Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous torstai 7.9.2017 klo 13.30
Arkkitehtuurimuseo (Kasarmikatu 24, Helsinki)
Paikalla:
Maiju Tuisku (puheenjohtaja), Lotta Hannuksela (sihteeri), Maria Granlund, Riikka
Haapalainen, Elsa Hessle, Anna Jantunen
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti, Eriika Johansson
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.54.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista lisäämällä kohdan 11. Tosu
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
● Arkkitehtuurimuseon jäseniltaan ilmoittautunut 19 henkilöä.
Kaisa Sjövallin osuus peruuntui.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 Lapin matka
 3.10 SKS vierailu ja syyskokous klo 15.
 Marraskuulle suunnitellun Heurekan vierailun varmistumista odotellaan
 Turvapaikkana museo: Maria kysellyt Helinä Rautavaaran museosta
puhujaa ja mahdollista paikkaa tapahtumalle. Vko 48-49 voisi olla
mahdollinen. Umayya Abu-Hannahin nimi nostettiin esiin. Palataan
vielä puhujaan, olisiko ulkopuolinen vai Suomesta. Riikan kautta olisi
yksi kontakti.
Päätös: Puhujapalkkio 100 €.
 Porvoon pikkujoulut vielä suunnitteilla.
b. Hankekuulumiset

i. Elämää käsillä –hanke
Ei uutta kerrottavaa
ii. Finna –ohjausryhmä
Ei uutta kerrottavaa. Pedaalin edustuskausi loppuu 2017.
Lisätietoja aiheesta Finnan asiakaswiki-sivuilta:
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna
Finnan hakupalvelut: https://www.finna.fi/
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Syksyn ensimmäinen kokous pidettiin kuluneella viikolla. Suunnitteilla uusi,
helpommin lähestyttävä strategia. Ensimmäinen luonnos tehty. Jäsentoimintaa
ollaan käynnistämässä jäseniltojen muodossa. Hankesuunnittelua Euroopan
kulttuuriperinnön teemavuoden tiimoilta (Cimon koordinoima EU:n
teemavuosi). Helanderilta rahoitusta luovuuteen. Pedaalin ja
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteinen jäsenilta. Museoliiton kanssa
yhteistyökuvioita Seinätön museo ja koulut teemalla.
6. Syksyn ohjelma
Lappiin ilmoittautunut 15 henkilöä. Pedaali maksaa Rovaniemi-Inari bussin (edullisempi
kuin matkahuollon bussi). Inarista paluubussi Rovaniemelle.
7. Kansainvälinen yhteistyö
Riikan Meksikon matka meni hyvin ja hän sai hyviä kokemuksia ja ajatuksia.
Elsa menossa Berliiniin. Hän vie Pedaalin matskuja mukanaan.
Pohjoismaisesta yhteistyöstä ei uutta kerrottavaa. Rahoitushakemus täytyisi tehdä, mutta
aika on kortilla. Nordenilta voisi hakea matkarahaa, jotta tapaaminen saataisiin
onnistumaan. Elsa menossa Helsingöriin ja voisi tavata tyyppejä. Hän lupasi kysellä, että
miten tapaamisen kanssa voisi edetä.
NCK:n palkinto on haussa. Maiju ehdottaa pedapalkittua Keuruun museota palkinnon
saajaksi.
8. Talous
Sanna laittoi Driveen talousseurannan viime kuun lopulta. Saaran palkka maksettu
elokuulta. Ensi vuoden budjettiluonnos olemassa. Ensi vuoden toiminta rakentuu OKM:n
toiminta-avustuksen varaan.
Arkkitehtuurimuseo laskuttaa 100 euroa puhujapalkkiona (vierailu 7.9.2017).
Mari Viita-Ahon kanssa tehdään sopimus ja maksetaan 100 euron palkkio.
Päätös: Hallitus päätti Lapin matkan kuluista projektisihteerin esitelmän perusteella, InariRovaniemen tilausbussin omakustannehinnaksi määriteltiin 20€/hlö (Liite 1)

SSL-sertifikaatti: Euronic Oy suosittelee Pedaalille salattua yhteyttä ja haluaisivat myydä
sellaisen yhdistykselle. Ilmoittaa joillain selaimilla, että ei suojattu. Maijun kontakti neuvoi,
että nettisivuille pitäisi tehdä turvallisuuslisäys. Maria kysyy, että jos voisiko tämän
toteuttaa.
Yhteisöjäsenyydestä: Tullut toive suuren yhteisön jäsenyydestä (tällä hetkellä 5 henkeä)
eli voisi olla 10-15 henkeä. Isomman organisaation yhteisöjäsenyys. Mietitään ensi
kokoukseen vaihtoehdot tai luokat. Ehdotuksena esimerkiksi minimi 5 henkilöä ja
enemmänkin voi olla. Syyskokoukseen esityslistalle yhteisöjäsenyys.
9. Tiedotus
Saara ja Marianna tiedottavat tulevista jäsenilloista. Elsa tiedottaa Berliinistä.
10. Jäsenasiat
Pedaalin uudeksi jäseneksi hyväksyttiin:
Elina Battarbee
Pirjo Humalainen, opettaja
Pia Mouazan
Jonna Timonen, Jyväskylän yliopistonmuseolehtori
Jäsenlomakkeeseen tehtäisiin muutos tittelistä, jotta saataisiin tietää hakijoiden taustoja.
11. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Maiju on päivittänyt ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Hankkeista vastaavat päivittävät
omia osuuksiaan.









Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus (esim. Design-museo ja tähän
mukaan myös Kaisa Sjövall)
Wikipedia-työpaja
Opastoiminnan seminaari – verkostoitumista ja käytännön vinkkejä.
Tähän puhuja esim. Hollannin Museum Guide as a Profession –
hankkeesta.
Kulttuuriperintökasvatuksen seuraan tutustuminen ja yhteistyön ideointi
Muumimuseo (esim. kevätretki)
Amos Rex (loppuvuosi)
Ulkomaan matka esim. Viroon (Tallinna + Tartto) tai Irlantiin (Dublin)
EMMA-museon kulttuurineuvolaan tutustuminen

12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään 3.10.2017 SKS:n tiloissa klo 15.
14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 15.03

___________________
Puheenjohtaja, Maiju Tuisku

______________________
Sihteeri, Lotta Hannuksela

