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TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2021  
 
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 36. vuoteen vaikutti edelleen koronapandemia, jonka vuoksi tammikuun Lasipäivää 
ei voitu järjestää ja kesän Lasipäivä (ex. Lasi- ja keräilytapahtuma) jouduttiin siirtämään kesäkuulta 
elokuulle. Samasta syystä myös vuosikokous jouduttiin siirtämään maalikuulta elokuuhun.  
Jäsenille ja kaikille lasista kiinnostuneille suunnattu Suomalaisen lasin vuosikirja julkaistiin nyt 
kahdeksannen kerran.  
 
 
Jäsenet ja etuudet 
 
Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä on laskenut nyt kahtena vuotena peräkkäin. 
Vuoden 2021 lopussa jäsenmaksunsa maksaneiden ja kunniajäsenten yhteismäärä oli 848, kun 
edellisen vuoden lopussa lukumäärä oli 899. Jäsenistö jakautui seuraavasti: 827 (2020=875) 
henkilöjäsentä, 7 (7) yhteisöjäsentä, 10 (8) kunniajäsentä ja 11 (9) museon henkilökuntajäsentä. 
Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 61 uutta 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 10 prosentin alennuksen Lasimuseon myymälässä 
museon omista julkaisuista sekä yhden euron lounasalennuksen Lasimuseon kahvila-ravintolassa.  
Voimassaolevalla jäsenkortilla oli ilmainen sisäänpääsy Billnäsin antiikkipäiville. Jäsenillä oli oikeus 
varata myyntipaikka sekä talvi- että kesätapahtumaan ja tuoda esineitä Lasipäivän Löytöpöytään. 
Jäsenet olivat tervetulleita Suomen lasimuseon näyttelyavajaisiin, joita ei kuitenkaan 
toimintavuoden aikana ole voitu järjestää korona/covid -epidemian vuoksi. 
 
Vuonna 2021 yhdistyksen vuosimaksu on henkilöjäseniltä 30 € ja yhteisöjäseniltä 60 €. 
 
 
Suomen lasimuseon ystävät ry:n hallinto 2021 
 
Vuosikokouksessa 26.8. valittiin puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2021–2022 Jyrki Winter.  
 
Hallituksessa jatkoivat kaksivuotiskautensa toisena vuotena: 
 
jäsen  Jyrki Kippola  toimikausi  2020 – 2021  
jäsen  Sirpa Leppänen  toimikausi  2020 – 2021  
jäsen  Iivari Viilomaa  toimikausi  2020 – 2021  
jäsen  Vesa Kippola  toimikausi  2020 – 2021  
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Erovuoroisista valittiin uudelleen:  
 
varapj.  Satu-Lotta 

Peltola  
toimikausi  2021 – 2022  

jäsen  Teemu Anttila  toimikausi  2021 – 2022  
jäsen  Satu Koskinen  toimikausi  2021 – 2022  
jäsen  
 

Timo Laakso  toimikausi  2021 – 2022  

 
Vuosikokouksessa valittiin jatkamaan vuodelle 2021 toiminnantarkastajiksi 
Ilkka Metsäterä ja Veijo Tolonen, sekä heidän varahenkilöikseen Risto Aalto ja Jaakko Liikanen. 
 
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksissa valittiin henkilöt tehtäviin 
seuraavasti: 
 

• Varapuheenjohtaja: Satu-Lotta Peltola 
• Taloudenhoitaja: Satu Koskinen  
• Sihteeri: Mira Ahjoniemi 
• Työvaliokunta: Satu-Lotta Peltola, Jyrki Kippola ja Jyrki Winter 
• Tammikuun 2022 Lasipäivän tuottaja: Jyrki Winter 
• Jäsenasioiden hoitaja: Mira Ahjoniemi 
• Kesän Lasipäivän (ex- Lasi- ja keräiltytapahtuma) tuottajana valittiin jatkamaan Teemu Anttila 
• Matka/retkivastaavan tehtävä jäi avoimeksi koronan vuoksi 
• Vuosikirjan 2022 tuottaja/vastaava toimittaja: Timo Laakso 
• Vuosikirja 2022 työryhmä: Satu-Lotta Peltola, Sirpa Leppänen, Jyrki Kippola, Iivari Viilomaa 

ja Jyrki Winter 
• Syksyn luentotilaisuuden vastaavan tehtävän jätettiin avoimeksi koronan vuoksi 
• Lasinvalmistusperinteen keräyshankkeen hankevastaavana jatkaa Jyrki Winter 
• Yhteyshenkilönä museoiden ystäväyhdistyksiin on toiminut Satu Koskinen, joka myös 

järjesti MYY:n tapaamisen Riihimäellä 13.-14.11. 
• Esinehankinnan koordinaattori: Teemu Anttila. 

