Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
Keskiviikko 5.4.2017 kello 14.00 Kansallismuseo (Mannerheimintie 34, Helsinki)
Paikalla:
Maiju Tuisku (puheenjohtaja), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Jantunen, Sanna ValorantaSaltikoff, Marianna Karttunen, Maria Granlund
Hallituksen ulkopuolelta:
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista
Esityslistaan tehtiin seuraavat lisäykset:
Museopedagogisen palkinnon käsittely lisättiin esityslistalle kohtaan Muut esille tulevat asiat.
Kohdan 9 nimi muutettiin Jäsenasiat -kohdaksi

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat: 10.2.2017 ja 7.3.2017.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Maaliskuun onnistunut jäsenilta järjestettiin 7.3.2017 Tampereella, Vapriikissa
Pelimuseon tiloissa. Osallistujia oli 15. Ohjelmassa oli museon esittely.
Kulttuurikasvatusyksikkö Taitesta esiteltiin näyttelyyn tuotettuja
palvelukonsepteja, jotka oli toteutettu yhteistyössä OKL:n opiskelijoiden
kanssa.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
 Kansallismuseoon tutustuminen keskiviikkona 5.4.2017 (parhaillaan
käynnissä). Ilmoittautuneita 23 henkilöä.
 Finnan toimintaan tutustuminen toukokuussa. Alustavaksi päiväksi
sovittu tiistai 23.5. klo 15.00-16.30. Sanna vahvistaa vielä asian.
 Kiasman Ars17-näyttelyyn tutustuminen kesäkuussa ja kesäpiknik.
Selvitetään, jos museopedagogisen palkinnon jakaminen onnistuisi



jäsenillassa. Mahdollisiksi päiviksi ehdotetaan 8., 9.,13.,14. kesäkuuta.
(Lotta hoitaa)
Syksyn ohjelmaan palataan seuraavassa kokouksessa

b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –projekti
Ei uutta raportoitavaa
Lisätietoa projektista osoitteesta: http://elamaakasilla.fi/
ii. Finna –ohjausryhmä
Ei uutta raportoitavaa
Lisätietoja aiheesta Finnan asiakaswiki-sivuilta:
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna
Finnan hakupalvelut: https://www.finna.fi/
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Anna Jantunen toi Kulttuuriperintökasvatuksen seuran terveiset. Seura oli saanut
avustuksen koulujen kulttuuriperintökasvatukseen. Seura aloittaa
strategiatyösuunnittelun. Opetusministeriön rahoitus koulujen historiakerhoille on
haussa. Seuran taholla on pohdittu yhteistyötä Pedaalin kanssa. Tämä voisi
tarkoittaa esimerkiksi tiedotuksessa avustamista tai jalkautumista seuran kanssa
johonkin maailmanperintökohteeseen.
6. Pohjoismainen yhteistyö
Ei uutta raportoitavaa. Nordenilta odotetaan rahoituspäätöstä.

7. Talous
Taloudenhoitaja Sanna Valoranta-Saltikoff esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen.
Toiminta-avutuksesta on saapunut virallinen esitys, että avustusta ei myönnetty. Sanna arkistoi
päätöksen.
Yhdistys saa hyvitystä vakuutusmaksuista.
Soila Kaipiainen ja Anni Niekka ovat maksaneet tuplasti jäsenmaksun. Anni toivoo, että maksulla
kuitattaisiin vuoden 2018 jäsenmaksu. Soilaan ei ole saatu yhteyttä.
Ebeneser-säätiöltä on tullut useampia jäsenmaksuja. Asiaa selvitetään.
Puhelinlaskun viimeinen tasauslasku on maksettu.
Maiju on hoitanut verkkomaksuominaisuuden yhdistyksen pankkikorttiin.
Lapin rahastosta ei saatu avustusta.
Todetaan, että Pedaali ry ei saanut OKM:n avustusta. Avustusselvitys OKM:lle vuodelta 2016 on
lähetetty. OKM:n avustusta voi hakea sähköisesti ja silloin voidaan myös raportoida sähköisesti.
Pedaalilla on nyt kahdet Katso-tunnukset: taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla.

Helanderin säätiölle on lähetetty hakemus.
Päätös: Jäseniltoihin voidaan käyttää tänä vuonna 50 euroa/kerta.
Päätös: Anni Niekalle hyväksyttiin jäsenmaksu maksetuksi vuodelle 2018.
8. Tiedotus
Tiedotetaan tulevista jäsenilloista ja musepedagogisen palkinnon hakujulistuksesta.
9. Jäsenasiat
Pedaalin uudeksi jäseniksi hyväksyttiin:
Heidi Mikkola, TaM, Kuvataidekasvattaja
Tiedekeskus Heureka haluaisi yhteisöjäseneksi. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
10. Muut esille tulevat asiat


Saksassa pidettävään museofoorumiin voi hakea matka-apurahaa
Museovirastolta. Maiju on ilmoittanut foorumiiin, että joku Pedaalista on
tulossa foorumiin. Tämä oli edellytys apurahan hakemiselle. Foorumi
järjestetään lokakuussa.



Meksikossa järjestetään kansallinen museoseminaari. Riikka on lupautunut
lähtemään sinne puhujaksi ja museopedagogiseksi Suomen edustajaksi.
Seminaarista ei tule kustannuksia Pedaalille. Sovitaan seuraavassa
kokouksessa, että mistä seminaarissa voisi puhua.



Avataan musepedagogisen palkinnon hakujulistus. Ehdotukset pyydetään
lähettämään 10.5. mennessä. Tehdään päätös toukokuussa. Jako
kesäkuussa. Veeralta kysytään tekisikö hän uuden lautasen. Toinen
vaihtoehto voisi olla Pedaalin ilmeen tehnyt graafikko. Palataan tähän, jos
lautasta ei saada.
Päätös: Palkinto toteutetaan edellisvuonna tarjotulla summalla

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään alustavasti 23.5.2017 klo 13.30. Vahvistetaan vielä.

12. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 14.58.

Maiju Tuisku

Lotta Hannuksela

