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TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yleistä
Yhdistyksen keskeisiä tehtäviä ovat Suomen lasimuseon toiminnan tukeminen ja suomalaisen lasikulttuurin
edistäminen. Näkyvimpänä tukena ovat yhdistyksen lasiesinehankinnat museolle. Lahjoituksista on
edempänä luettelo, ja esineet kuvineen ovat nähtävissä yhdistyksemme kotisivuilla.
Toimintamme 31.vuosi sisälsi perinteiset tapahtumat kuten tammikuun Lasipäivän ja kesäkuun Lasi- ja
keräilytapahtuman. Molemmissa oli hyvä lämmin tunnelma ja yleisöä oli riittämin. Jäsenille ja kaikille lasista
kiinnostuneille suunnattu Suomalaisen lasin vuosikirja julkaistiin kolmannen kerran.
Jäsenet ja etuudet
Jäsenmäärä on edelleen noussut. Vuoden 2016 lopussa yhteisjäsenmäärä oli 830 josta 802 henkilöjäsentä,
12 yhteisöjäsentä, 10 henkilökuntajäsentä ja 6 kunniajäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 71 uutta
henkilöjäsentä ja 3 uutta yhteisöjäsentä. Yhdistyksestä erosi 17 jäsentä ja 40 jäsentä poistettiin
jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Yhdistykseen kuuluu lasinkeräilijöitä, harrastajia,
lasiammattilaisia, kauppiaita tai muuten lasista kiinnostuneita jäseniä.
Jäsenetuina olivat pääsy maksutta Suomen lasimuseoon ja puolella hinnalla Suomen metsästysmuseoon.
Lisäksi jäsenet saivat alennusta Lasimuseon myymälässä omista julkaisuista sekä lounasalennuksen
Lasimuseon kahvila-ravintolassa. Voimassaolevalla jäsenkortilla oli ilmainen sisäänpääsy Fiskarsin
antiikkimessuille. Vain jäsenillä oli oikeus varata myyntipaikka sekä Lasipäivään että Lasi- ja
keräilytapahtumaan ja tuoda lasiesineitä Lasipäivän huutokauppaan.
Yhdistyksen vuosimaksu oli henkilöjäseniltä 25 € ja yhteisöjäseniltä 60 €.
Suomen lasimuseon ystävät ry:n hallinto 2016
Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan seuraavasti;
Hallituksessa jatkoivat kaksivuotiskautensa toisena vuotena:
puheenjohtaja Roger Peltonen
toimikausi 2015 - 2016
Teemu Anttila
toimikausi 2015 - 2016
Marja Hepo-aho
toimikausi 2015 - 2016
Timo I. Laakso
toimikausi 2015 - 2016
Jyrki Winter
toimikausi 2015 - 2016
Erovuoroisista valittiin uudelleen
Pekka Kumela
Anita Elomaa
Juhani Rinne

toimikausi 2016 - 2017
toimikausi 2016 - 2017
toimikausi 2016 - 2017
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Uutena hallitukseen valittiin
Hannu Tienhaara

toimikausi 2016 - 2017

Vuosikokouksessa valittiin vuodelle 2016 toiminnantarkastajiksi Ilkka Metsäterä ja Veijo Tolonen, sekä
heidän varahenkilöiksi Risto Aalto ja Jaakko Liikanen.
Välittömästi vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksissa valittiin henkilöt
tehtäviin seuraavasti:
Varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Winter.
Sihteeriksi ei lupautunut kukaan, joten tehtävä on edelleen avoin.
Taloudenhoitajaksi valittiin Pekka Kumela.
Lasipäivävastaavaksi valittiin Roger Peltonen ja pariksi pyydettiin Hannu Tienhaara.
Lasi- ja keräilypäivävastaavaksi valittiin Teemu Anttila.
Matkavastaavaksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Sirkka-Liisa Löflund
Tiedotus- ja vuosikirjavastaavaksi valittiin Jyrki Winter.
Esitelmävastaavaksi valittiin Timo I. Laakso.
Hallituksen kokousten pöytäkirjat on laatinut Jyrki Winter ja kotisivujen ylläpidosta ja mainosten sekä
jäsenkirjeiden taittotöistä huolehti Roger Peltonen.
Hallituksen kokouksissa on asiantuntijana toiminut vt. museon johtaja Kaisa Koivisto.
Lasimuseon toimistosihteeri Sanna Väre on hoitanut yhdistyksen jäsenasiat ja laskujen käsittelyn oman
työnsä ohella.