 
 

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on laatinut alkuvuodesta Jyrki Winter ja myöhemmin Timo 
Laakso. Ulkoisesta tiedottamisesta, kotisivujen ja Facebook -tilin ylläpidosta sekä mainosten 
taittotöistä vastasi Jyrki Kippola. Vuoden lopulla kotisivujen uudistamisen hoiti Mira Ahjoniemi ja 
kotisivujen päivitysvastuu siirtyi hänelle, myös Jyrki Kippola toimii slmy.fi sivuston päivittäjänä. 
Instagram tiliä on hoitanut Iivari Viilomaa. Laskujen käsittelystä ja maksamisesta on vastannut 
puheenjohtaja. 
 
Hallituksen kokouksissa on asiantuntijana toiminut museonjohtaja Hanna Mamia-Walther. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Osa kokouksista on järjestetty Helsingissä, koska yli 
puolet (6/9) hallituksen jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla, osa kokouksista on pidetty 
etäkokouksina ja osaan fyysisistä kokouksista on voinut osallistua myös etäyhteydellä. Päätöksiä 
on tehty myös sähköpostikokouksissa, joiden päätökset on kirjattu seuraavan varsinaisen 
kokouksen pöytäkirjaan. 
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Osallistuminen kokouksiin: 
 
Jyrki Winter  7 
Satu-Lotta Peltola 6 
Satu Koskinen 4 
Timo Laakso  7 
Teemu Anttila 4 
Sirpa Leppänen 6 
Jyrki Kippola  7 
Iivari Viilomaa 4 
Vesa Kippola  6 
 
(Mira Ahjoniemi on osallistunut hallituksen kokouksiin ulkopuolisena läsnäolijana) 
 
  
Kokoukset 
 
Suomen lasimuseon ystävien vuosikokous pidettiin 26.8.2021 Lasimuseon luentosalissa. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jyrki Winter. 
Vuosikokous kutsui kaksi uutta kunniajäsentä: Anita Elomaa ja Juhani Rinne. 
 
 
Talous 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tilikauden aikana vakaa; tulos oli 2372 euroa ylijäämäinen. 
 
Yhdistyksen tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, talven ja kesän Lasipäivien tuotot, vuosikirjan ilmoitus- 
ja myyntitulot. Talvitapahtumaa ei tammikuussa 2021 voitu koronarajoitusten vuoksi järjestää, joten 
siitä ei kertynyt tuottoja. Kesätapahtuman tuotto oli kohtuullisen hyvä, vaikka koronapandemian 
vuoksi ajankohtaa jouduttiin siirtämään elokuulle ja myyjiä oli paikalla vähemmän kuin 
normaaliaikana. 
 
Säästövarallisuus on sijoitettu Nordean Capital Corporate -tilille. Tilikauden aikana sitä ei ole 
hyödynnetty. 
 
Yhdistys käytti varojaan esinehankintoihin, jotka yhdistys lahjoitti Suomen lasimuseolle. Merkittävin 
hankinta oli Oiva Toikan esineiden kokoelma, jossa on 41 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 8 kappaletta (helmi-, maalis-, huhti-, kesä-, heinä-, elo-, 
loka-, joulukuu), 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. 
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Yhdistys julkaisi kahdeksatta 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, Iivari Viilomaa 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, 
paisti loppuvuodesta alkaen Mira Ahjoniemi. Iivari Viilomaa on päivittänyt yhdistyksemme 
Instagram-tiliä. Tiedotustoiminnasta on vastannut Jyrki Kippola.  
 
 
Yhdistyksen jäsenyydet 
 
Suomen lasimuseon ystävät ry on jäsenenä Riihimäen kesäkonsertit ry:ssä ja Suomen museoiden 
ystävien yhteistyöelimessä. 
 
Suomen lasimuseon ystävät ry toimi Museoiden ystäväyhdistysten tapaamisen emäntänä 13.-
14.11.2021. Järjestelyistä vastasi Satu Koskinen kumppaninaan Sirpa Leppänen ja myös Jyrki 
Kippola osallistui alustajana tapahtumaan. 
 
 
Tapahtumat ja retket 
 
Tammikuun Lasipäivä jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. 
 
Kesän Lasipäivä (entiseltä nimeltään Lasi- ja keräilytapahtuma) pidettiin Suomen lasimuseon piha- 
ja puistoalueella lauantaina 7.8.2021. Siirron kesäkuulta aiheuttivat viranomaisten asettamat 
koronarajoitukset. Myyjiä oli noin 70 ja kävijöitä oli paikalla jälleen runsaasti, joskin 
koronaepidemian vuoksi normaalivuosia vähemmän.  
 
SLMY tuki itsenäisiä lasintekijöitä koronan keskellä antamalla kymmenkunta ilmaista 
myyntipaikkaa heille kesätapahtumaan. 
 
