Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
16.2.2016 klo 15.30, HAM (Tennispalatsi, Eteläinen Rautatienkatu 8, Helsinki)
Paikalla:
Hallituksesta: Janna Jokela (pj), Lotta Hannuksela (sihteeri), Maiju Tuisku, Anna
Perälä, Sanna-Mari Niemi, Riikka Haapalainen, Anna Jantunen, Marianna
Karttunen
Hallituksen ulkopuolelta: Päivi Takala, Saara Klemetti, Satu Pajarre, Mirka YläMattila, Outi Suoranta, Piia Rossi
1.Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.41.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.
6. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Pedaali ry oli edustamassa Educa-messuilla ensimmäsitä
kertaa 29.-30.1.2016. Pedaali tarjosi erilaisille museoille
mahdollisuuden esitellä pedagogista toimintaa. Molempina
päivinä oli neljä demo- esittelyä. Pedaali ry sai positiivista

palautetta tekemästään työstä ja kojulla kävi paljon
kiinnostuneita messuvieraita.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
Helmikuu:
HAM (Helsingin kaupungin taidemuseo) 16.2.2016 klo
17.00
Maaliskuu:
Museoalan ammattiliiton (MAL) kanssa yhteistyössä
järjestettävä jäsentapaaminen, jonka teemana museoalan
lakitekniset asiat. Jäsenillassa mukana Akavan lakimies.
Jäsentapaaminen siirtyy huhtikuulle.
Minna Turtiainen Gallen-Kallela museosta oli ehdottanut
Wikipedia-koulutusta maaliskuulle. Kiasmasta voisi kysellä
Sanna Hirvosta mukaan. Osallistujat ottaisivat
mahdollisesti omat tietokoneet mukaan. Ajankohtaa ja
paikkaa mietitään vielä.
8.3. Naisten päivänä Sata naista –wikitapahtuma Kaisatalossa.
Huhtikuu:
Ideoita ja ilmiöitä: museoiden avoimet aineistot opetukseen
–koulutus opettajille. Ajankohta maanantai 4.4. klo 15-17,
paikka Kansallismuseon auditorio. Yhteistyössä
Museoliiton, Kansallismuseon, Valokuvataiteen museon,
Museopedagoginen yhdistys Pedaalin ja Suomen
kulttuuriperintökasvatusseuran kanssa. Kansallismuseon
Hanna Forssel hoitaa koulutuksen järjestelyjä.
19.4. Jäsenilta Ateneumissa yleisötyöpäällikkö Satu
Itkosen opastuksessa. Tutustutaan museon uusiin
toimintamuotoihin. Samassa yhteydessä klo 16-17
hallituksen kokous ja sen jälkeen yhdistyksen kevätkokous.
Toukokuu:
Viikolla 20 jäsenilta Suomen kulttuurirahasto. Teemana
apuraha-asiat. Paikkana todennäköisesti Taidekoti Kirpilä,
jossa museonjohtaja Johanna Ruohonen toimii esittelijänä.
(Anna Jantunen)
Kesäkuu:

Suunnitelmana järjestää jäsenretki Fiskarsin
ruukille.(Maiju)
Syyskuu:
Jäsenretki Kööpenhaminaan syyskuussa 2016. Tavataan
tanskalaisia kollegoita ja tutustutaan museokohteisiin.
b. Hankekuulumiset
i. Linkki -museo mediakasvattajiksi –hanke
Hankkeen puitteissa kootaan verkkosivusto, jossa
esitellään museoiden mediakasvatusaineistoja.
Verkkosivuihin voidaan yhdistää Pedaalin keräämä
aineisto. Museoliitto hoitaa asiaa.
ii. Elämää käsillä –projekti
Vuoden 2016 ensimmäisen kokouksen ajankohtaa ei vielä
sovittu.
7. Pohjoismainen yhteistyö
Nordenilta haetaan uutta rahoitusta hankkeeseen. Hakuaika päättyy viikolla 8.
Teknisesti rahoitushakemuksen tekee Tanska. Tulevaisuuden suunnitelmissa
on yhteistyökumppaneiden tapaaminen, työpajojen järjestäminen ja ideoiminen
pohjoismaisesta yhteistyön jatkuvuudesta. Tarkoituksena on tuottaa verkkosivut,
joiden teemana on pohjoismainen museopedagogia.
Nordic Inspiration –julkaisuja on vielä jäljellä. Suunnitelmissa on toimittaa kirjoja
kirjastoihin. Kirjojen osalta toteutetaan jäsenkampanja, johon tiedottaja laatii
tekstin. Maiju toimittaa kirjoja tarvittaessa jäsenille. Tarkoituksena on
markkinoida julkaisua eri paikoissa.
Tanskalais-suomalaiselta rahastolta haetaan avustusta Kööpenhaminan matkaa
varten. Hakemuksessa mainitaan kaikki aiemmin tehty pohjoismainen yhteistyö.
8. From museum education to audience engagement -julkaisun
työryhmästä sopiminen
Tavoitteena on toteuttaa julkaisu toukokuussa 2015 järjestetyn From museum
education to audience engagement –seminaarin pohjalta. Julkaisun on tarkoitus
ilmestyä vuoden 2016 aikana. Julkaisun tekemiseen on saatu Museolalan
ammattiliitolta 1000 euron apuraha. Alustava suunnitelma on jo olemassa.
Tarkoituksena olisi saada muutama raportinomainen artikkeli seminaarin
pohjalta. Julkaisun budjetti saattaa vielä elää riippuen tulevista artikkeleista.
Eriika Johansson on ilmaissut kiinnostuksensa julkaisun toimittamiseen.

