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TOIMINTAKERTOMUS 2015

Yleistä
Yhdistyksen keskeisiä tehtäviä ovat Suomen lasimuseon toiminnan tukeminen ja suomalaisen lasikulttuurin
edistäminen. Näkyvimpänä tukena ovat yhdistyksen lasiesinehankinnat museolle. Juhlavuonna hankintoihin
kuuluivat poikkeuksellisesti myös toiminnan apuvälineitä. Lahjoituksista on laadittu luettelo, joka
julkaistaan vuosikertomuksessa ja lasiesineistä myös yhdistyksen kotisivuilla.
Yhdistysrekisteriin yhdistys hyväksyttiin 10.5.1985. Vuosi 2015 oli toiminnan 30. toimintavuosi.
Tärkeimmäksi tapahtumaksi perinteisten Lasipäivän ja Lasi- ja keräilytapahtuman lisäksi muodostui 30vuotisjuhlatilaisuus, joka järjestettiin syyskuun alussa. Jäsenille ja suurelle yleisölle suunnattu Suomalaisen
lasin vuosikirja julkaistiin toisen kerran.

Jäsenet ja etuudet
Yhdistys on edelleen suurimpia Suomessa toimivia museoiden ystäväyhdistyksiä. Vuoden 2015 lopussa
yhteisjäsenmäärä oli 821 josta 793 henkilöjäsentä, 11 yhteisöjäsentä, 11 henkilökuntajäsentä ja 6
kunniajäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 76 uutta henkilöjäsentä ja yhdistyksestä erosi 11 jäsentä
ja 44 jäsentä poistettiin jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Useat jäsenet ovat
lasinkeräilijöitä, harrastelijoita, lasiammattilaisia, kauppiaita tai muuten jollakin tavoin sidoksissa
lasitaiteeseen tai lasin valmistukseen tai myyntiin.
Suomen lasimuseon ystävien sääntöjen mukaan hallitus voi jakaa ansioituneille jäsenilleen ansiomitalit ja
kutsua heitä kunniajäseniksi. Juhlavuonna yhdistys myönsi ansiomitalin sekä kunniajäsenyyden
pitkäaikaiselle hallitusjäsenelle ja entiselle varapuheenjohtajalle Sirkka-Liisa Löflundille. Lisäksi hallitus
päätti ansiomitalin myöntämisestä niin ikään pitkään yhdistyksen tilintarkastajina toimineille Varpu
Heikkilälle ja Ilkka Metsäterälle sekä hallituksen asiantuntijajäsenille Kaisa Koivistolle ja Heikki Matiskaiselle.
Yhdistyksen vakiintuneisiin jäsenetuihin kuuluivat pääsyt maksutta Suomen lasimuseoon ja puolella hinnalla
Suomen metsästysmuseoon. Lisäksi jäsenet saivat alennusta Lasimuseon myymälässä omista julkaisuista
sekä lounasalennuksen Lasimuseon kahvila-ravintolassa. Juhlavuoden kunniaksi oli tarjolla kaksi uutta etua.
Voimassaolevalla jäsenkortilla oli ilmainen sisäänpääsy kahteen Länsi-Uudenmaan antiikkiesineiden
myyntitapahtumaan. Vain jäsenillä oli oikeus varata myyntipaikka sekä Lasipäivään että Lasi- ja
keräilytapahtumaan ja tuoda lasiesineitä Lasipäivän huutokauppaan.
Monet yhdistyksen jäsenet ja myös ulkopuoliset henkilöt ovat vuoden 2015 aikana aktiivisella ja
vapaaehtoisella työpanoksellaan tukeneet yhdistyksemme toimintaa monella eri tavoin. Yhdistys esittää
heille parhaimmat kiitoksensa.
Yhdistyksen vuosimaksu oli henkilöjäseniltä 25 € ja yhteisöjäseniltä 60 €.
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Suomen lasimuseon ystävät ry:n hallinto 2015
Yhdistyksen hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2015 – 2016 valittiin vuosikokouksessa:
Roger Peltonen
Teemu Anttila
Marja Hepo-aho
Timo Laakso
Jyrki Winter

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hallituksessa jatkavat vuonna 2014 kaksivuotiskaudelle 2014 – 2015 valitut:
Anita Elomaa
Pekka Kumela
Juhani Rinne
Tero Välimaa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Vuosikokouksessa valittiin vuodelle 2015 toiminnantarkastajiksi Ilkka Metsäterä ja Veijo Tolonen, sekä
heidän varamiehiksi Risto Aalto ja Kaj Kangas.
Hallituksen järjestäytymiskokouksissa valittiin henkilöt tehtäviin seuraavasti:
Jyrki Winter
Pekka Kumela
Roger Peltonen
Juhani Rinne
N.N.

