Hallituksen kokous
8.5.2019 klo 13:00, Hyvinkään taidemuseo (Hämeenkatu 3 D, 05800 Hyvinkää)
Paikalla: Maiju, Anna, Elina, Iris, Riikka, Tuuli (saapui kohdassa 8), Saara Klemetti,
Marianna Karttunen ja Jenni.

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaaminen
Maiju avasi kokouksen 13:06

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Olemme päätösvaltaisia.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään kesäkuun kokouksessa.

5. Toiminta
5.1. Jäsenillat ja tapahtumat
a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat. Turussa oli 12 osallistujaa.
Paikallisia olisi vetänyt paremmin ulkopuolinen ohjelma, koska moni oli jo
vieraillut näyttelyssä.
b. Tulevat jäsenillat

Pentalan kesäretki.
Jenni hoitaa aikataulua, varauksia ja kuljetuksia.
Ohjelma:
klo 11 hallituksen kokous Isossa omenassa ennen retkeä
Bussi 145 Isolta Omenalta Svinösundiin*
12.27 Piispanaukio - 12.44 Suinonsalmi
Kävelymatkaa pysäkiltä satamaan 100 m, venematka 10 min, eli oltaisiin
perillä noin klo 13-13.15.
Mahdolliset autoilijat voivat käyttää läheisen uimarannan parkkipaikkaa.
Yhden venekyydin maksimimäärä 15 hlö
1,5 h opastus, johon sisältyy käynti Gurlin talossa max. 12 henkeä
kerrallaan -> Jenni pyytää, että aloitettaisiin klo 13.30.
Klo 15 piknik pihalla tai Lilla Villanissa
Halukkaille kävelyretki järvelle
Klo 17 paluukyyti/kyydit
17.42 bussi 145 Matinkylään, keskustassa metrolla klo 18.27
*Aiempi bussi 11.57 Piispanaukio -> 12.11 Suinonsalmi
Syksyn matka Lappeenrantaan/Viipuriin:
Päätettiin hyväksyä Saimaa Travelsin tarjous Viipurin matkasta. Päätettiin
avata mahd. pian ilmoittautuminen, joka on sitova, ja jonka perusteella
ilmoittautuneille lähtee lasku varausmaksusta 50 euroa. Ilmoittautumisen DL
31.5. (tai vasta kesäkuussa, jos se Saimaa Travelsille sopii). Päätettiin, että
Jenni pyytää myöhempää ajankohtaa. Jokainen osallistuja huolehtii
Lappeenrannan majoituksen varaamisesta ja matkoista Lappeenrantaan itse.
Matkaohjelma alkaa lounasaikaan. Päätettiin, että Pedaali tarjoaa
matkalaisten ruokailut laivalla Viipuriin sekä meno-että paluumatkalla, max.
50euroa/hlö.
5.2. Hankekuulumiset
Ei kuulumisia.

6. Kansainvälinen yhteistyö
Ei kuulumisia.
7. Talous
7.1 Järjestösihteerin työtunnit: 23,5 h huhtikuussa.

7.2 Keskustelu uuden taloudenhoitajan valinnasta. Päätettiin kysyä
pedaalipostissa jäsenten kiinnostusta ja sen jälkeen kirjanpitäjän kiinnostusta
hoitaa taloudenhoitajan paikkaa. Eriika Johanssonia voidaan kysyä
äitiyslomalta.
8. Vuoden museopedagoginen teko -voittajan valinta
Keskusteltiin valinnasta perusteellisesti. Päätettiin valita eniten ääniä saaneet
finaalikierrokselle kesäkuun kokoukseen: Palanderin talon murhamysteeri, Pekka
Töpöhäntä, Hyvinkään taidelabra, Kulttuuri kyläilee, Luminaari.
Jokainen hallituslainen tekee kesäkuun kokoukseen mennessä Maijulle uuden top3listan ehdokkaista.
Kansallismuseon livestriimi päätettiin jättää pois keskustelusta ja antaa hankkeelle
kunniamaininta palkinnon sijaan, koska museopedagogiselta sisällöltään hanke ei
ole innovatiivinen, mutta tekninen ratkaisu voi olla monille museoille kiinnostava
esimerkki.
9. Seuraava Pedaali-julkaisu
Julkaisutyöryhmä ei ole edistynyt, joten tilannetta katsotaan kesäkuun kokouksessa.
10. Tiedotus
Jenni sopii tiedotusasioista Elinan kanssa, koska päällekkäin on kolme tärkeää
tiedotusasiaa: Pentala, Itä-Suomen matka ja Museopedagoginen teko -palkinnon
ehdotusten julkistus.
10.1 Kuukauden some-vastaavan valinta: Tuuli jatkaa kesäkuulle asti.
11. Jäsenasiat
Ei uusia jäsenhakemuksia.
12. Muut esille tulevat asiat.
Innovointityöpaja Pedaalille vahvistettu aika on ke 30.10 klo 12-16 Aboa Vetus & Ars
Nova -museossa
13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava hallituksen kokous on ennen Pentalan retkeä Isossa omenassa klo 11.
Jenni varaa pöydän jostain lounaspaikasta.
14. Kokouksen päättäminen
Maiju päätti kokouksen 14:59.

