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Toimintasuunnitelma 2017
Yleistä
Yhdistyksen sääntöjen mukaan 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 2017 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
Galleria Mafka&Alakoski tarjoaa jäsenalennuksia ostojen arvosta riippuen.
Jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy Fiskarsin Antiikkipäiville 6.-9.7.2017

Hallinto ja kokoukset
Hallinnossa pyrimme hyvällä suunnittelulla tehostamaan toimintaamme. Näin säästyy sekä
henkilöresursseja että kustannuksia.
Talous
Talous pidetään tasapainossa talousarvion mukaisesti ja keskittymällä viiteen ydinalueeseen,
jäsenistöön, kahden tapahtuman järjestämiseen, vuosikirjan julkaisemiseen ja varainhoitoon.
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Viestintä
Jäsenkirjeitä lähetetään kuluvan vuoden aikana tarpeen mukaan arviolta neljä kertaa.
Viestinnässä kuten toiminnassamme yleensäkin pyrimme avoimuuteen. Yhdistyksen kotisivujen
kautta tavoitamme suuren yleisön sekä jäsenet.
Suomalaisen lasin vuosikirjan julkaisemista päätettiin jatkaa, vaikka se tuottaa taloudellisesti
tappiota. Sen avulla on saatu uusia jäseniä liittymään yhdistykseen ja vanhoja jäseniä säilyttämään
kiinnostuksensa yhdistystä kohtaan. Kirjan julkaisu tukee yhdistyksen toiminnan tavoitetta edistää
suomalaisen lasitaiteen ja lasikulttuurin tunnetuksi tekemistä. Kirja rahoitetaan edelleen pääosin
ilmoitusmyynnillä sekä kirjan myynnistä saatavilla tuotoilla.
Yhdistyksen järjestämille tapahtumille ja muulle toiminnalle pyritään saamaan mahdollisimman
laajaa huomiota mediassa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään yhdistyksen tiedotustoiminnassa, jotta
sitä kautta saavuttaisimme paremmin myös nuoret lasista kiinnostuneet.
Yhteistyö ja jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on mukana museoiden ystävien yhdistyksessä sekä yhteistyössä ja
jäsenenä Riihimäen Kesäkonserteissa.
Tapahtumat ja retket
Lasipäivä
Lasipäivä pidetään lauantaina 21.1.2017 Suomen Lasimuseon tiloissa.
Lasi- ja keräilytapahtuma
Yhdistys järjestää Lasi- ja keräilytapahtuman lauantaina 10.6.2017 Suomen lasimuseon pihaalueella. Tapahtuman yhteydessä julkaistaan Suomalaisen lasin vuosikirja 2017, jolloin se on
kustannuksitta jäsenten noudettavissa.
Luennot ja jäsenillat
Tavoitteena on järjestää yksi luentotilaisuus vuosikokouksen yhteydessä.
Retket ja matkat
Yhdistyksen kevätretki suuntautuu Merikeskus Vellamon järjestämään näyttelyyn ”Lasia kaikille –
Karhula 1889–2009”. Päiväretki linja-autolla Kotkaan tapahtuu lauantaina 20.5.2017.
Tapahtumien, jäseniltojen ja retkien tarkoituksena on tutustuttaa jäsenet toisiinsa, jolloin jäsenillä
on erinomainen mahdollisuus kartuttaa lasitietouttaan ja kokoelmiaan. Yhdessä on mukavaa vaihtaa
keräilijäkokemuksia ja mielipiteitä lasiaiheisista asioista.
Toiminnan kehittäminen
Yhdistys toteuttaa kesä- ja talvitapahtumien ilmoittautumiskäytäntöjen yhdenmukaistamis- ja
selkeyttämissuunnitelmaa. Osana rationalisointia on kotisivuilla julkaistu ohje ja avattu erillinen tili
ilmoittautumismaksujen käsittelyä varten.
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Työryhmä Kumela, Winter, Peltonen tekee vuoden aikana esityksen mahdollisista
sääntömuutostarpeista liittyen mm. tilinpäätöskäsittely- ja vuosikokousaikatauluihin.
Työryhmä Rinne, Anttila ja Tienhaara on asetettu selvittämään molempien tapahtumien
pöytävuokrausvaihtoehtoja.
Työryhmä Peltonen, Tienhaara ja Winter pohtii mahdollisten eettisten ohjeiden laatimista koskien
esinehankintoja ja myyntipaikkavarauksia ja niihin liittyvä jääviyskysymyksiä.
Tuki Suomen lasimuseolle
Yhdistys haluaa erityisesti olla mukana tukemassa Suomen lasimuseota hankkeissa, jotka liittyvät
Suomen satavuotisjuhlavuoteen. Vuosikokouksessa esitetään tämän johdosta hyväksyttäväksi kaksi
kertaluontoista kuluerää; Suomi 100 –lasiesineen muotoilukilpailun palkintorahasumma sekä Sata
lasissa- näyttelyjulkaisun painatuskustannukset.
Vuosikokouksen asialistalla ehdotetaan lisäksi edellisvuosien tapaan, että hallitukselle myönnetään
oikeus tarvittaessa käyttää kertyneistä säästöistä enintään 15.000 € esinehankintoihin talousarviossa
varatun summan lisäksi.
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