varapuheenjohtaja, tiedotus- ja vuosikirjavastaava, jäseniltavastaava
rahastonhoitaja
Lasipäivävastaava
Lasi- ja keräilytapahtumavastaava ja työpariksi Teemu Anttila
matkavastaava päätettiin valita vasta jos päädytään järjestämään matka
kuluvan toimikauden aikana.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on laatinut Jyrki Winter ja edellisten vuosien ulkoistetut palvelut kuten
kotisivun ylläpito ja mainosten sekä jäsenkirjeiden taittotöistä huolehti Roger Peltonen.
Hallituksen kokouksissa ovat asiantuntijoina olleet museon johtaja Heikki Matiskainen ja intendentti Kaisa
Koiviston ollessa suurimman osan vuodesta vuorotteluvapaalla tutkija Uta Laurén.
Lasimuseon toimistosihteeri Sanna Väre on hoitanut yhdistyksen jäsenasiat ja laskujen käsittelyn oman
työnsä ohella.

Kokoukset
Suomen lasimuseon ystävien vuosikokous pidettiin 17.3.2015 lasimuseon luentosalissa. Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi Risto Aalto.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.
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Talous
Yleistä
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen hyvä. Yhdistyksen tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, Lasipäivän
ja Lasi- ja keräilytapahtuman tuotot, vuosikirjan ilmoitus- ja myyntitulot sekä lahjoitukset.
Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön uudistettu ja laajennettu tilikartta. Muutoksen yhteydessä yhdistys
vaihtoi myös paikalliseen tilitoimistoon.
Yhdistys on sijoittanut varallisuuttaan määräaikaiseen talletukseen Nordea Pankkiin.
Esinelahjoitukset Suomen lasimuseolle
Yhdistys käytti varojaan pääasiallisesti esinehankintoihin, jotka yhdistys lahjoitti Suomen lasimuseolle.
Yhdistys vastaanotti lisäksi 30-vuotisjuhlan yhteydessä esinelahjoituksia, jotka niin ikään lahjoitettiin
museon käyttöön.

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. Yhdistyksen juhlatilaisuudessa flyygeliä soitti pianotaiteilija, professori Juhani
Lagerspetz, joka oli aikanaan keskeisesti mukana flyygelin hankinnassa.
Viestintä
Jäsenkirjeet
Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintasuunnitelman mukaisesti 5 kappaletta. Näissä tiedotettiin yhdistyksen ja
museon tapahtumista.
Suomalaisen lasin vuosikirja
Yhdistys julkaisi toisena vuonna peräkkäin Suomalaisen lasin vuosikirjan. Laajassa 154-sivuisessa kirjassa
esitellään uutta ja vanhempaa suomalaista lasituotantoa monesta eri näkökulmasta sekä 30 vuotta
täyttävän yhdistyksen toimintaa kuvin ja sanoin. Kirjassa julkaistiin myös Suomen lasimuseon ja Suomen
lasimuseon ystävät ry:n toimintakertomukset sekä kuvia yhdistyksen esinelahjoituksista. Yhdistyksen
jäsenet saivat kirjan jäsenetuna noudettuna kesätapahtumassa tai heti sen jälkeen talkoovoimin
postitettuna. Kirjaa on myyty lasimuseon myymälässä, tapahtumissa sekä valittujen myyntipisteiden kautta.
Kirjan vastaanotto on ollut myönteinen, mutta budjetoidut myyntituotot ja -määrät jäivät saavuttamatta.
Vuoden 2016 painosmäärää päätettiin tästä syystä alentaa.
Kotisivu ja sähköpostit
Yhdistyksen kotisivujen siirto uudelle palvelun tarjoajalle jatkui syksyllä. Verkkotunnus ja
sähköpostiosoitteet siirrettiin uuden yhteistyökumppanin palvelimelle. Siirto-operaatiosta ja
sähköpostiosoitteiden ylläpidosta huolehti puheenjohtaja.
Mediajulkisuus
Yhdistyksen toiminnasta on saatu kiitettävästi huomiota mediassa. Tapahtumista ja vuosikirjasta on ollut
useita mainintoja eri medioissa. Sosiaalisessa mediassa ja Facebook-ryhmissä on yhdistyksen toimintaa ja
sen tunnettuutta pyritty edistämään. Viime mainittu tiedottaminen on suunnattu eteenkin nuoremmille
käyttäjäryhmille. Aktiivisesta tiedotustoiminnasta on vastannut varapuheenjohtaja Jyrki Winter.
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Yhdistyksen logo
Yhdistyksen logon aihiona on vuoden 2000 lasinen juhlamitali. Alkuperäisen mitalin suunnitteli arkkitehti
Juhani Kivikoski. Hänen luvallaan saimme kehittää siitä yhdistykselle oman kuvallisen symbolin. Logon
lopullinen versio hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 10.12.2015.
Yhdistyksen jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden ystävien
yhdistyksessä.