Allekirjoitukset:

____________________________

___________________________

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Anna Perälä, sihteeri

Liite

tarjous: Viisumivapaa 2 päivän Kaupunkiloma Viipuriin

Ajankohta: 12.-13.9.2019 torstai-perjantai

Henkilömäärä: noin 20 henkilöä

Hinta: 120 €/henkilö. Hinnassa on huomioitu ryhmäalennus 5 €/henkilö.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 35 €.
Hotelli Victorian standard-huoneisiin ei mahdu lisävuodetta, mutta voimme
halutessanne kysyä Junior sviittiä hotellilta. Siihen saa lisävuoteen, jolloin hinta on
150 €/henkilö ja lisävuoteella
majoittuvalle 130 €.

Hintaan sisältyy:
* laivamatkat Saimaan kanavaa pitkin Lappeenranta – Viipuri –
Lappeenranta M/S Carelialla
* matkanjohtajan palvelut
* majoitus kahden hengen huoneessa hotelli Victorian majoituksella
* aamiainen ja rekisteröintimaksu hotellissa
* Viipurissa kuljetukset satama – hotelli – satama

Pakollinen viranomaismaksu:
Viipurin satamamaksu 9,50 €/henkilö.

Lisäpalvelut toiveidenne mukaisesti:
•

lounas laivalla menomatkalla 22 €/henkilö,

kattausajat 10.30 ja 12.00.
•

päivällinen laivalla paluumatkalla 22 €/henkilö,

kattausajat 17.30 ja 19.00
•

kaupunkikiertoajelu Viipurissa 10 €/henkilö

•

yhteinen ruokailu Viipurin ravintolassa esim. Espilässä tai

Kamelotissa. Menut löytyvät liitteistä.

Matka-asiakirjat Viipurin matkalle:
Matkalle mukaan tarvitaan voimassa oleva passi. Tarvitsemme lisäksi kopion passin
henkilötietoaukeamalta viimeistään kolme viikkoa ennen lähtöä. Mahdolliset omat
Venäjän viisumit eivät ole voimassa viisumivapaalla matkalla.
Tarvitsemme myös ryhmänne huonejakoluettelon.

Varaukset ja laskutus
Olen varannut ryhmällenne 10 x kahden hengen huoneita hotelli Victoriasta. Voin
pitää varausta alustavana 31.5.2019 asti, jolloin
tulisi vahvistaa toteutuuko ryhmänne.
Vahvistuksenne jälkeen laskutamme 50 €/henkilö varausmaksuna.
Lopullinen henkilömäärä tulee vahvistaa 5.8.2019 mennessä.
Loppulasku erääntyy noin kuukautta ennen lähtöä ja loppulaskussa tasoitetaan
mahdollisesti liikaa tai liian vähän maksettu ennakko.

Matkan aikataulu löytyy liitteenä olevasta Kohdekuvauksesta,
josta löytyy myös lisätietoa matkasta.

Palvelumaksu
20 €/ryhmä, kun koko ryhmä laskutetaan yhteisellä laskulla.
Mikäli haluatte jokaiselle laskut erikseen, palvelumaksu on 7 €/lasku.

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin!

Ystävällisin terveisin

Tuula Ilvonen

Saimaa Travel Oy
Puh. 05-5410 110
tuula.ilvonen@saimaatravel.fi
Ratakatu 23
53100 Lappeenranta
www.saimaatravel.fi

