TOIMINTAKERTOMUS 2020

Yleistä
Yhdistyksen keskeisiä tehtäviä ovat Suomen lasimuseon toiminnan tukeminen ja suomalaisen
lasikulttuurin edistäminen. Näkyvimpänä tukena ovat yhdistyksen lasiesinehankinnat museolle ja
julkaisutoiminnan rahoitus. Lahjoituksista on edempänä luettelo ja esineet kuvineen ovat
nähtävissä yhdistyksemme kotisivuilla.
Toimintamme 35. vuosi sisälsi perinteiset tapahtumat kuten tammikuun Lasipäivän ja kesän
Lasipäivän (ex. Lasi- ja keräilytapahtuma). Molemmissa oli hyvä lämmin tunnelma ja yleisöä oli
riittämiin.
Koronapandemia leimasi vuotta 2020 ja yhdistykseemme se vaikutti mm. siten, että vuosikokous
siirrettiin maaliskuusta kesäkuulle ja lisäksi jouduttiin pitämään elokuussa ylimääräinen
jäsenkokous, jotta saatiin hallitus täysilukuiseksi. Kesäkuun myyntitapahtuma siirrettiin elokuulle.
Jäsenille ja kaikille lasista kiinnostuneille suunnattu Suomalaisen lasin vuosikirja julkaistiin nyt
seitsemännen kerran.
Jäsenet ja etuudet
Jäsenmäärä on kääntynyt toimivuotena laskuun ilmeisesti ensimmäisen kerran yhdistyksen
historiassa. Vuoden 2020 lopussa yhteisjäsenmäärä oli 899, kun edellisen vuoden lopussa
lukumäärä oli 955. Jäsenistö jakautui seuraavasti: 875 (930) henkilöjäsentä, 7 (10) yhteisöjäsentä,
9 (9) museon henkilökuntajäsentä ja 8 (6) kunniajäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 62
uutta henkilöjäsentä. 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 10 prosentin alennuksen Lasimuseon myymälässä
museon omista julkaisuista sekä yhden euron lounasalennuksen Lasimuseon kahvila-ravintolassa.
Voimassaolevalla jäsenkortilla oli ilmainen sisäänpääsy sekä Fiskarsin että Billnäsin
antiikkitapahtumiin. Jäsenillä oli oikeus varata myyntipaikka sekä talvi- että kesätapahtumaan ja
tuoda esineitä Lasipäivän Löytöpöytään. Jäsenet olivat tervetulleita Suomen lasimuseon
näyttelyavajaisiin, joita ei kuitenkaan maaliskuusta alkaen ole voitu järjestään korona/covid –
epidemian vuoksi.
Yhdistyksen vuosimaksu oli henkilöjäseniltä 30 € ja yhteisöjäseniltä 60 €.
Suomen lasimuseon ystävät ry:n hallinto 2020
Vuosikokouksessa 16.6. valittiin puheenjohtajan kaksivuotiskauden jälkimmäistä vuotta 2020
hoitamaan Jyrki Winter. (Kari-Otso Nevaluoma erosi kesken kauden jo lokakuussa 2019.)
Hallituksessa jatkoivat kaksivuotiskautensa toisena vuotena:
Satu Koskinen
Teemu Anttila
Timo I. Laakso

toimikausi 2019 – 2020
toimikausi 2019 – 2020
toimikausi 2019 – 2020
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Erovuoroisista valittiin uudelleen:
Jyrki Kippola
Satu-Lotta Peltola

toimikausi 2020 – 2021
toimikausi 2020 (jw:ltä vapautunut paikka)

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin:
Iivari Viilomaa
Sirpa Leppänen
Vesa Kippola

