Hallituksen kokous 3/2019

Hallituksen kokous
7.3.2019 klo 13:30, Designmuseon neuvotteluhuone (Korkeavuorenkatu 23, 00130
Helsinki)
Läsnä: Maiju Tuisku, Iris Hyyrynen, Anna Perälä, Tuuli Uusikukka, Jenni Sahramaa,
sähköisesti mukana Outi Putkonen, Elina Makkonen, Riikka Haapalainen
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen, 13:42
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen: Kokous on päätösvaltainen sähköpostikokouksen
jälkeen.
3. Esityslistan hyväksyminen. Hyväksytään esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, hyväksytään seuraavassa
kokouksessa
5. Toiminta
5.1. Jäsenillat ja tapahtumat
a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Observatoriolla oli kiva tunnelma. 14 hlöä. Puhetta oli myös vierailusta
Yliopistomuseolle.
b. Tulevat jäsenillat
11.4.2019 klo 11-17 Tieteestä tarinaksi -seminaari, Amos Rex
Yhteistyössä Kulttuurihistoriallisen seuran kanssa
Järjestäjinä Kulttuurihistorian seura ja Museopedagoginen yhdistys
Pedaali ry.
Ohjelma:
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(Klo 11.00 Museon ovet avautuvat, seminaariväki suoraan
työpajatilaan, naulakko siellä)
Klo 11-12.15
*Seminaarin avaussanat / Hannu Salmi, Kulttuurihistorian seura, Maiju
Tuisku, Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
*Tietoa, tarinoita, twiittejä / Anu Lahtinen, Suomen ja Pohjoismaiden
historian professori, Helsingin yliopisto
Klo 12.15-13.30
Lounas (omakustanteinen)
Klo 13.30-15.00
Tieteestä tarinaksi -caset
*Suomen tarina? Kansallismuseon 1900-lukua käsittelevän
perusnäyttelyuudistuksen käsikirjoitus / Hanna Forssell,
yleisötyöpäällikkö, Kansallismuseo
*Muutama sananen naisista – Elävää historiaa elokuvan ja
aikakauslehden kerronnan keinoin. Tapausesimerkkinä Turun linnan
näyttely / Maria Huokkola, näyttelykuraattori/tutkija, Turun
museokeskus
*Lastenkirja Museoseikkailu / Elina Kuorelahti, FT, tutkijatohtori,
Helsingin yliopisto
Klo 15-15.30
Kahvit (järjestäjätahot tarjoavat)
15.30-17.00
Anna Kortelainen (otsikkoa ja titteliä odotellaan)
Loppusanat
Klo 17Vapaamuotoiset seminaari-afterworkit ravintola Vltavassa
Maiju tilaa kahvit Cafe lasipalatsista, viedään omaa suklaata tms jos se
on ok. hallitukselle Pedaalin rintamerkit, Jenni tuo.

24.4.2019 Wäinö Aaltosen museo, Turku
13:30 hallituksen kokous
15:00 kevätkokous
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16:00-17:30 jäsenilta: Opastettu kierros Salla tykkä-näyttelyyn ja
keskustelu oppaan roolista videopainotteisessa näyttelyssä, jaetaan
vinkkejä ja kokemuksia
Anna tilaa sämpylä+kahvi/20hlölle museon kahvilasta, Maiju ostaa
suklaata. Vahvistetaan määrä kahvilaan lähempänä.
8.5.2019 Hyvinkään taidemuseo
13:00 hallituksen kokous
15:00 Jäsenilta
Hyvinkää & Taidelabra toivottaa meidät ilolla tervetulleiksi (tätä kautta
taidettiin saada yksi uusi jäsenkin, Taidelabran vetäjä Nina Norrint).
Meille varattu tila (muistaakseni Kaapo-sali) kokoustamiseen. Toivoivat
osallistujamäärää jäseniltaan etukäteen (miettivät järjestelyitä, koska
museossa näyttelynrakentaminen kesken). Paikalla Ville-Matti Rautjoki
(museonjohtaja), Eeva Holkeri (amanuenssi) ja Nina Norring.
Otetaan ilmoittautumiset etukäteen, kuinka paljon aiemmin haluavat
tietää? Oliko tarjoiluista jotain puhetta, pitääkö tilata jostain vai saako
tuoda omia? Kuka olisi yhteyshenkilö niiden suhteen?
22.5. klo 16:30 Vaihtokokemuksia-illanvietto, Ateneum, Helsinki
7.6.2019 Kesäretki Pentalaan, n. klo 12-18
Kokoontuminen Matinkylän metroasemalla (Iso omena). Matinkylän
metroasemalta bussi 145 puolen tunnin välein venerantaan (Byviken
tai Svinösund), josta venematka tilauspaatilla 15 min/suunta. Veneen
koon vuoksi rajattava osallistujamäärä 15 hlöön. Jos kiinnostuneita on
kahteen venekyytiin, niin voidaan lisätä paikkoja. Saarella on ravintola.
Lähtösatamavaihtoehdoista fiksuimmilta vaikuttais joko Svinösund tai
Klobben Soukassa.
Svinösundiin pääsee yhdellä bussilla ( Matinkylän metroasemalta 145),
joka kulkee kesällä joko kerran tai kaksi kertaa tunnissa, matka-aika
noin puoli tuntia. Mahdolliset autot voi jättää läheisen uimarannan
parkkipaikalle. Bussilta lyhyt kävelymatka. Venematkaa Pentalaan noin
10 min.
Klobbeniin pääsee useilla busseilla, Matinkylästä 147, matka-aika noin
puoli tuntia ja vuoroväli useita kertoja tunnissa oletettavasti kesälläkin.
Bussilta venerantaan noin 800 m kävely. Parkkitilaakin pitäisi olla.
Venematkaa Pentalaan noin 20 min.

