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TOIMINTAKERTOMUS 2019  
 
 
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 34. 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 kuudennen 
kerran.  
 
 
Jäsenet ja etuudet 
 
Vuoden 2019 lopussa jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 821, josta 8__ henkilöjäsentä ja _ 
yhteisöjäsentä. Museon henkilökuntajäseniä oli 9 ja kunniajäseniä 6 kpl. Vuoden aikana 
yhdistykseen liittyi 89 uutta henkilöjäsentä. Yhdistyksestä erosi 23 jäsentä. 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 sekä Fiskarsin että Billnäsin antiikkitapahtumiin. Jäsenillä oli 
oikeus varata myyntipaikka sekä talvi- että kesätapahtumaan ja tuoda esineitä Lasipäivään 
huutokauppaan. Jäsenet olivat tervetulleita 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: 
Anita Elomaa    toimikausi 2018 – 2019  
Juhani Rinne    toimikausi 2018 – 2019  
Satu-Lotta Peltola    toimikausi 2018 – 2019  
Jyrki Kippola    toimikausi 2018 – 2019 
 
Erovuoroisista valittiin uudelleen:  
Teemu Anttila    toimikausi 2019 – 2020  
Timo I. Laakso    toimikausi 2019 – 2020  
Jyrki Winter, varapj    toimikausi 2019 – 2020  
 
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin:  
Satu Koskinen   toimikausi 2019 – 2020 
Kari-Otto Nevaluoma, pj   toimikausi 2019 – 2020 erosi 21.10.2019 
 
Vuosikokouksessa valittiin jatkamaan vuodelle 2019 toiminnantarkastajiksi Ilkka Metsäterä ja Veijo 
Tolonen, sekä heidän varahenkilöiksi Risto Aalto ja Jaakko Liikanen. 
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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 toimi Lasipäivän 2019 
tapahtumatuottajana ja Jyrki Winter Lasipäivän 2020 tapahtumatuottajana. 
Taloudenhoitajan tehtävä jäi avoimeksi. 
Jäsenasioiden hoitajaksi valittiin Satu Koskinen.  
Lasi- ja keräiltytapahtuman vastaavaksi valittiin jatkamaan Teemu Anttila. 
Matkavastaavan tehtävä jäi avoimeksi.  
Vuosikirjavastaavaksi valittiin jatkamaan Jyrki Winter ja työryhmään Timo I. Laakso ja Jyrki 
Kippola. 
Esitelmävastaavaksi valittiin Timo I. Laakso. 
Lasinvalmistusperinteen keräyshankkeen hankevastaavana jatkoi Jyrki Winter. 
 
Hallituksen kokousten pöytäkirjat on laatinut enimmäkseen Jyrki Winter, osaltaan Kari-Otso 
Nevaluoma (kokoukset 3–5). Kotisivujen ylläpidosta ja mainosten taittotöistä huolehti Jyrki Kippola. 
 
Hallituksen kokouksissa on asiantuntijana toiminut museonjohtaja Hanna Mamia-Walther. 
 
Laskujen käsittely on ulkoistettu Hämeen Monitoimitilit Oy:lle. 
 
 
Kokoukset 
 
Suomen lasimuseon ystävien vuosikokous pidettiin 21.3.2019 Lasimuseon ravintolassa. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Risto Aalto. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Osa kokouksista on järjestetty Helsingissä, kun puolet 
hallituksen jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla. 
 
 
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. Yhdistys 
maksoi museon ja Kustannusosakeyhtiö Parvsin julkaiseman kirjan painatuskustannukset. Lisäksi 
yhdistys maksoi museon ja yhdistyksen yhteisen esitteen kustannukset. 
 
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 5 kappaletta (tammi-, maalis-, huhti-, loka- ja joulukuussa). Näissä 
tiedotettiin yhdistyksen ja museon tapahtumista.  
 
Yhdistys julkaisi kuudetta 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 Kippola, Timo I. Laakso 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. 
Yhdistykselle avattiin oma Facebook-tili, jota on hoitanut Jyrki Kippola, joka vastasi myös 
kotisivujen päivityksistä. Tiedotustoiminnasta ovat vastanneet Jyrki Kippola ja Jyrki Winter.  
 
 
Yhdistyksen jäsenyydet 
 
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden 
ystävien yhdistyksessä. Varkaudessa 14.–15.9. pidettyyn museoiden ystävien kokoukseen 
osallistui Satu Koskinen.  
 
 
Tapahtumat ja retket 
 
Lasipäivä järjestettiin tammikuun viimeisenä lauantaina 26.1.2019. Myyjiä oli paikalla 48 ja kävijöitä 
edellisen vuoden tapaan yli 2000. 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 2019 olivat yhdistyksen pitkäaikaiset aktiivijäsenet Sirkka-Liisa ja 
Juhani Löflund, Risto Aalto, Anita Elomaa, Pekka Kumela sekä museon henkilökuntaa. 
  