toimikausi 2020 – 2021
toimikausi 2020 – 2021
toimikausi 2020 – 2021

Vuosikokouksessa valittiin jatkamaan vuodelle 2020 toiminnantarkastajiksi Ilkka Metsäterä ja Veijo
Tolonen, sekä heidän varahenkilöiksi Risto Aalto ja Jaakko Liikanen.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksissa valittiin henkilöt tehtäviin
seuraavasti:
Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu-Lotta Peltola.
Sihteeriksi Sirpa Leppänen.
Tammikuun Lasipäivän tuottajan nimeäminen jätettiin tekemättä ja tapahtuma tammikuussa
jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.
Taloudenhoitajaksi nimettiin Vesa Kippola.
Jäsenasioiden hoitajana jatkamaan valittiin Satu Koskinen.
Kesän Lasipäivän (ex- Lasi- ja keräiltytapahtuma) tuottajana valittiin jatkamaan Teemu Anttila.
Matka/retkivastaavan tehtävä jäi avoimeksi.
Vuosikirjan tuottajana/vastaavana toimittajana jatkamaan valittiin Jyrki Winter ja työryhmään SatuLotta Peltola, Jyrki Kippola ja Iivari Viilomaa
Syksyn luentotilaisuuden vastaavaksi nimettiin Satu-Lotta Peltola.
Lasinvalmistusperinteen keräyshankkeen hankevastaavana jatkoi Jyrki Winter.
Hallituksen kokousten pöytäkirjat on laatinut Jyrki Winter.
Kotisivujen ja Facebook-tilin ylläpidosta sekä mainosten taittotöistä vastasi Jyrki Kippola.
Instagram tiliä on hoitanut Iivari Viilomaa.
Toiminnantarkastajina olivat Ilkka Metsäterä ja Veijo Tolonen sekä varahenkilöinä Risto Aalto ja
Jaakko Liikanen.
Hallituksen kokouksissa on asiantuntijana toiminut museonjohtaja Hanna Mamia-Walther.
Laskujen käsittely oli ulkoistettu Hämeen Monitoimitilit Oy:lle maaliskuun loppuun asti. Sen jälkeen
laskut on maksanut puheenjohtaja.
Kirjanpidon hoiti 31.3.2020 asti Hämeen Monitoimitilit Oy ja 1.4.2020 alkaen Tilipalvelu Estante Oy.
Kokoukset
Suomen lasimuseon ystävien vuosikokous pidettiin 16.6.2020 Lasimuseon luentosalissa.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jyrki Winter.
Vuosikokous kutsui kaksi uutta kunniajäsentä: Kaisa Koivisto ja Roger Peltonen.
Lisäksi ansiomitalit myönnettiin Anita Elomaalle ja Juhani Rinteelle.
Ylimääräinen jäsenkokous pidettiin hallituksen jäsenmäärän täydentämiseksi 15.8.2020.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Osa kokouksista on järjestetty Helsingissä, kun yli
puolet (6/9) hallituksen jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla.
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Talous
Yhdistyksen kustannukset kasvoivat toimintavuoden osalta suunnitellusti ja tuotot pienenivät muun
muassa koronan takia, joiden vuoksi tilikauden tulos on 10.606 euroa alijäämäinen. Syynä olivat
museon tukitoiminnan kulujen kaksinkertaistuminen aikaisempaan verrattuna, myyntitapahtumien
ja vuosikirjan kulujen kasvaminen vaikka niiden tuotto samaan aikaan väheni. Jäsenmaksutuotot
kuitenkin kasvoivat, kun vuonna 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti henkilöjäsenen jäsenmaksu
nousi 5 euroa. Yhdistyksen tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, talven ja kesän Lasipäivien tuotot,
vuosikirjan ilmoitus- ja myyntitulot. Kesätapahtuman tuotot laskivat, kun koronapandemian vuoksi
ajankohtaa jouduttiin siirtämään ja myyjiä oli paikalla vähemmän kuin edellisvuosina.
Varallisuus on sijoitettu määräaikaiseen talletukseen Nordean Capital Corporate tilille. Sijoituksesta
nostettiin rahaa vuosikokouksen valtuutuksella ensimmäisen kerran ja summa oli 20.000 euroa
käytettäväksi museon tukitoimintaan.
Yhdistys käytti varojaan esinehankintoihin, jotka yhdistys lahjoitti Suomen lasimuseolle. Merkittävin
hankinta oli Oiva Toikan Vuosikuutioiden kokoelma, jossa on 43 esinettä.
Suomen lasimuseon ystävät ry omistaa 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.
Viestintä
Jäsentiedotteita lähetettiin sähköpostitse 9 kappaletta (tammi-, maalis-, huhti-, loka-, touko-, heinäelo-, syys ja marraskuussa). Kirjepostin kautta hieman vähemmän. Näissä tiedotettiin yhdistyksen
ja museon tapahtumista. Vuosikokouksen ja kesätapahtuman siirtäminen koronapandemian vuoksi
aiheuttivat tiedotustarpeen kasvua. Jäsenkirjeet on laatinut ja postituksen hoitanut Jyrki Winter.
Kun kaikki jäsenet eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitetta jäsenrekisteriin, jouduttiin siirroista
ilmoittamaan myös sms-viestinä, koska paperikirje olisi ollut liian hidas.
Yhdistys julkaisi seitsemättä 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 Satu-Lotta Peltola, Jyrki Kippola ja Jyrki Winter, mainostilan myynnistä vastasi Jyrki
