Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Keskiviikko 31.8.2016 klo 14.00, Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, 02100 Espoo
Paikalla:
Anna Jantunen (pj), Lotta Hannuksela (sihteeri), Maiju Tuisku, Sanna-Mari Niemi, Sanna ValorantaSaltikoff
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 10.6.2016 pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
 Perjantaina 10.6. kesäretki Fiskarsiin. Osallistujia 18. Retki onnistui odotetulla
tavalla.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 Syyskuussa ulkomaanmatka Tanskaan 14.-16.9.
Matkan ohjelma alkaa valmistua. Ohjelmaa ovat koostaneet Maiju ja Saara.
Pedaalin hallituksen kokouksessa todettiin, että ulkomaanmatkan taloudellinen
tukeminen (illallinen, tilausajobussi, jäsensihteerin kulut) yhdistyksen puolesta
hyödyttää merkittävällä tavalla jäsenten kansainvälistä toimintaa, verkostoitumista
ja yhteistyötä kehittämistä. Matkan aikana tutustutaan kohteisiin, joiden
saavutettavuus ilman tilausajobussia saattaisi olla vaikeaa. Vuoden 2016
jäseniltoihin on kulunut huomattavasti budjetoitua vähemmän rahaa, joten myös
tämä mahdollistaa matkan taloudellisen tukemisen. Seuraavat taloudelliset
päätökset, koskien Tanskan matkaa, on tehty vedoten näihin perusteisiin:

Pedaalin hallitus hyväksyi päätöksen kustantaa jäsenilleen illallisen 500:n euron
arvosta keskiviikkona 14.9.
Pedaalin hallitus hyväksyi päätöksen kustantaa meno-paluu matkan
tilausajobussilla 16 hengelle torstaina 15.9. Linja-auton vuokra on noin 16002000 euroa. Päiväretki suuntautuu Aarhusiin ja muihin museokohteisiin.
Pedaalin hallitus hyväksyi päätöksen kustantaa meno-paluu matkan perjantaina
16.9. tilausajobussilla Lousianan modernin taiteen museoon. Linja-auton vuokra
15 hengelle on noin 700-1000 euroa.
Pedaalin hallitus päätti kustantaa mahdolliset tulevat pääsymaksut opintomatkan
ajalta.
Kokouksessa päätettiin, että jäsensihteeri Saara Klemetti tulee toimimaan
matkanjohtajana. Hänelle tehdään virallinen matkamääräys. Jäsensihteerin
vastuulla tulee olemaan matkajärjestelyiden koordinointi paikan päällä ja Pedaalin
edustajana toimiminen. Näihin perusteisiin vedoten Pedaalin hallitus hyväksyi
korvaavansa Saaralle meno-paluu lennot (Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki),
majoituksen aina 300:n euroon asti (kohde on aiempia vuosia kalliimpi), 25-30
työtuntia ja ulkomaan päivärahan.
Jäsensihteeri vie kohteisiin tuliaisiksi Nordic Inspiration -kirjoja ja mahdollisesti
suklaata.


Maanantaina 26. syyskuuta klo 16.00-18.00 pidetään hallituksen kokous, jossa
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti ensi vuodelle. Paikkana
oppimiskeskus Aleksandria Fabianinkatu 28, huone 330.



Maanantaina 17. lokakuuta klo 16.00-19.00 syyskokous ja jäsenilta Helsingin
kaupunginmuseossa. Syyskokous Kasari-huoneessa klo 16.00-17.00. Sen
jälkeen klo 17.00-19.00 Helsingin kaupunginmuseon ohjelmaa ja pientä purtavaa.



Lokakuun lopulla (kokouksen jälkeen päädyttiin koulutuksen järjestämiseen
31.10) järjestetään
äänenkäyttökoulutus ennakkoon ilmoittautuneille. Sanna selvittää mahdollisuutta
pitää koulutus Espoossa Näyttelykeskus Weegeen tiloissa. Toinen koulutus
tullaan pitämään ensi vuoden puolella mahdollisesti Tampereella. Saara oli
kysynyt tarjouspyynnöt kolmelta toimijalta: Pedacom, Stella Polaris ja Suomen
puheopisto. Yhtenä vaihtoehtona oli vielä Timo Joenpelto, joka ei ollut
kokoukseen mennessä vastannut tarjouspyyntöön. Hallitus oli kolmesta
ehdotuksesta eniten Pedacomin kannalla, mutta varsinainen päätös tehdään
vasta, kun Joenpelto vastaa. Saara hoitaa asiaa.



Marraskuussa Amos Andersson taidemuseoon tutustuminen ja hallituksen
kokous. Lotta on yhteydessä museoon.