Tapahtumat
Lasipäivä
Lasipäivä järjestettiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna 24.1.2015. Tapahtuma järjestettiin tässä
muodossa jo 16. kerta. Myyjiä oli paikalla 48 ja kävijöitä noin 2200. Myyjillä oli ollut mahdollisuus
ennakkoon ilmoittautua tapahtumaan jo edellisen vuoden Lasipäivänä. Lasiesineitä tunnistamassa olivat
museon asiantuntijoina Kaisa Koivisto ja Hannele Viilomaa sekä ystävistä Risto Aalto, Olli Ahtola, Anita
Elomaa ja Sirkka-Liisa Löflund. Yhdistyksen huutokauppaehdot julkaistiin ensimmäistä kertaa erikseen
painettuna ja huutokaupan jälkeen sai huudot maksaa myös pankkikortilla paikan päällä. Myyjien tilitystä
helpottamaan ja nopeuttamaan kirjattiin huudot taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasipäivävastaavan tukena olivat yhdistyksen pitkäaikaiset aktiivijäsenet Sirkka-Liisa Löflund, Risto Aalto,
Anita Elomaa, Pekka Kumela sekä museon henkilökuntaa.
Myyntipöydät lainataan tilaisuutta varten Riihimäen kaupungilta. Pöytien saatavuus ja kunto on
epävarmuustekijä ja tästä johtuen menoarviossa oli varattu rahaa omien uusien pöytien hankkimiseen.
Optiota ei kuitenkaan jouduttu käyttämään.
Lasi- ja keräilytapahtuma
Lasi- ja keräilytapahtumalla on myös pitkät perinteet. 15. kesätapahtuma pidettiin kauniissa säässä Suomen
lasimuseon piha- ja puistoalueella 13.6.2015. Myyjiä oli paikalla ennätysmäärä, lähes 90. Lasikokoelmiaan
kartuttavia kävijöitä tilaisuudessa oli paljon ja enemmän kuin talvitapahtumassa. Suomen lasimuseon
ystävien infopöydän yhteydessä oli yhdistyksen myynti-, jäsenilmoittautumis- ja vuosikirjan noutopiste.
Päivystämässä olivat Anita Elomaa ja Pekka Kumela. Suositun tapahtuman vastaavan apuna ja
toteutuksessa mukana oli monia aktiivijäseniä. Museon henkilökunnan toimesta oli järjestetty
makkaranmyynti.
Molempia tapahtumia varten on yhdistys hankkinut 10 kpl taittopöytiä varalle. Pöydät olivat käytössä
molemmissa tapahtumissa. Kesätapahtumassa suurin osa pöydistä oli vuokrattu myyjien käyttöön.
Sekä talvi- että kesätapahtumien sujuvasta liikenteen- ja pysäköinninohjauksesta vastasi Juhani Rinne
apunaan Team Reinikainen ja lasipuhaltajakerholaisia.
Yhdistyksen 30-vuotisjuhla
Yhdistyksen 30-vuotisjuhla vietettiin Suomen lasimuseon tiloissa lauantaina 5.9.2015. Kutsuvieraiden lisäksi
tilaisuus oli avoin kaikille jäsenille. Ohjelmassa oli maljojen kohottamisten ja tervehdysten esittäminen
jälkeen yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneiden henkilöiden muistoja ja ajatuksia yhdistyksemme
30-vuotisen toiminnan varrelta. Ansiomitalien jako ja muut huomionosoitukset sekä esineiden lahjoitus
museolle kuuluivat seuraavina ohjelmaan. Tämän jälkeen juhlayleisö sai kuunnella pianotaiteilija Juhani
Lagerspetz taidokasta soittoa yhdistyksen flyygelillä sekä Marjatta Sarpanevan mieleenpainuvan esitelmän
Timo Sarpanevan työstä lasimuotoilijana. Ohjelmaosuuden jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tutustua
lasimuseon näyttelyihin museon henkilökunnan opastuksella. Tilaisuuden onnistuneesta suunnittelusta ja
toteutuksesta vastasi erillinen juhlatoimikunta Jyrki Winterin johdolla.
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Monet yhdistyksen vastuuhenkilöt, jäsenet sekä myös ulkopuoliset henkilöt ovat vuoden 2015 aikana
aktiivisella ja vapaaehtoisella työpanoksellaan tukeneet yhdistyksemme toimintaa monella eri tavoin ja
erityisesti tapahtumien yhteydessä. Yhdistys esittää kaikille talkoolaisille parhaimmat kiitoksensa.
Jäsenilta
Vuosikokouksen yhteydessä 17.3.2015 Kerttu Nurminen kertoi työstään lasimuotoilijana. Tilaisuudessa
Nurminen lahjoitti museolle laajan esinekokoelman, jossa on mukana uniikkeja prototyyppejä.

