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Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
10.1.2019 klo 13.30, Helsingin keskustakirjasto Oodi (Ryhmätila 4, Töölönlahdenkatu 4,
Helsinki)
Läsnä: Maiju Tuisku (pj), Iris Hyyrynen, Anna Perälä, Tuuli Uusikukka, Marianna
Karttunen, Riikka Haapalainen, Jenni Sahramaa, Outi Putkonen (saapui kohdassa 5)
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.39.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin loka-, marras- ja joulukuun 2018 pöytäkirjat.
5. Toiminta
5.1. Jäsenillat ja tapahtumat
a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Pikkujouluissa 13.12.2018 Päivälehden museolla oli noin 25 jäsentä. Ohjelmassa oli
mediamysteeripeli. Rootsin vegaaniset tarjoilut olivat erinomaiset.
b. Vuoden ohjelman suunnittelu
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Kevät

Helmikuun jäsenilta pidetään viikolla 7 Helsingin observatoriossa. Tutustumme
observatorioon ja Paula Kyyrön johdolla pedagogiseen toimintaan. Maiju vahvistaa
päivämäärän.
Maaliskuun jäsenillan aiheena voisivat olla Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteiset
suunnitelmat. Maiju selvittää, kävisikö 7.3. esim. klo 15. Kokous jossain lähistöllä klo 13.
11.4. Tieteestä tarinaksi -seminaari yhteistyössä Kulttuurihistorian seuran kanssa. Paikka
on vielä vahvistamatta.
Huhtikuussa kevätkokous 24.4. Turussa Wäinö Aaltosen museolla. Hallituksen kokous klo
13.30, kevätkokous klo 15 ja noin klo 16 jälkeen tutustuminen Salla Tykkä -näyttelyyn.
Anna on yhteyshenkilö.
Toukokuussa Hyvinkään taidemuseoon, jos Taidelabraa pääsee jo testaamaan. Riikka
selvittää.
Kesäkuussa Pentalaan mahdollisesti 7.6. tilausveneellä tai seuraavalla viikolla
reittiveneellä.
Syksy
Itä-Suomen matka 11.-13.9., esim. Kouvola, Lappeenranta, ehkä Imatra, Viipuri. Viipuriin
voisi mennä yhteen suuntaan kanavalaivalla ja palata bussilla. Junakin kulkee, tosin sitten
pitäisi vaihtaa. Mahdollinen kohde Viipurin eremitaasi. Etelä-Karjalan museolla
mahdollinen yhteyshenkilö Mona Taipale. Keskiviikko matkapäivä Kouvolan kautta
Lappeenrantaan ja illallinen Wolkoffilla, torstai retkipäivä Viipuriin, perjantaina
Lappeenrannan museot. Ehkä Viipurin lounas Pedaalin maksamana. Jenni ottaa työn alle,
tiedotetaan helmikuun kokouksen jälkeen.
Marianna kutsui Pedaalin loppuvuodesta joko marras-tai joulukuussa tutustumaan
Tekniikan museon Pienten pajaan.
5.2. Hankekuulumiset
SKS:n hakemus Koneen säätiölle, jossa Pedaali oli yhteistyökumppanina, ei saanut
rahoitusta.
6. Kansainvälinen yhteistyö
Schepin aineistot vaativat vielä oikolukua ennen taittoa. Maiju pyytää kommentteja Hanna
Korhoselta ja Satu Itkoselta. Materiaalit voidaan taittaa Pedaalin ilmeelle, Omituinen
design tekee taiton.
7. Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin hallitukseen:
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Varapuheenjohtajaksi Iris Hyyrynen
Sihteeriksi Anna Perälä
Taloudenhoitajaksi Outi Putkonen
Tiedottajaksi Elina Makkonen
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hallituksessa Pedaalin edustajana on
toiminut Anna Jantunen. Selvitetään, milloin seura valitsee uuden hallituksen, ja kuka
jatkossa toimii Pedaalin edustajana.
8. Talous
8.1. Järjestösihteerin työtunnit
Joulukuussa 2018 kertyi 37 työtuntia. Jennille kertyi huhti-joulukuussa 184,5 työntuntia ja
Saaralle tammi-huhtikuussa 62 tuntia.
8.2 Tilinkäyttöoikeudet
Tilinkäyttöoikeus säilyy edelleen Maiju Tuiskulla, Outi Putkosella ja Jenni Sahramaalla.
8.3 Nimenkirjoitusoikeudet
Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2019 ovat puheenjohtaja Maiju Tuiskulla,
varapuheenjohtaja Iris Hyyrysellä, sihteeri Anna Perälällä ja rahastonhoitaja Outi
Putkosella.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Maiju tekee tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin.
8.4 Matkakorvaus
Päätettiin, että hallitukselle korvataan julkisen liikenteen 2. luokan mukaan matkakulut
kokouksiin ja jäseniltoihin.
8.5 Muut talousasiat
