Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
8.6.2017 klo 13.30 Kiasman paja (Nykytaiteen museo Kiasma, Mannerheiminaukio 2,
Helsinki)
Paikalla:
Maiju Tuisku (puheenjohtaja), Lotta Hannuksela (sihteeri), Anna Jantunen, Marianna
Karttunen, Maria Granlund, Riikka Haapalainen
Hallituksen ulkopuolelta: Eriika Johansson, Tuija Rantala
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.41.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin: kohta 6 Jäsensihteerin palkkaaminen,
kohta 7 Syksyn ohjelman suunnittelu, kohta 8 Pohjoismainen yhteistyö muutettiin
muotoon Kansainvälinen yhteistyö.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat.
5. Toiminta
a. Jäsenillat ja tapahtumat
i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
● Finnan toimintaan tutustuttiin tiistaina 23.5. Paikalla oli 15
henkilöä.
ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
● Kesäkuun jäsenilta 8.6.2017 (parhaillaan käynnissä).
Tutustuminen Kiasman Ars17-näyttelyyn oppaan johdolla klo 15,
Museopedagogisen palkinnon jakaminen Kiasma-huoneessa klo
16.30, kesäpiknik Kiasman pajassa. Paikalla 25 henkilöä.
b. Hankekuulumiset
i. Elämää käsillä –hanke
Projektin toimintakausi päättyy vuoden 2017 lopussa. Juurruttamistyötä
jatketaan vielä vuoden 2018 aikana. Paikallismuseoiden ja Eläkeliiton
alueellisten piirien välille toivottaisiin yhteistyötä, jossa Pedaali voisi olla
mahdollisesti apuna.

Elämää käsillä –hankkeen toimesta tullaan järjestämään kaksi seminaaria
erilaisille tavoitteille ja kohderyhmille. Ensimmäinen seminaari tullaan
toteuttamaan syksyllä ja toinen tammikuussa 2018, johon myös Pedaalin
toivotaan osallistuvan. (Liite 1)
Lisätietoa projektista osoitteesta: http://elamaakasilla.fi/
ii. Finna –ohjausryhmä
Ei uutta kerrottavaa.
Lisätietoja aiheesta Finnan asiakaswiki-sivuilta:
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna
Finnan hakupalvelut: https://www.finna.fi/
iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Seura hakee uusia rahoituksia. Uutta strategiaa valmistellaan syksylle
hyväksyttäväksi.
6. Jäsensihteerin palkkaaminen
Päätetään jäsensihteeri Saara Klemetin lomautus, puheenjohtaja tekee kirjallisen
ilmoituksen asiasta jäsensihteerille. Saaran aiempi, edelleen voimassaoleva työsopimus
astuu näin voimaan, kuukausittainen työtuntimäärä keskimäärin 10 h.
Saaran työnkuva kesästä 2017 helmikuulle 2018 kattaa Virikkeitä ja verkostoja –projektin
hankesihteerin tehtävät. Maria jatkaa jäsenasioiden hoitamista hallituksen jäsenenä.
Hankkeen tapahtumien järjestelyä varten jäsensihteerille voidaan hankkia puhelinliittymä,
max. 20 e / kk. Puhelin on Maijulla, Saara ja Maiju sopivat käytännön asioista.
Päätös: Jäsensihteeri Saara Klemetin lomautus päätetään hänen suostumuksellaan

7. Syksyn ohjelman suunnittelu
Pedaali ry on saanut Erityisprojektiavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hakemuksen
kärkiasiana oli lasten- ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen museopedagogisen työn kautta.
”Välineitä, verkostoja ja virikkeitä” –hankkeessa tuetaan museoissa tehtävää päivittäistä
museokasvatustyötä. Ohjelmaluonnoksessa kausi alkaa syyskuussa ja päättyy
helmikuussa. Avustukseen on laskettu jäsensihteerin työtunnit. Syksyn ohjelma on
suunniteltu hankkeen tavoitteiden mukaisesti.(Liite 2)
Syksyn ohjelmarunko hankkeen puitteissa (alustava suunnitelma):
Syyskuu: Jäsenkoulutus 7.9.2017
● teemana taidemuseopedagogiikka: työn tavoitteet ja keinot lasten ja nuorten
taidekasvatuksessa
● paikkana Arkkitehtuurimuseo 7.9.2017, aiheena arkkitehtuurikasvatus
● Maiju hoitaa puhujat
● Eriika Johansson varmistaa vielä asian