Matkat
Yhdistys ei 30-vuotisjuhlatilaisuuden ja sen aiheuttamien järjestelyvalmistelujen ja -kulujen vuoksi
järjestänyt jäsenmatkaa.

Tuki Suomen Lasimuseolle
Esinelahjoitukset
Ehdotuksia esinehankinnoista ja niiden edelleen lahjoittamisesta Suomen lasimuseolle tulee museolta,
yhdistyksen hallituksen jäseniltä yhdessä tai erikseen tai yksittäisiltä yhdistyksen jäseniltä. Joskus
ehdotuksia tulee myös ulkopuolisilta, mutta ne kanavoituvat edellä mainituille tahoille. Hankintapäätökset
tehdään museon ja yhdistyksen välisellä yhteistyöllä kuitenkin niin, että museon kulloinkin voimassa olevat
hankintakriteerit ja käyttötarve aina ensisijaisesti huomioidaan hankintapäätöksessä.
Yhdistys lahjoitti esineitä Suomen lasimuseolle juhlavuoden aikana ennätysmäärä ja niiden yhteisarvo on
10.629 €.
SLM-33942-0a Taidelasi Kide
SLM-34476-0 Verhokristallimaljakko
SLM-34477-0 Juhannussalko
SLM-34522-0 Kyntelikkö, vihreää puhallettua lasia
SLM-34471-0 Malja, Organism
SLM-34608-0 Maljakko
SLM-34609-0 Maljakko 2512
SLM-34610-0 Maljakko
SLM-34611-0 Maljakko, Hammasratas
SLM-34612-0 Maljakko, Hammasratas
SLM-34613-0 Karahvi
SLM-34614-0 Malja
SLM-34615-0 Malja
SLM-34605-0 Lasinen sarjakuva, nr 11
SLM-34604-0 Joutomaa
SLM-34606-0 Kissa
SLM-34603-0 Bukee
SLM-34602-0 Merletto
SLM-34596-0 Timangi (sininen maljakko)
SLM-34597-0 Purkit / jars
SLM-34598-0 Purkit / jars
SLM-34599-0 Purkit / jars

Nanny Still
Karhula
Nanny Still
Alkuperä tuntematon
Taru Syrjänen
Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkala
Ella Varvio & Sini Majuri
Ella Varvio
Sini Majuri
Helmi Remes
Helmi Remes
Kimmo Reinikka
Kimmo Reinikka
Kimmo Reinikka
Kimmo Reinikka
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Yhdistys vastaanotti 30-vuotisjuhlan yhteydessä esinelahjoituksia, jotka yhdistys lahjoitti edelleen museolle.
Suurkiitos kaikille lahjoittajille.
SLM-34502-0 Cosmos-maljakko
SLM-34515-0 Lappi maljakko
SLM-34503-0 Lasireliefi lasimuseon kuvalla
SLM-34516-1a Uusi Alue - teos

Joonas Laakso
Erkki Vesanto
Martti Peräluoma
Harri Koskinen 2009

Edellä listattujen lasiteosten lisäksi ystävät lahjoittivat museon toimintaan AV-laitteiston sekä kaksi
mainostelinettä. Suomen lasimuseon ystävien omassa toiminnassa on näistä hankinnoista myös hyötyä.

Julkinen kannanotto museoiden yhdistämistä vastaan
SLMY lähetti huolestuneen kannanottonsa taloustoimikunnan loppuraportin esityksen johdosta. Raportissa
esitettiin konkreettisena talouden tervehdyttämistoimenpiteenä Riihimäen taidemuseon ja Suomen
lasimuseon yhdistämistä. Kirjeessä joka oli osoitettu Riihimäen kaupungin valtuustolle ja tiedoksi sen
Kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle, Kaupunginhallitukselle sekä sivistyslautakunnalle yhdistys otti
vahvasti kantaa Suomen lasimuseon nykyisen statuksen säilyttämisen puolesta.
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