Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Perjantai 10.2.2017 kello 15.00 Amos Andersonin taidemuseo
(Yrjönkatu 27, Helsinki)
Paikalla:
Maiju Tuisku (puheenjohtaja), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Jantunen, Sanna-Mari Niemi,
Sanna Valoranta-Saltikoff, Riikka Haapalainen, Marianna Karttunen, Maria Granlund, Elsa Hessle
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.07
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan tehtiin seuraavat lisäykset:
Kohta 7: Vastuualueiden uudelleen jakaminen
Kohta 9: Tilinpäätös ja Tase 2016
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat: 15.12.2016 ja 12.1.2017.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Pohjoismainen jäsenilta 9.2.2017 Teatterimuseolla meni hyvin ja järjestäjät
olivat tyytyväisiä. Osallistujia oli 25, ilmoittautuneita 30. Ohjelmaan sisältyi
Teatterimuseon kierros ja esittelyjä. Kulttuuria kaikille -palvelu saattaa
laskuttaa vielä hanketta.
Huomioitavaa on, että jäsenillasta ei tule kuluja Pedaalille. Milla toivoi
palkkioksi Pedaalin jäsenyyttä, minkä Pedaalin hallitus myönsi hänelle.
Kohdassa uudet jäsenet on päätös asiasta.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 Seuraava jäsenilta pidetään Tampereella 7.3.2017 klo 16-18.00.
Paikkana on Vapriikin museokeskuksessa sijaitseva Pelimuseo.
Hallituksen kokous pidetään ennen jäseniltaa klo 15.00. Marianna
tarkentaa vielä jäsenillan sisältöä.
 Kansallismuseoon tutustuminen huhtikuussa (Maiju hoitaa)







Finnan toimintaan tutustuminen toukokuussa (Sanna hoitaa)
Kiasman Ars-näyttelyyn tutustuminen kesäkuussa ja kesäpiknik (Lotta
hoitaa)
Syksyn ohjelmaan tuli ajatus siitä, että Pedaali voisi pyytää Mari Viitaahoa jäseniltaan esittelemään pro gradu –tutkielmansa aihetta
”Taidemuseopedagogiikan diskursiivinen kenttä”. Asiaan palataan
myöhemmin.

Syksylle 2017 suunniteltu pohjoisen opintomatka on edennyt
suunnitteluvaiheeseen. Pedaali on tehnyt yhteistyötä Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Yhteinen hakemus on lähetetty
Lapin Kulttuurirahastoon. Päätös tulee rahastolta mahdollisesti huhtikuun
loppupuolella. Anna ja Riikka ovat kokoontuneet asian tiimoilta. Anna oli
tehnyt kartoitusta lennoista: Rovaniemelle pääsee useammin ja halvemmalla,
Inariin kalliimmalla ja vain muutamia kertoja viikossa. Välimatka Rovaniemeltä
Inariin on 5-6 tuntia, jolloin pikkubussin vuokraus voisi olla yksi vaihtoehto.
Ajankohta voisi olla syyskuun loppupuoli (26/27.9.) ja mahdollisesti tiistaista
perjantaihin. Kaikki olisi omakustanteista. Hinta-arvio tällä hetkellä olisi noin
400 euroa, mutta se tulee muuttumaan. Matka voisi toteutua minimissään 10
hengen ryhmällä. Opintomatkasta tiedotetaan jo nyt, jotta jäsenet osaavat
varata mahdollisen ajankohdan kalentereistaan.
Ohjelmarunkoon on suunniteltu asiantuntijaluentoja, työpajoja ja
yleisötyöfoorumi saamelaisuuden eri näkökulmista. Foorumin aikana
tutustuttaisiin saamelaisuuteen, Lapin kulttuurikuvaan, arktiseen pedagogiaan
sekä Inarin alueen kulttuuriympäristöihin monikulttuurisuuden,
museopedagogian ja yleisötyön näkökulmista. Tutustumiskohteena voisi olla
Rovaniemen taidemuseo sekä muita kohteita. Foorumiin olisi tärkeää saada
hyviä puhujia. Esimerkiksi Pohjoismaisen rahaston kautta voitaisiin kysyä
puhujia. Maiju lupasi kysyä tutultaan Tromssan yliopistosta.
Majoitusvaihtoehtoja kartoitetaan yliopistolta, saamelaisalueen
tutkimuskeskukselta ja Tievatupa-leirikeskukselta. Anna on luvannut kysyä
Museoalan ammattiliitolta (MAL) mahdollisista matka-apurahoista. Mal voisi
esimerkiksi kontaktoida pohjoisen jäseniä. Pohdinnassa on myös hakea
rahoitusta esimerkiksi Helanderin rahastolta ja OKM:ltä.

