Hallituksen kokous 3/2020

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Hallituksen kokous
26.3. klo 13 Skype
Läsnä: Maiju Tuisku (pj), Iris Hyyrynen, Tuuli Uusikukka, Hanna Lämsä, Kirsti Ruissalo,
Jenni Sahramaa
Linkki puheluun: https://join.skype.com/aPcaKRsgjiG9

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:13.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja sellaisenaan.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
5. Toiminta
5.1. Jäsenillat ja tapahtumat
a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat
Yliopistomuseon jäsenilta oli onnistunut, osallistujia oli 16 henkeä.
Työpajavaiheeseen ei jäänyt paljoa porukkaa. Piirustussalissa tuli vähän kiire, joten
sille olisi voinut varata enemmänkin aikaa.
b. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat
pe 24.4. Kevätkokous Werstas Tampere
Suunniteltu ohjelma perutaan ja kevätkokous pidetään korona-tilanteen takia etänä
Zoom-kokouksena 24.4. klo 14.
Anna lähettää kutsun. Maiju pyytää hallituksen ulkopuolisen puheenjohtajan
mukaan. Riikka tekee Zoom-kokouslinkin ja lähettää Annalle lähipäivinä.
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Anna lisää esityslistalle ehdotuksen sääntömuutoksesta, jotta yhdistyksen
kokoukset (kevätkokous ja syyskokous) on mahdollista pitää etänä.
Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Elina: teemana Asiakasraadit
ti 12.5. Helinä Rautavaaran museo
Suunniteltu ohjelma perutaan.
pe 5.6. Kesäretki Naantaliin
Suunniteltu ohjelma perutaan. Suunnitellaan tilalle jokin jäsentapaaminen toukokesäkuulle, joka on helppo perua tilanteen mukaan. Jäsenistölle on tärkeää
kohdata. Museoilla on myös tärkeä rooli korona-virusepidemian aikana tallentaa ja
dokumentoida poikkeustilannetta. Miten tilanteeseen on reagoitu?
Syksy:
Pedaalipalkinnon jako jäsenillassa/alan tilaisuudessa tai seminaarissa.
Asiasta päätetään myöhemmin.
16.-18.9.2020 Göteborgin matka
On toistaiseksi koronan vuoksi epäselvää toteutuuko matka.
Maiju ollut yhteydessä Göteborgin taidemuseoon ja Världskulturmuseetiin. Alustava
ohjelma:
ke 16.9. ohjelma alkaa n. klo 12
to 17.9. päiväretki tai ohjelmaa Göteborgissa
pe 18.9. paluumatka
Anna on katsonut päiväretkivaihtoehtoja, kiinnostavia voisivat olla esimerkiksi
seuraavat linnakohteet: Älvsborgs fästning (vesiteitse) ja Marstrand (tosi kaunis
merellinen pikkukaupunki, jossa linna Carlstens fästning (vajaan tunnin ajomatka).
Kaupungilla hyviä kohteita olisivat Emigranternas hus (näyttelyt kertovat
niistä 1,4 miljoonasta ruotsalaisesta, jotka lähtivät Amerikkaan juuri
tämän paikan kautta) ja kaupunginmuseo. Anna voi käydä
ennakkotestaamassa jonkun paikan, kun käy Göteborgissa vielä ennen
maaliskuun kokousta.
5.2. Hankekuulumiset
Ei kuulumisia.
6. Kansainvälinen yhteistyö
Ei kuulumisia. Erasmus+ -hanke ei ole vielä edennyt. Rahoituksen hakemisen
deadline siirtyi eteenpäin koronan vuoksi.
7. Talous
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7.1. Järjestösihteerin työtunnit
Järjestösihteeri työtunteja helmikuussa 14,5 h.
7.2. Muut talousasiat
Toiminnantarkastukseen tarvittava materiaali on toimitettu toiminnantarkastajalle.
Toimintakertomuksen on hallitus hyväksynyt 16.3.2020.
OKM:n myönteinen avustuspäätös saapui: 15 000 euroa. Puolet on jo maksettu
Pedaalille.
Ålandsbankenin pankkitili oli pakko muuttaa yritystiliksi pankin uusien sääntöjen
vuoksi. Tilin on jatkossa oltava yhden henkilön nimissä, ja se kirjataan
puheenjohtajan nimiin. Muutos vaatii vielä käynnin pankissa, ja asia viivästyy
koronan vuoksi. Iris pystyy väliaikaisesti hoitamaan pankkiasioita.
8. Tiedotus
Tiedotetaan, että kevään jäsenilllat perutaan koronan vuoksi. Korvaavasta
ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.
9. Jäsenasiat
Ei uusia jäsenhakemuksia.
10. Pedaalin mission päivittäminen
Riikka teettää Aallon opiskelijoilla harjoitustyön, jossa opiskelijat saavat päivittää
Pedaalin missiota. Käsitellään heidän vastauksensa seuraavassa kokouksessa.
11. Museopedagogisen palkinnon uudistus ja aikataulu
Riikka voi tarjota työtä taiteen opiskelijoille Aallossa:
Yksi kiertopalkinto ja kunniakirja, jota voidaan monistaa. Avataan haku huhtikuussa,
ja käsitellään hakemukset/ehdotukset toukokuussa. Haun deadline on 30.4.
Valitulle henkilölle maksetaan tuntipalkkaa ehdotuksen työstämisestä valmiiksi
tuotteeksi yhteistyössä Pedaalin hallituksen kanssa. Teos toteutetaan keväällä
2021. Teoksen valmistus- ja materiaalikulut maksetaan erikseen vuoden 2021
budjetista.
Vuoden 2020 palkinnon hakuteksti on sama kuin viime vuonna. Tuuli muuttaa
harkintansa mukaan muotoilua, jotta hakijoille on selvää, että haemme
toteutusvaiheessa/toteutuneita hankkeita. Ehdotusten deadline 23.4.2020.
Ehdotusten liitteiden toimitus google drive-palvelussa tai muussa pilvipalvelussa, ja
linkki materiaaliin laitetaan lomakkeeseen. Apua liitteiden lähettämiseen saa
järjestösihteeriltä: info@pedaali.fi
Linkki ehdotuslomakkeeseen:
https://drive.google.com/open?id=1DZbuVxDVms01T1LMw2CTfYFHZp0RC_Hxuv8
FB28FdMQ
12. Satelliittitapahtumien lanseeraaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Lykätään tapahtumien järjestämistä koronan vuoksi.
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13. Muut esille tulevat asiat
Jenni perehdyttää Eevan järjestösihteerin tehtäviin 24.4. mennessä.
14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Pidetään hallituksen kokous Zoomissa ennen kevätkokousta 24.4. klo 12. Jenni
sopii Riikan kanssa Zoom-linkin toimittamisesta hallituksen kokousta varten.
Kokous on Jennin viimeinen järjestösihteerinä.
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 14:36.

Allekirjoitukset:

___________________________
Maiju Tuisku, puheenjohtaja

___________________________
Anna Perälä, sihteeri

