Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
19.4.2016 klo 14.30, Ateneumin taidemuseo (Kaivokatu 2, Helsinki)
Paikalla:
Janna Jokela (pj), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Emilia Perälä, Maiju Tuisku, Riikka Haapalainen,
Sanna Valoranta-Saltikoff, Sanna-Mari Niemi, Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.37
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 16.3. pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
 22.3. klo 15-17 Wikipediapaja -koulutus Kiasmassa jouduttiin perumaan
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
 4.4. klo 15-17 Ideoita ja ilmiöitä: Museoiden avoimet aineistot opetukseen.
Yhteistyössä Kansallismuseon, Linkki-hankkeen ja
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran, Museoliiton ja Valokuvataiteen museon
kanssa järjestetyssä tapahtumassa oli noin 50 osallistujaa. Livestriimauksen
osallistujamäärästä ei tietoa. Museoalan ihmisiä enemmän kuin opettajia.
Esitysten sisällöt olivat vaihtelevia. Tapahtuma todettiin tarpeelliseksi myös
tulevaisuudessa, joten kehitystyötä jatketaan. Yhteistyökumppaniksi
esimerkiksi Oaj.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 19.4. Ateneum – Hallituksen kokous 14.30, kevätkokous 16.00 ja jäsenilta
17.00 alkaen. Materiaalit on toimitettu toiminnantarkastajalle kevätkokousta
varten. Ilmoittautuneita 28 henkeä.
 28.4. 17-19 MAL esittäytyy Tekniikan museossa. Tutustumista ammattiliiton
toimintaan ja Akavan lakimiehen neuvoja. Ei vielä ilmoittautuneita. Saara
mainostaa vielä tapahtumaa.
 17.5. 15-17 Jäsenilta Suomen Kulttuurirahasto ja taidekoti Kirpilä.





Hallituksen kokous pidetään klo 13.30 Tin Tin Tangon kahvilassa, josta Anna
varaa pöydän. Saara tiedustelee Pedaaliposti-listalla jäseniä askarruttavia
kysymyksiä liittyen apurahoihin. Jäsenillassa julkistetaan Vuoden
museopedagoginen teko –palkinnon voittaja.
Perjantaina 10.6. kesäretki Fiskarsiin. Ohjelmassa muun muassa Onoman
kesänäyttely, Fiskarsin museoon tutustuminen ja avoimet teatteriharjoitukset.
Pedaali tarjoaa jäsenille piknikin. Maiju jättänyt tarjouspyyntöjä linjaautofirmoille. Kuljetus järjestetään Turusta ja Helsingistä. Lähtö aamulla noin
klo 9.30 ja paluu noin klo 19.00. Lounas omakustanteinen sekä halutessa
mahdollinen yöpyminen Fiskarsissa. Lauantaina 11.6 Eläväinen
Hammarbacken – Kesätapahtuma Fiskarsissa. Jäsenille matka maksaa 10
euroa, maksu on sitova ilmoittautuminen.Viimeinen maksupäivä on
matkapäivä.
Ulkomaanmatka 14.-16.9. Tanskaan. Kevään aikana muistutetaan jäseniä
matkasta. Anna koostaa matkan ohjelmarungon.