Tapahtuman tuottajana toimi Teemu Anttila. Ilmoittautumisia otti vastaan Mira Ahjoniemi. 
Myyntipaikat maastoon merkitsivät Teemu Anttila, Sirpa Leppänen ja Jyrki Winter. Suomen 
lasimuseon ystävien infopöydästä jäsenet saivat noutaa vuosikirjan ilmaisena jäsenetuna. 
Päivystämässä olivat Anita Elomaa, Sirpa Leppänen, Mira Ahjoniemi ja Jyrki Winter.  
 
Kesätapahtuman sujuvasta liikenteen- ja pysäköinninohjauksesta vastasi Team Reinikainen, 
Juhani Löflund ja yhdistyksen talkoolaisia sekä lasipuhaltajakerholaisia.  
 
Vuosikokouksen yhteydessä on perinteisesti ollut luentotilaisuus, mutta koronaepidemian vuoksi 
tänä vuonna sellaista ei järjestetty. 
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Yhdistyksellä oli toista kertaa osasto Billnäsin antiikkipäivillä. Siellä jaettiin tietoa yhdistyksen 
toiminnasta ja otettiin vastaan jäseneksi liittymisiä sekä myytiin vuosikirjoja. Talkoissa mukana 
Sirpa Leppänen, Jyrki ja Vesa Kippola, Timo Laakso, Jyrki ja Kaija 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 
 
Maalikuussa 2021 yhdistys teki Tmi Loistava järjestys Mira Ahjoniemen kanssa 
järjestösihteeripalveluiden ostosopimuksen. 
 
Vuoden lopulla saatiin valmiiksi yhdistyksen uudet nettisivut, joiden osoitekin muuttui: www.slmy.fi 
Samalla myös yhdistyksen sähköpostiosoitteet vaihtuivat.  
 
Vuoden aikana on valmisteltu jäsenkorttiuudistusta, jonka tarkoituksena on päästä eroon paljon 
työtunteja vaativasta tarrojen postituksesta. Muutos saatetaan voimaan vuoden 2022 alussa. 
 
Hallitus on valmistellut yhdistyksen sääntöjen päivittämistä ajan tasalle ja ehdotus käsitellään 
kevään 2022 vuosikokouksessa. 
 
Lasipäivä-tapahtumia on kehitetty ja kesätapahtuman nimi vaihdettiin samaksi kuin talvella, kun 
aikaisempi nimi oli Lasi- ja keräilytapahtuma. Elokuussa järjestettyyn Lasipäivään annettiin 
kymmenkunta ilmaista myyntipaikkaa lasintekijöille tuon osoituksena korona-aikana. 
Toiminnan painopisteiden paremman kohdentamisen tuoksi on valmisteltu yhteistyössä museon 
kanssa jäsenkyselyä, joka toteutetaan alkuvuodesta 2022.  
 
Paljon energiaa on myös mennyt koronan aiheuttamien aikataulumuutosten toteuttamiseen 
tapahtumien ja vuosikokouksen osalta. 
 
Puheenjohtaja käsittelee, maksaa ja tallentaa kirjanpitoa varten tositteet eTaskuun, tällä 
saavutetaan selvästi alemmat kirjanpitokulut kuin edellisen tilitoimiston aikana. 
 
Projektit 
 
Yhdistyksemme on aloittanut lasiperinteen keräyshankkeen yhdessä lasimuseon ja Riihimäen 
lasinpuhaltajakerhon kanssa. Jyrki Winter on vastannut hankkeen koordinoinnista. 
 
 

http://www.slmy.fi/
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Tuki Suomen Lasimuseolle 
 
Toimintavuoden aikana yhdistyksemme on lahjoittanut lasiesineitä museolle 
yhteensä 12.375,04 eurolla: 
  

• Toikan Lumihanhi ja Nokikana 
• Daumin lasiesine 
• Wirkkala 3373 
• Toikka-kokoelma 
• Alma Jantusen Rosalia ja Vivia                                         

  
Vuoden 2021 vuosikirjoja lahjoitettiin museomyymälään 200 kpl, arvo 2.000 euroa 
Lisäksi on lahjoitettu aikaisempien vuosien vuosikirjoja. 
 
Museon tukemista on myös se, että Suomen lasimuseon toimintakertomus taitetaan ja julkaistaan 
vuosittain Suomalaisen lasin vuosikirjassa yhdistyksen kustannuksella.  
 
Esinekuvat lahjoitetuista esineistä 2005–2018 löytyvät yhdistyksemme kotisivuilla kohdasta 
Toiminta > Tuki Suomen lasimuseolle. https://www.slmy.fi/tuki-suomen-lasimuseolle/ 
Vuosien 2019–2021 esinekuvat lisätään heti kun ne ovat saatavilla. 
 
 
 

https://www.slmy.fi/tuki-suomen-lasimuseolle/