Nimettiin julkaisulle työryhmä: Anna Perälä, Sanna-Mari Niemi, Riikka
Haapalainen. Työryhmä sopii asian tiimoilta oman palaverin.
Päätös: Eriika Johansson alkaa tekemään julkaisua tuntityönä. Hän hoitaisi
toimittamisen ja kielentarkistuksen.
9. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Taiteilija Kalle Hamm ei ole enää lupautunut tekemään Pedaalin vuosittain
myönnettävää Vuoden museopedagoginen teko –palkintoa. Pedaalin hallitus on
käynyt sähköpostikeskustelua asiaan liittyen. Ehdotuksiksi tuli seuraavia:
1. Keramiikkataiteilija Veera Tamminen
2. Katariina Guthwertin suunnittelemat mitalit:
3. Kilpailu /avoin kutsu Aalto Artsin ja Kuvataideakatemian opiskelijoille
palkintopystiehdotuksista.
4. keraamikko Laura Pehkonen, käsityöläinen ja taiteilija
5. Nuori taiteilija Camilla Vuorenmaa.
Käytetään Riikan laatimaa palkinnonjakotekstiä ja muokataan sitä tarvittaessa.
Kilpailukutsu käännetään myös englanniksi. Mainostetaan museoposti –ja
pedaalipostilistoilla. Noudatetaan Riikan tekemää aikataulusuunnitelmaa.
Kilpailu käyntiin mahdollisimman pian, mahdollisesti jo viikolla 8. Maaliskuun
loppuun mennessä ehdotukset, huhtikuun lopussa raati kokoontuu.
Jäsensihteerille lähetään ehdotukset. Palkinnon halutaan olevan enemmän kuin
kunniakirja. Palkinnosta päättää hallitus ja Kalle Hammia kysytään vierailevaksi
tuomariksi raatiin. Määräajan päätyttyä mahdollisesti avoin kokous.
Päätös: Pedaali ry järjestää palkinnosta avoimen kilpailun
Päätös: Palkintoa varten varataan 1000 euroa.
10. Talous
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) avustuksesta ei vielä tietoa. Yhdistyksen
talous on hyvä. Tilillä noin 11000 euroa. Jäsenmaksuja on myös saatu hyvin.
Julkaisutyöryhmälle määritellään budjetti myöhemmin. Nordenin hanketta varten
varaudutaan noin 1000 euron omarahoitusosuuteen.
11. Tiedotus
Anna Jantunen oli keskustellut Educa-messuilla Luokanopettajaliiton edustajien
kanssa ja he olivat kiinnostuneita 4.4 pidettävästä avoimet aineistot-

koulutuksesta. Laaditaan tiedote koulutuksesta. Tiedotetaan jäsenille ja
Opettaja-lehteen. Anna ottaa yhteyttä Pauliina Kinaseen.
Sihteerin tulee laatia Pedaalin kokouksista tiivistelmä (A4), johon kootaan
kokouksessa käsitellyt tärkeät asiat lyhyesti. Tiivistelmä lähetetään aina
kokouskutsun yhteydessä.
Lotta Hannukselalle annetaan oikeudet Pedaalin verkkosivujen päivitykseen.
Pöytäkirjat julkaistaan sivuilla ilman liitteitä.
12. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä:
Gerd Norrgård
Aino Koivukari
Piia Rossi
Annika Sohlman
Sari Salo-Kiljo
Satu Musakka
13. Muut esille tulevat asiat
NCK (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik) –museopedagoginen palkinto
meni Tanskaan Den Gamle By -ulkoilmamuseoon. Pedaali ehdotti kilpailuun
Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti-hanketta.
Helena Lonkila väittelee museologiasta Jyväskylässä.
14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Päätetään myöhemmin
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.43

_____________________
Janna Jokela

_______________________
Lotta Hannuksela

