TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Vuosi 2019 on yhdistyksen neljästoista toimintavuosi. Pedaali tarjoaa tapahtumia ja
sisältöjä kaikille jäsenille ympäri Suomen ja vahvistaa valtakunnallista verkostoitumista ja
aktiivista tiedotustoimintaa.
Pedaali on vahva vaikuttaja ja asiantuntija erilaisissa koulutus-, hyvinvointi- ja
asiantuntijaverkostoissa ja työryhmissä. Jäsenistölle toteutetaan monipuolista ja
laadukasta ohjelmaa, kuten jäseniltoja, koulutuksia ja opintoretkiä. Tärkeässä osassa on
toiminnan vuorovaikutteisuus, ja jäsenistöä rohkaistaan aktiivisuuteen niin tapahtumissa
kuin sosiaalisessa mediassakin. Pedaali myös jatkaa aktiivista yhteydenpitoa ja yhteistyötä
kansainvälisien museopedagogisten toimijoiden kanssa.
YHDISTYSTOIMINTA
Jasenhankinta
Yhdistyksen tunnettavuutta lisätään kulttuurilaitosten ja museoiden henkilokunnan sekä
kulttuuri- ja museoalan opiskelijoiden keskuudessa levittämällä tietoa yhdistyksestä ja
esittelemällä toimintaa mm. erilaisten tapahtumien yhteydessä.
Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksen perusteella. Yhdistyksen järjestosihteeri
ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriä sekä hoitaa jäsenmaksuasiat yhdessä rahastonhoitajan
kanssa. Yhdistykseen voivat liittyä myos yhteisojäsenet. Yhdistyksen jäsenmäärän
odotetaan pysyttelevän 250 jäsenen tietämillä.
Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti yhdistyksen toiminnan aikana ja sen kasvuun tähdätään
jatkossakin markkinoimalla yhdistyksen monipuolista toimintaa ja jäseniltoja.
Yhdistyksen jäsenisto koostuu monipuolisesti erilaisista museopedagogiikan ja yleisotyon
ammattilaisista sekä opiskelijoista. Yleisimpiä ammattinimike jäseniston keskuudessa ovat
museolehtori, opas, tutkija sekä amanuenssi. Lisäksi yhdistyksellä on opiskelijajäseniä
kulttuuri- ja humanistisilta aloilta.
Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista sekä erikseen haettavista avustuksista ja
apurahoista. Erillisiin projekteihin haetaan rahoitusta ulkopuolisilta tahoilta yhdessä

yhteistyokumppanien kanssa. Yhdistyksen perustoimintaa ja osa-aikaisen järjestosihteerin
tehtävää varten haetaan yleisavustusta Opetus- ja kulttuuriministerioltä. Avustus
muodostaa yhdistyksen toiminnan peruspilarin.
Kokoukset
Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa kevät- ja syyskauden aikana. Hallituksen kokoukset
ovat avoimia jäsenistolle. Yhdistyksen sihteeri kutsuu kokouksen koolle viikkoa aiemmin ja
lähettää jäsenistolle esityslistan Pedaaliposti-sähkopostilistan kautta. Kokouksista myos
tiedotetaan Facebookissa ja Twitterissä. Kokoukset voivat olla myos sähkoposti-,
online/internet- tai puhelinkokouksia.
Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous järjestetään maalis–toukokuussa
2019 ja syyskokous syys–marraskuussa 2019. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus
lähettämällä jäsenistölle kokouskutsun vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.
Kokouksissa käsitellään sääntomääräiset asiat.
Kokousten poytäkirjat ja muut yhdistyksen asiakirjat säilytetään Pedaalin puheenjohtajalla,
taloudenhoitajalla ja järjestosihteerillä. Kuluvan vuoden kokouspoytäkirjat ovat jäseniston
luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Hallituksen kokoukset järjestetään pääsääntoisesti niillä
paikkakunnilla, joissa jäsentapahtumiakin pidetään.
Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja muista tilaisuuksista, kuten seminaareista ja
retkistä, tiedotetaan mahdollisimman laajasti kulttuuri- ja museokentällä. Merkittävistä
tapahtumista kuten Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon jakamisesta tiedotetaan
edellisten lisäksi tiedotusvälineille sekä kansainvälisille kumppaneille.
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.pedaali.fi palvelevat jäseniä ja muita kiinnostuneita.
Sivuilta loytyy tietoa yhdistyksestä, ajankohtaisia tiedotteita, Pedafooni-julkaisut PDFmuodossa, kuvagalleria, kokouspoytäkirjat sekä yhteystiedot. Sivujen kautta voi myos
liittyä jäseneksi. Pääosa verkkosivujen sisällostä on tarjolla kolmella kielellä: suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
Yhdistyksen Facebook-sivut toimivat tietolähteenä sekä jäsenistolle että muille alasta ja
toiminnasta kiinnostuneille. Yhdistyksen Facebook-sivulla oli 1.10.2018 651 tykkääjää
(kasvua viime vuodesta 57 tykkääjää). Yhdistyksen Twitter-tilillä @PedaaliRy oli 4.10.2018
545 seuraajaa (kasvua viime vuodesta 39 seuraajaa). Facebookin ja Twitterin kautta yhdistys
osallistuu kulttuurikentän keskusteluun sekä tiedottaa omasta toiminnastaan.
Sisäisestä tiedotuksesta huolehtivat yhdistyksen tiedottaja, sihteeri sekä järjestosihteeri.
Tiedottaja ja sihteeri lähettävät tapahtuma- ja kokouskutsut Pedaaliposti-sähkopostilistan