Syyskuu: Foorumi Rovaniemellä/Inarissa ti-pe 26.–29.9.2017
● teemana kansallisten vähemmistöjen lasten ja nuorten kanssa tehtävä pedagoginen
työ
● Vastaava: koordinointi + Inarin osuus Anna ja Rovaniemen kontaktit Riikka > Maria
● Matkat ja majoitus omakustanteiset
● Osallistuja-arvio noin 20 henkilöä.
● Malilta voisi hakea avustusta majoitukseen (Anna hoitaa)
● Anna kysyy Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran mahdollista osallistumista
työpajan suunnitteluun
Lokakuu: Jäsenkoulutus ”Oppia arkistosta!”
● teemana: millaisia välineitä lasten ja nuorten kanssa käytetään arkistopedagogiikan
kentällä? Mitä voisimme oppia näistä menetelmistä museokasvattajina?
Tutustumiskohteena esim. Svenska Litteratursällskapet ja Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
● ehdotettu päivämäärä 4.10.2017
● Kysytään henkilöitä ja tilaa: SLS & SKS / Sanna luvannut kysyä
Marraskuu: Jäsenilta kouluyhteistyöhön liittyen
● teemana miten kehittää yhteistyötä koulujen kanssa ja vastata uuden
opetussuunnitelman tarpeisiin?
● Aika ja paikka: Heureka, vko 46
●
Vastuussa: Marianna > projektisihteeri Saara käytännön järjestelyt
Joulukuu: Jäsenilta, keskiössä museon nuorisoyleisö
● teemana: valitaan tutustuttavaksi kohteeksi museo, jossa on käynnissä nuoriin
liittyvä hanke tai jossa tehdään vakiintuneesti erityisesti nuorisolle kohdistettua
museopedagogista työtä
● Aika vko 49
● Case: Turvapaikkana museot -hanke
● Kysytään mukaan: ulkomainen puhuja! / Maiju hoitaa
Tammikuu 2018: Jäsenkoulutus: miten palvella lapsiyleisöä museossa?
● Teemana: Valitaan tutustuttavaksi kohteeksi museo, jossa on käynnissä pieniin
lapsiin liittyvä hanke tai jossa tehdään vakiintuneesti erityisesti lapsiyleisölle ja
perheille kohdistettua museopedagogista työtä. Jaetaan kokemuksia ja työkaluja.
● Ehdotettu, että rakennetaan puhujan ympärille: puhujaehdotus Kristiina
Kumpulainen / Helsingin yliopisto puhujaksi
Helmikuu 2018: Projektin päätös ja jäsenilta
● Paikaksi ehdotettu Observatoriota
● Teema: miten tehdään tiedettä lapsille ja nuorille
Muu syksyn ohjelma
Joulukuu: Pikkujoulut Porvoossa, Runebergin koti. Mahdollisia päiviä 18.12./19.12.2017
(Sanna-Mari hoitaa)
8. Kansainvälinen yhteistyö

Elsa lähtee Suomalais-saksalaiseen museofoorumiin Berliiniin 16.–17.10.2017.
Museovirasto tulee mahdollisesti vastaan joko matkan tai majoituksen kustantamisessa.
Riikka lähtee Meksikoon edustamaan suomalaista museopedagogiaa How do we teach in
museums? Paradigms, discourses and realities
- museokonferenssiin 23.-25.8.2017.
Pohjoismaisen yhteistyön puitteissa ei uutta raportoitavaa.
9. Talous
Pedaali ry:n saama Erityisprojektiavustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä edellyttää
selkeyttä rahojen käytössä. Yhdistyksen on tehtävä selvä ero omien varojen ja
avustuksesta menevien rahojen välille. Mikäli avustuksesta jää rahaa käyttämättä, tullaan
se palauttamaan.
Tuleviin kuluihin lasketaan jäsensihteerin palkka ja puhelinkulut. (Liite 3)
10. Tiedotus
Marianna tekee tiedotteen erityisprojektiavustuksesta ja jäsenilloista, jotka noudattavat
rahoituksen.Tiedotetaan museopedagogisen palkinnon voittajasta.
Pedatekotiedote käännätetään englanniksi. Maiju kyselee käännöstoimistoilta tarjouksia.
Maiju välittää tiedotteen Pohjoismaihin.
11. Jäsenasiat
Pedaalin uudeksi jäseneksi hyväksyttiin:
Antonella Perna, Fm museopedagogia ja taidehissa, taidehissan jatko-opiskelija
12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 8.8.2017 Helsingin kaupunginmuseon kahvilassa klo
15.
14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 14.53.

___________________
Maiju Tuisku

______________________
Lotta Hannuksela