Joulukuussa tuli vielä viisi jäsenmaksua. Yhteensä jäsenmaksuja on vuonna 2018 tullut
5620€. Joulukuussa tuli menoja yhteensä 4533,89€, joista suurimmat erät olivat Pedaalin
materiaalien käännätyskuluja ja järjestösihteerin palkka. Pedaalille hankittiin myös
monitoimitulostin, joka sijaitsee Jennin kotona. Toiminta-avusta jäi alustavasti jäljelle
49,43€ joka palautetaan korkoineen Opetusministeriölle. Tilikausi on ollut reippaasti
ylijäämäinen. Outi toimittaa tilitiedot kirjanpitäjälle.
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9. Tiedotus
Suomenkieliset nettisivut on päivitetty. Nettisivujen käännökset englanniksi ja ruotsiksi
ovat saapuneet, ja Jenni päivittää ne sivuille. Opettajan ideapankki -sivua voisi mainostaa
ja pyytää tuoreita linkkejä Pedaalipostista.
Pedaalin Twitter-tiliä on päivitetty lähinnä seminaareista.
Facebook-sivulle on päivitetty kuvia jäsentapahtumista ja näistä on tehty myös FBtapahtumat.
Tuuli on tammi-helmikuun Facebook-vastaava.
10. Jäsenasiat
Hyväksyttiin jäseniksi Anna Merikallio ja Satu Hirvikoski.
Hyväksyttiin pieneksi yhteisöjäseneksi Seinäjoen taidehalli, edustajat Elina Teitti, Sanna
Karimäki-Nuutinen, Miika Vainionkulma.
Hyväksyttiin keskikokoiseksi yhteisöjäseneksi Suomen Kansallismuseo, edustajat Johanna
Aartomaa, Anni Shepherd, Joni Karjalainen, Hanna Korhonen, Ulla Kostiainen, Anne
Paulasuo, Laura Svärd, Elisa Sarpo, Viktor Sohlström, Hanna Forssell.
Tekniikan museon edustajat ovat Marianna Karttunen, Irene Nurminen, Saara Klemetti,
Jenni Sahramaa ja Riina Linna.
Keskusteltiin, että Pedaalin jäsenyydestä voisi laittaa mainosviestin Museopostiin, ja
lisäksi mainostaa yhteisöjäsenyyttä suurempien museoiden työntekijöille.
11. Museopedagogisen palkinnon uudistus
Kaksiportainen haku: hallitus hyväksyy ehdokkaat, tiedottaa näille ja sittemmin julkaisee
hakijat. Ehdotukset pyydetään lomakkeella. Jenni tekee sähköisen lomakkeen.
Lomakkeeseen laitetaan ehdottajan yhteystiedot, projektin yhteyshenkilön tiedot,
perustelut ehdotukselle, kohderyhmä, alueellinen tai paikallinen merkitys. Vaikuttavuuden
kriteerejä ovat esimerkiksi se, kuinka paljon ihmisiä tavoittanut, kielet ja mahdolliset
yhteistyötahot. Muokattiin määritelmää:
Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnetään museopedagogiaan liittyvälle
projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana.
Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia
museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta
suuren yleisön keskuudessa.
Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus määräaikana tulleiden ehdotusten joukosta.
Ehdotuksia voi lähettää kuka tahansa ja myös omaa toimintaansa saa ehdottaa. Palkinto
myönnetään ajankohtaiselle hankkeelle tai toimintatavalle. Saajaksi ei siksi voi ehdottaa
henkilöä.
12. Muut esille tulevat asiat
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Keskusteltiin arkistonmuodostumissuunnitelman laatimisesta. Outi kertoi, että palkkatiedot
arkistoituvat myös palkka.fi -sivustolle, eikä niistä todennäköisesti jatkossa tarvitsisi ottaa
paperiversioita. Jenni laatii luonnoksen arkistonmuodostussuunnitelmasta.
Päätettiin jatkaa ja vahvistaa käytäntöä, että kuluneen vuoden asiat säilytetään ja
työstetään Drivessä, ja Dropboxiin arkistoidaan menneiden vuosien säilytettävät
materiaalit. Outi käy läpi talouteen liittyvät materiaalit. Pyydetään, että Elina B. käy läpi
menneet pöytäkirjat.
Perustajajäsen Leena Hannula väittelee Jyväskylässä 20.1. Annetaan Leenalle lahjaksi
vuoden 2019 jäsenyys, ja Maiju viestii Satu Itkoselle kortista.
Pedaali voisi hakea NEMOn (Network of European Museum Organisations) jäsenyyttä.
Jäsenmaksu olisi 250 euroa vuosittain. Päätettiin liittyä NEMOn jäseniksi.
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään ma 11.2. klo 13, jäsenilta klo 15. Kokouspaikka joku kahvila
Observatorion lähellä.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.27.

___________________________

_____________________________

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Jenni Sahramaa, sihteeri

