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Yleistä
Yhdistyksen toiminnan tärkein tehtävä sääntöjen mukaisesti on Suomen lasimuseon toiminnan tukeminen
ja suomalaisen lasikulttuurin tunnetuksi tekeminen. Yhdistys pyrkii myös tukemaan Suomen lasimuseossa
tehtävää tutkimustoimintaa. Yhdistys hankkii varojensa sallimissa rajoissa Suomen lasimuseon kokoelmiin
soveltuvia lasiesineitä ja lahjoittaa ne museolle.
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 toimintaa ja sen järjestämiin tapahtumiin.
Kuluvan vuoden aikana tulee kuluneeksi 30 vuotta yhdistyksen perustamisesta.

Viestintä
Suomalaisen lasin vuosikirja, joka sisältää lasiin liittyviä kirjoituksia, tietoja huutokaupoissa myydyistä
lasiesineistä ja katsauksen yhdistyksen toimintaan, julkaistaan myös vuonna 2015. Vuosikirja rahoitetaan
pääosin ilmoitusmyynnillä sekä kirjan myynnistä saatavilla tuotoilla. Yhdistyksen jäsenet saavat kirjan
veloituksetta jäsenetuna. Vuosikirja julkaistaan toukokuussa 2015. Lisäysehdotus: Vuosikirjan pääteemana
on yhdistyksen 30-vuotinen toiminta.
Jäsenkirjeitä pyritään vuoden 2015 kuluessa lähettämään viisi kappaletta ja yhdistyksen toiminnasta ja
tapahtumista saa tietoa internetistä yhdistyksen sivuilta.
Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan tarpeen mukaan lehdissä ja radiossa.
Yhdistyksen järjestämille tapahtumille ja muulle toiminnalle pyritään saamaan mahdollisimman laajaa
huomiota mediassa. Pyritään myös hyödyntämään sosiaalista mediaa yhdistyksen tiedotustoiminnassa.
Yhteistyö
Suomen lasimuseon ystävät toimii edelleen jäsenenä Museoiden ystävät yhdistyksessä sekä yhteistyössä ja
jäsenenä Riihimäen Kesäkonserteissa.

Tapahtumat
Lasipäivä
Lasipäivä pidettiin lauantaina 24.1.2015 Suomen Lasimuseon tiloissa. Saatujen kokemusten perusteella
yhdistys harkitsee omien myyntipöytien hankkimista vuoden 2016 lasipäivään. Pöytiä voidaan käyttää myös
Lasi- ja keräilypäivässä sekä mahdollisesti vuokrata muiden järjestäjien tapahtumiin.

Lasi- ja keräilytapahtuma
Yhdistys järjestää Lasi- ja keräilytapahtuman, joka pidetään 13.6.2015 Suomen lasimuseon piha-alueella.
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat
Suomen lasimuseon ystävät ry on perustettu vuonna 1985 ja kuluva vuosi on yhdistyksen 30. toimintavuosi.
Tasavuosia juhlitaan Suomen lasimuseossa elokuun jälkipuoliskolla.

Luennot ja jäsenillat
Yhdistys järjestää lasiaiheisia luentoja, joiden luennoijat ovat lasialan asiantuntijoita. Tavoitteena on
järjestää yksi luentotilaisuus keväällä ja yksi syksyllä.
Jäseniltojen tarkoituksena on tutustua toisiimme ja vaihtaa keräilijäkokemuksia ja mielipiteitä lasiaiheisista
asioista.

Suomen lasimuseon näyttelyt
Yhdistyksen jäsenet saavat kutsun kaikkiin museon näyttelyiden avajaisiin ja muihin tilaisuuksiin.
Yhdistyksen jäsenillä on museoon vapaa pääsy.

Retket ja matkat
Vuoden 2015 aikana pyritään järjestämään jäsenmatka.

