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TOIMINTAKERTOMUS 2018
Yleistä
Suomen lasimuseon ystävät ry:n 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 33. vuosi sisälsi perinteiset tapahtumat kuten tammikuun Lasipäivän ja kesäkuun Lasi- ja
keräilytapahtuman. Molemmissa oli hyvä lämmin tunnelma ja yleisöä oli riittämiin. Jäsenille ja kaikille
lasista kiinnostuneille suunnattu Suomalaisen lasin vuosikirja julkaistiin nyt viidennen kerran.
Jäsenet ja etuudet
Jäsenmäärä on edelleen pitkällä aikavälillä mitattuna jatkanut tasaista nousuaan. Määrän nopeaan kasvuun
vaikutti osaltaan Aurinkopullokampanjan jäsenedut. Vuoden 2018 lopussa yhteisjäsenmäärä oli 883 josta
857 henkilöjäsentä, 9 yhteisöjäsentä, 11 museon henkilökuntajäsentä ja 6 kunniajäsentä. Vuoden aikana
yhdistykseen liittyi 160 uutta henkilöjäsentä ja 1 uusi yhteisöjäsen sekä 1 museon henkilökuntajäsen.
Yhdistyksestä erosi 19 jäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. Rekisteristä poistettiin eri syistä johtuen 76
henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen. 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 alennuksen
Lounasravintola Kehrässä. Voimassaolevalla jäsenkortilla oli ilmainen sisäänpääsy sekä Fiskarsin että
Billnäsin antiikkitapahtumiin. Jäsenillä oli oikeus varata myyntipaikka sekä talvi- että kesätapahtumaan ja
tuoda esineitä Lasipäivään huutokauppaan. Jäsenet saivat edellisten vuosien tapaan erilliset kutsut Suomen
lasimuseon näyttelyavajaisiin.
Yhdistyksen vuosimaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 25 € ja yhteisöjäseniltä 60 €.
Suomen lasimuseon ystävät ry:n hallinto 2018
Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan seuraavasti:
Hallituksessa jatkoivat kaksivuotiskautensa toisena vuotena:
Roger Peltonen, puheenjohtaja
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

Erovuoroisista valittiin uudelleen:
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Anita Elomaa
Juhani Rinne

toimikausi 2018 – 2019
toimikausi 2018 – 2019

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin:
Satu-Lotta Peltola
Jyrki Kippola

toimikausi 2018 – 2019
toimikausi 2018 – 2019

Vuosikokouksessa valittiin vuodelle 2018 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.
Lasipäivävastaavan tehtävä jäi avoimeksi. Roger Peltonen hoiti tehtävän
Taloudenhoitajan tehtävä jäi avoimeksi, Pekka Kumela otti tehtävän myöhemmin osittain hoitaakseen.
Lasi- ja keräiltytapahtuman vastaavaksi valittiin Teemu Anttila.
Matkavastaavan jäi avoimeksi. Jyrki Winter hoiti tehtävän
Tiedotus- ja vuosikirjavastaavaksi valittiin Jyrki Winter sekä kirjan tekemiseen osallistuvat Timo I. Laakso ja
Sirkka Heino.
Esitelmävastaavaksi valittiin Timo I. Laakso.
Lasinvalmistusperinteen keräyshankkeen hankevastaavaksi valittiin Jyrki Winter.
Hallituksen kokousten pöytäkirjat on laatinut Jyrki Winter, kotisivujen ylläpidosta ja mainosten sekä
jäsenkirjeiden taittotöistä huolehti Roger Peltonen.
Hallituksen kokouksissa on asiantuntijana toiminut intendentti Kaisa Koivisto.
Lasimuseon toimistosihteeri Sanna Väre on hoitanut yhdistyksen jäsenasiat ja laskujen käsittelyn oman
työnsä ohella.
Kokoukset
Suomen lasimuseon ystävien vuosikokous pidettiin 22.3.2018 Lasimuseon luentosalissa. Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi Olli Ahtola.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 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 mm. esinehankintoihin, jotka lahjoitettiin 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
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käytetään Suomen lasimuseolla järjestettävissä Riihimäen kesäkonserttien konserteissa ja museon
näyttelyiden avajaisissa.
Viestintä
Jäsenkirjeitä lähetettiin 3 kappaletta. Näissä tiedotettiin yhdistyksen ja museon tapahtumista.
Yhdistys julkaisi viidettä 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.
Yhteistyössä lasimuseon kanssa julkaisimme alkuvuodesta yhteisen esitteen.