sekä sosiaalisen median kautta. Järjestosihteeri vastaa kotisivujen päivittämisestä yhdessä
puheenjohtajan ja tiedottajan kanssa.
Hallituksen toimintaa ja sisäistä tiedotusta varten on oma hallitusposti-sähkopostilista.
Lisäksi hallitus käyttää Google Drivea ja Dropbox-ohjelmistoa dokumenttien valmistelussa,
jakamisessa ja arkistoinnissa.
Yhdistystoiminnan kehittaminen valtakunnallisesti ja kansainvalisesti
Yhdistyksen sisällollisestä toiminnasta (jäsenilloista, koulutuksista, seminaareista, retkistä,
julkaisuista, jne.) vastaavat yhdistyksen jäsenet hallituksen johdolla. Toiminnan
kehittäminen ja laajuus riippuvat yhdistykselle myonnettävästä avustuksesta.
Jatkossakin toivotaan yhdistyksen hallitukseen jäseniä eri puolilta Suomea ja pyritään
pitämään kokouksia useilla eri paikkakunnilla. Valtakunnallisia yhteyksiä ylläpidetään
aikaisempien vuosien tapaan järjestämällä jäseniltoja ja retkiä eri puolille maata. Osa
ohjelmasta, esim. laajemmat seminaarit, pyritään striimaamaan jäsenistölle
valtakunnallisesti.
Vuonna 2019 pyritään kiinnittämään erityistä huomiota myös kansainvälisen yhteistyön
kehittämiseen. Pohjoismaisen verkoston ylläpitoa ja kehittämistä pyritään jatkamaan
uusien rahoitushakujen myötä. Vuoden aikana tehdään tunnustelua myös yhteistyöhön
saksalaisen museopedagogikentän kanssa.
Vuotuinen opintomatka suunnataan tänä vuonna Itä-Suomeen. Opintomatka tukee
yhdistyksen valtakunnallista luonnetta ja vahvistaa kontakteja suomalaisten
museopedagogien kesken.
VARSINAINEN TOIMINTA
Vaikuttaminen ja museopedagogian kehittaminen
Yhdistyksen tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa yleisotyotä
tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta sekä tukea jäsentensä ammatillista
kehittymistä. Tämän edistämiseksi yhdistys osallistuu museoiden ja muiden
kulttuurilaitosten pedagogista toimintaa ja yleisosuhteita koskevaan keskusteluun, ottaa
kantaa, tiedottaa sekä järjestää erilaisia tapahtumia.
Yhdistys vastaa asiantuntijapyyntoihin ja välittää opetus- ja luentotilaisuuksia eri tahoille,
sekä tekee yhteistyotä niin museokentän eri toimijoiden kuin muidenkin tahojen, kuten
järjestojen ja oppilaitosten kanssa. Pedaali on Kulttuuriperintokasvatuksen seuran
yhteisöjäsen ja Pedaalilla on edustaja seuran hallituksessa.

