Hallituksen kokous 7.6.2019 klo 11, Momotoko, Iso Omena
Paikalla: Maiju Tuisku, Anna Perälä, Iris Hyyrynen, Eriika Johansson, Tuuli
Uusikukka (saapui kohdassa 5.) Sähköpostitse osallistuivat lisäksi: Jenni Sahramaa,
Elina Makkonen, Riikka Haapalainen, Elina Battarbee

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaaminen
Maiju avasi kokouksen 11:01

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Olemme päätösvaltaisia sähköpostikokouksen jälkeen. Kokous jatkuu sähköpostitse
ti 11.6. klo 15 asti.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin korjauksin.

5. Toiminta
5.1. Jäsenillat ja tapahtumat
a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat.
Jäsenillassa Hyvinkään taidemuseolla 8.5. oli 22 osallistujaa.

Vaihtokuulumisillassa Ateneumissa 22.5. oli 11 osallistujaa. Myös
Ateneumin johtaja kävi tervehtimässä. Illan aikana saatiin kuulla
kiinnostavaa asiaa ja ihmiset olivat kiinnostuneita.
7.6. kesäretkelle Pentalaan osallistui 13 jäsentä, lisäksi museon
henkilökunnan edustajia 3, yht. 16. Retki onnistui mainiosti ja kesäinen
sää suosi retkeläisiä.
b. Tulevat jäsenillat
Syksyn matka Lappeenrantaan/Viipuriin
Matkalle on 7 ilmoittautunutta, ilmoittautumisaikaa vielä maanantaihin
10.6. asti. Jenni on ollut yhteydessä Lappeenrannan museoihin, ja
saanut sieltä ystävällisen vastauksen ja tervetulotoivotuksen. Jenni on
lähipäivinä yhteydessä Viipurin museoihin lappeenrantalaisten ja
Sanna Valoranta-Saltikoffin ehdottamiin kontaktihenkilöihin.

Syksyn alustava ohjelma
Ohjelma lyödään tarkemmin lukkoon elokuun kokouksessa.
Elokuu: Hallituksen kokous 26.8. klo 13 Helsingissä, paikka tarkentuu.
Syyskuu:
Lappeenrannan/Viipurin matka 11.-13.9.
(Museolehtoripäivät 17.-18.9., palkinnon jako 17.9. klo 10)
Syyskuun jäsenilta: viikolla 39 (esim. pe 27.9.) Turussa. Ett hem +
Sibeliusmuseon yleisöhanke. Maiju selvittelee.
Lokakuu:
Vko 42? Syyskokous, Yliopistomuseo. Mukaan myös Helsingin
yliopiston museologian opiskelijoiden Tuusulanjärvi-projekti?
30.10. Innovointityöpaja Aboa Vetus & Ars Nova, Turku
Marraskuu:
Retki Hämeenlinnan Vankilaan (Pedaali voisi mahdollisesti maksaa
matkat tai järjestää kuljetukset Helsingistä ja Turusta)
Joulukuu:
Pikkujoulut joulukuun puolen välin tienoilla, Tekniikan museo + Pienten
paja

Mietitään elokuun kokouksessa mahdollista koulutusta sekä uuteen
julkaisuun liittyvää ohjelmaa.
5.2. Hankekuulumiset
SKS:n Kulttuuriperintö ja uusi suomalaisuus -hanke on saanut rahoitusta.
Olemme hankkeessa yhteistyökumppanina. 18.6. klo 15 on hankkeen
kesämalja-tilaisuus SKS:n toimistolla Helsingissä. Tuuli ja/tai Riikka menevät
edustamaan.
6. Kansainvälinen yhteistyö
Ei päivitettävää.
7. Talous
Toukokuun osalta talous on mallillaan, eikä ole mainittavia kuluja.
Päätettiin korvata Maijulle matkakorvauksena junalipussa ollut pyöränkuljetusmaksu
5 euroa 7.6.2019. Maijun ehdotuksesta jätetään vastaavasti korvaamatta
paikallisliikenteen maksut.
Bussipysäkkikömmähdyksen vuoksi Pentalan retkelle osallistuvat hallituslaiset sekä
yksi jäsen joutuivat kulkemaan lauttarantaan taksilla. Taksikulut 19,30e maksaa
yhdistys.
7.1 Järjestösihteerin työtunnit: 13,5 h toukokuussa. Järjestösihteerille maksetaan
palkka 5 tunnista Pentalan retkipäivältä 7.6. hänen ollessaan sairaslomalla.
7.2 Taloudenhoitajan eronpyyntö ja uuden taloudenhoitajan valinta.
Hyväksyttiin Outi Putkosen 28.5. hallitukselle toimittama eronpyyntö (liite 1) ja
päätettiin valita yhdistyksen uudeksi, hallituksen ulkopuoliseksi
taloudenhoitajaksi Eriika Johansson 7.6. alkaen. Rahastonhoitajan
tilinkäyttöoikeus siirtyy Outi Putkoselta Eriika Johanssonille. Outi Putkosen
tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeus päättyy.
Saadakseen tilin käyttöönsä Eriikalle tehdään allekirjoitettu kaksoiskopio
pöytäkirjasta pankkiin. Eriikalle maksetaan tehtävästä palkkaa vuoden
loppuun asti tuntityönä järjestösihteerin tuntipalkan perusteella, vastaavalla
sopimuksella kuin Jennillä. Kuukausittainen maksimituntimäärä vahvistetaan
seuraavassa kokouksessa.
Mietitään elokuun kokouksessa miten taloudenhoito olisi järkevintä järjestää
seuraavana vuonna.
Vuoden 2019 toiminnan tarkastaa varatoiminnantarkastaja Janna Jokela.
8. Vuoden museopedagoginen teko -voittajan valinta

