SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Yleistä
Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014
aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän, Lasi- ja keräilytapahtuman järjestämiseen sekä Suomen
lasimuseon kokoelmien täydentämiseen. Muutaman vuoden tauon jälkeen yhdistys järjesti ulkomaan
matkan ja kohteena oli Ruotsin Glasriket-alue. Uutena toimintamuotona oli Suomalaisen lasin vuosikirja
2014 –teoksen julkaiseminen.
Yhdistyksen keskeisiä tehtäviä ovat Suomen lasimuseon toiminnan tukeminen ja suomalaisen lasikulttuurin
edistäminen. Yhdistys hankkii lasitaiteilijoiden teoksia ja lahjoittaa ne lasimuseolle. Yhdistyksen vuosittain
hankkimista teoksista laaditaan vuosittain luettelo yhdistyksen vuosikertomukseen.

Jäsenet ja jäsenetuudet
Yhdistys on suurimpia Suomessa toimivia museoiden ystäväyhdistyksiä. Vuoden 2014 lopussa jäsenmäärä
777 henkilöjäsentä, 12 yhteisöjäsentä, 11 henkilökuntajäsentä ja 5 kunniajäsentä. Vuoden aikana
yhdistykseen liittyi 92 uutta henkilöjäsentä ja yhdistyksestä erosi 10 jäsentä ja 86 jäsentä poistettiin
jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin yhdistyksen
vuosikokouksessa Risto Aalto ja Olli Ahtola.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 20 €/vuosi ja yhteisöjäseniltä 50 €/vuosi.
Monet yhdistyksen jäsenet ovat vuoden 2014 aikana aktiivisella ja vapaaehtoisella työpanoksellaan
tukeneet yhdistyksemme toimintaa ja siten myös sen taloutta. Yhdistys esittää heille parhaimmat
kiitoksensa.
Yhdistyksen jäsenet ovat päässet maksutta Suomen lasimuseoon ja puolella hinnalla Suomen
metsästysmuseoon. Lasimuseon museomyymälästä jäsenet saivat 10% alennuksen museon omista
julkaisuista. Lasimuseon kahvila antaa jäsenille 0,8 € alennuksen lounaista. Jäsenillä on mahdollisuus
myyntipaikkaan Lasipäivänä ja Lasi- ja keräilytapahtumassa. Lasipäivän huutokauppaan voivat tuoda
esineitä vain yhdistyksen jäsenet.
Jäsenet saivat Suomalaisen lasin vuosikirja 2014 –teoksen jäsenetuna noutamalla Suomen lasimusosta ja
osalle se postitettiin.

Suomen lasimuseon ystävät ry:n hallinto 2014
Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin vuosikokouksessa seuraavat henkilöt:
- Jyrki Kilpikari
puheenjohtaja
- Roger Peltonen
varapuheenjohtaja, matkavastaava, lasipäivävastaava
- Pekka Kumela
taloudenhoitaja
- Kari Alakoski
jäsen
- Anita Elomaa
jäsen

-

Tero Välimaa
Juhani Rinne
Risto Sipilä
Jyrki Winter

jäsen
jäsen, lasi- ja keräilytapahtumavastaava
jäsen
jäsen, tiedotus- ja vuosikirjavastaava

Hallituksen kokouksissa ovat asiantuntijoina olleet museon johtaja Heikki Matiskainen ja intendentti Kaisa
Koivisto.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Ilkka Metsäterä ja Varpu Heikkilä sekä varahenkilöinä Kaj Kangas ja
Veijo Tolonen.
Lasimuseon toimistosihteeri Sanna Väre on hoitanut yhdistyksen jäsenasiat ja laskujen käsittelyn oman
työnsä ohella.
Kokoukset
Suomen lasimuseon ystävien vuosikokous pidettiin 11.3.2014 lasimuseon luentosalissa. Vuosikokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Risto Aalto.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Talous
Yleistä
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Yhdistyksen tulonlähteitä ovat jäsenmaksut sekä tuotot
Lasipäivästä sekä Lasi- ja keräilytapahtumasta, ja myös Vuosikirjan ilmoitus- ja myyntituotot.
Yhdistys on sijoittanut varallisuuttaan määräaikaiseen talletuksen Nordea Pankkiin.
Esinelahjoitukset Suomen lasimuseolle
Yhdistys käyttää varojaan esinehankintoihin, jotka yhdistys lahjoitta Suomen lasimuseolle.
Esinelahjoituksista on vuosikertomuksessa erillinen liite
Yhdistyksen omistama flyygeli
Suomen lasimuseon ystävät omistavat flyygelin, jonka yhdistykselle ovat lahjoittaneet Riihimäen kaupunki,
Riihimäen Lasi Oy ja varatuomari Arvi Paloheimo. Flyygeliä säilytetään Suomen lasimuseon tiloissa ja sitä
käytetään Suomen lasimuseolla järjestettävissä Riihimäen kesäkonserttien konserteissa ja museon
näyttelyiden avajaisissa.
Viestintä
Suomalaisen lasin vuosikirja
Yhdistys julkaisi ensimmäistä kertaa Suomalaisen lasin vuosikirja –teoksen 128-sivuisena, A4-kokoisena ja
värillisenä painotuotteena. Kirjan toimituksesta vastasi hallituksen jäsen Jyrki Winter. Kirja on
artikkelikokoelma, jonka pääteemana vuonna 2014 oli Nuutajärvi. Kirjassa julkaistiin myös Suomen

