Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Maanantai 17.10.2016 kello 15.15 Helsingin kaupunginmuseon (Aleksanterinkatu 16, Helsinki) Kasarikokoushuone.
Paikalla:
Janna Jokela (puheenjohtaja), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Jantunen, Sanna-Mari Niemi, Sanna
Valoranta-Saltikoff, Maiju Tuisku,
Poissa: Anna Emilia Perälä, Riikka Haapalainen
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohtaan 10 NCK –palkintoehdokas. Hyväksyttiin esityslista .
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 26.9.2016 pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
 Maanantaina 17. lokakuuta klo 15.15 hallituksen kokous. Syyskokous Kasarihuoneessa klo 16.00-17.00. Sen jälkeen jäsenillassa klo 17.00-19.00 tutustutaan
Helsingin kaupunginmuseoon ja tarjolla on pientä purtavaa.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat


Maanantaina 31.lokakuuta Äänenkäytön workshop klo 10-14 Näyttelykeskus
WeeGeellä KAMUn Museopeda-tilassa. (Ahertajantie 5, Espoo).
Koulutuksessa perehdytään äänenkäyttöön ja sen ongelmiin
äänenkäytönkouluttaja Juho Eerolan johdolla. Tarkemmat tiedot koulutuksesta
löytyvät Pedaalin nettisivulta. Koulutuksen hinta on Pedaalin jäsenille
20€/henkilö. Ilmoittautumiset torstaihin 20.10. mennessä osoitteeseen
info@pedaali.fi. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. Tuli täyteen ja kiinnostusta on.
Suunnitelmissa uusi koulutus.



Torstaina 24. marraskuuta klo 14-16.30 Amos Anderssonin taidemuseoon
tutustuminen ja hallituksen kokous. Jäsenillassa tutustutaan uuden Amos Rex museon suunnitelmiin ja Helsinki Noir -näyttelyyn. Yhdistyksen hallitus kokoustaa
ennen jäseniltaa klo 14-15.



Marras-joulukuun vaihteessa (?) From museum education to audience
engagement –kirjan julkaisutilaisuus. Mietittiin mahdollisuutta yhdistää
pikkujouluihin. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Marrasjoulukuun vaihteessa ilmestynee. Lotta tiedustelee mahdollisuutta pitää
pikkujoulut/julkaisutilaisuus Hotelli- ja ravintolamuseolla. Lotta tiedustelee myös,
jos järjestyisi jotain leikkimielistä ja kevyttä ohjelmaa. Ajankohta olisi joulukuun
13. tai 15. tai 19.päivä. Julkkareihin kutsutaan jäsenistö.

b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –projekti
Ei uutisia projektin puitteissa. Lisätietoa projektista osoitteesta: http://elamaakasilla.fi/
ii. Finna –ohjausryhmä
Finnan konsortioryhmän kokous pidettiin keskiviikkona 28.9.2016 klo 13.00-15.00
Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli).
Sanna osallistui kokoukseen, jossa oli noin 15 edustajaa kirjastoista, arkistoista ja
museoista. Kokouksessa Sanna ja Lotta hyväksyttiin virallisesti konsortion jäseniksi.
Sanna hyväksyttiin Educa-työryhmään, jossa hän toimii asiantuntijana. Torstaina 20.10.
on ryhmän tapaaminen. Kokouksessa keskusteltiin Finnan tunnettavuuden lisäämisestä.
Finnan käyttöliittymään toivottaisiin yleisönäkökulmaa. Tarkoituksena on myös tehdä
pedagogisia paketteja Finnan pohjalta.
Lisätietoja aiheesta Finnan asiakaswiki-sivuilta: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna
Finnan hakupalvelut: https://www.finna.fi/
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatus seura
Anna Jantunen toi terveiset Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuralta. Hankehaut
ovat parhaillaan käynnissä. Keväällä tehdään strategiatyötä ja järjestetään jäsenistölle
ohjelmaa.
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran 10-vuotisjuhla pidetään 17.11.2016. Päivällä
järjestetään seminaari SKS:n juhlasalissa klo 13.00. Puhujana muun muassa kirjailija
Tim Walker (Lost in Finland, 2016). Iltajuhla (35 €) Ritarihuoneella klo 17.00. Luvassa
paljon mielenkiintoista ohjelmaa. Pedaali muistaa seuraa yhteisöjäsenyydellä (2017) ja
kukkasilla.
6. Pohjoismainen yhteistyö
Liitteenä Maijun sähköposti jäsenistölle. (LIITE 1)
7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän tilannekatsaus
Eriikan maili Jannalta. (LIITE 2)
Julkaisuun liittyvät sopimuspaperit ovat kunnossa. Sanna vaihtaa sopimuksiin kirjan nimen.
Julkaisuajankohta tulee olemaan marras-joulukuun vaihde.

8. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Sanna on yrittänyt saada taiteilijaa kiinni, mutta hän ei ole vastannut, joten tilattua palkintoa ei ole
voitu maksaa.
9. Talous
a. Yhdistyksen talouskatsaus
Yhdistyksen tililtä ei ole vielä maksettu julkaisun kuluja.
Postilokeron lasku on maksettu.
b. Tapaus Suomen numerokeskus
Elokuussa 2016 Jannalle soitettiin Suomen numerokeskus –nimisestä yrityksestä. Janna hyväksyi
epähuomiossa heidän tarjouksensa. Lasku tuli eikä sitä saatu peruutettua. Yrityksestä selvisi, että
he ovat tehneet samanlaista epäeettistä markkinointia aiemminkin. Taloudenhoitaja Sanna
selvitteli tilannetta, mutta lopputulos oli, että lasku jouduttiin maksamaan. Kuluttaja-asiamies auttaa
vain yksityishenkilöitä. Sopimus saatiin kuitenkin peruutettua. Liitteenä sähköpostikeskustelu
aiheeseen liittyen. (LIITE 3)
10. NCK-palkintoehdokas
Ei uutta sanottavaa.
11. Tiedotus
Tiedotetaan loppuvuoden tapahtumista. Janna pyytää tiedotteen Eriikalta liittyen julkaisuun.
12. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Riinakaisa Laitila, konservaattori, rklaitila@gmail.com
Tea Ylikoski, musiikkipedagogi, tea.ylikoski@gmail.com
Heidi Aalto, museoassistentti, heidi.am.aalto@turku.fi
Hilkka Kauppinen, museoassistentti, hilkka.kauppinen@turku.fi
Päivi Fernström, yliopiton lehtori, paivi.fernstrom@helsinki.fi
Elina Björkqvist, museokoordinaattori, elina.bjorkqvist@gmail.com
Soile Haapala, Museonjohtaja / amanuenssi (hoitovapaalla),
haapalasoile@gmail.com
Emmi Varjola, opas, evarjola@gmail.com
Maria Granlund, museolehtori, maria.granlund@aboavetusarsnova.fi
Pia Vuorikoski, näyttelypäällikkö, pia.vuorikoski@gmail.com
Bodil Lindberg, bodil.lindberg@gmail.com

Uudet jäsenet toivovat: verkostoitumista, uutta tietoutta, ammatillista kehittymistä, koulutusta,
uusia/ajankohtaisia näkökulmia ja toimintamalleja museopedagogian alaan liittyen, lukuvinkkejä,
kiinnostavia tapahtumia
13. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään maanantaina 24.11.2016 klo 14.00 Amos Anderssonin museossa.

16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 15.54.

Janna Jokela

Lotta Hannuksela