Hankkeet ja ohjausryhmät
Pedaali on mukana ainakin seuraavissa yhteistyohankkeissa vuonna 2019:
NAME - Nordic Associations for Museum Education
Pedaali jatkaa osallistumista NAME - Nordic Associations for Museum Education
-verkoston toimintaan. Pohjoismaisista museopedagogisten yhdistyksistä
koostuvan verkoston tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön, inspiraation ja
vertaistuen vahvistaminen. Verkosto on perustettu ja sen toimintaa on kehitetty
Pohjoismaisen kulttuuripisteen apurahojen turvin. Tulevan vuoden aikana
selvitetään verkoston rahoitusmahdollisuuksia sekä pidetään yllä olemassaolevia
kontakteja.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Pedaalilla on edustaja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hallituksessa.
Seura edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Toiminnan
tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kulttuurista osaamista ja osallisuutta sekä
kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Seura toteuttaa kehittämisprojekteja, antaa
lausuntoja sekä on jäsenenä useissa asiantuntijatyöryhmissä. Pedaalin edustaja tuo
museopedagogista näkemystä hallituksen työskentelyyn sekä seuran toiminnan ja
hankkeiden suunnitteluun.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hanke
Pedaali on yhteistyökumppanina Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
hankehakemuksessa Arkistopedagogiikka ja uusi suomalaisuus. Hankkeelle haetaan
vuosiksi 2019-2021 rahoitusta Koneen säätiöltä.
Kansainvaliset yhteydet ja verkostoituminen
Museopedagogisten yhdistysten Pohjoismaisen verkoston (Nordic Associations for
Museum Education NAME) toimintaa jatketaan uusia rahoitusta sekä yhteistyömuotoja
etsien ja pohjoismaisten ideoiden jakamista vahvistaen.
Pohjoismaiseen yhteistyohon osallistutaan myos lähettämällä yhdistyksen ehdokas
vuosittaisen Nordisk Center for Kulturarvspedagogik -palkinnon saajaksi.
Tulevan vuoden aikana tunnustellaan myös mahdollisuuksia yhteistyöhön saksalaisten
museopedagogien kanssa. Saksan yhteistyöhön on jo tehty erilaisia avauksia, ja näitä
kontakteja kehitetään edelleen.
Yhdistys seuraa ICOMin, Kansainvälisen museoneuvoston, alaisen CECAn (Committee for
Education and Cultural Action) toimintaa. Pedaalin jäseniä on mukana CECAn toiminnassa.
Jäsenille järjestetään tilaisuuksia jakaa edelleen kansainvälisten tapahtumien ja