b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –projekti
Vuoden 2017 ensimmäinen asiantuntijaryhmän kokous on pidetty. Hankkeen
puitteissa on tarkoitus järjestää seminaari kulttuurisen vanhustyön ammattilaisille.
Yhteistyötä tultaisiin tekemään Seniorisäätiön kanssa. Seminaaripaikka on tällä
hetkellä haussa. Seniorisäätiö voisi mahdollisesti tarjota tilan. Tapahtuma tulee
olemaan kaksipäiväinen lokakuun puolessa välissä. Kohderyhmiä on kaksi eli
ikääntyvät vapaaehtoiset (hankkeen kohderyhmä) ja asiantuntijoiden ajatustenvaihto.
Pedaalin tehtävä on auttaa puhujaehdokkaisen valinnassa. Maaliskuussa puhujien ja
työpajojen tulisi olla selvillä, joten asiasta päätetään seuraavassa kokouksessa.
Lisätietoa projektista osoitteesta: http://elamaakasilla.fi/
ii. Finna –ohjausryhmä
Finnan konsortioryhmän kokous pidettiin 9.2.2017 klo 13.00. Kokouksessa käytiin läpi
vuosiraportti vuodelta 2016 ja projektisuunnitelma vuodelle 2017. Kokouksessa
tarkasteltiin kävijäkyselyn tuloksia, medianäkyvyys ja käyttö ovat nousseet. Kysely
kohdennettiin loppukäyttäjiin (peruskäyttöliittymän käyttäjät). Lisäksi kokouksessa oli

esillä Finnan palvelukysely, trendiraportti 2016 ja viestintäkatsaus. Finnassa todettiin
olevan enemmän organisaatioita mukana. Loppukäyttäjiin halutaan siis panostaa.
Finnaan on tehty Street –lisäys, kampanja aiheesta tulossa toukokuussa.
Sanna on selvittänyt Pedaalin mahdollista vierailua Leipätehtaalla, jossa Finnan
työntekijät työskentelevät. Toukokuu voisi olla mahdollinen ja kellonaika 14-17.00
välillä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Lisätietoja aiheesta Finnan asiakaswiki-sivuilta:
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna
Finnan hakupalvelut: https://www.finna.fi/
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Anna Jantunen toi terveiset Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuralta, joka on
Pedaalin yhteisöjäsen tämän vuoden alusta.
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuralla on meneillään hanke
kulttuurikasvatussuunnitelmista. He haluaisivat tehdä mahdollisesti yhteistyötä
Pedaalin kanssa suunnitelmien edistämistä. Seura sai avustuksen
maailmanperintökasvatukseen liittyvän hankkeen toteuttamiseen. Verkosta löytyy
paljon materiaalia maailmanperintökasvatukseen liittyen. Materiaalit täytyisi saada
paremmin näkyviksi ja käytettäviksi esimerkiksi museolehtoreille. Mainostamista ja
tiedottamista voisi miettiä. Saamelaisuutta täytyisi myös saada paremmin opettajien
tietoisuuteen ja siihen liittyvää materiaalia.
6. Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaisen yhteistyöryhmän jäsenet kokoontuivat 10.2.2017. Uudelle projektikaudelle tehtiin
hakemus. Hakemuksen tarkoituksen olisi tukea kevyttä työvaihtoa Pohjoismaissa. Työvaihto olisi
suunnattu museolehtoreille. Valinta tehtäisiin hakemusten pohjalta. Jokaisesta pohjoismaasta
pääsisi yksi museolehtori projektin valitsemaan kohteeseen noin kolmeksi päiväksi. Priorisoitaisiin
niitä, joilla ei välttämättä muuten olisi mahdollisuutta lähteä. Velvoitteena olisi raportointi
lähtömaassa.
Tapahtumat jatkuvat muissa pohjoismaissa samaan tapaan kuin Teatterimuseolla ollut
tapahtuma.
7. Vastuualueiden uudelleen jakaminen
Yhdistyksen taloudellisen tilanteen vuoksi hallitus päätti vastuualueiden uudelleen jakamisesta.
Päätös: Hallitus päätyi lomauttamaan jäsensihteerin taloudellisista syistä. Jäsensihteerin kanssa
on keskusteltu yhteisymmärryksessä nykyisestä taloudellisesta tilanteesta. Lomautus kirjataan
alkamaan 1.3.2017. Lomautuksesta tehdään virallinen lomautuspaperi.
Luovutetaan vastuut seuraaville henkilöille:
Jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsensähköpostiliikenteestä vastaa Maria Granlund. Jäsenasioissa
ollaan yhteydessä Mariaan ja muissa asioissa Maiju Tuiskuun.
Sopimuspaperit, joita jäsensihteeri oli aiemmin säilyttänyt, siirrettiin taloudenhoitaja Sanna
Valoranta-Saltikoffille.

