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Yleistä
Yhdistyksen sääntöjen mukaan tärkein tehtävä on Suomen lasimuseon toiminnan tukeminen ja
suomalaisen lasikulttuurin tunnetuksi tekeminen. Osana näitä tavoitteita yhdistys hankkii 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 2018 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
Galleria Mafka&Alakoski tarjoaa jäsenalennuksia ostojen arvosta riippuen.
Jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy Fiskarsin Antiikkipäiville 5. - 8.7.2018.

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.
Viestintä
Jäsenkirjeitä lähetetään kuluvan vuoden aikana tarpeen mukaan arviolta noin neljä kertaa.
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Yhteistyössä lasimuseon kanssa julkaisemme alkuvuodesta yhteisen esitteen.
Suomalaisen lasin vuosikirjan julkaisemista jatketaan. Kirjan julkaisu tukee yhdistyksen toiminnan
tavoitetta edistää suomalaisen lasitaiteen ja lasikulttuurin tunnetuksi tekemistä. Kirja rahoitetaan
pääosin ilmoitusmyynnillä sekä kirjan myynnistä saatavilla tuotoilla.
Yhdistyksen järjestämille tapahtumille ja muulle toiminnalle pyritään saamaan mahdollisimman
laajaa huomiota. Sosiaalista mediaa hyödynnetään yhdistyksen tiedotustoiminnassa, jotta sitä kautta
saavuttaisimme paremmin myös nuoret.
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 27.1.2018 Suomen Lasimuseon tiloissa.
Lasi- ja keräilytapahtuma
Yhdistys järjestää Lasi- ja keräilytapahtuman lauantaina 9.6.2018 Suomen lasimuseon piha-alueella.
Tapahtuman yhteydessä julkaistaan Suomalaisen lasin vuosikirja 2018, jolloin se on kustannuksitta
jäsenten noudettavissa.
Luennot ja jäsenillat
Vuosikokouksen yhteydessä torstaina 22.3.2018 museon luentosalissa muotoilija Tauno Tarna pitää
alustuksen Kaj Franckin vaikutteista. Esitelmä liittyy näyttelyyn Kaj Franck - geometrian kauneus.
Retket ja matkat
Jäsenretki järjestetään 10.-11.8. ja kohteina ovat Ahlströmin ruukit Noormarkussa ja Kauttualla,
missä tutustutaan myös Kauttuan ruukinpuiston antiikki- ja keräilymessuihin sekä Alvar Aallon
suunnittelemaan Terassitaloon.
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 pyrkii edelleen kehittämään toimintaansa käytettävien resurssien puitteissa.
Kevään aikana asetetaan työryhmä selvittämään EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutuksia
yhdistyksemme jäsenrekisterin ylläpitoon.
Parannetaan yhdistyksen hallituksen ja museon henkilökunnan yhteistyötä järjestämällä yhteinen
kehittämistilaisuus.
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Tuki Suomen lasimuseolle
Yhdistys on päättänyt osallistua kahden museossa järjestettävän näyttelyn julkaisujen
painatuskustannuksiin sekä yhden tapahtuman kustannuksiin.
Yhdistyksemme käynnistää yhteistyössä museon ja Lasinpuhaltajakerhon kanssa suomalaisen
lasinvalmistukseen liittyvän perinnetiedon keräämisen. Hankkeessa kerätystä materiaalista on
tarkoitus julkaista kirja, video ja järjestää näyttely. Hanke on kaksivuotinen ja sen toteuttamiseen
haetaan taloudellista tukea erilaisten tukikanavien kautta
.
Vuosikokouksen asialistalla ehdotetaan edellisvuosien tapaan, että hallitukselle myönnetään oikeus
tarvittaessa käyttää kertyneistä säästöistä enintään 15.000 € esinehankintoihin talousarviossa
varatun summan lisäksi.
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