Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Tiistai 23.5.2017 kello 13.30 Leipätehdas (Kaikukatu 4, Helsinki)
Paikalla:
Maiju Tuisku (puheenjohtaja), Marianna Karttunen (sihteeri), Anna Jantunen, Sanna
Valoranta-Saltikoff, Riikka Haapalainen
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.42.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksin: käsitellään Vuoden museopedagoginen teko -palkinto kohtana 5
ja muut kohdat sen jälkeen. Käsitellään kohta Pohjoismainen yhteistyö jatkossa nimellä
Kansainvälinen yhteistyö.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa sihteerin ollessa läsnä.
5. Vuoden museopedagoginen teko -palkinto
Keskusteltiin vuoden museopedagoginen teko -palkintoa tavoittelemaan ilmoitetuista ehdokkaista.
Ehdokkaita tuli yhteensä 13 kappaletta.
Päätettiin valita vuoden museopedagogiseksi teoksi Keuruun museon Minä ja muotokuva -hanke.
Perusteina hankkeen aito osallistavuus ja monipuolisuus, sekä museon ulkopuolelta lähtenyt idea,
joka yhteisen tekemisen kautta on vakiintunut osaksi museon pysyvää toimintaa ja kunnan
kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Hanke sitoo yhteen museo- ja kouluopetuksen ja kytkee Keuruun
historian osaksi laajempaa historiallista kontekstia.
Lisäksi päätettiin muistaa kunniamaininnalla Turvapaikkana museo -hanketta esimerkkinä
museoiden nopeasta reagoinnista ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen.
Palkinnot julistetaan ja jaetaan kesäkuun jäsenillan yhteydessä Kiasmassa tiistaina 8.6.
Puheenjohtaja on yhteydessä palkittaviin.
Myös muita ehdolle nostettuja museoita pyritään huomioimaan tulevien jäseniltojen kohteina.

6. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
● Kansallismuseon uuteen esihistoria-näyttelyyn tutustuminen
keskiviikkona 5.4.2017, mukana 23 henkilöä.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
● Finnan toimintaan tutustuminen tiistaina 23.5. klo 15.00-16.30. Läsnä
15 henkilöä
● Kiasman Ars17-näyttelyyn tutustuminen, Vuoden museopedagoginen
teko -palkinnon jako sekä kesäpiknik 8.6.
▪ Maiju hoitaa kukat pedatekopalkittavalle, Sanna hoitaa
palkintolautasen paikalle.
▪ Selvitetään sähköpostitse, kuka tekee kunniakirjan.
▪ Päätettiin, että picnic-tarjoiluiden budjetti 100-120€, jolla
hankitaan kuohuviiniä ja naposteltavaa.
● Keväällä lähetettyjen rahoitushakemusten tuloksista ei edelleenkään
tietoa: ei näin ollen ole mahdollista päättää syksyn matkakohdetta tai
tarkempaa jäsenohjelmaa. Ehdotettiin “kotimaanmatkapäiviä” aiemmin
esillä olleen Lapin matkan sijaan. Seuraavan hallituksen kokouksen
8.6. pääteema on tulevan syksyn ohjelma.
● Selvitetään, ottaisiko Tiedekeskus Heureka pedaalilaiset jäseniltaan
elokuussa (vkot 35 tai 36). Marianna on yhteydessä Heurekaan.

b. Hankekuulumiset
●

Elämää käsillä –projekti
○ Ei uutta informoitavaa.
○ Lisätietoa projektista osoitteesta: http://elamaakasilla.fi/

●

Finna –ohjausryhmä
○ Ohjausryhmän seuraava kokous syksyllä
○ Mukaan tulossa uusia organisaatioita
○ Finna-palvelun teknistä puolta parannetaan koko ajan
○ Vireillä uusia hankkeita ja yhteistyötä
■ aikamatkaajat.fi
■ rajapinnat Finnan ja eri oppimisalustojen välillä

●

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
○ Pitkäjänteinen strategiatyö aloitettu: tavoitteena strategia n. seuraavalle 10 vuodelle
○ Maailmanperintökoulu -kiertue käynnissä
○ Verkostojen korostuminen toiminnassa ja jäsentoiminnan aktivointi vapaaehtoistyön
kautta työn alla
○ 2018 Kulttuuriperinnön teemavuosi
○ Syksylle voisi miettiä Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa yhteistä
jäseniltaa?