Yhdistyksen jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden ystävien
yhdistyksessä. Tampereella museokeskus Vapriikissa 16.9. pidettyyn museoiden ystävien kokoukseen
osallistui Satu-Lotta Peltola.
Museonystävien vuoden 2018 valtakunnallinen Ystävyyslataamo-verkostohanke tuotti 21 museonystäväyhdistyksen toimintamalleja. SLMY osallistui passiivisesti itse toimintaan, mutta oli omalla panoksellaan
aktiivisesti mukana yhteisen työkalupakin luomisessa. Ystävyyslataamo-Työkalupakkiin, joka sisältää yli 50
esimerkkiä hyvistä käytännöistä voi tutustua kotisivumme kautta.
Tapahtumat ja retket
Lasipäivä järjestettiin tammikuun viimeisenä lauantaina 27.1.2018. 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 ja Hannele Viilomaa
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 9.6.2018. Myyjiä
ja kävijöitä oli paikalla jälleen ennätysmäärä. Suomen lasimuseon ystävien infopöydästä jäsenet saivat
noutaa vuosikirjan ilmaisena jäsenetuna. Päivystämässä olivat Anita Elomaa, Satu-Lotta Peltola ja Jyrki
Winter.
Sekä talvi- että kesätapahtumien sujuvasta liikenteen- ja pysäköinninohjauksesta vastasi Team Reinikainen,
Juhani Rinne ja yhdistyksen talkoolaisia ja lasipuhaltajakerholaisia.
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Kaikille avoin esitelmätilaisuus pidettiin torstaina 22.3.2018 klo 17:00 Suomen lasimuseon luentosalissa.
Esitelmä pidettiin ennen Suomen lasimuseon ystävät ry:n sääntömääräistä vuosikokousta. Tilaisuudessa
muotoilija Tauno Tarna kertoi Kaj Franckin vaikutteista. Esitelmä liittyi 23.2. avattuun näyttelyyn Kaj Franck
- geometrian kauneus - Beauty of Geometry. Tauno Tarna opasti esitelmän jälkeen ryhmää itse
näyttelytilassa.
Yhdistys järjesti kahden päivän jäsenmatkan, joka suuntautui Noormarkun, Kauttuan ja Nuutajärven
ruukkikyliin 10.–11. elokuuta. Bussimatkalle Helsingistä Tampereen kautta kohti Poria osallistui yli 30
yhdistyksen jäsentä. Tutustumiskohteina matkalla olivat perjantaina: Lasistudio Torstensson Sastamalan
Kiikoisissa, Noormarkun kirkko, Ahlström Voyage –näyttely ja Villa Mairea. Lounas nautittiin Noormarkun
klubilla ja päivällinen ravintola Merimestassa Porin Reposaaressa.
Porin Vaakuna-hotellissa vietetyn yön jälkeen matkattiin Kauttuan antiikkimessuille ja tutustuttiin Alvar
Aallon suunnittelemaan Kauttuan Terassitaloon. Lounas oli Kauttuan klubilla ja sen jälkeen ajoimme
Nuutajärven lasikylään, missä meidät otti vastaan Marja-Leena Salo. Hän esitteli kylän historiaa sekä
nykyisyyttä ja kierrätti matkalaiset Designmuseo Nuutajärven Prykäri-lasimuseossa.
Lasipruukin pajoihin ja myymälöihin retkeläiset tutustuivat omatoimisesti. Paluumatkalla ajettiin Hytösen
punaisella bussilla Kylmäkosken ja Hämeenlinnan kautta kohti Helsinkiä. Matkan järjestelyistä vastasi Jyrki
Winter.
Suomen lasimuseon ystävät osallistui infopöydällä Billnäsin perinne- ja antiikkipäiville lauantaina 7.7.
Osallistumisen tarkoitus oli tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja uusien jäsenten hankkiminen.
Yhdistystä edustamassa olivat Jyrki ja Kaija Winter.
Nuutajärven Lasivitriini-tapahtumassa 25.8. yhdistyksen info- ja myyntipöytää olivat pitämässä Kaija ja Jyrki
Winter.
Wermlands Flask & Glassamlarklubb Ruotsista vieraili 27.9. Orimattilan pullomuseossa ja Suomen
