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Toimintasuunnitelma 2016
Yleistä
Yhdistyksen sääntöjen mukainen tärkein tehtävä on Suomen lasimuseon toiminnan tukeminen ja
suomalaisen lasikulttuurin tunnetuksi tekeminen. Yhdistys hankkii lisäksi varojensa ja budjetin
sallimissa rajoissa yhteistyössä Suomen lasimuseon kanssa sen kokoelmiin soveltuvia lasiesineitä ja
lahjoittaa ne museolle.
Jäsenet ja etuudet
Yhdistyksen vuosimaksu niin henkilö- kuin yhteisöjäsenillekin pidetään ennallaan. Edelleen
pyrimme toiminnallamme kasvattamaan jäsenmäärää.
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 saavat kutsun kaikkiin museon näyttelyiden avajaisiin ja muihin tilaisuuksiin.
Voimassa olevalla jäsenkortilla jäsen saa vuonna 2016 seuraavat edut ja alennukset:









Suomalaisen lasin vuosikirja noudettuna Suomen lasimuseolta tai postimaksua vastaan
kotiin toimitettuna.
Vapaa sisäänpääsy Suomen lasimuseoon
50 % alennus sisäänpääsymaksusta Suomen Metsästysmuseoon
10 % alennus Suomen lasimuseon julkaisuista ostettuna museomyymälästä
Jäsenkortilla 1 €:n lounasalennus Suomen lasimuseon kahvila-ravintolassa
Jäsenalennuksia M. Okkolinin kristallihiomosta ostojen arvosta riippuen
Galleria Mafka&Alakoski tarjoaa jäsenalennuksia ostojen arvosta riippuen. 23.2. alkaen
myös uudesta Helsingin myymälästä, Iso Roobertinkatu 19.
Jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy Fiskarsin Antiikkipäiville 7.-10.7.2016

Hallinto ja kokoukset
Hallinnossa pyrimme paremmalla suunnittelulla tehostamaan toimintaamme. Näin säästyy sekä
kustannuksia että henkilöresursseja. Jatkamme vuosikokousasiakirjojen ja muiden
seurantatyökalujen selkeyttämistä uutta tilikarttaa hyödyntäen. Tapahtumien
ilmoittautumisohjeistus ja siitä tiedottaminen parannetaan ja osittain yhdenmukaistetaan.
Hallituksen järjestäytymisen yhteydessä nimetään selkeät tehtäväalueet ja päätetään mahdollisista
ulkoistamistarpeista.
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Talous
Talous pidetään edelleen tasapainossa talousarvion mukaisesti ja keskittymällä viiteen
ydinalueeseen, jäsenistöön, kahden tapahtuman järjestämiseen, vuosikirjan julkaisemiseen ja
varainhoitoon.
Viestintä
Jäsenkirjeitä lähetetään kuluvan vuoden aikana tarpeen mukaan arviolta viisi kertaa. Tiedotteet
lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse, mutta jäsenen niin toivoessa myös perinteisen postin
välityksellä. Näin tapahtuu aina kun samassa lähetyksessä postitetaan Suomen lasimuseon
näyttelykutsut.
Viestinnässä kuten toiminnassamme muutenkin pyrimme lisäämään avoimuutta. Yhdistyksen
kotisivut ovat yksi keino tavoittaa suuri yleisö ja potentiaaliset uudet jäsenet.
Suomalaisen lasin vuosikirja, joka sisältää lasiin liittyviä kirjoituksia, tietoja huutokaupoissa
myydyistä lasiesineistä ja katsauksen yhdistyksen toimintaan, julkaistaan myös vuonna 2016.
Vuosikirja rahoitetaan pääosin ilmoitusmyynnillä sekä kirjan myynnistä saatavilla tuotoilla.
Yhdistyksen jäsenet saavat kirjan veloituksetta jäsenetuna. Kirjan lähetyksestä peritään postimaksu.
Vuosikirja julkaistaan kesätapahtuman yhteydessä kesäkuussa.
Yhdistyksen järjestämille tapahtumille ja muulle toiminnalle pyritään saamaan mahdollisimman
laajaa huomiota mediassa. Pyritään myös hyödyntämään sosiaalista mediaa yhdistyksen
tiedotustoiminnassa. Tällä tavoin toivomme saavuttavamme paremmin myös nuoret lasista
kiinnostuneet.
Yhteistyö ja jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät on edelleen jäsenenä Museoiden ystävät yhdistyksessä sekä
yhteistyössä ja jäsenenä Riihimäen Kesäkonserteissa.
Tapahtumat
Lasipäivä
Lasipäivä pidettiin lauantaina 23.1.2016 Suomen Lasimuseon tiloissa. Huutokaupan kehittämistä
varten asetetaan erillinen työryhmä.
Lasi- ja keräilytapahtuma
Yhdistys järjestää Lasi- ja keräilytapahtuman, joka pidetään 11.6.2016 Suomen lasimuseon pihaalueella. Tapahtuman yhteydessä julkaistaan Suomen lasin vuosikirja 2016. Kirja on silloin
kustannuksitta jäsenten noudettavissa.
.
Luennot ja jäsenillat
Tavoitteena on järjestää yksi luentotilaisuus vuosikokouksen yhteydessä ja/tai syksyllä.
Jäseniltojen tarkoituksena on myös tutustuttaa jäsenet toisiinsa ja samalla vaihtaa
keräilijäkokemuksia ja mielipiteitä lasiaiheisista asioista.
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Retket ja matkat
Kevätretki järjestetään 5.5. - 6.5.2016 Pohjanmaan museoon. Matka hinnoitellaan 25 osallistujan
mukaan mutta toteutetaan myös pienemmällä osallistujamäärällä. Retki tehdään linja-autolla joka
lähtee Helsingistä. Matkalla Vaasaan on mahdollista poimia muilta paikkakunnilta ilmoittautuneita
mukaan. Ohjelmassa on lasipainotteisesti tutustuminen paikallisiin museoihin ja yhteinen illallinen
Grönvikin kartanossa sekä yöpyminen Vaasassa.
Tuki Suomen lasimuseolle
Vuosikokouksen asialistalla ehdotetaan, että hallitukselle myönnetään oikeus käyttää kertyneistä
säästöistä enintään 15.000 € esinehankintoihin talousarviossa varatun summan lisäksi.
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