PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous
27.9.2019 klo 12:00 Sibeliusmuseo, Piispankatu 17, 20500 Turku
Paikalla Anna, Maiju, Iris, Jenni. Driven kautta läsnä: Riikka
1. Kokouksen avaaminen.
Maiju avasi kokouksen klo 12:14.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
5. Toiminta
5.1. Jäsenillat ja tapahtumat
a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Lappeenrannan/Viipurin matka 11.-13.9.2019:
Lappeenrannan taidemuseo: Mikko Pirinen, amanuenssi, Hanna
Lommi, amanuenssi
Etelä-Karjalan museo: Leena Räty, museotoimenjohtajan sijainen, Satu
Ståhlberg, intendentti
Viipurin linna: Alexey Melnov, Anastasia
Viipurin Eremitaasi: Aleksander Kostenko, director, Elena Penskaya,
museum educator
Alvar Aalto-kirjasto: Savva Ejrus-Shulepov

Kommentoinut [1]: Moi, olen täällä ja silmäilen
pöytäkirjan etenemistä. Laittakaa merkintä, jos
tarvitsette kannanottoja!

Museolehtoripäivät: Palkinnon jakaminen sujui hyvin ja sai hyvin
näkyvyyttä. Voidaan ottaa perinteeksi jakaminen kahden vuoden välein
museolehtoripäivillä.
b. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
Saman päivän jäsenillassa esitellään Sibeliusmuseon yleisöhankkeita,
asiakasraatia, historiakerhoa ja Sibelius-näyttelyn analysointia.
Lokakuu:
Vko 41, Syyskokous 7.10, hallituksen kokous, Luomus.
Päivän kulku: klo 13 hallituksen kokous, avoin myös jäsenistölle klo
14.30 syyskokous klo 15.30 alkaen museon ohjelmaa eli "Kömmitään
muinaiseen asumukseen Muutosta ilmassa- näyttelyssä ja kuullaan
kuinka ko. näyttelyä käytetään työyhteisöille suunnatussa
ilmastomuutos-koulutuksessa ja miten koululaiset ratkaisivat
nykyaikaan (aikakoneella) tuodun mammutin ongelmat. Oppaina
toimivat museon suunnittelijat Anni Granroth ja Markku Liinamaa."
Kahvitarjoilusta (Ruokalähettiläs oy) tulee tavallista isompi lasku Maijun
saaman tarjouksen pohjalta. Päätettiin varata 400 euroa.
30.10. Innovointityöpaja Aboa Vetus & Ars Nova, Turku. Yhteyshenkilö
Janna Jokela, Jenni sopii ilmoittautumisten vastaanottamisesta Jannan
kanssa. On syytä markkinoida lisää, koska tapahtuma voi sekoittua
3.10. järjestettävän saman teemaisen seminaarin kanssa.
Marraskuu:
Koko päivän retki 15.11. Hämeenlinnaan
Päätettiin, että Pedaali maksaa ohjelman ja kuljetukset Helsingistä ja
Turusta. Jenni varannut bussikuljetukset yhteensä 40 hengelle Turusta
ja Helsingistä. Jenni ottaa vastaan ilmot viim. 1.11.
Lähtö Turusta 7:45, Jalobus Oy, hinta: 487 €, lisätuntihinta: 40 €
Lähtö Helsingistä 8:15, Tixitaxi oy, hinta: 440 €, lisätuntihinta: 1 €
klo 10-11:30 Hämeenlinnan vankila: Hanna Forssell, Joni Karjalainen,
Elisa Sarpo
klo 12 lounas keskustassa Palanderin talon lähellä: omakustanteinen ja
jokainen valitsee haluamansa ravintolan. Jenni kokoaa listan
ruokapaikoista osallistujille.

13:30-16 Palanderin talo, jossa uusi murhamysteeri: Ompeluseurateema. Jakaudutaan 5 ryhmään, joissa max. 8 hlöä. Lähdöt 10 min
välein. Ohjelman hinta on 640 euroa.
16 Paluu, Turussa perillä viim. 18:30, Helsingissä perillä viim. 17:45.
Mahdollisuus pysähdykseen matkalla (kahvitauko).