lasimuseon ja SLMY:n toimintakertomukset sekä kuvia yhdistyksen lahjoittamista esineistä. Yhdistyksen
jäsenet saivat kirjan uutena jäsenetuna ja sitä myytiin lasimuseon myymälän sekä muiden valittujen
myyntipaisteiden kautta. Kirja kohottaa yhdistyksen julkisuuskuvaa ja tukee jäsenhankintaa.
Jäsenkirjeet
Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 kappaletta. Näissä tiedotettiin yhdistyksen ja museon tapahtumista.
Internet
Yhdistyksen oma kotisivu uudistettiin vuoden lopussa ja se toimii nyt entistä tehokkaampana ja
ajantasaisena tiedotuskanavana. Kotisivujen uudistuksesta vastasi Roger Peltonen. Suomen lasimuseon
kotisivuilla on myös tietoja yhdistyksen toiminnasta. Sivujen ylläpidosta vastaa tulevaisuudessa hallituksen
jäsenet suoraan Internetin kautta ja palvelun tarjoajana toimii Kotisivukone. Www-liikenteen ohjaus uuteen
IP-osoitteeseen tapahtui 3.2.2015.
Mediajulkisuus
Yhdistyksen toiminnalle on pyritty saamaan huomiota mediassa. Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja
yhdistyksen julkaisemasta Vuosikirjasta on ollut mainintoja sanomalehdissä ja niiden verkkosivuilla,
radiossa sekä alan aikakauslehdissä (Antiikki & Design eli ex. Glorian Antiikki, Antiikki ja taide sekä
Kavalkadi) ja myös muissa aikakauslehdissä ja näiden verkkosivuilla.
Myös sosiaalisessa mediassa yhdistyksen toiminta näkynyt, kattavimmin Lasinkeräilijän Blogissa.

Yhdistyksen jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden ystävien
yhdistyksessä.

Tapahtumat
Lasipäivä, tammikuu 2014
Lasipäivä järjestettiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna 25.1.2014. Tapahtuma on jo perinteinen ja se
pidettiin Suomen lasimuseon tiloissa ja museon henkilöstö osallistui aktiivisesti tapahtuman järjestelyihin ja
toteutukseen.
Lasipäivässä myydään lasiesineitä ja niihin liittyvää kirjallisuutta sekä tunnistetaan lasiesineitä. Myynti
tapahtuu myyntipöydissä, joissa myyjinä voivat olla vain yhdistyksen jäsenet, ja päivän loppuun
sijoittuvassa lasihuutokaupassa. Esineitä tunnistivat sekä lasimuseon henkilökunta ja yhdistyksen jäsenet.
Myyjiä oli mukana 47 ja tapahtumassa vieraili noin 3000 lasiharrastajaa.
Lasipäivän toteutuksesta vastasi yhdistyksen varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Löflund ja Roger Peltonen.
Hänen apunaan tilaisuuden onnistumisesta vastasi runsaslukuinen määrä yhdistyksen jäseniä. Heille kaikille
kiitokset onnistuneesta ja hienosta tapahtumasta.
Lasi- ja keräilytapahtuma, kesäkuu 2014

Lasi- ja keräilytapahtumalla on myös pitkät perinteet. Tapahtuma pidettiin 7.6.2013 Suomen lasimuseon
piha-alueella. Myyjiä oli paikalla noin 80, jotka olivat yhdistyksemme jäseniä. Lasikokoelmiaan kartuttavia
kävijöitä tilaisuudessa oli paljon. Tapahtuma loppui vähän ennakoitua aikaisemmin sateen vuoksi.
Tilaisuuden vastuuhenkilönä toimi jälleen yhdistyksen hallituksen jäsen Juhani Rinne ja toteutuksessa oli
mukana monia aktiivisia yhdistyksen jäseniä.
Jäsenilta
Jäsenillassa 15.10.2014 Pirkko Sillanpää esitelmöi Kauklahden lasitehtaan vaiheista.

Matkat
Glasriket -matka Ruotsiin toteutettiin syyskuussa. Ilmoittautuneita matkalle oli 17. Matkan
ennakkojärjestelyt Glassfactory-museon johtajan, Maja Heuerin, ja matkatoimisto Matkahaukan kanssa
hoiti varapuheenjohtaja Roger Peltonen. Matkanjohtajana toimi Suomen lasimuseon intendentti Kaisa
Koivisto. Matka onnistui upeasti.
Bussimatkaan Helsingistä Loviisan vanhat taloon –tapahtumaan 30.8. osallistui useita yhdistyksen jäseniä.

Esinelahjoitukset Suomen Lasimuseolle
Yhdistys lahjoitti oheiset esineet Suomen lasimuseolle:
Tapio Wirkkala
Björn Weckström
Björn Weckström
Tamara Aladin
Helena Tynell & Th. Käppi
Joonas Laakso
Joonas Laakso
Joonas Laakso
Jaakko Liikanen
Jaakko Liikanen
Jaakko Liikanen
Yhteensä

Taide-esine
Josefina
Napoleon
Taide-esine
Lautanen
Tribute to Kaj Franck
ZigZag 1
ZigZag 3
Portti
Karuselli
Hyrrä

600 e
390 e
460 e
700 e
2.000 e
500 e
1.000 e
1.137 e
910 e
880 e
710 e
9.287 euroa

Jake and Jones –näyttelystä vuonna 2014 hankitut esineet (Laakso & Liikanen) on maksettu v. 2015.
Tilinpäätöksessä näkyvä Yrjö Rosolan lasireliefi hankittiin vuonna 2013, mutta on maksettu v.2014.