Marras-joulukuun vaihteessa From museum education to audience
engagement –kirjan julkaisutilaisuus. Asian käsittely siirretään seuraavaan
kokoukseen.



Joulukuussa toiminnalliset pikkujoulut. Asian käsittely siirretään seuraavaan
kokoukseen.

Lisäksi:
 Marraskuulle suunniteltu museo- ja arkistopedakoulutus päätettiin siirtää
alkuvuoteen, jolloin voimme hyödyntää siinä Sannan tietoja ja kontakteja Finnaohjausryhmästä. Marianna kyselee jäseniltä ehdotuksia tähän.
b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –projekti
Sanna-Mari toi hallituksen tietoon projektin terveiset. Valtioneuvosto hyväksyi Elämää
käsillä –näyttelykiertueen ja Aitovieriltä –kokonaisuuden osaksi virallista Suomi100ohjelmaa. Asiantuntijaryhmä kokoontuu syyskuussa. Lisätietoa projektista osoitteesta:
http://elamaakasilla.fi/
6. Pohjoismainen yhteistyö
Projektikausi avattiin Kööpenhaminassa, Maiju ja Janna olivat paikan päällä. Kausi kestää
helmikuuhun 2017 asti. Tapaamisessa ideoitiin vuoden 2016 tapahtumia. Tarkoituksena on kokoontua
ja pitää jäseniltoja kansallisella tasolla eri Pohjoismaissa. Jäseniltojen tarkoituksena on kuulla
jäsenistöltä kehitysehdotuksia pohjoismaiseen yhteystyöhön. Jäseniltoihin pyritään saamaan myös
sisällöllisesti merkittävää ohjelmaa. Tarkoituksena on myös kehittää verkkosivuja paremmin jäseniä
palvelevaksi. Maiju aikoo kysellä ideoita Lottamuseon pedapalkintohankkeelta ja Adoptoi monumenttihankkeesta. Suomen jäsentapaaminen voisi olla mahdollisesti helmikuun alussa 2017. Hankkeesta ei
tule kuluja Pedaalille.
7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän tilannekatsaus
Julkaisu on edennyt käännösvaiheeseen ja syyskuun puolivälissä se lähetetään graafikolle. Esipuhe
on melkein valmis. Työryhmä oli pohtinut julkaisun ulkoasua. Hallituksen kokouksessa päätettiin, että
graafikko tekee laadukkaan PDF-julkaisun, jota voi tarvittaessa myöhemmin myös tulostaa.
Julkaisusta ei siis tehdä fyysistä kirjaa.
Hallituksen kokouksessa käytiin läpi, mitä kaikkia sopimuksia ja asiakirjoja julkaisun puitteissa tullaan
tarvitsemaan (palkkionmaksu, verokortit, julkaisusopimukset jne.) ja että ne tulevat tehdyksi
asianmukaisesti. Sanna-Mari selvittää Eriikalta sopimusten tilanteen ja kuka ne tulee tekemään.
Hallituksen tulee hyväksyä ja allekirjoittaa sopimukset.
Pedaalin hallitus hyväksyy, että projektin kustannuksiin tarvitaan 7000 euroa. Pöytäkirjan liitteenä
Eriikan budjettilaskelma. (LIITE 1)
8. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Palkintolautasia on saatu yksi ja niitä on tilattu neljä lisää. Lautaset ovat valmiina. Sanna on yrittänyt
saada taiteilijaa kiinni, jotta häneltä saataisiin lasku tekemästään työstä. Yrityksistä huolimatta taiteilija
ei ole vastannut. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
9. Talous
a. Tanskan matkaa koskevat kulut
- käsiteltiin kohdassa 5. Toiminta -> ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
b. From museum education to audience engagement - artikkelikokoelman kulut