Winter.
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja vuosikirjasta on ollut mainintoja eri medioissa.
Sosiaalisessa mediassa on yhdistyksen toimintaa ja sen tunnettuutta pyritty edistämään.
Yhdistyksen Facebook-tiliä on hoitanut Jyrki Kippola, joka vastasi myös kotisivujen päivityksistä.
Iivari Viilomaa avasi yhdistyksellemme Instagram-tilin. Tiedotustoiminnasta on vastannut Jyrki
Kippola.
Yhdistyksen jäsenyydet
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden
ystävien yhteistyöelimessä. Koronapandemian vuoksi Museoiden ystävien tapaaminen peruuntui.
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Tapahtumat ja retket
Lasipäivä järjestettiin tammikuun viimeisenä lauantaina 25.1.2020. Myyjiä oli paikalla
ennätysmäärä 58, kun huutokauppaa ei järjestetty, joten tilaa vapautui myyntipöydille. Korvaava
palvelu oli luentosaliin järjestetty Löytöpöytä, joka oli onnistunut kokeilu, kun jäsenet toivat 164
kohdetta myytäväksi. Kävijöitä oli enemmän kuin aikaisemmin ja ajoittain oli ruuhkaista.
Lasiesineitä tunnistamassa olivat museon asiantuntijoina Kaisa Koivisto ja Hannele Viilomaa sekä
ystävistä Anita Elomaa, Sirkka-Liisa Löflund, Risto Aalto, Olli Ahtola.
Lasipäivätuottaja Jyrki Winterin tukena olivat yhdistyksen pitkäaikaiset aktiivijäsenet Sirkka-Liisa ja
Juhani Löflund, Roger Peltonen, Juhani Rinne, Satu-Lotta Peltola, Pekka Kumela, Seppo Turkkila
ja Kaija Winter sekä museon henkilökuntaa.
Kesän Lasipäivä (entiseltä nimeltään Lasi- ja keräilytapahtuma) pidettiin Suomen lasimuseon pihaja puistoalueella lauantaina 8.8.2018. Myyjiä oli noin 70 ja kävijöitä oli paikalla jälleen runsaasti,
joskin koronaepidemian vuoksi aikaisempia vuosia vähemmän. Tapahtuman tuottajana toimi
Teemu Anttila. Suomen lasimuseon ystävien infopöydästä jäsenet saivat noutaa vuosikirjan
ilmaisena jäsenetuna. Päivystämässä olivat Anita Elomaa, Sirpa Leppänen, Jyrki Kippola, Timo I.
Laakso ja Jyrki Winter.
Sekä talvi- että kesätapahtumien sujuvasta liikenteen- ja pysäköinninohjauksesta vastasi Team
Reinikainen, Juhani Rinne, Juhani Löflund ja yhdistyksen talkoolaisia sekä lasipuhaltajakerholaisia.
Vuosikokouksen yhteydessä on perinteisesti ollut luentotilaisuus, mutta koronaepidemian vuoksi
tänä vuonna sellaista ei järjestetty.
15.8. järjestimme museolla tapahtumapäivän, jolloin halukkaat pääsivät tutustumaan
kokoelmavarastoon Helena Lahden opastuksella sekä Anita Elomaan opastuksella Hyttikortteliin.
Tapahtumaan osallistui reilut parikymmentä jäsentä.
Oodi-kirjastossa Helsingissä järjestettiin 20.10. kaikille avoin luentotilaisuus Kumelan lasitehtaan
vaiheista. Tilaisuudessa Satu-Lotta Peltola kertoi sukunsa aikanaan omistaman tehtaan vaiheista.
Hyvään yleisömäärään varauduttiin järjestämällä kaksi esitystä, kun koronan vuoksi isoon saliin sai
ottaa max. 70 ihmistä kerrallaan. Lokakuussa tautitilanne kääntyi huonommaksi ja yleisömäärä jäi
odotettua pienemmäksi. Koronan vuoksi tilaisuuden järjestäminen vahvistui vasta viikkoa ennen ja
sen vuoksi tiedottaminen jäi vaillinaiseksi. Saatiin kuitenkin tehdyksi päänavaus tilaisuuksien
järjestämisessä pääkaupunkiseudulla, missä iso osa jäsenistöstä ja potentiaalisista uusista
jäsenistä asuu.
Nuutajärven Lasivitriini-tapahtumassa 22.8. yhdistyksen info- ja myyntipöytää olivat pitämässä
Kaija ja Jyrki Winter.
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
Vuonna 2020 hallituksen energiasta on mennyt toiminnan uudelleen organisointiin sen jälkeen, kun
museo lopetti vuoden 2019 alusta yhdistyksen toiminnan tukemisen tarjoamalla hallintopalveluja.
Paljon energiaa on myös mennyt koronan aiheuttamien muutosten toteuttamiseen.
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Projektit
Yhdistyksemme on aloittanut lasiperinteen keräyshankkeen yhdessä lasimuseon ja Riihimäen
lasinpuhaltajakerhon kanssa. 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
Toimintavuoden aikana yhdistyksemme on lahjoittanut esineitä museolle yhteensä 22.199,51
euron arvosta:
Helena Tynellin ruskeat malja ja pikari, joissa on unig-merkintä 100 euroa.
Toikan Vuosikuutiot -kokoelma, yhteensä 18.000 euroa.
Toikan lintu: Suomen sotka II 349,51 euroa.
Kim Simonssonin Vodou -lasiveistos 3.750€.
Lisäksi lahjoitimme museolle myytäväksi 200 kappaletta vuoden 2020 Suomalaisen lasin
vuosikirjaa.
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