Toimintasuunnitelma 2020
Yleistä
Suomen lasimuseon ystävät ry:n sääntöjen mukaan tärkeimmät tehtävät ovat Suomen lasimuseon
toiminnan tukeminen ja suomalaisen lasikulttuurin tunnetuksi tekeminen. Osana näitä tavoitteita
yhdistys hankkii varojensa ja budjetin sallimissa rajoissa yhteistyössä Suomen lasimuseon kanssa
sen kokoelmiin soveltuvia lasiesineitä ja lahjoittaa ne museolle.
Jäsenet ja etuudet
Vuoden 2019 alusta käyttöön otettu ajanmukainen jäsenrekisterisovellus ja taloushallinnon
ulkoistaminen aiheuttavat jonkun verran kustannusten nousua. Osa kohonneista kuluista on
tarkoitus kattaa jäsenmaksun nostamisella, josta päätettiin vuosikokouksessa maaliskuussa 2019:
kuluvan vuoden alusta alkaen jäsenmaksu on 30 euroa henkilöjäseniltä. Aiemmin se oli 25 euroa.
Vuosimaksu on edelleen varsin kohtuullinen jäsenetuihin verraten ja edustaa maltillista yhdistysten
keskivertoa jäsenmaksuissa. Yhdistys pyrkii kehittämään toimintaansa ja siinä erityisesti
lasiaiheista viestintää niin jäsenille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Suomen
lasimuseon toiminnan edistämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan yhdistyksen
toimintaan. Jäsenillä on erinomainen mahdollisuus kartuttaa lasitietouttaan ja kokoelmiaan
osallistumalla yhdistykseen toimintaan ja sen järjestämiin tapahtumiin tai matkoihin. Yhdistyksen
jäsenet kutsutaan kaikkiin museon näyttelyiden avajaisiin ja muihin tilaisuuksiin. Voimassa olevalla
jäsenkortilla jäsen saa vuonna 2020 seuraavat edut ja alennukset:
 Suomalaisen lasin vuosikirja noudettuna Lasi- ja keräilytapahtumasta 13.6.2020 tai
 postimaksua vastaan kotiin toimitettuna. Museo on ilmoittanut, ettei jäsenetukirjoja voi
hakea museon infosta aikaisempien vuosien tapaa. Hallituksen on selvitettävä voidaanko
tarjota jäsenille muita noutomahdollisuuksia kuin Lasi- ja keräilytapahtuma.
 Vapaa sisäänpääsy Suomen lasimuseoon
 50 % alennus sisäänpääsymaksusta Suomen Metsästysmuseoon
 10 % alennus Suomen lasimuseon julkaisuista ostettuna museomyymälästä
 Galleria Mafka&Alakoski tarjoaa jäsenalennuksia ostojen arvosta riippuen.
 Jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy Fiskarsin sekä Billnäsin Antiikkipäiville.
Hallinto ja kokoukset
Vuoden 2019 alussa käyttöön otetun FlowMembers-ohjelman käytön opettelussa on edelleen
haasteita, eikä sen avulla ole saavutettu kaikkia niitä henkilötyövoiman käytön säästöjä, joita
toivottiin. Tämän vuoksi hallitus on päätynyt esittämään järjestösihteerin palkkaamista, koska
hallituksen keskuudesta ei riitä talkootyövoimaa kaikkien tehtävien tekemiseen.
Talous
Talous pyritään pitämään tasapainossa talousarvion mukaisesti keskittymällä neljään
ydinalueeseen, jäsenistöön, kahden tapahtuman järjestämiseen ja vuosikirjan julkaisemiseen.
Museon lopetettua yhdistyksen tukemisen toimistosihteerin työpanoksella, on jouduttu ostamaan
palveluja kaupallisilta tarjoajilta, mikä on näkynyt kustannusten nousuna. Kustannukset tulevat
kasvamaan entisestään tällä toimintakaudella.

