Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Perjantai 10.6.2016 klo 13 lounasaika, Fiskarsin ruukki (Fiskarsintie 336, 10470 Fiskari) Ravintola
Kuparipaja, Fiskars
Paikalla:
Janna Jokela (pj), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Emilia Perälä, Maiju Tuisku, Sanna-Mari
Niemi, Marianna Karttunen, Saara Klemetti, Hanna Strandberg
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 17.5. pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
 17.5. 15-17 Jäsenilta Suomen Kulttuurirahasto ja taidekoti Kirpilä.
Hallituksen kokous pidettiin ennen jäseniltaa klo 13.30 Café Tin Tin Tangon
kahvilassa. Jäsenillassa paikalla 22 osallistujaa. Tilaisuudessa kuultiin asiaa
apurahoista ja jaettiin Vuoden museopedagoginen teki –palkinto Lottamuseon
Nostalgiset Naiset -projektille.
 Perjantaina 10.6. kesäretki Fiskarsiin.
Osallistujia parhaillaan käynnissä olevalla retkellä on 18.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 Elo-syyskuun vaihteessa tutustuminen Amos Anderssonin taidemuseon
laajennussuunnitelmiin. Lotta hoitaa asiaa ja ottaa yhteyttä museolehtoriin.
 Ulkomaanmatka Tanskaan 14.-16.9. Matkalle osallistujien ilmoittauduttava
14.8. mennessä. Yhteismajoitukseen haluavien on ilmoittauduttava heinäkuun
loppuun mennessä. Pedaali ei saanut avustusta suomalais-tanskalaiselta
kulttuurirahastolta.
 Syys-lokakuun vaihteessa Helsingin uuteen kaupunginmuseoon
tutustuminen ja samalla syyskokous. Janna hoitaa (?)
 Lokakuussa oppaille tarkoitettu verkostoitumis- ja äänenkäyttökoulutus.
Saara on yhteydessä Stella Polarikseen ja muihin sopiviin toimijoihin ja
kyselee samalla mahdollista tilaa koulutukselle. Koulutus voitaisiin järjestää
esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella.





Marraskuussa museo- ja arkistopedagogiikkaa käsittelevä koulutus/esittely.
Marianna kyselee jäseniltä ehdotuksia tähän.
Marras-joulukuun vaihteessa From museum education to audience
engagement –kirjan julkaisutilaisuus.
Joulukuussa toiminnalliset pikkujoulut.

b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –projekti
Ei uusia kuulumisia.
6. Pohjoismainen yhteistyö
Maiju ja Janna matkustavat Kööpenhaminaan 20.-21.6. Matkan jälkeen kuullaan enemmän
hankkeen jatkosta.
7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän tilannekatsaus
Kokouksessa päätettiin, että kirjan valmistuttua pidetään julkistamistilaisuus. Projekti etenee.
Pöytäkirjan liitteenä Eriikan tilannekatsaus. (Liite 1)
8. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Palkinto jaettiin 17.5. pidetyn jäsenillan yhteydessä ja palkitut olivat tyytyväisiä. Lottamuseon
Nostalgiset Naiset -projektille ja palkitut olivat tyytyväisiä. Mediassa ei huomioitu uutista
tiedottamisesta huolimatta.
9. Talous
a. Järjestösihteerin työtunnit ja uusi sopimus
 Järjestösihteerin sopimus päätettiin uusia. Työtuntimääräksi kirjataan noin 20 tuntia
kuukaudessa, tarvittaessa enemmän. Heinäkuussa ei töitä.
b. Kirjanpitäjän palkkaaminen
 Kirjanpito siirrettäisiin tilitoimiston hoidettavaksi, mutta taloudenhoitaja Sannalla olisi
edelleen käyttöoikeus pankkitiliin. Asiaan palataan syksyllä. Pöytäkirjan liitteenä
taloudenhoitajan sähköposti aiheeseen liittyen. (Liite 2)
c. Apuraha jäseniltoihin/matkoihin
 Jäsenistöltä ei ole tullut ehdotuksia omaehtoiseen toimintaan. Matkatukea
tullaan mahdollisesti kokeilemaan ensimmäistä kertaa oppaiden äänenkäyttökoulutuksen
yhteydessä. Määritellään tarkat summat ja vaaditaan tositteet matkoista. Asiaan palataan
syksyllä.
Puheenjohtaja Janna kävi läpi taloudenhoitajan terveiset: jäsenmaksuja on tullut kiitettävästi ja
yhdistyksen kulut ovat pysyneet normaaleina. Julkaisuun päätettiin varata lisää rahaa, koska
yhdistyksen taloudellinen tilanne sallii sen.
10. Tiedotus
Marianna mainostaa Tanskan matkaa jäsenistölle ja Pedaalin jäseneksi liittymistä museopostissa
(liittymislahjana kirja). Lisäksi tiedotetaan syksyn tapahtumista ja kiitetään kuluneesta keväästä.
11. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä:
Jasmin Lehtiniemi
Kaisa Kutilainen, tutkija
Sini Näppä, projektitutkija

12. Muut esille tulevat asiat

Kokouksessa ideoitiin tyylikkään kangaskassin teettämisestä Veera Tammisella. Saara on
yhteydessä Sannaan aiheen tiimoilta. Muita ideoita olivat sateenvarjo ja tyylikäs muistikirja.
Kulttuuriperintökasvatuksen seura hyväksyi Pedaalin yhteisöjäsenekseen.
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous elo-syyskuun vaihteessa mahdollisesti Amos Anderssonin museossa.
14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 13.58.

Janna Jokela

Lotta Hannuksela