Vanhojen pöytäkirjojen kerääminen mappiin ja postilaatikon vara-avain ovat Lotta Hannukselan
vastuulla.
Sähköpostilistojen ylläpidosta tiedotuksen osalta vastaa Marianna Karttunen.
Jokaiseen jäseniltaan tullaan tästä eteenpäin määräämään vastuuhenkilö, jolla on tiedossa
ilmoittautuneet jäsenet ja nimilistan kerääminen jäsenillasta.
Luovutetaan seuraavat tavarat seuraaville henkilöille:
Yhdistyksen kameran saa tiedotukselliseen käyttöön Marianna.
Yhdistyksen kannettavan tietokoneen saa käyttöönsä Maria, jos hän kokee tarvitsevansa sen.
Muussa tapauksessa tietokoneen ottaa joku muu hallituksen jäsenistä.
Yhdistyksen muiden tavaroiden säilytyksestä tullaan vielä sopimaan tarkemmin.
8. Suomalais-saksalainen museofoorumi
Maiju on luvannut, että Pedaali tekee yhteistyötä suomalais-saksalaisen museofoorumin
(saksalainen sisarjärjestö) kanssa. Pedaali auttaa puhujien hankkimisessa ja heille on lähetetty
logo. Foorumin aiheena ovat saavutettavuusstrategiat. Foorumi tullaan järjestämään Berliinissä
16.-17.10.2017. Tapaamiseen on kutsuttu mukaan edustajia. Asiaa mietitään vielä.
9. Talous
Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen tämän hetkinen taloudellinen tilanne. Jäsensihteerin palkka
on maksettu tammikuun osalta, mutta helmikuu on vielä maksamatta. Budjetti koko vuodelle on
noin 10 000 euroa. Hallituksen on tarkkaan mietittävä käyttötarkoituksia rahalle.
Yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta johtuen taloudenhoitaja esitteli kokouksessa sopeutetun
budjettiluonnoksen. Taloudenhoitaja on laittanut säästötoimenpiteet sähköpostitse hallituksen
tietoon. Jäsenrekisteriohjelmasta ei luovuttaisi, eikä postilokerosta ja verkkosivuista. Toisesta
pankkikortista voitaisiin luopua, sillä se tuo turhia kuluja. Viitenumerolliset laskut tulevat
edullisemmaksi. Säästökohde-ehdotuksena esitetään kaikkien palkkioiden ja palkkojen
minimoimista.
Päätös: Päätettiin, että suuri osa kuluista käytetään jäseniltojen järjestämiseen ja nipistetään
hallinto- ja palkkakuluista.
Päätös: Lakkautetaan toinen pankkikortti (Maiju hoitaa asian)
Päätös: Luovutaan puhelimesta. Maiju hoitaa liittymän lakkauttamisen Dna:n
Yritysasiakaspalvelun kautta.

10. Tilinpäätös ja Tase 2016
Toimintakertomukseen tehtiin tarpeelliset muutokset.
Hallitus kävi läpi taloudenhoitajan esittelemän, kirjanpitäjän tekemän tuloslaskelman ja taseen.
Vuoden viimeisenä päivänä tilillä oli 7002,29 €. Matkakulut olivat pysyneet aiempaa pienempinä,
mutta palkkoja ja palkkioita maksettiin aiempaa enemmän. Jäsenmaksuja on saatu aiempaa
enemmän. kasvaneet. Hallituksen allekirjoittamat dokumentit toimitetaan toiminnantarkastajille.

11. Tiedotus
Marianna tiedottaa taloustilanteesta ja samassa viestissä kertoo mahdollisesta matkasta
pohjoiseen.
Marianna hoitaa nettisivuille korjaukset yhteyshenkilöistä.

12. Uusien jäsenten hyväksyminen
Pedaalin uusiksi jäseniksi hyväksyttiin:
Saana Palamaa, vs. museolehtori, Suomen rautatiemuseo
Fredrika Visuri, amanuenssi, Ebeneser säätiö
Annukka Saaristo
Maria Sula, Aboa Vetus & Ars Nova
Marita Frangén, museoassistentti, Kuopion museokeskus
Kukka-Maaria Nummi, Museonjohtaja, Nordean Pankkimuseo
Yhteisöjäsenyys X3
Turun Museokeskus
Linna-tiimi: Heidi Aalto, Maria Huokkola, Hilkka Kauppinen, Kaisa Kutilainen, Päivi Lönnberg, Satu
Musakka, Bengt Selin ja Seija Väärä
WASu -tiimi: Johanna Seppä, Raimo Rytinki
ALKuBi-tiimi: Tea Langh, Maria Louna-Kortemäki, Tuula Hänninen, Maiju Tuisku, Pekka Käär
Päätös: Milla Kortemaa hyväksyttiin jäseneksi vuodelle 2017
Pedaalilla on tällä hetkellä 235 yksilöjäsentä ja 9 yhteisöjäsentä, joilla jokaisella on viisi edustajaa
(kokouksen jälkeen saatu tieto)

13. Muut esille tulevat asiat


Aiemmin harkittua Nemon jäsenyyttä ei haeta. Mietitään ensi vuonna asiaa.



IMAG-lehden juttu ilmestynyt ja Pedaali sai julkisuutta



Tiivistelmästä luovutaan kokouskutsun yhteydessä. Sihteeri tekee kutsuun
linkin nettisivuilla olevaan pöytäkirjaan.

14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään Tampereella museokeskus Vapriikissa 7.3.2017 klo 15.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.41.

Maiju Tuisku

Lotta Hannuksela

