakaswiki-sivuilta: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna
Finnan hakupalvelut: https://www.finna.fi/
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Anna Jantunen toi terveiset Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuralta.
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran 10-vuotisjuhla pidettiin 17.11.2016. Juhlat
olivat onnistuneet, paikalla olivat hallituksesta Anna Jantunen ja Sanna SalorantaSaltikoff. Pedaali vei lahjana yhteisöjäsenyyden ensi vuodelle ja kukkasia.
6. Pohjoismainen yhteistyö
Maiju matkustaa Tukholmaan pohjoismaisen yhteistyön puitteissa. Ruotsissa on ollut keskustelua
kansallisuuksien esittämisestä museoissa. Helmikuussa 2017 tullaan järjestämään pohjoismaista
yhteistyötä vahvistava tapahtuma Suomessa. Teatterimuseo ja Kulttuuria kaikille –palvelu ovat
osoittaneet kiinnostuksensa tapahtumaa kohtaan. Myös Tekniikan museo ollut yhtenä vaihtoehtona.
Tapahtuma kestäisi noin puoli päivää, voisi olla esimerkiksi illalla. Saavutettavuus ja/tai
mediakasvatus voisivat olla mahdollisia teemoja ja niihin voitaisiin yhdistää muitakin teemoja. Maiju
kysyy vielä muiden pohjoismaiden edustajilta mielipidettä teemoista.
7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän tilannekatsaus
Julkaisu on valmistumassa, taittoasioissa vielä pintä hiomista. Taloudenhoitaja on maksanut
artikkelinkirjoittajille. Kanadan maksusta tuli pieniä ennakoimattomia kuluja.
Julkaisuun liittyvät sopimustekstit käännätettiin Käännöstoimisto Bellcrestillä, josta tuli 80 euron
maksu. Sopimuspohjaa voidaan hyödyntää myöhemmin. Julkaisupäivä on pikkujoulujen yhteydessä
15.12. Lehdistötiedote tehdään suomen lisäksi engalnniksi ja levitetään medialistan mukaisesti. PDFjulkaisun lisäksi tullaan ottamaan myös muutamia hyvälaatuisia printtejä julkaisusta.

8. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Yhdestä palkinnosta on maksettu sovitunmukainen lasku. Veera Tamminen tekee ensi vuonna loput
palkinnot ja ne maksetaan silloin. Palkinnot viivästyivät henkilökohtaisista syistä.
9. Talous
a. Talouskatsaus
Postilokeropalvelu muuttaa Helsingin Pääpostitaloon, mutta muuten kaiken pitäisi pysyä
samana. Palkka.fi –palvelu on palkanmaksualusta, johon taloudenhoitajalla on tunnukset.
Päätetään, että puheenjohtajalle tehdään tunnukset ensi vuonna.
Taloudellinen tilanne on hyvä. Maksettavaksi tulee vielä Eriikan työpalkkio Pedafooni 4:n
toimittamisesta. Rahaa on varattu järjestösihteerin palkkaan, artikkelipalkkion veroihin ja
sopimuskääntäjän laskuun. Lisäksi rahaa varataan Pedafooni 4:n julkaisupainatukseen.
Domain-keskuksen lasku on hoidettu. Jäsenrekisterijärjestelmän maksua ei tule tänä vuonna
(lasku tulee normaalisti kesällä).
b. Kirjanpitäjän palkkaaminen
Taloudenhoitaja on saanut neljältä kirjanpitäjältä tarjoukset. Hinnoissa on suuria variaatioita,
vaikka kaikille oli annettu samat reunaehdot. Vaihtoehdoista kaksi laskuttaisivat saman verran.
Palkanmaksua ei ulkoisteta. Tilikartta täytyy tehdä uusiksi. Ensimmäisenä vuonna on
mahdollista, että kulut ovat suuremmat, mutta tasoittuvat todennäköisesti sen jälkeen. Sanna
varmistaa vielä, että tarjoukset ovat vielä voimassa. Kokouksessa päädyttiin kannattamaan
kahta vaihtoehtoa: JHI-Tilit Oy (Jaana Inkeroinen) ja Karoliinan Kamiina tmi (Karoliina Kähö).
Kokouksessa pohdittiin myös toiminimen ja ison firman etuja sekä haittoja. Sanna esittää
ehdokkaille vielä lisäkysymyksiä. Kirjanpitäjien tarjoukset on koottu Driveen. Asiaan palataan
vielä seuraavassa kokouksessa.
10. Tiedotus
Tiedotetaan pikkujouluista ja julkaisutilaisuudesta. Julkaisusta tiedotetaan tavallista laajemmin.
Julkaisun tiedotuksen yhteydessä maininta jäseneksi liittymisestä (joulukuu veloituksetta) ja
kirjalahjasta.
11. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia. Jäseniä on tällä hetkellä 239 ja yhteisöjäseniä 5.

12. Muut esille tulevat asiat
Insean neuvottelukuntaan haluttaisiin Pedaalin edustaja, mielellään hallituksesta. Vuoden 2017
hallituksen jäsen museolehtori Elsa Hessle lupautui Pedaalin edustajaksi. Suunnitteilla on
Taidekasvatusseminaari vuodelle 2018.

13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään Torstaina 15.12.2016 kello 16.00 Hotelli- ja ravintolamuseossa,
Tallberginkatu 1, Kaapelitehdas, 00180 Helsinki

14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 15.04.

Anna Jantunen

Lotta Hannuksela

