Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous torstai 3.10.2017 klo 15.00
SKS:n tilat, Kordelinin Sali (Hallituskatu 1, Helsinki)
Paikalla:
Maiju Tuisku (puheenjohtaja), Lotta Hannuksela (sihteeri), Riikka Haapalainen, Elsa
Hessle, Sanna-Mari Niemi, Sanna Valoranta-Saltikoff, Marianna Karttunen, Maria
Granlund
Hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti, Emilia Laulainen
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
● Arkkitehtuurimuseolla pidetyssä jäsenillassa oli 14 henkilöä.
Jäsenilta sujui hyvin, vaikka Kaisa Sjövallin esitys peruuntui
viime hetkellä. Jäsenistö toivoi uusintaa hänen
puheenvuorostaan.
● Lapin opintomatkalla oli 14 henkilöä. Matka oli onnistunut ja
jäseniltä tuli kiitoksia.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 SKS:n jäseniltaan 3.10. ilmoittautuneita 23 henkeä.
 Marraskuun jäsenilta Heurekassa varmistunut pidettäväksi 30.11.
Marianna on ollut yhteydessä tiedekeskukseen ja varmistaa vielä
tarkemman ajan. Pedaali voisi mahdollisesti maksaa jäsenten
sisäänpääsyn. Mahdollisia tarjoiluja myös selvitetään. Hallituksen
seuraava kokous pidettäisiin samalla.



Joulukuun jäsenillan ajankohta olisi mahdollisesti 11.12. tai 12.12.
Paikkana olisi Porvoossa sijaitseva Runebergin koti ja/tai renkitupa.
Jäsenillan teemana voisi olla lapsiasiakkaiden huomioiminen ja se
sopisi myös Pedaalin hankkeen teemaan. Sanna-Mari selvittää, että
onko Runebergin kotiin mahdollista tilata jäsenillan tarjoiluja. Saara
selvittää bussikuljetuksen hintaa.
Päätös: 700 euron budjetti joulukuun jäseniltaan. Omakustannehinta
jäsenille 10 €/meno-paluu



Turvapaikkana museo -jäsenilta siirretään pidettäväksi 22.1.2018.
Paikkana Helinä Rautavaaran museo. Riikka tiedustelee puhujaksi
Aalto yliopistosta Laura Wio-Konowia. Maria on hoitanut jäsenillan
järjestelyjä asiaa.

b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –hanke
Ei uutta kerrottavaa. Projektin päätöskokoukset vielä tämän vuoden puolella.
ii. Finna –ohjausryhmä
Sanna kertoi Finnasta. Sannaa pyydettiin puhumaan Educa-messuille Finna
Street-järjestelmästä. Konsortioryhmä uudelle kaudelle. Pedaalin
edustuskausi loppuu 2017. Konsortioryhmän uudelle kaudelle ehdotettiin
Museoliittoa edustamaan kunnallisia ja yksityisiä museoita, jota myös Pedaalin
edustaja puoltaa.
Lisätietoja aiheesta Finnan asiakaswiki-sivuilta:
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna
Finnan hakupalvelut: https://www.finna.fi/
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Ei uutta kerrottavaa. Pedaalin kanssa yhteinen jäsenilta suunnitteilla.
Selvitettävä, että kenelle seuran edut kuuluvat.
6. Syksyn ohjelma
Ei lisättävää.

7. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmaan lisättiin yhdistyksen jäsenmäärä: henkilöjäseniä 277 ja 10
yhteisöjäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut huomattavasti.
Talousarvioon ei suurempia muutoksia.
8. Yhteisöjäsenyys
Ehdotetaan: Ei alennuksia suurille yhteisöille. Pieni yhteisö (5 hlöä) 100 €, keskikokoinen
10 henkilö 200 € ja suuri (15 hlö) 300 €
Mainostetaan yhteisöjäsenyyttä sosiaalisessa mediassa.

9. Kansainvälinen yhteistyö
Maiju ehdottanut NCK:n palkinnon saajaksi Keuruun museota.
Berliinin matkasta ei uutta, Elsa menossa sinne. Riikka laittaa Meksikon esityksensä
Driveen (oma kansio).

10. Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.
Lapin matkasta vielä kirjaamattomia menoja erityisavustuksen piiriin.
Postilokeromaksu on 229,70 eli maksu vuotta kohden on noussut.
5.6. Kulttuuriperintökasvatuksen seuran lasku maksettu eikä sieltä saatu tositetta. Saara
selvittää, että miten tosite saataisiin.
Päätös: SLL-sertifikaatti ostetaan kolmeksi vuodeksi yhteensä 140 €, jos tarjous on
voimassa.

11. Tiedotus
Marianna tiedottaa jäsenilloista.

12. Jäsenasiat
Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Milja Liimatainen.

13. Muut esille tulevat asiat
 Pedaalin tavaroille ei vieläkään sijoituspaikkaa.
14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään Heurekassa 30.11.2017 klo 15.00 (aika tarkentui jälkikäteen).
Jäsenilta kokouksen jälkeen klo 16.30 alkaen.
15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16.00.

___________________
Puheenjohtaja, Maiju Tuisku

______________________
Sihteeri, Lotta Hannuksela