Museopedagoginen teko -palkinnan voittaa Luminaari. Voittaja julkistetaan
Museolehtoripäivien avauksena 17.9. klo 10. Palkinnonjako on päivien avaamisen
yhteydessä ja samassa yhteydessä palkittavat pitävät case-esittelyn hankkeestaan.
Anna työstää tiedotetta. Jenni tekee diplomit (palkinto ja kunniamaininta)
Palkinnot ovat Outilla, joten pyydetään antamaan palkinnot Jennin haltuun.
Ehdotetaan juttua museopedagoginen teko-palkinnosta julkaistavaksi Museolehdessä (julk. 20.9.). Maiju hoitaa asiaa lehden suuntaan.
9. Seuraava Pedaali-julkaisu
Julkaisutyöryhmä ja Maiju ehdottavat, että toteutetaan korttipakka, jossa on yleinen
yläteema ja neljä maata/alateemaa: esim. ideoita opastamiseen, kirjoitustyöhön,
tapahtumiin, passiivisten yleisöjen houkutteluun tms.
Syksyllä voidaan ehkä järjestää n. 2 h työpaja, jossa kerätään ideoita kortteihin
jäseniltä. Ideoita voidaan kerätä myös lomakkeen/lappusen muodossa muissa
tilaisuuksissa, esim Itä-Suomen matkalla. Mietitään voisiko museolehtoripäiviäkin
tässä hyödyntää.
Alustajaksi ehdotuksia: Katri Huovinmaa? Lena Svinhufvud? Heidi Kallioinen? Satu
Jovero? Kalle Kallio? Tiina Pusa (kuvisopet, Aalto). Kaisa-Johanna Salmi. Maijun
radio-ohjelman vahva nainen? Ronja Salmi? Juha Hurme?
Julkaisutyöryhmä tekee luonnoksen/suunnitelman työn etenemisestä elokuun
kokoukseen.
10. Tiedotus
Jenni tiedottaa matkasta sekä palkintoehdokkaista. Anna valmistelee syyskuussa
julkaistavaa palkintotiedotetta ja lähettää luonnoksen hallitukselle.
10.1 Kuukauden some-vastaavan valinta: elokuuhun asti hoidetaan yhteisesti.

11. Jäsenasiat
Jäsenhakemuksia on kaksi:
Hanna Larjavaara (Helsinki)
Johanna Kull (Pro Artibus, Vaasa)
Erotettavia jäseniä, jotka eivät kahdesta kehotuksesta huolimatta ole maksaneet
jäsenmaksuaan, on 15 kpl. Jenni erottaa jäsenet lähipäivinä.

12. Muut esille tulevat asiat.

13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
26.8. klo 13 Helsingissä, paikka tarkentuu.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.6. klo 15

Allekirjoitukset:

____________________________

___________________________

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Anna Perälä, sihteeri

Liite 1

Hei,
pyydän eroa Pedaali ry:n hallituksesta sekä vapautusta rahastonhoitajan
luottamustoimesta yhdistyksen hallitukselle sopivana päivämääränä. Eroamisen
syynä on yksinkertaisesti se, että olen estynyt osallistumasta yhdistyksen hallituksen
kokouksiin. Tämä ei taas ole yhdistyksen edun mukaista päätösvaltaisuuden
kannalta.

Ystävällisin terveisin,
Outi Putkonen

