ICOM Suomen komitea ry
Toimintasuunnitelma 2016
Puheenjohtaja:
Eero Ehanti
eero.ehanti@nba.fi
puh. 040 706 9425

ICOM Suomen komitea ry on Unescon yhteydessä toimivan, hallituksista riippumattoman Kansainvälisen
museoneuvoston (International Council of Museums, ICOM) kansallinen osasto Suomessa. Jäsenet
kuuluvat kansallisen komitean kautta pääorganisaatioon ja sen kansainvälisiin komiteoihin.

Tavoitteet
ICOM Suomen komitea ry tarjoaa museolaitoksen palveluksessa toimiville jäsenilleen mahdollisuuden
ammatilliseen yhteistyöhön ja alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen. Suomen komitea soveltaa
ICOMin strategista ohjelmaa vuosille 2014–2016 kansallisella tasolla. Suomen komitea antaa
viranomaisille lausuntoja ajankohtaisista museotoimintaa koskevista kysymyksistä. ICOM Suomen
komitea toimii yhteistyössä muiden kulttuuriperintöä vaalivien suomalaisten järjestöjen kanssa ja
osallistuu kansallisen yhteistyön kehittämiseen kulttuuriomaisuuden suojelussa yhdessä muiden
kulttuuriperintöalan edustajien sekä viranomaistahojen kanssa.

Kansainvälinen toiminta
ICOM:in vuosikokoukset
Kansainvälisen toiminnan painopisteenä on tukea ICOM Finlandin jäsenten osallistumista kansainvälisten
komiteoiden toimintaan. Hallitus vastaa sen lisäksi yhteydenpidosta ICOM:in sihteeristöön Pariisissa sekä
osallistuu ICOMin hallinnollisiin kokouksiin. Vuonna 2016 vuosittaiset hallinnolliset kokoukset järjestetään
Milanossa, Italiassa, jossa kokoontuvat Executive Council, Advisory Committee sekä yleiskokous, General
Assembly. Suomen komiteaa edustavat puheenjohtaja ja sihteeri.
Pohjoismainen yhteistyö
ICOM – Suomen komitea jatkaa läheistä yhteistyötään muiden Pohjoismaiden kansallisten komiteoiden
kanssa. Pohjoismaiset ICOM komiteat isännöivät vuorollaan yhteistä, vuosittain järjestettävää
kaksipäiväistä kokousta. Vuoden 2016 kokouspaikkaa ei ole vielä päätetty. Kokoukseen osallistuvat
Suomesta puheenjohtaja ja sihteeri, tai heidän estyneenä ollessaan joku muu hallituksen jäsenistä.
Pohjoismaisen yhteistyön tarkoitus on valmistella yhteisiä kannanottoja Advisory Committeen
kokouksiin ja vahvistaa ICOM:in toimintaa ja yhteistyötä Pohjoismaissa.
Kansainväliset komiteat
Suomen komitean tavoitteena on edistää jäsenistön mahdollisimman monipuolista työskentelyä
ICOMin kansainvälisissä komiteoissa ja liitännäisjärjestöissä, missä on useita suomalaisia
luottamustehtävissä. Suomen komitea valitsee jäsenten hakemusten perusteella edustajia
kansainvälisten komiteoiden kokouksiin ja tukee edustajien matkakustannuksia. Etusijalla
matka-avustusten saajiksi ovat luottamustehtäviin valitut jäsenet, esitelmän ja puheenvuoron pitäjät
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tai muutoin tavoitteellisen matkasuunnitelman hakemuksessaan esittävät jäsenet. Matka-apurahojen
myöntämiskriteerit julkaistaan mm. yhdistyksen nettisivulla.
Suomella on tällä hetkellä puheenjohtajuus kahdessa kansainvälisessä komiteassa: Marjo-Riitta
Saloniemi MPR-komiteassa ja Carina Jaatinen ICEE -komiteassa. Puheenjohtajuuden hoitaminen
edellyttää ICOM Finlandin tukea. Kansainvälisen komitean puheenjohtajan tulee osallistua oman
komiteansa vuosikokoukseen sekä hallinnollisiin kokouksiin Pariisissa.
Vuonna 2016 ICOMin triennaali järjestetään Milanossa Italiassa heinäkuun alussa. Hallinnollisten kokousten
lisäksi Triennaalissa pidetään kaikkien kansainvälisten komiteoiden kokoukset. Triennaalin aikana
kansainvälisten komiteoiden hallitusten jäsenten kolmivuotiskausi päättyy ja uudet hallitusten jäsenet
valitaan. Kansainvälisiin luottamustehtäviin halukkaiden jäsenten osallistumista pyritään tukemaan
monipuolisesti vuoden 2016 aikana.
Suomen komitea pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan edistämään ICOMin kansainvälisten komiteoiden
vuosikonferenssien järjestämistä Suomessa. Konferenssin järjestäjä hankkii rahallisen tuen Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä ja muilta tahoilta, mutta ICOM Finland voi toimia suosittelijana.