- käsiteltiin kohdassa 7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän
tilannekatsaus
c. Jäsenille rahankäyttöehdotus seuraavaan kokoukseen
- Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa
d. Kirjanpitäjän palkkaaminen
- Perusteina kirjanpitäjän palkkaamiselle on kasvanut budjetti ja jäsenmäärä. Yhdistys on kasvanut
sen verran suureksi, että osa kirjanpidosta olisi hyvä siirtää kirjanpitotoimistolle. Yhdistys vastaisi
maksuliikenteestä edelleen itse. Asiaan on saatu kannatusta jo aiemmissa kokouksissa. Sanna, Anna
ja Saara kyselevät tarjouksia kirjanpitotoimistoilta. Lotta kyselee tarkempia tietoja Pedaalin jäseneltä,
joka ilmaisi kiinnostuksensa yhdistyksen kirjanpitoon. Sanna koostaa hallitukselle ehdotuksen. Asian
käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
f. Jäsensihteerin syksyn työtunnit
Jäsensihteerille on maksettu lomakorvaukset ja palkka kesäkuussa sovittujen tuntien mukaan.
Jäsensihteerin uusi työsopimus on vielä kesken, varapuheenjohtaja Anna vie asiaa eteenpäin
ottamalla yhteyttä Museoalan ammattiliittoon.
g. NEMO:n jäsenyys
- NEMO:n jäsenyys ja jäsenmaksu siirretään käsiteltäväksi ensi tilikaudelle.
h. Kangaskassit
- Asiaan palataan myöhemmin.
i. Yhdistyksen talous:
- Taloudenhoitaja piti hallitukselle talouskatsauksen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.
10. Toimintasuunnitelma- ja budjettiluonnos
Hallitus tarkasteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman tämänhetkistä versiota. Hallitus muokkaa
toimintasuunnitelmaa Drivessä seuraavaan kokoukseen mennessä. Hallitus linjasi seuraavalle
vuodelle teemaksi valtakunnallisuuden parantamisen. Vuonna 2017 juhlitaan 100-vuotiasta Suomea.
Pedaali haluaa ottaa osaa juhlavuoteen valtakunnallisuuden parantamista edistävillä tapahtumilla ja
nostaa suomalaisen museopedagogian erityiskohteeksi.
Vuoden 2017 opintomatkan kohteeksi ideoitiin pohjoista, esimerkiksi Tornio-Haaparanta. Aiheesta
lisää seuraavassa kokouksessa
Vuoden 2017 budjetti sopeutetaan ensi vuodeksi vuoden 2016 kulujen perusteella.
11. Tiedotus
Marianna tekee syksyn ohjelmasta tiedotteen. Museopostilistalle toteutetaan kampanja Pedaalin
jäseneksi liittymisestä (liittymislahjana kirja Nordic Inspiration).
12. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 14 uutta jäsentä:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiina-Maria Aalto
Tiia Fynes, museolehtori, Ilmailumuseo
Susanna Gillberg, Ebeneser-säätiön sihteeri, lastentarhanopettaja
Johanna Jauho, opas/opiskelija, Onoma
Jonna Junkkila, museoamanuenssi

6.
Pia Kantola, asiakaspalvelija, oppilaitosyhteistyö, inarinsaamenkielinen
museopedagogiikka
7.
Matias Koponen, opiskelija
8.
Elina Lipasti, museolehtori
9.
Marika Leinonen-Vainio, TaM, tuottaja, kuvailutulkki
10.
Liisa Paatsalo, erityisasiantuntija, Näyttelykeskus Weegee
11.
Petra Vairimaa, M.A. kulttuuri- ja sosialiantropologia
12.
Tiia Vertainen, amanuenssi, Lahden taidemuseo
13.
Elisa Väisänen, opsikelija (arkeologia)
14.
Mika Väyrynen, tuottaja, Ateneum

Uusien jäsenten toiveita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi:
-ideoita, tietoa, tapaamisia, koulutusta, luentoja, retkiä, kohtaamisia, keskusteluja, yleisötyön ja
saavutettavuuden huomioiminen, verkostoituminen ja työelämän valmiudet museopedagogiikan
osalta.

13. Muut esille tulevat asiat
a. Finna-palveluiden ohjausryhmän edustajat
Finna-palveluiden ohjausryhmän edustajaksi Pedaalin hallituksesta valikoitui Sanna SaltikoffValoranta ja hänen varajäsenekseen Lotta Hannuksela. Hallitus hyväksyi päätöksen.
b. Lehdistölista
Saara on koostanut hallituksen käyttöön medialistan Driveen.
c. InSEAn IMAG -lehti
Hallituksen jäseniltä pyydettiin sähköpostitse kommentteja InSEAn IMAG –lehteen menevään tekstiin.
Lehti on nyt painossa. Saara on hoitanut asiaa.
d. Suomen Kulttuuriperintökasvatus seuran kuulumiset
Anna Jantunen toi terveiset Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnasta. Seura järjestää
seminaarin ja iltajuhlan 17.11. Seminaariin ja iltajuhlaan osallistuminen edistää verkostoitumista ja
yhteistyötä. Pedaalin edustaminen juhlassa on tärkeää. Pedaalin hallitus hyväksyi päätöksen
kustantaa Anna Jantusen ja Maiju Tuiskun illalliskortit iltajuhlaan.
14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään maanantaina 26.9.2016 klo 16.00-18.00 oppimiskeskus Aleksandriassa,
osoitteessa Fabianinkatu 28, huoneessa 330.
16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16.45

Anna Jantunen

Lotta Hannuksela