Lasi- ja keräilytapahtumalla pidettiin Suomen lasimuseon piha- ja puistoalueella lauantaina 
9.6.2018. Myyjiä oli noin 100 ja kävijöitä oli paikalla jälleen runsaasti. Suomen lasimuseon ystävien 
infopöydästä jäsenet saivat noutaa vuosikirjan ilmaisena jäsenetuna. Päivystämässä olivat Anita 
Elomaa, Satu-Lotta Peltola, Satu Koskinen, Pekka Kumela ja Jyrki Winter.  
 
Sekä talvi- että kesätapahtumien sujuvasta liikenteen- ja pysäköinninohjauksesta vastasi Team 
Reinikainen, Juhani Rinne ja yhdistyksen talkoolaisia ja lasipuhaltajakerholaisia.  
 
Kaikille avoin esitelmätilaisuus pidettiin torstaina 21.3.2018 klo 17:00 Suomen lasimuseon 
luentosalissa. Esitelmä pidettiin ennen Suomen lasimuseon ystävät ry:n sääntömääräistä 
vuosikokousta. Tilaisuudessa Satu-Lotta Peltola kertoi sukunsa aikanaan omistaman Kumelan 
lasitehtaan vaiheista. Yleisöä tuli ennätyksellisen paljon ja Peltola pitikin kaksi esitystä täysille 
saleille. 
 
Retki Iittalan lasitehtaalle 22.10. jouduttiin perumaan osallistujien puutteen vuoksi. 
 
Yhdistys järjesti yhteistyössä Lasistudio Mafka & Alakosken kanssa jäsenillan 14.11., missä 
esiteltiin moderneja lasinvalmistustekniikoita. Osallistujia oli kahdessa esityksessä yhteensä 
kymmenkunta. 
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Suomen lasimuseon ystävät osallistui infopöydällä toista kertaa Billnäsin perinne- ja antiikkipäiville 
3.–7.7. Osallistumisen tarkoitus oli tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja uusien jäsenten 
hankkiminen. Yhdistystä edustamassa olivat eri päivinä Tuula Peltonen (to), Juhani Rinne (pe), 
Jyrki Kippola (la) sekä Jyrki ja Kaija Winter kahtena päivänä (to+su), he myös vastasivat osaston 
rakentamisesta ja purkamisesta. 
Nuutajärven Lasivitriini-tapahtumassa 24.8. yhdistyksen info- ja myyntipöytää olivat pitämässä 
Kaija ja Jyrki Winter. 
SLMY osallistui Kotkan Merikeskus Vellamossa järjestettyyn Tunnetko Arabiaa, Karhulaa? –
tapahtumaan info- ja myyntipöydällä 9.3. ja pöytää 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 
 
Vuosikokouksessa 21.3.2019 esitettiin hallituksen laatima strategiaehdotus. Keskustelussa 
hallitusta evästettiin jatkokehittämään ja terävöittämään sitä. Vuonna 2019 hallituksen energia on 
kuitenkin mennyt toiminnan uudelleen organisointiin sen jälkeen, kun museo lopetti yhdistyksen 
toiminnan tukemisen tarjoamalla hallintopalveluja. Samasta syystä johtuen jäsenten palvelu 
puhelimitse päättyi ja yhteyttä on saanut vain sähköpostitse. Vuoden alussa jäsenrekisteri siirrettiin 
FlowMembers –ohjelmaan, jolla hoidetaan myös jäsenmaksujen perintä ja muu laskutus. 
Ohjelmalisenssiin ei sisältynyt minkäänlaista käytön opastusta ja muutosprojektista vastannut 
Roger Peltonen ei jatkanut hankkeessa vuosikokouksen jälkeen. Osaamisvajeesta johtuen on 
seurannut puutteita jäsenkirjeiden ja museon avajaiskutsujen postituksessa. Museo lopetti kutsujen 
lähettämisen SLMY:n jäsenille vuoden 2019 alussa ja postitusvelvollisuus siirtyi yhdistykselle. 
Laskujen käsittely on ulkoistettu tilitoimistolle 1.1.2019 alkaen. 
Omat haasteensa toiminnan jatkuvuudelle aiheutui siitä, että toimintavuoden aikana 
puheenjohtajan tehtävää on hoitanut kolme henkilöä: Roger Peltonen vuosikokoukseen 21.3. asti, 
sen jälkeen Kari-Otso Nevaluoma 21.10. asti ja Jyrki Winter 01.11. alkaen. 
 
 
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 hankkeen koordinoinnista. 
 
 
Tuki Suomen Lasimuseolle 
 
Yhdistys osallistui Lasitehtaasta museoksi -kirjan painatuskustannuksiin 5000 eurolla. 
 
Esineitä museon kokoelmiin yhdistys lahjoitti yhteisarvoltaan 6500  €. 
Nanny Still & Theodor Käppi: Kristallimalja 4500 euroa. 
Aimo Okkolinin: Kärpäsen siipi 2000 euroa 
 
Esinekuvat lahjoitetuista esineistä löytyvät yhdistyksemme kotisivuilla kohdasta Toiminta > Tuki 
Suomen lasimuseolle. 
 


