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TOIMINTAKERTOMUS 2017
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 32. 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 nyt jo neljännen kerran.
Jäsenet ja etuudet
Jäsenmäärä on hieman laskenut edellisestä vuodesta. Vuoden 2017 lopussa yhteisjäsenmäärä oli 819 josta
792 henkilöjäsentä, 11 yhteisöjäsentä, 10 henkilökuntajäsentä ja 6 kunniajäsentä. Vuoden aikana
yhdistykseen liittyi 80 uutta henkilöjäsentä ja 1 uusi yhteisöjäsen. Yhdistyksestä erosi 20 jäsentä ja 69
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 museon omista julkaisuista sekä lounasalennuksen
Lasimuseon kahvila-ravintolassa. Voimassaolevalla jäsenkortilla oli ilmainen sisäänpääsy Fiskarsin
antiikkipäiville. 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 2017
Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan seuraavasti:
Hallituksessa jatkoivat kaksivuotiskautensa toisena vuotena:
Pekka Kumela
Anita Elomaa
Juhani Rinne
Hannu Tienhaara

toimikausi 2016 – 2017
toimikausi 2016 – 2017
toimikausi 2016 – 2017
toimikausi 2016 – 2017

Erovuoroisista valittiin uudelleen
puheenjohtaja Roger Peltonen
Teemu Anttila
Marja Hepo-aho
Timo I. Laakso
Jyrki Winter

toimikausi 2017 – 2018
toimikausi 2017 – 2018
toimikausi 2017 – 2018
toimikausi 2017 – 2018
toimikausi 2017 – 2018
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Vuosikokouksessa valittiin jatkamaan vuodelle 2017 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.
Sihteerin tehtävää ei kukaan suostunut ottamaan vastaan.
Lasipäivävastaavaksi valittiin Roger Peltonen.
Taloudenhoitajaksi valittiin Pekka Kumela.
Lasi- ja keräiltytapahtuman vastaavaksi valittiin Teemu Anttila.
Matkavastaavaksi valittiin Jyrki Winter.
Tiedotus- ja vuosikirjavastaavaksi valittiin Jyrki Winter.
Esitelmävastaavaksi valittiin Timo I. Laakso.
Muita toimihenkilöitä ei valittu.
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 23.3.2017 Lasimuseon kahvila-ravintolassa.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Risto Aalto.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.
Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen hyvä. Yhdistyksen tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, Lasipäivän
ja lasihuutokaupan sekä Lasi- ja keräilytapahtuman tuotot, vuosikirjan ilmoitus- ja myyntitulot sekä
lahjoitukset. Yhdistys vastaanotti sekä kirja että esinelahjoituksia jotka realisoitiin joko Lasipäivän
huutokaupassa tai infopöydän myynnissä.
Varallisuus on sijoitettu määräaikaiseen talletukseen Nordean Capital Corporate tilille.
Yhdistys käytti varojaan esinehankintoihin, jotka yhdistys lahjoitti Suomen lasimuseolle. Suomi 100
projekteihin liittyen yhdistys osallistui lisäksi sekä muotoilukilpailun palkintoihin että kirjan
painatuskustannuksiin. Suomi 100 lasiesineen muotoilukilpailun kilpailulautakunnassa yhdistystä edusti
Timo I. Laakso.
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 3 kappaletta. Näissä tiedotettiin yhdistyksen ja museon tapahtumista.
Yhdistys julkaisi neljättä kertaa Suomalaisen lasin vuosikirjan. Kirjassa esitellään uutta ja vanhempaa
suomalaista lasituotantoa ja kirja sisältää myös Suomen lasimuseon ja Suomen lasimuseon ystävät ry:n
toimintakertomukset sekä kuvia yhdistyksen esinelahjoituksista. Yhdistyksen jäsenet saivat kirjan
jäsenetuna noudettuna tai maksua vastaan postitettuna. Kirjaa on pääasiallisesti myyty lasimuseon
myymälässä sekä lisäksi tapahtumien yhteydessä. Kirjan toimittivat Jyrki Winter ja Timo I. Laakso ja
mainostilan myynnistä vastasi Sirkka Heino.
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja vuosikirjasta on ollut mainintoja eri medioissa. Sosiaalisessa
mediassa on yhdistyksen toimintaa ja sen tunnettuutta pyritty edistämään. Tiedotustoiminnasta on
vastannut Jyrki Winter.
Yhdistyksen jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden ystävien
yhdistyksessä. Kotkassa 9.-10.9.2017 pidettyyn museoiden ystävien kokoukseen osallistui Timo I. Laakso.
Tapahtumat ja retket
Lasipäivä järjestettiin tammikuun viimeistä edeltävänä lauantaina 21.1.2017. Myyjiä oli paikalla 48 ja
kävijöitä edellisen vuoden tapaan noin 2100. Edellisen vuoden myyjillä oli mahdollisuus ennakkoon
ilmoittautua tapahtumaan. Lasiesineitä tunnistamassa olivat museon asiantuntijoina Kaisa Koivisto sekä
ystävistä Risto Aalto, Olli Ahtola, Anita Elomaa ja Sirkka-Liisa Löflund.
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 10.6.2017.
Myyjiä oli paikalla jälleen ennätysmäärä, yli 90. Kävijöitä oli talvitapahtumaa enemmän. Suomen
lasimuseon ystävien infopöydästä jäsenet saivat noutaa vuosikirjan ilmaisena jäsenetuna. Päivystämässä
olivat Anita Elomaa 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.
Yhdistyksen jäseniltaa vietettiin vuosikokouksen yhteydessä 23.3. Tilaisuudessa Aimo Okkolinin tytär ja
yhdistyksen hallituksen jäsen Anita Elomaa kertoi isästään, jonka syntymästä oli vähän aikaisemmin tullut
kuluneeksi 100 vuotta. Tilaisuus oli kaikille avoin ja lasimuseon luentosaliin oli saapunut viitisenkymmentä
henkilöä kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta.
Yhdistys järjesti 20.5. yhden päivän retken Kotkan Merikeskus Vellamossa edeltävänä päivänä avattuun
”Lasia kaikille – Karhula 1889-2009” –näyttelyyn. Bussimatkalle Hämeenlinnasta Riihimäen ja Helsingin
kautta Kotkaan osallistui täysi linja-autollinen eli 50 henkilöä. Menomatkalla tutustuttiin Karhulan
tehdasalueeseen ja lounastettiin merimiesravintola Kairossa. Lasinäyttelyn lisäksi tutustuttiin samassa
rakennuksessa toimivaan Suomen merimuseoon. Paluumatkalla poikettiin Malmgårdin kartanoon, missä
kierrosta isännöi kreivi Johan Creutz.
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Yhdistys järjesti yhdessä Kymenlaakson museon kanssa Tunnetko Karhulan lasin –tapahtuman Merikeskus
Vellamossa Kotkassa 14.10. Bussimatka tähän tapahtumaan kulki Hämeenlinnasta Riihimäen ja Helsingin
kautta. Matkalle osallistui kolmisenkymmentä henkilöä. Museon auditoriossa järjestettiin
asiantuntijaluentoja ja päivän päätteeksi lasiesineiden tunnistusta. Näyttelyyn järjestettiin opastettuja
kierroksia. Museon tiloissa oli myös pienimuotoinen lasiesineiden myyntitapahtuma, jossa yhdistyksellä oli
pöytä, jossa myytiin vuosikirjojen lisäksi ihmisten museolle myyntiin tuomia esineitä. Kotkalainen
keräilijäyhdistys Nostalgia ry:llä oli useita myyntipöytiä ja myyjille varattu tila oli kokonaan käytössä. Päivän
aikana muutama sata ihmistä vieraili museolla. Kymenlaakson museon puolesta tapahtuman järjestelyistä
vastasi intendentti Vesa Alén. Molempien Merikeskus Vellamoon järjestettyjen matkojen järjestelyistä
vastasi Jyrki Winter.
Suomen lasimuseon ystävät osallistui infopöydällä Lasivitriinitapahtumaan Nuutajärvellä lauantaina 26.8.
Osallistumisen tarkoitus oli tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja uusien jäsenten hankkiminen.
Yhdistystä edustamassa olivat Risto ja Eeva-Liisa Aalto.
Monet yhdistyksen vastuuhenkilöt, jäsenet sekä myös ulkopuoliset henkilöt ovat vuoden 2017 aikana
aktiivisella ja vapaaehtoisella työpanoksellaan tukeneet yhdistyksemme toimintaa monella eri tavoin ja
erityisesti tapahtumien yhteydessä. Yhdistys esittää kaikille talkoolaisille parhaimmat kiitoksensa.
Toiminnan kehittäminen
Yhdistys on yhdenmukaistanut kesä- ja talvitapahtumien ilmoittautumiskäytännöt.
Vuoden 2017 aikana kolme työryhmää sai työnsä päätökseen:
-

