Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
17.5.2016 klo 13.30, Tin Tin Tango (Töölöntorinkatu 7, Helsinki)
Paikalla:
Janna Jokela (pj), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Emilia Perälä, Maiju Tuisku, Riikka Haapalainen,
Sanna Valoranta-Saltikoff, Sanna-Mari Niemi, Marianna Karttunen, Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.54.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 19.4. pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
 19.4. Ateneum – Hallituksen kokous 14.30, kevätkokous 16.00 ja jäsenilta 17.00
alkaen. Osallistujia oli noin 23.
 28.4. Tekniikan museoon suunniteltu Museoalan ammattiliiton esittäytyminen
jouduttiin perumaan osallistujakadon vuoksi.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 17.5. 15-17 Jäsenilta Suomen Kulttuurirahasto ja taidekoti Kirpilä.
Hallituksen kokous pidetään ennen jäseniltaa klo 13.30 Tin Tin Tangon
kahvilassa. Jäseniltaan ilmoittautuneita 23.
 Perjantaina 10.6. kesäretki Fiskarsiin. Ilmoittautuneita tällä hetkellä yhteensä 8
(Helsinki 7, Turku 1).
 Ulkomaanmatka Tanskaan 14.-16.9. Kevään aikana muistutetaan jäseniä
matkasta. Anna on koostanut matkan ohjelmarungon.
 Uuteen kaupunginmuseoon tutustuminen mahdollisesti syksyllä
 Jäsenistöltä tullut idea oppaille tarkoitetusta
vertaistuki/verkostoitumiskoulutuksesta.



Äänenkäyttökoulutus, jota voitaisiin mahdollisesti järjestää useassa kaupungissa.
Aalto-yliopiston vastavalmistuneisiin opiskelijoihin voitaisiin olla yhteydessä
koulutuksen osalta. Esille nousi museopedagogi Eeva Hytösen nimi. Kouluttaja
voisi olla myös teatterin puolelta, esimerkiksi Stella Polaris järjestää
improvisaatiokoulutuksia. Aiheeseen palataan kesäkuun kokouksessa.

b. Hankekuulumiset
i. Linkki -museo mediakasvattajiksi –hanke
Hanke on päättynyt, internetsivut ovat valmiit. Janna selvittää kerätäänkö Pedaalin
kokoamaan Opettajien ideapankkiin vielä lisää linkkejä.
ii. Elämää käsillä –projekti
Ei uusia kuulumisia.
6. Pohjoismainen yhteistyö
Kesäkuussa juhannusviikolla Maiju ja Janna matkustavat Kööpenhaminaan, jossa selviää miten
hankkeen kanssa edetään. Maiju on ollut yhteydessä kirjastoihin ja useat yliopistokirjastot ovat
osoittaneet kiinnostuksensa ottaa vastaan jäljellä olevia julkaisuja. Ennen juhannusta laaditaan
muistutus Pedaaliin liittymisen eduista ja liittymislahjana saatavasta julkaisusta. Elo-syyskuussa vielä
uusi muistutus.
7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän tilannekatsaus
Sanna-Mari ollut yhteydessä Anna Valleen taittamistyöstä ja hän pyytää vielä tarjouksen työstä. Eriika
toimittaa hallitukselle tunnit ja arvioi taittajan kulut. Eriika arvioi sivumäärän työryhmää varten ja
työryhmä miettii sopivaa taittajaa. Janna kirjoittaa julkaisuun esipuheen.
8. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Vuoden museopedagoginen teko –tiedote on lähetetty käännettäväksi. Tämän vuoden palkinto saapui
juuri sopivasti palkinnojakotilaisuuteen, vaikka aikataulu oli tiukka. Sanna oli välittänyt tiedot viime
kokouksesta Veeralle. Taiteilija oli ottanut vapauden tehdä naisaiheisen lautasen palkinnoksi. Veera
haluaa koristelasittaa vielä seuraavien vuosien palkinnot. Hän laskuttaa niistä vasta sitten, kun loput
palkinnot on toimitettu. Kalle on saanut lahjakortin ja hänen jäsenmaksunsa on kuitattu. Janna taittoi
kunniakirjan ja teki tiedotteen. Marianna tiedottaa voittajasta ainakin museopostilistalle ja lehdistölle.
Mahdollisia tiedotuskohteita voisivat myös olla naistenlehdet ja Museo-lehti. Lottamuseota kehoitetaan
tiedottamaan alueen paikallismedioille ja omille verkostoilleen. Saara koostaa medialistan tiedotuksen
tueksi.
9. Talous
Taloudenhoitaja Sanna kertoi yhdistyksen taloudesta ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.
Hallitus pohti tapahtumia, joista olisi mahdollisimman paljon hyötyä jäsenistölle. Esille nousi ajatuksia
esimerkiksi äänenkäyttökoulutuksesta. Pedaali voisi tukea taloudellisesti jäseniään järjestämään
tapahtumia omissa kaupungeissaan. Tämä voisi koskea erityisesti niitä kaupunkeja, joissa jäseniltoja
on harvemmin tai ei lainkaan. Tukea voisi saada esimerkiksi tilavuokraan, puhujapalkkioihin tai
tarjoiluihin. Tilaisuuteen osallistujien ei tarvitsisi olla Pedaalin jäseniä vaan tapahtumat olisivat avoimia
kaikille. Halutessaan voisi liittyä myös Pedaalin jäseneksi. Saara koostaa listan kaupungeista, joissa
on Pedaalin jäseniä. Tällöin jäseniin voisi olla suoraan yhteydessä ja he voisivat toimia esimerkiksi
maakuntavastaavina. Yhtenä ajatuksena tuli myös esille pienimuotoisen matka-apurahan
myöntäminen (esim. jäseniltoihin), mutta hallitus selvittelee vielä asiaa.

Järjestösihteeri Saaran työmäärän lisääntyminen (esim. medialistan koostaminen) nosti esiin
ajatuksen hänen työtuntimääränsä kasvattamisesta. Samalla hänelle laadittaisiin uusi työsopimus.
Kirjanpitäjän palkkaaminen nousi myös kokouksessa esille.
10. Tiedotus
Tiedottaja Marianna tiedottaa Vuoden museopedagoginen teko –palkinnon voittajasta, Fiskarsin
matkasta, syksyn tulevasta ohjelmasta, Pedaaliin liittymisestä ja liittymislahjana saatavasta julkaisusta
ja Pedaalin tuesta jäsenien järjestämiin tapahtumiin.
11. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä:
Inka Alén, museolehtori
Ingrid Orman, Tuottaja, yleisöpalvelut EMMA
Pernilla Wiik, Museolehtori EMMA
12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous Fiskarsin matkan yhteydessä 10.6. lounasaikaan.
14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 14.40

Janna Jokela

Lotta Hannuksela