Kokoukset
Suomen lasimuseon ystävien vuosikokous pidettiin 17.3.2016 Lasimuseon kahvila-ravintolassa.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Risto Aalto.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.

Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Yhdistyksen tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, Lasipäivän ja
lasihuutokaupan sekä Lasi- ja keräilytapahtuman tuotot, vuosikirjan ilmoitus- ja myyntitulot sekä
lahjoitukset. Yhdistyksen tilikarttaa on edelleen ajanmukaistettu.
Varallisuus on sijoitettu määräaikaiseen talletukseen Nordean Capital Corporate tilille.
Yhdistys käytti varojaan pääasiallisesti esinehankintoihin, jotka yhdistys lahjoitti Suomen lasimuseolle.
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.
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Viestintä
Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 kappaletta. Näissä tiedotettiin yhdistyksen ja museon tapahtumista.
Yhdistys julkaisi kolmantena vuonna peräkkäin Suomalaisen lasin vuosikirjan. Kirjassa esitellään uutta ja
vanhempaa suomalaista lasituotantoa monesta eri näkökulmasta. Julkaisu sisältää myös Suomen
lasimuseon ja Suomen lasimuseon ystävät ry:n toimintakertomukset sekä valittuja 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.
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 etenkin nuoremmille
käyttäjäryhmille. Aktiivisesta tiedotustoiminnasta on vastannut varapuheenjohtaja Jyrki Winter.
Edellisen vuoden lopulla hyväksytty yhdistyksen logo otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa.
Yhdistyksen jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden ystävien
yhdistyksessä. Helsingissä 10.9. pidettyyn museoiden ystävien kokoukseen osallistui yhdistyksen hallituksen
jäsen Timo Laakso.