b. Hankekuulumiset
i. Linkki -museo mediakasvattajiksi –hanke
Ei uusia kuulumisia, hanke jatkuu.
ii. Elämää käsillä –projekti
Sanna-Mari toi terveisiä 1.4 pidetystä kokouksesta. Kokouksessa käytiin läpi vuoden
2015 tapahtumia. Hankkeen toiminta jatkuu aktiivisesti. Hankkeen puitteissa tullaan
järjestämään paljon koulutuksia ja kaksi uutta pilottikokeilua. Suunnitelmissa on järjestää
aistimatka Kaarinan Kuusistoon. Käsin kosketeltavat-hankkeelle on myös tulossa jatkoa.
Hankkeen puolelta tuli toivomus koulutuspäivän/tapahtuman järjestämisestä, jossa
hanketta voitaisiin esitellä. Pedaali on kiinnostunut toimimaan yhteistyökumppanina
tapahtuman järjestämisessä. Tapahtumassa voisi olla myös työpajoja. Syksy 2016 voisi
olla hyvä ajankohta tapahtumalle.
6. Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen kulttuuripiste myönsi rahaa hankkeelle seuraavaksi vuodeksi. Kesäkuussa on
tapaaminen hankkeen puitteissa Kööpenhaminassa. Rahoituksen avulla saadaan edistettyä
pohjoismaista yhteistyötä esimerkiksi vierailujen kautta. Hankkeen suunnitelmissa on järjestää
työpajoja/koulutusta Pohjoismaihin.Samalla kerättäisiin tietoa siitä, mitä pohjoismainen yhteistyö voisi
olla. Suunnitteilla on myös nettialusta. Syksyn opintomatkan yhteydessä pedaalilaiset voisivat
mahdollisesti tavata tanskalaisia yhteistyökumppaneita. Maiju kirjoittaa uutisen hankkeen
kuulumisista. Pedaalin 500 euron omarahoitusosuus on myös varmistunut.
7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän tilannekatsaus
OKM:n rahoitus on varmistunut. Tehdään PDF-julkaisu ja painatetaan mahdollisesti myös kirjoja.
Palkkaa maksetaan kirjoittajille, taittajalle ja Eriikalle kirjan toimitustyöstä. Eriika ollut kirjoittajiin
yhteydessä, mutta varmuutta kirjoittajista ei vielä ole.
Päätös: Varataan julkaisuun 6000 euroa.
8. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Hallitus päätyi tilaamaan Veera Tammiselta palkintoteokseksi käsiaiheisen lautasen/kulhon.
Päätöksessä huomioitiin myös taiteilija Kalle Hammin kommentit. Perusteluna on, että lautanen on
käyttöesine ja käsiaihe kuvaa hyvin Pedaalin toiminta-ajatusta. Sanna pyytää Veeralta tarjousta ja
selvittää miten palkinnon kanssa toimitaan jatkossa. Palkintoon tullaan liittämään vuosiluku ja maininta
Vuoden museopedagogisesta palkinnosta. Janna tekee tiedotteen osallistujille ja laittaa nettisivuille

tiedon. Saara hoitaa Kallelle palkkioksi tuomaroinnista Stockmannin 50 euron lahjakortin ja Pedaalin
jäsenyyden.
Hallituksen äänestyksen tuloksena voittajaksi selviytyi Nostalgiset naiset –blogi.Tarkoituksena on
palkita hanke eikä pelkkä blogi. Kunniamaininta annetaan Säätöä-oppaalle.
Janna tiedottaa voittajalle. Hallitus lähettää Mariannalle perusteluja voittajasta ja kunniamaininnan
saaneesta.
9. Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. OKM myönsi toiminta-avustuksen yhdistykselle. OKM:lle
tulee lähettää 30.4. mennessä selvitys viime vuoden toiminnasta, joten selvityksen liitteeksi laitetaan
toimintakertomus ja tase. Hallituksen tililtä on vahingossa tehty maksusuoritus patentti- ja
rekisterihallitukselle kahteen kertaan, mutta raha on jo palautettu yhdistyksen tilille. Jäsenmaksuja
tullut enemmän kuin aiemmin, mikä on parantanut yhdistyksen taloudellista tilannetta. Postituskulut
ovat olleet suuremmat kuin aiemmin, joten päätettiin nostaa postikulujen summaksi 300 euroa.
Educan banderolli ei valmistunut ajoissa, joten raha palautettiin yhdistyksen tilille.
Museopedagogiseen tekoon on varattu rahaa. Pedaali tarjoaa Fiskarsin kesäretken bussimatkan
jäsenilleen. Taloudenhoitaja toivoo, että hallituslaiset toimittaisivat tositteet hänelle aina
mahdollisimman pian.
10. Tiedotus
Saara tiedustelee Pedaaliposti-listalla jäseniä askarruttavia kysymyksiä liittyen 17.5. pidettävää
jäseniltaa varten. Maiju kirjoittaa uutisen Pohjoismaisen yhteistyöhankkeen kuulumisista.
Janna tekee tiedotteen Vuoden museopedagoginen teko -palkintokilpailuun osallistujille ja laittaa
nettisivuille tiedon. Janna tiedottaa myös Vuoden museopedagogisen palkinnon voittajalle. Hallitus
lähettää Mariannalle perusteluja voittajasta ja kunniamaininnan saaneesta.
11. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä:
1. Eeva Lähteinen, sekatyöläinen, tp. projektitutkija, työnhakija
2. Milla-Lotta Kemiläinen, tutkija
3. Joonas Kukkonen, järjestyksenvalvoja
12. Muut esille tulevat asiat
Anna Jantunen valittiin kulttuuriperintökasvatuksen seuran hallitukseen.Kulttuuriperintökasvatuksen
seura haluaisi liittyä Pedaalin liittyisi yhteisöjäseneksi. Seura myös pyysi Pedaalia liittymään heidän
yhteisöjäsenekseen.
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous Tintin tangossa 17.5 klo 13.30.
14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 15.53

Janna Jokela

Lotta Hannuksela