Hallituksen kokous 3/2019

Voidaan varmaan tehdä niin, että lyödään lähtösatama lukkoon kun
tiedetään, kuinka paljon tulijoita on: Svinösundista olisi nopeampi ajaa
useampi edestakainen matka, Klobbenista taas pääsee helpommin
pois kun ei ole yhden bussin varassa.
Ehdotan, että vahvistan taksivene Aki Leikaksen varauksen, aikaistan
sitä ja kysyn samalla, tuleeko useammasta edestakaisesta ajosta
millainen lisäkustannus. Nykyinen tarjous on pyydetty ajalle 14-19 ja se
oli 198 euroa sisältäen alv:n.
Pentalan päässä meille on varattu Lilla Villan sisätila huonon sään
varalta klo 13-16 ja 1,5 h opastus, johon sisältyy käynti Gurlin talossa
max. 12 henkeä kerrallaan. Opastusajaksi on alustavasti sovittu klo 14,
mutta sitä voidaan säätää tarpeen mukaan. Opastusmaksu on 40€,
pääsymaksuja meiltä ei peritä. Muuten saaressa on mahdollisuus
tutustua muihin museorakennuksiin, käydä katsomassa lampaita ja
halutessamme tehdä luontoretki joko järvenrantaan tai hiekkarannalle.
Kummassakin vesistössä voi myös uida, jos kantti kestää.

5.2. Hankekuulumiset
6. Kansainvälinen yhteistyö
7. Talous, Outi täydentää.
7.1 Järjestösihteerin työtunnit, helmikuu 16,5 h
7.2 Talous lyhyesti
Jäsenmaksuja tullut mukavasti. Tilillä tammikuun lopuusa oli 11.337,92€, helmikuun
lopussa 12.950,13€. Ei vielä päätöstä OKM:na avustuksesta, eli ei vielä avustusta
käytössä. Talousseuranta helmikuulta valmistuu viiveellä lukuisten kirjausten takia
(jäsenmaksut), mutta kuukaudessa ei ole poikkeavia kulueriä (palkat, puhelinlaskut
ja jäsenillan menot) eikä poikkeuksellisen suuria menoja. Taloudenhoitaja täydentää
seuranna driveen, kun se valmistuu.
Kevään seminaarin kulut ennakoitu budjetissa. Sovittava vielä yhteistyökumppanin
kanssa, miten laskutus hoidetaan.
7.3. Toiminnan tarkastajan muistaminen.
Toiminnantarkstajaa on yleensä muistettu pienellä 20€ arvoisella lahjalla. Jenni
hoitaa lahjakortin Suomalaiseen.
8. Vuoden museopedagoginen teko -tilannekatsaus
Kolme ehdotusta saapunut, 22.3. dl, laitetaan muistutus, Elina laittaa.
9. Seuraavan Pedaali-julkaisun ideointi

Hallituksen kokous 3/2019

Ensi vuodelle on kaavailtu uutta julkaisua. Outilla oli idea korttipakasta, joka olisi
työkalupakkimainen ideapaketti pedatyöhön. Perustetaan työryhmä: Outi, Anna, Iris,
joka ideoi korttipakan teeman kevään aikana/syksyyn mennessä. Tarvitaan työpaja,
jotta saadaan riittävästi kortteja.
10. Tiedotus
Anna tiedottaa Turun, ilmot Jennille.
Elina tiedottaa muut: Pentalan kesäretken päivämäärä voidaan mainita jo tulevien
tapahtumien listassa. Elina laittaa.
10.1 Kuukauden some-vastaavan valinta: Iris huhtikuun kokoukseen asti.
11. Jäsenasiat
Satu Tanskanen, Paula Rajala, Anne-Maarit Partti, Cecilia Gustafsson ja
keskisuureksi yhteisöjäseneksi Rauman museot edustajinaan Mona Mattila, SatuMiia Rajamäki, Sari Korjonen, Hanna Kaski, Minna-Liisa Salonsaari, Hanna-Leena
Salminen, Heta Kaisto, Pauliina Monto-Kokkonen ja Risto Kupari.
12. Muut esille tulevat asiat
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
14. Kokouksen päättäminen
Kokous jatkuu sähköpostikokouksena, jonka Maiju sulkee ti 12.3. klo 15.

___________________________
Maiju Tuisku, puheenjohtaja

___________________________
Anna Perälä, sihteeri