Joulukuu:
Pikkujoulut 11.12. Tekniikan museolla klo 16 alkaen. Tutustutaan
uuteen Kummituksen keksintökoje -lastennäyttelyyn. Päätettiin ottaa
toiseksi ohjelmaksi Käsityökoulu Robotti ja sieltä Roi Ruuskanen, joka
vetää robotti-aiheista työpajaa. https://www.kasityokoulurobotti.fi.
Aikataulu:
16-17 lastennäyttelyssä parvella
17 Tarjoilu Forum-tilassa alhaalla, museo mennyt kiinni: suolainen
piirakka
18 Työpaja
19 Kakku ja viini
5.2. Hankekuulumiset
5.3 Toimintasuunnitelma 2020
Käytiin läpi ehdotusta toimintasuunnitelmasta, joka hyväksytään
syyskokouksessa. Päätettiin lähteä edistämään opintomatkaa Göteborgiin.
6. Kansainvälinen yhteistyö
Iris ja Riikka lähtevät ja ovat ilmoittautuneet. Iriksen arvio matkan kuluista 340 euroa.
Näiltä kahdelta jäseneltä Nemo ei peri osallistumismaksua. Päätetään maksaa myös
Tuulin osallistuminen ja matkakulut, jos hän haluaa lähteä (max. 600 euroa).
Keskusteltiin ICOMin museon määritelmän päivittämisestä. Otetaan kantaa Hanna
Forssellin kautta asiaan ja ehdotetaan: "Museums are not for profit. They are
participatory and transparent learning environments, and work in active partnership
with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, educate,
exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human
dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing."
7. Talous
7.1 Järjestösihteerin työtunnit

Elokuussa 11 tuntia.
7.2 Taloudenhoitajan työtunnit
Kirjataan lokakuun kokouksessa.
7.3 Talousarvio 2020
7.4. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustushaku
Toiminta-avustusten hakuaika on alkanut ja päättyy torstaina 7.11.2019 kello
16:15. EJ suosittelee hakemuksen aloittamista ja lähettämistä hyvissä ajoin
ennen hakuajan päättymistä siltä varalta, että hakemuksen sähköisessä
allekirjoittamisessa tulisi hämminkiä (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
on allekirjoitettava hakemus Katso-tunnuksillaan).
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taiteen-ja-kulttuurinvaltakunnallisten-yhteisojen-toiminta-avustukset
7.5. Taloustilanne
Yhdistyksen talouden tila on vahva. Edellisessä kokouksessa päätetyt menot
syksylle on huomioitu odotetuissa menoissa. Liite 1.
Retkimaksuista on toistaiseksi kertynyt tuloa 1540 euroa. Jennin matkan
osuus eli 150 euroa kuuluu Pedaalin maksettavaksi. Kaikki osallistujat ovat
maksaneet matkan alkuperäiset laskut. (20 euroa puuttuu laskutusvirheen
takia. Kaksi hlöä ei ole maksanut puuttuvaa kymppiä. Jenni muistuttaa heitä.)
Kulttuurihistorian seura ei ole vielä maksanut osuuttaan kevätseminaarista.
8. Seuraava Pedaali-julkaisu
Suunnitteilla työpaja ideoiden keräämiseksi korttipakkaan marraskuulle. Paikaksi
päätettiin Helsinki. Julkaisutyöryhmä jatkaa suunnittelua.
9. Tiedotus
9.1 Kuukauden some-vastaavan valinta
10. Jäsenasiat
Hyväksyttiin jäseniksi Siiri Sainio ja Kia Orama.
Hyväksyttiin pieneksi yhteisöjäseneksi Savonlinnan taidelukio ja sen edustajiksi
Katriina Kaija, Kati Ranta, Kati Sinkkonen ja Seija Tikka.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen, 7.10. Luomuksessa 13:30 hallituksen
kokous, 15:00 Syyskokous

13. Kokouksen päättäminen
Maiju päätti kokouksen 13:30

Allekirjoitukset:

____________________________

___________________________

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Anna Perälä, sihteeri