Tapahtumat ja retket
Lasipäivä järjestettiin tammikuun viimeistä edeltävänä lauantaina 23.1.2016. Myyjiä oli paikalla 49 ja
kävijöitä noin 2100. 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. Lasihuutokaupassa
myyjillä oli mahdollisuus asettaa kohteilleen pohjahinta.
Lasipäivävastaavan tukena olivat yhdistyksen pitkäaikaiset aktiivijäsenet Sirkka-Liisa Löflund, Risto Aalto,
Anita Elomaa, Pekka Kumela sekä museon henkilökuntaa.
Lasi- ja keräilytapahtumalla pidettiin Suomen lasimuseon piha- ja puistoalueella lauantaina 11.6.2016.
Myyjiä oli paikalla jälleen ennätysmäärä, yli 90. Kävijöitä oli runsaasti ja sää suosi. Suomen lasimuseon
ystävien infopöydän yhteydessä oli yhdistyksen myynti-, jäsenilmoittautumis- ja vuosikirjan noutopiste.
Päivystämässä olivat Sirkka Heino ja Pekka Kumela apunaan Timo I. Laakso ja Jyrki Winter.
Sekä talvi- että kesätapahtumien sujuvasta liikenteen- ja pysäköinninohjauksesta vastasi Team Reinikainen,
Juhani Rinne ja yhdistyksen talkoolaisia ja lasipuhaltajakerholaisia.
Monet yhdistyksen vastuuhenkilöt, jäsenet sekä myös ulkopuoliset henkilöt ovat vuoden 2016 aikana
aktiivisella ja vapaaehtoisella työpanoksellaan tukeneet yhdistyksemme toimintaa monella eri tavoin ja
erityisesti tapahtumien yhteydessä. Yhdistys esittää kaikille talkoolaisille parhaimmat kiitoksensa.
Ennen vuosikokousta 17.3.2016 yleisölle avoimessa tilaisuudessa Brita Flander kertoi työstään
lasimuotoilijana. Oman tarinansa lisäksi hän muisteli Nuutajärven puhaltajamestari Unto Suomista.
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Toukokuun 5. – 6. päivä tehtiin jäsenmatka Vaasaan. Runsas ohjelma sisälsi käynnit mm. Lebellin
kauppiastalossa, Bergan lasitehtaan museossa, Grönvikin Kartanossa ja Pohjanmaan museossa.
Jäsenmatkalle päätettiin hyväksyä myös yhdistyksen ulkopuolisia seuralaisia, jolloin saatiin runsas osanotto
ja retki taloudellisesti kannattavaksi. Onnistuneen matkan toteutuksesta vastasi yhdistyksen kunniajäsen
Sirkka-Liisa Löflund.
Tuki Suomen Lasimuseolle
Ehdotuksia esinehankinnoista ja niiden edelleen lahjoittamisesta Suomen lasimuseolle tulee museolta,
yhdistyksen hallituksen jäseniltä yhdessä tai erikseen tai yksittäisiltä yhdistyksen jäseniltä. Ehdotuksia tulee
myös ulkopuolisilta josta ne kanavoituvat edellä mainituille tahoille. Hankintapäätökset tehdään museon ja
yhdistyksen välisellä yhteistyöllä niin, että museon kulloinkin voimassa olevat hankintakriteerit ja
käyttötarve ensisijaisesti huomioidaan hankintapäätöksessä.
Suomen lasimuseo järjesti yhteistyössä Suomen lasimuseon ystävät ry:n kanssa muotoilukilpailun 100
lasissa. Kilpailu oli suunnattu lasin tekijöille, taiteilijoille ja muotoilijoille. Kilpailuaika oli 15.9. 16.12.2016. Tulokset julkaistaan Suomi 100- juhlavuoden erikoisnäyttelyn 100 lasissa avajaispäivänä
17.5.2017. Yhdistys esittää vuosikokouksessaan 2017 palkintosumman lahjoittamista museolle ja edelleen
kilpailun voittajille. Taiteen edistämiskeskuksen kautta yhdistys on hakenut ja valtionvarainministeriö
myöntänyt taidekilpailun palkinnoille verovapauden.
Yhdistys lahjoitti esineitä Suomen lasimuseolle yhteisarvoltaan 16.917,84 €. Summa ylittää hieman
talousarviossa varatun määrän, joten hallitus käytti sille vuosikokouksessa myönnetystä lisäoptiosta osan.
SLM-34764-0 Maljakko
SLM-34765-0 Maljakko SAK
SLM-34769-0 ”Kana”
SLM-34766-0 Pullokka
SLM-34768-0 Taidelasimaljakko
SLM-34767-0 Pingviini
SLM-34782-0 Linea
SLM-34763-0 Lasiveistos 1995
SLM-34724-0 Revolutionary Women
SLM-34848-0 Jalallinen malja 1
SLM-34849-0 Jalallinen malja 1I
SLM-34762-0 Red Plop
SLM-34725-0 Saako luvan – musta
SLM-34726-0 Saako luvan – valk.
SLM-34858-0 Tuoppi 1897
SLM-34785-0 Maljakko KF 281
SLM-34936-0 Karahvi
SLM-34937-0 Karahvi
SLM-35015-0 Karahvi 1905
SLM-35016-0 Juomalasi 1905
SLM-35067-0 Maljakko 1905

Aimo Okkolin
Aimo Okkolin
Valto Kokko
Erkkitapio Siiroinen
Tapio Wirkkala
Sakari Pykälä
Janne Rauhunen
Dale Chihuly
Oiva Toikka
Nuutajärvi
Nuutajärvi
Jenni Sorsa
Joonas Laakso
Joonas Laakso
Iittala
Kaj Franck
Charles Bredgem
Berga
Helena Wilenius
Helena Wilenius
Oskar Elenius
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