Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
11.1.2016 klo 15.30, Ciao! Caffé (Aleksanterinkatu 28, Helsinki)
Paikalla:
Janna Jokela, Marianna Karttunen, Maiju Tuisku, Lotta Hannuksela, Sanna ValorantaSaltikoff, Sanna-Mari Niemi, Saara, Anna Perälä, Anna Jantunen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.43.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohtaan Tiedotus seminaarijulkaisu sekä muihin asioihin pedatekopalkinnon uusiminen ja Erjan ehdotus kuva-arkistokoulutuksesta.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Hallituksen järjestäytyminen: valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja,
sihteeri, taloudenhoitaja ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä
Valittiin varapuheenjohtajaksi Anna Jantunen
Valittiin taloudenhoitajaksi Sanna Valoranta-Saltikoff
Valittiin sihteeriksi Lotta Hannuksela
Valittiin tiedottajaksi Marianna Karttunen
Valittiin Pohjoismaisen yhteistyön koordinaattoriksi Maiju Tuisku
6. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Pikkujoulut pidettiin Turussa, paikalla oli 15 osallistujaa. Ohjelma oli
kiva ja ruokaa riittävästi.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
Tammikuu:
18.1. 17.00 Laituri.
Helmikuu:

HAM (Ai Wei Wei ja Museokorttiklubi, uusi yleisötyö jne.) (Marianna)
Maaliskuu:
jäsentapaaminen yhteistyössä̈ Museoalan ammattiliiton kanssa, teemana
museoalaan liittyvät lakitekniset asiat. (Janna)
Huhtikuu:
Tutustuminen Ateneumin taidemuseon uusiin näyttelyihin ja
palvelukonsepteihin (Janna)
Toukokuu:
Kulttuurirahastoon ja apurahoihin tutustuminen. Taidekoti Kirpilä. (Anna)
Kesäkuu:
Fiskars – kesäpiknik (Maiju)
Elokuu:
Lappeenrannan museot (yleisöraati ja Venäjä-yhteistyö)
Syyskuu:
Opintomatka Kööpenhaminaan 14.-16.9.2016.
Vuodelle 2016 suunniteltuja muita jäsentapaamisten aiheita ovat mm.
 paneelikeskustelu näyttelyarkkitehtuurin ja museopedagogiikan
yhdistämisestä (ehdotetaan Aalto-yliopistolle)̈
 esiintymis- ja puhekoulutus opastustyötä tekeville (Timo Joenpelto
kouluttajaksi?)
 Kehyksen kanssa yhteistyössä pidettävä esteettömyys- ja
saavutettavuusasioita käsittelevä tapaaminen
 Kirjasto- ja arkistopeda
 tutustuminen Amos Anderssonin taidemuseon laajennussuunnitelmiin
 kesäretki Ahvenanmaalle museoihin ja Önningebyn
taiteilijakommuuniin
b. Hankekuulumiset
i.
Linkki -museo mediakasvattajiksi –hanke
Hanke jatkuu vielä kevään ajan. Hankkeelle kootaan verkkosivusto,
jossa esitellään museoiden mediakasvatusaineistoja.
ii.
Elämää käsillä –projekti
14.12. pidettiin kokous, johon Sanna-Mari Niemi Pedaalin uutena
yhteyshenkilönä osallistui. Liitteenä kooste hankkeen
tämänhetkisestä tilanteesta. (LIITE 1)
7. Pohjoismainen yhteistyö
Nordic Inspiration –julkaisu ilmestyi joulukuussa ja sitä on postitettu jäsenistölle n.
130 kpl. Jäljellä on n. 150 kpl. Tanskasta tulee korvaus postituksesta lähiaikoina
yhdistyksen tilille. Julkaisu on ladattavissa myös Pedaalin verkkosivulta.
Tämä projekti loppuu julkaisun levitykseen ja haetaan uutta rahoitusta Nordenilta.
Teknisesti rahoitushakemuksen tekee Tanska. Päätös tulee huhtikuussa.
Tarkoituksena on jalkautua maailmalle ja edistää yhteistyötä edelleen.
Tarkoituksena on tuottaa myös online-materiaalia ja luoda alusta pohjoismaisten
museoyhteistyökumppanien löytämiselle.
NAME – facebook-sivusto on luotu jo!

8. Talous
1.1.2016 yhdistyksen tilin saldo on ollut: 10 601, 77€
Pankkioikeudet
Päätettiin poistaa Eriika Johanssonilta tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tiliin
Ålandsbanken FI 66660100001013101.
Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus Sanna Valoranta-Saltikoffille yhdistyksen tiliin
Ålandsbanken FI 66660100001013101.
Tilinkäyttöoikeus säilyy edelleen Janna Jokelalla ja Saara Klemetillä.
Tästä pöytäkirjasta laaditaan toinen kappale pankkia varten, johon lisätään
tilinkäyttöoikeudellisten sosiaaliturvatunnukset.
Nimenkirjoitusoikeudet
Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2016 ovat puheenjohtaja Janna Jokelalla,
varapuheenjohtaja Anna Jantusella, taloudenhoitaja Sanna Valoranta-Saltikoffilla ja
sihteeri Lotta Hannukselalla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.
Tehdään tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin.
Matkakorvaukset
Päätettiin, että hallituksen jäsenille korvataan julkisen liikenteen 2. luokan
lippuhintojen mukaan matkakulut kokouksiin ja jäseniltoihin. Päätettiin korvata
samaten matkakulut, kun hallituksen nimeämä hanketyövastaava osallistuu
yhteistyöhankkeiden kokouksiin. Päätettiin, että jos hallitus kutsuu jonkun jäsenen
esiintymään jäsenillassa, joka tapahtuu muualla kuin jäsenen tavanomaisella
toimintapaikkakunnalla, voidaan tarvittaessa korvata samaten matkakulut.
Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös muunlaisista korvauksista. Taloudenhoitaja
toimittaa hallitusposti-listalle matkakorvauslaskupohjan.
9. Tiedotus
a. Educa-messut
Ohjelma on valmis ja vahvistettu. Tiedotetaan jäsenistölle ja Museopostilistalle.
b. Seminaarijulkaisu
Toukokuussa 2015 pidetystä seminaarista tehtävä julkaisu esittelee
seminaarin pääteemoja (“Museopedagogiikasta yleisötyöhön”). Julkaisu
tulee sisältämään artikkeleita ja seminaariraportin kuvituksineen.
Toimittajaksi ehdotettiin Eriika Johanssonia. Julkaisuun on varattu rahaa
toimittajan palkkioon ja taittoon. Tarkoitus on tehdä pdf-julkaisu englanniksi.
10. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia hyväksyttäviä jäseniä.
11. Muut esille tulevat asiat
 Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon uudistus.



Kalle Hamm ei enää tee Vuoden museopedagoginen teko -palkintoa.
Pohdittiin uuden palkinnon konseptia. Voisiko se olla sarjana ostettu teos,
joka yksilöitäisiin vuosittain? Selvitetään vaihtoehtoja. Päätettiin uudistaa
myös palkinnonjakoperusteet. Palkinto voitaisiin jakaa esimerkiksi
museopäivillä toukokuussa Siidassa.
Erja Salo ehdotti syksyllä, että järjestettäisiin opettajille koulutus museoiden
avoimista verkkoaineistoista. Kysytään onko projekti vielä edennyt
mihinkään. (Janna on yhteydessä Erjaan)

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään mahdollisesti HAM-jäsenillan yhteydessä viikolla 7.
13. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous 17.35

Janna Jokela

Saara Klemetti