konferenssien antia. Jäsenistoä rohkaistaan osallistumaan kansainvälisiin kokouksiin ja
tapahtumiin, joista myos tiedotetaan Pedaaliposti-listalla.
Pedaali on kansainvälisen taidekasvatusjärjestö InSEA:n affiliaatiojäsen ja välittää alan
kansainvälisiä kuulumisia jäsenistölleen ja toisaalta kertoo Pedaalin ja suomalaisen
museopedagogisen kentän toiminnasta InSEA:n jäsenille.
Vuonna 2019 Pedaali suunnittelee hakevansa myös NEMOn (Network of European
Museum Organisations) jäsenyyttä.
Vuoden museopedagoginen teko
Vuoden museopedagoginen teko -tunnustuspalkinto on konkreettinen keino nostaa
museopedagogian arvostusta ja lisätä alaan liittyvää tietoisuutta myos suuren yleison
keskuudessa. Palkinto jaetaan 14. kerran keväällä 2019. Tunnustuksen tarkoituksena on
nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia museoiden yleisotyohon ja pedagogiseen
toimintaan liittyviä hankkeita. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus jäsenistoltä
saatujen ehdotusten joukosta. Tulevana vuonna panostetaan myös palkinnon ehtojen
täsmentämiseen sekä valintaprosessin kehittämiseen.
Jasentapaamiset, -koulutukset ja opintomatkat
Tulevan vuoden aikana panostetaan erityisesti tapahtumaideoiden keräämiseen
jäsenistoltä sekä jäseniltojen ja -koulutusten sisältojen terävoittämiseen. Sisältojä
kehitetään jäseniston toiveet huomioiden ja niihin kutsutaan alan ajankohtaisia vaikuttajia
keskustelemaan sekä kouluttamaan jäsenistoä. Tapaamisten tarkoituksena on luoda
tilaisuuksia museopedagogisten kokemusten jakamiseen, yhteisten
ongelmanratkaisumallien kehittämiseen, keskusteluun, tutustumiseen ja verkostojen
vahvistamiseen. Jäsenet voivat tehdä ehdotuksia tapaamisten aiheista, ajankohdasta ja
paikasta hallitukselle.
Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan koulutustilaisuuksia kohdennetuista aiheista
yksin tai yhteistyossä muiden tahojen kanssa. Tilaisuuksiin kutsutaan luennoitsijoiksi ja
koulutuksen vetäjiksi kotimaisia ja ulkomaisia ammattilaisia. Myos muiden tahojen
järjestämästä alan koulutuksesta tiedotetaan jäsenille.
Jäsentapaamisten valtakunnallisuuteen ja osallistumismahdollisuuksiin kiinnitetään
erityistä huomiota. Vuonna 2019 panostetaan keskeisimpien luento- ja
esitelmätilaisuuksien tarjoamiseen jäsenistolle verkon välityksellä. Lisäksi tarjotaan
jäsenistolle resursseja toteuttaa toimintaa myos niillä alueilla, joissa on toistaiseksi ollut
vähemmän Pedaalin tapahtumia; Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.
Vuodelle 2019 suunniteltuja jäsentapaamisten aiheita ovat mm.

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen teemat ja ajankohtaiset tuulet
(Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo)
- Helsingin observatorio
Vasta-avattu Saaristomuseo Pentala Espoossa
Luonnontieteellisten museoiden museokasvatus (Luonnontieteellinen museo /
kasvitieteelliset puutarhat)
Naantalin museot
Päiväretki bussikuljetuksella kotimaan museokohteeseen
Kokopäivän seminaari ajankohtaiseen teemaan pureutuen
Seminaari/koulutus yhteistyössä Kulttuurihistorian seuran kanssa tieteen popularisointiin ja
pedagogisiin teksteihin liittyen
Draamapedagogiikan koulutus / työpaja
muita vierailuja museo- ym. Kohteisiin sekä koulutuksia jäsenistön toiveiden ja
ajankohtaisten ilmiöiden mukaan
-

-

Syksyllä 2019 järjestetään jo perinteeksi muodostunut opintomatka, joka tällä kertaa
suuntautuu itäiseen Suomeen. Opintomatkan aikana tutustutaan paikallisiin museoihin ja
taidelaitoksiin, tavataan alan kollegoita sekä verkostoidutaan. Mahdollisina
tutustumiskohteina ovat Kouvolan, Imatran ja/tai Lappeenrannan museot.
Mahdollisuuksien mukaan matkalla tehdään retki myös Venäjän puolelle Viipuriin.
Julkaisutoiminta ja tutkimus
Vuoden 2019 jatketaan aiempien vuosien julkaisujen levittämistä ja niistä tiedottamista.
Vuoden aikana ryhdytään myös suunnittelemaan uutta Pedafooni-sarjaan liitettävää
julkaisua. Suurin osa julkaisuista on saatavilla pdf-muodossa yhdistyksen verkkosivuilta.
Yhteistyokumppanit
Pedaali ry tekee vuonna 2019 yhteistyötä lukuisten museoiden lisäksi ainakin seuraavien
tahojen kanssa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fisos - Félag íslenskra safna og safnmanna (The Icelandic Museum Association)
FUISM - Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer
ICOM Committee for Education and Cultural Action CECA
InSEA - International Society for Education trough Art
Kulttuurihistorian seura
MiD - Museumsformidlere i Denmark
Museoalan ammattiliitto
SFF - Seksjon for Formidling under Norges museumsforbund
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura
Suomen museoliitto