Sääntömuutoksia tilinpäätöskäsittely- ja vuosikokousaikatauluihin liittyen ei katsottu tarpeellisiksi.
Tarkan aikataulun noudattaminen sen sijaan on tarpeellinen.
Molempien tapahtumien pöytävuokrausvaihtoehdot selvitettiin ja sovittiin jatkosta.
Eettiset ohjeet koskien esinehankintoja ja myyntipaikkavarauksia ja niihin liittyvä jääviyskysymyksiä
laadittiin.

Tuki Suomen Lasimuseolle
Suomen lasimuseo järjesti yhteistyössä Suomen lasimuseon ystävät ry:n kanssa muotoilukilpailun 100
lasissa. Kilpailu oli suunnattu lasin tekijöille, taiteilijoille ja muotoilijoille. Tulokset julkaistiin Suomi 100juhlavuoden erikoisnäyttelyn 100 lasissa avajaispäivänä 17.5.2017. Yhdistys lahjoitti palkintosumman
museolle ja edelleen kilpailun voittajille. Valtionvarainministeriö oli hakemuksemme perusteella myöntänyt
palkinnoille verovapauden. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin kirja ”100 lasissa” jonka painatusta Suomen
lasimuseon ystävät on tukenut.
Yhdistys teki yhdessä museon kanssa useita hankintapäätöksiä Suomi 100 juhlavuoden hengessä. Osa
hankinnoista jäi huutokauppatilanteissa kuitenkin toteutumatta joten hankintoihin käytetty rahasumma
alittaa talousarviossa varatun määrän. Yhdistys lahjoitti esineitä Suomen lasimuseolle yhteisarvoltaan
9746,40 €.
SLM 35165
SLM 35299
SLM 35138
SLM 35300
SLM 35188
SLM 35187

Helena Tynell / Aimo Okkolin Valio-maljakko
Helmi Remes Maa-teos
Toni Kokkila Glass Apparatus
Mafka & Alakoski Syli-teos
Heikko Schulze-Höing
Wilhelm Verim
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SLM 35326
SLM 35154
SLM 35153
SLM 35155
SLM 35294
SLM 35295
SLM 35296
SLM 35298

Sauli Suomela Capsule
Göran Hongell GH-4-malja
Göran Hongell sininen malja
Karhula parfyymipullo
Tamara Aladin Taidelasi
Elmar Granlund viinikarahvi ottimella
Riihimäki karahvi
Esko-malja
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