Viestintä
Jäsenkirjeitä lähetetään kuluvan vuoden aikana tarpeen mukaan arviolta noin neljä kertaa.
Suomalaisen lasin vuosikirjan julkaisemista jatketaan. Kirjan julkaisu tukee yhdistyksen toiminnan
tavoitetta edistää suomalaisen lasitaiteen ja lasikulttuurin tunnetuksi tekemistä. Kirja rahoitetaan
pääosin ilmoitusmyynnillä sekä kirjan myynnistä saatavilla tuotoilla. Yhdistyksen järjestämille
tapahtumille ja muulle toiminnalle pyritään saamaan mahdollisimman laajaa huomiota. Sosiaalista
mediaa hyödynnetään yhdistyksen tiedotustoiminnassa, jotta sitä kautta saavuttaisimme paremmin
myös nuoremmat henkilöt. Yhdistyksellä on tarkoitus myös tänä vuonna osallistua tiedotus- ja
jäsenhankintamielessä info- ja myyntipöydällä muutamaan vanhan tavaran myyntitapahtumaan.
Yhteistyö ja jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on mukana museoiden ystävien yhdistyksessä sekä yhteistyössä ja
jäsenenä Riihimäen Kesäkonserteissa.
Vuonna 2021 on tarkoitus, että SLMY järjestäisi museoiden yhdistyksen vuosittaisen tapaamisen
Riihimäellä. Järjestelyt alkavat jo vuoden 2020 aikana.
Tapahtumat ja retket


Lasipäivää vietettiin lauantaina 25.1.2020 Suomen Lasimuseon tiloissa. Tänä vuonna ei
järjestetty huutokauppaa, vaan sen tilalla oli jäsenten yhteiset pöydät nimellä Löytöpöytä.
Myyjiä oli ennätysmäärä 58 kpl ja yleisöäkin oli ruuhkaksi asti.



Vuosikokouksen yhteydessä keskiviikkona 25.3.2020 museon luentosalissa pidetään ensin
klo 17:00 esitelmä, jonka jälkeen on vuosikokous luentosalissa klo 18:30.



Yhdistys järjestää Lasi- ja keräilytapahtuman lauantaina 13.6.2020 Suomen lasimuseon
piha-alueella. Tapahtuman yhteydessä julkaistaan Suomalaisen lasin vuosikirja 2020,
jolloin se on kustannuksitta jäsenten noudettavissa.



Lauantaina 15.8. järjestetään tapahtumapäivä Riihimäellä, jolloin yhdistyksen jäsennet
pääsevät tutustumaan museon kokoelmavarastoon, joka avattiin viime vuonna yleisölle ja
sinne pääsee ainoastaan opastetuilla ryhmäkierroksilla. Toinen ohjelmanumero on Anita
Elomaan opastuksella tutustuminen Riihimäen Lasin Hyttikortteliin.



Tiistaina 20.10. klo 18–20 järjestetään avoin jäsenilta Oodi-kirjaston Maijansalissa
Helsingissä. Satu-Lotta Peltola kertoo Kumelan lasitehtaan vaiheista ja toisen luennon
järjestää museo.



Lasipäivää vietetään 23.1.2021

Tapahtumien, jäseniltojen ja retkien tarkoituksena on tutustuttaa jäsenet toisiinsa, jolloin jäsenillä
on erinomainen mahdollisuus kartuttaa lasitietouttaan ja kokoelmiaan. Yhdessä on mukavaa
vaihtaa keräilijäkokemuksia ja mielipiteitä lasiaiheisista asioista.
Toiminnan kehittäminen
Hallitus pyrkii opettelemaan FlowMembers-ohjelman käyttöä, jotta siitä saataisi kaikki ne hyödyt,
jotka se mahdollistaa.
Hallintotyöt keskitetään järjestösihteerille, jolloin hallitus voi keskittyä tapahtumien, retkien ja
jäseniltojen järjestämiseen sekä vuosikirjan julkaisemiseen unohtamatta toiminnan kehittämistä.

Tuki Suomen lasimuseolle
Esinelahjoitusten lisäksi pyritään tarjoamaan museon käyttöön talkoolaistyövoimaa museon
tarpeiden mukaisesti.
Yhdistys jatkaa yhteistyössä museon ja Lasinpuhaltajakerhon kanssa vuonna 2018 käynnistettyä
suomalaisen lasinvalmistukseen liittyvää perinnetiedon keräämisprojektia. Hankkeessa kerätystä
materiaalista on tarkoitus julkaista kirja, video ja järjestää näyttely. Hanke on useamman vuoden
mittainen ja sen toteuttamiseen on saatu ulkopuolista taloudellista tukea.
Vuosikokouksen asialistalla ehdotetaan edellisvuosien tapaan, että hallitukselle myönnetään
oikeus tarvittaessa käyttää kertyneistä säästöistä enintään 15.000 € esinehankintoihin
talousarviossa varatun summan lisäksi.