7. Kansainvälinen yhteistyö

●

Suomalais-saksalainen museofoorumi Berliinissä 16.–17.10.2017
○ Pedaali ei saanut Museovirastolta apurahaa foorumin matkakuluihin (apuraha olikin
tarkoitettu vain museoille.) Saksasta kuitenkin tullut toive saada Pedaali mukaan,
minkä seurauksena Museovirasto on harkinnut asiaa uudelleen, ja on valmis
tulemaan vastaan joko matkojen tai majoituksen korvaamisen suhteen.
○ Elsa mahdollisesti lähdössä edustamaan Pedaalia - varmistetaan asap.
○ Saksassa on kiinnostusta myös yhteistyöfoorumin järjestämiseen Suomessa v.
2018.
○ Seuraavassa kokouksessa mietittävä myös Pedaalin ns. “edustusmateriaalit”
erilaisia kansainvälisiä seminaareja ajatellen.

●

How do we teach in museums? Paradigms, discourses and realities
-museokonferenssi Meksikossa 23.-25.8.2017
○ Meksikon kolmas kansainvälinen museokonferenssi, järjestäjä Museum UPAEP,
Puebla
○ Riikka lähtee konferenssiin edustamaan suomalaista museopedagogiaa
○ Pedaalipostiin laitetaan hetimiten tiedustelu siitä, mitä Pedaalin jäsenistö toivoisi
nostettavaksi esiin kyseisellä foorumilla.

●

Pohjoismainen yhteistyö
○ Nordenilta ei saatu rahoitusta pohjoismaisen verkoston hankkeeseen, jonka
tarkoituksena oli pienimuotoisen työvaihdon järjestäminen pohjoismaisten
toimijoiden välillä. Jatkomahdollisuuksia selvitellään.
○ Museoliitto on toivonut Pedaalilta ideoita Museolehtoripäivien pohjoismaisiksi
puhujavieraiksi. Pedaali ehdottaa Susanna Zideniä Historiska Museetista puhumaan
Ruotsissa ajankohtaisesta normikritiikkiteemasta.

8. Talous
● 30.4. Yhdistyksen tilillä oli rahaa 7000,70€
● Edetään budjetin mukaisesti.
● Lastentarhamuseon useita kertoja maksetuista jäsenmaksuista on oltu yhteydessä
Lastentarhamuseoon. Keskustelua jatketaan 8.6. kokouksessa.
● Nettisivujen toimittaja tarjoaa SSL-sertifikaattia. Selvitetään sertifikaatin hintoja, päätökset
seuraavassa kokouksessa.
9. Tiedotus
● Tiedotetaan tarpeen mukaan tulevista jäsenilloista (Kiasma 8.6. ja mahdollisesti Heureka
elokuussa)
● Vuoden museopedagoginen teko -palkinnosta tiedottaminen julkistuksen jälkeen Marianna laatii tiedotepohjan kommentoitavaksi.

10. Jäsenasiat
●

Pedaalin uusiksi jäseniksi hyväksyttiin:
Jyrki Nissi
Pinja Nousiainen

●

Tiedekeskus Heureka hyväksyttiin yhteisöjäseneksi.

11. Muut esille tulevat asiat
●

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin yleiset avustukset - hakuun lähtenyt
27.4. rahoitushakemus teemalla lapsiin ja nuoriin kohdistuvan museopedagogisen työn
tukeminen.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään Kiasmassa 8.6.2017 klo 13.30.
Syyskausi käynnistetään hallituksen kokouksella 8.8.2017 klo 15 kaupunginmuseo aulassa.
13. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 15.02.

-----------------------------------------

------------------------------------------

Maiju Tuisku,
puheenjohtaja

Marianna Karttunen,
kokouksen sihteeri

