Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Maanantai 26.9.2016 klo 16.00-18.00 oppimiskeskus Aleksandria, Fabianinkatu 28, huone 330.
Paikalla:
Janna Jokela (pj skypeyhteys), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Jantunen, Sanna-Mari Niemi, Sanna
Valoranta-Saltikoff, Riikka Haapalainen
Poissa: Anna Emilia Perälä, Maiju Tuisku,
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.14.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohdat 7,8,9 ja 10 käsiteltiin ennen kohtaa 5.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 31.8.2016 pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
• Kööpenhaminan matka 14.-16.9.
Osallistujia oli 16, 1 ilmoittautunut perui osallistumisensa. Matka sujui hyvin,
ohjelmasta pidettiin ja tapaamiset koettiin ammatillisesti järkevinä. Liitteenä
matkaohjelma. (Liite 1)
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
• 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 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. Saara selviittää
voidaanko hallituksen kokous pitää myös Kasari-huoneessa ja kuka voisi toimia
syyskokouksen puheenjohtajana

•

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. Kokoushetkellä 6
ilmoittautunutta, Kamulla luvattu 2 ilmaispaikkaa..

•

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

•

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.
Asiantuntijaryhmä kokousti perjantaina 23.9.2016. Kokouksessa oli käyty läpi
hankekuulumisia ja seuraavan vuoden tapahtumia. Koulutuksia kohtaan on osoitettu
kiinnostusta. Neljä pilottihanketta jatkuvat. ”Vuodelle 2017 halutaan pohtia mahdollisuutta
järjestää Pedaalin kanssa yhteistyönä seminaari tai työpaja, jossa esiteltäisiin uusia
toimintatapoja ikäihmisten osallisuuden lisäämiseksi sekä pyrittäisiin lisäämään
vuorovaikutusta museokentän ja muiden toimijoiden välillä”. (lainaus kokousmuistiosta
23.9.2016). Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Lisätietoa projektista
osoitteesta: http://elamaakasilla.fi/
ii. Finna –ohjausryhmä
Finnan konsortioryhmän seuraava kokous pidetään ke 28.9.2016 klo 13.00-15.00
Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli).
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatus seura
Anna Jantunen toi terveiset Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuralta. Seura
järjestää 17.11.2016 10-vuotisjuhlat seminaarin ja iltajuhlan muodossa. Uusia hankkeita
suunnitellaan ja niiden hankehaut ovat meneillään. Avustus koulujen historiakerhoja
varten, käynnistynyt elokuussa. Museoiden kanssa mahdollisesti yhteistyössä.

6. Pohjoismainen yhteistyö
Pedaali toivottaisiin kehittävän ohjelmaa mahdollisesti 9.2. Suomessa pidettävään tapahtumaan.
Kukin yhteistyömaa järjestää tapahtuman, maksu hoituu Namen kautta. Ideoita kehitetään ja mietitään
sopivaa paikkaa ja ajankohtaa. Jäsenistöltä voisi kysellä paikkaehdotuksia, Maijulta varmistetaan vielä
sopiiko tämä. Liitteenä Maijun terveiset hankkeen osalta. (Liite 2)
Marraskuussa hankkeen puitteissa Tukholmaan lähtee ainakin Maiju, kysytään myös ensi vuoden
hallituslaisia.

7. From museum education to audience engagement -julkaisun työryhmän tilannekatsaus
Riikka kertoi työryhmän kuulumiset. Elokuussa ollut viimeksi työryhmätapaaminen. Julkaisu on
edennyt hyvällä vauhdilla. Eriika on työskennellyt itsenäisesti julkaisun parissa. Taittoversiot on saatu
ja niihin on tutustuttu. Tekstien pitäisi olla kunnossa ja kuvatoimitus on parhaillaan menossa. Taittaja
ollut kiireinen. Taittoehdotuksia hiotaan.
Eriika lähetti Sannalle sähköpostia sopimusasiakirjoista. Toimeksiantosopimus näyttää olevan
kunnossa.
Hanna Vallen ja Eriikan sopimukset tulostetaan. Hallitus on saanut julkaisutyöryhmältä luonnokset,
päätetään hyväksyä tietyin muutoksin. Ulkomaisten kirjoittajien sopimukset tulisi kääntää. Käännetään
itse ja lähetetään kielentarkastajille.
Kirjan julkkarit pidetään sopivana ajankohtana. Tiedottaja tekee lehdistötiedotteen.
Sanna-Mari vie sopimukset Driveen ja muut kommentoivat niitä. Julkaisutyöryhmä järjestää
kokouksen.
Pedaalin hallitus päätti julkaisulle uuden nimen: New approaches now – from museum education to
audience engagement.
8. Vuoden museopedagoginen teko –palkinto
Yksi palkinto saatu ja taiteilija luvannut tehdä loput. Sanna ei saa taiteilijaa kiinni, joten hänelle ei ole
voitu maksaa. Mikäli taiteilja ei pysty tekemään uusia palkintoja, niin kevällä täytyy löytää uusi tekijä.
Vaikuttaa ensi vuoden budjettiin. Taiteilijalle pitäisi saada maksettu tällä tilikaudella. Sanna yrittää
vielä saada taiteilijan kiinni.