lasimuseossa. Vieraat arvostivat suuresti Panu Hakaman elämäntyötä ja läsnäoloa ja museokäynti jäi
lämpimänä muistona loppuiäksi, niin kuin eräs jäsen asian ilmaisi. Orimattilasta matka jatkui Suomen
lasimuseoon, jossa intendentti Kaisa Koivisto opasti ryhmää henkilökohtaisesti. Tiukkaan aikatauluun oli
lounaan yhteyteen mahdutettu asiantuntijakeskustelu vanhoista pulloista. Matkan suunnittelusta
vastasivat molempien yhdistysten puheenjohtajat Lars Kallin ja Roger Peltonen. Ystävien puolelta mukana
järjestelyissä olivat lisäksi Risto Aalto, Olli Ahtola, Juhani Rinne ja Sven-Ivar Othman.
Monet yhdistyksen vastuuhenkilöt, jäsenet sekä myös ulkopuoliset henkilöt ovat vuoden 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 laatinut strategiaehdotuksen joka museon lausuntakierroksen jälkeen on tarkoitus esittää
hyväksyttäväksi seuraavassa vuosikokouksessa.
EU:n 25.5.2018 voimaan astuneen tietosuoja-asetuksen mukaisesti yhdistys on kotisivuillaan julkaissut
tietosuojaselosteen. Selosteessa on erikseen maininta siitä, että henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen
lasimuseolle yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien palveluiden toteuttamiseksi. Asiasta tiedotettiin jäsenistölle
lokakuun jäsenkirjeessä.
Yhdistyksen käyttämän Solve-taloushallintaohjelmiston tuki oli loppunut jo muutama vuosi sitten. Sen
avulla hallinnoitiin jäsenrekisteriä sekä laskutusta ja reskontraa. Puheenjohtaja perehtyi syksyn aikana eri
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vaihtoehtoratkaisuihin. Niiden perusteella hallitus päätti toteuttaa eräitä hallinnon uudelleenjärjestelyjä.
Päätettiin hankkia FloMembers-jäsenrekisterisovellus yhdistyksen käyttöön vuoden 2019 alusta.
Järjestelmä on pitkälti automatisoitu, ja mahdollistaa etäkäytön.
Resurssien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä taloushallinto päätettiin ulkoistaa kirjapitotoimisto Hämeen
Monitoimitilit Oy:lle 1.1.2019 alkaen.
Molempien muutosprojektien läpiviennistä vastaa Roger Peltonen
Toimintasuunnitelman mukainen yhdistyksen hallituksen ja museon henkilökunnan yhteistyön
kehittämistilaisuus siirrettiin pidettäväksi vuonna 2019 kun strategiaehdotus on hyväksytty.
Projektit
Yhdistyksemme on aloittanut lasiperinteen keräyshankkeen yhdessä lasimuseon ja Riihimäen
lasinpuhaltajakerhon kanssa. Ensimmäinen tapaaminen aiheen tiimoilta järjestettiin Lasimuseon
luentosalissa 6.6.2018. Emil Aaltosen Säätiö -Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston hoitokunta on 2.3.2018
myöntänyt Suomen lasimuseon ystävät ry:n hankkeelle 5000 euron apurahan. Jyrki Winter vastaa
hankkeesta.
Tuki Suomen Lasimuseolle
Yhdistys osallistui näyttelyjulkaisujen painatuskustannuksiin sekä yhden tapahtuman kustannuksiin
yhteensä 9422 €:lla. Esineitä museon kokoelmiin yhdistys lahjoitti yhteisarvoltaan 8015 €.
SLM 35354
SLM 35355
SLM 35353
SLM 35511
SLM 35532
SLM 35526
SLM 35598
SLM 35599
SLM 35600

Lasiaiheinen tuoppi
Aimo Okkolin, musta lehti
Jaakko Sipilä, filigraaniesine
Nuutajärvi, filigraanisokerikko
Kaj Franck, graal-malja
Kerttu Nurminen, graal-malja
Silene uralensis arctica (Pahta-ailakki), Helmi Remes
Vaskooli, Jaakko Liikanen
Blowing in the Wind, Johannes Rantasalo

Esinekuvat löytyvät yhdistyksemme kotisivuilla kohdasta Toiminta ja Tuki Suomen lasimuseolle.
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