9. Talous
a. Yhdistyksen talouskatsaus
Taloudenhoitaja esitteli talousarvion 26.09.2016. Yhdistyksen talous on hyvä, mutta muutamia
asioita on otettava huomioon:
• Jäsensihteerin alkuvuoden 2017 palkkaan on jäätävä rahaa tämän vuoden
budjetista. Jäsenmäärän nousun myötä myös työtunteja on nostettu.
• Julkaisua ei ole vielä maksettu
• Nettisivukulut saatiin selvitettyä
Päätettiin valita edelliskokouksessa käytyjen ehdotusten pohjalta äänenkäyttökoulutuksen pitäjäksi
Juho Eerola 800 euron tarjouksella.

b. Järjestösihteerin uusi työsopimus
Anna Jantunen laittoi työsopimuksen AEK:lle kommentoitavaksi eikä vastausta ole vielä saatu. Pitäisi
saada allekirjoitettua tämän tilikauden puolella.
c. Kirjanpitäjän palkkaaminen
Kirjanpitäjän palkkaamisen perusteina ovat muun muassa jäsenmäärän kasvu, kansainväliset maksut
ja työmäärän suuruus. Sanna on kysellyt yhden kirjanpitäjän referensseistä ja saanut hyvää
palautetta. Hänelle on lähetetty tarjouspyyntö. Hän toimii toiminimellä, joten ei ole
arvolisäverovelvollinen. Käytössä olisi ilmainen kirjanpito-ohjelma. Kirjanpitäjä hoitaisi tiliöinnin,
yhdistyksen taloudenhoitaja hoitaisi edelleen maksuliikenteen. Taloudenhoitaja olisi yhteydessä
kirjanpitäjään. Tulisi määritellä sopimuksessa, että kirjanpitäjän arvioimat työtunnit eivät ylittyisi.
Sanna kyselee vielä vertailun vuoksi vielä muilta kulttuurialalla toimineilta kirjanpitäjiltä tarjouksia..
Anna selvittää, kuka on Suomen Kulttuuriperintökasvatus seuran kirjanpitäjä.
Ensi vuoden budjetissa on huomioitu kirjanpitäjän palkkaaminen.
Päätös: Kirjanpitäjä tullaan palkkaamaan.

10. Toimintasuunnitelma- ja budjettiluonnos

Hallitus kävi läpi toimintasuunnitelmaa ja siihen tehtiin tarvittavia muutoksia.
Taloudenhoitaja Sanna kävi läpi ensi vuoden budjettiluonnosta, mikä oli tehty viime vuoden
budjettia mukaillen. Muutamia huomioitavia asioita nousi esiin:
• Postitukseen mennyt tavallista enemmän rahaa, joten pyritään postittamaan vähemmän.
• Julkaisuja ei enää postiteta ensi vuonna.
• Tarvikkeiden ja laitteiden osuutta pienennetään.
• Pankkimaksut pienempiä.
• Matkakulujen osuutta nostetaan, koska vuoden 2017 painopisteenä on
valtakunnallisuuden huomiominen entistä enemmän
• Käännösten ja tiedotuksen osuutta nostetaan

11. NCK-palkintoehdokas
Viime vuosina ollut museopedapalkinnon saaja. Hallitus päätti selkeyden vuoksi valita
palkintoehdokkaaksi Lottamuseon Nostalgiset naiset-projektin. Maiju luvannut hoitaa asiaa eteen
päin.
Päätös: tiedote käännetään ruotsiksi.
12. Tiedotus
Tiedotetaan äänenkäyttökoulutuksesta, pohjoismaisista asioista (Maiju kokoaa), Pedaalin
jäseneksi liittymisestä ja kirjalahjasta sekä julkaisusta.
13. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä:
Hanna Pulkkinen, taidekasvattaja Aalto, tuntiopettaja
Henna Paasonen, HuK

Saara Seppälä, taidehistorian opiskelija
13. Muut esille tulevat asiat
a. Kansallisgallerian avoin data
Kansallisgalleria julkaisi CC0-lisenssillä kuvia Flickrissä, joita voi käyttää vapaasti. Saara lisää tiedon
Pedaalin nettisivuille pedapankkiin.
b.Vuoden jarrupala palkinto/nimitys
Hallitus päätti, että palkintoa/nimitystä ei jaeta.

14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään maanantaina 17.10.2016 klo 15.15 Helsingin kaupunginmuseolla.
16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.53.

Janna Jokela

Lotta Hannuksela