Kotimainen toiminta
Vuosikokous
Jäsenistö kutsutaan koolle loppukeväästä yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen
vuosikokouksen yhteydessä järjestetään tutustumiskäyntejä ja voidaan pitää luentoja ajankohtaisista
aiheista.
Kansainvälinen museopäivä
Kansainvälinen museopäivä 18.5. on osa Suomen museoliiton järjestämää museoviikkoa. Vuoden 2016
teema vahvistetaan ICOMin yleiskokouksessa kesäkuussa 2015. ICOM Suomen komitea ry toimii
yhteistyössä Suomen Museoliiton kanssa, joka koordinoi päivän toteutusta Suomessa.
Vuotuiset museopalkinnot
Vuonna 2016 ICOM Suomen komitea ja Suomen museoliitto jakavat vuonna 2014 aloitetun ohjelman
mukaisesti kolme vuosittaista museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo, Vuoden museojulkaisu ja
-viestintäpalkinto, sekä harkinnanvaraisena Vuoden erikoispalkinto.
ICOM Suomen komitean ja Suomen museoliiton solmiman sopimuksen mukaan ICOM Suomen komitea
asetti seitsemänjäsenisen palkintolautakunnan puheenjohtajan sekä kolme jäsentä.
Palkintolautakunnan toimikausi on 2013 - 2016. ICOM Suomen komitealle ei aiheudu kuluja
osallistumisesta palkintolautakunnan toimintaan tai palkinnon jakamisesta. Museopalkinnot jaetaan
museogaalassa Suomen museoliiton järjestämien Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä.
Edustukset neuvottelukunnissa ja työryhmissä
ICOM Suomen komitealla on edustaja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n vetämässä CEN/TC 346
”Kulttuuriperinnön vaaliminen” seurantaryhmässä. Ryhmässä seurataan ja kommentoidaan
kulttuuriperintöalaan liittyvien kansainvälisten standardien valmistelua, jota tehdään 11 eri
työryhmässä. ICOM Suomen komitean edustaja Eero Ehanti on nimitetty työryhmän 9 (Waterlogged
wood”) asiantuntijajäseneksi.
ICOM – Suomen komitea on edustettuna AMK Metropolian konservointikoulutuksen
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neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tehtävänä on keskustella koulutusohjelman sisällöistä
opetushenkilökunnan ja työelämän edustajien kesken. Neuvottelukunnassa ICOM Suomen komiteaa
edustaa Eero Ehanti.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta
ICOM – Suomen komiteassa oli vuoden 2014 lopulla noin 900 henkilöjäsentä sekä 42 yhteisöjäsentä, joiden
kautta jäsenyys kattaa arviolta 800 museoammattilaista. Komitea tiedottaa jäsenistölleen sekä omasta
että kansainvälisestä toiminnasta ensisijaisesti internetsivuillaan sekä tarvittaessa sähköisellä
jäsentiedotteella tai Suomen museoliiton ylläpitämän Museoposti-listan välityksellä. Suomen
museoliiton kanssa tehdään tiedotusyhteistyötä tarpeen mukaan. Komitean kotisivujen
http://finland.icom.museum/ kautta välitetään jäsenistölle tietoa sekä komitean omasta että
kansainvälisestä toiminnasta. Sivuilta löytyvät mm. jäsenhakulomakkeet ja – ohjeet sekä aikaisempien
vuosien matkaraportit. Kotisivut on sijoitettu Sigmaticin palvelinhotelliin. Sivujen päivityksestä huolehtivat
hallituksen tiedotusvastaavat. Vuodesta 2015 alkaen julkaistaan myös sähköpostitse jaettavaa uutiskirjettä
ja ylläpidetään blogia, jossa kerrotaan kattojärjestön ajankohtaisista kuulumisista ja julkaistaan matkaapurahojen saajien matkakertomukset.

Hallinto ja talous
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.
Hallitus kokoontuu vuosittain 5–6 kertaa. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta heille
korvataan matkakustannukset. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan jäsenistön
maantieteellinen edustus mahdollisimman hyvin. Lisäksi hallituksen kokoukset pidetään vuorotellen
eri hallituksen jäsenten kotipaikkakunnilla. Hallitus järjestää myös etäkokouksia tietoliikenneyhteyksiä
hyödyntäen silloin, kun se on aikataulujen ja kustannusten kannalta perusteltua.
ICOM Suomen komitea käyttää sähköistä FloMembers -jäsenrekisteriä, jonka kautta hoidetaan
jäsenmaksujen laskutus ja seuranta. Jäsenmäärän voimakkaan kasvun vuoksi jäsentietojen
Yhdistyksen toimistonhoidosta ja kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Apollo Oy. Tilintarkastuksesta vastaa KHT
tilintarkastaja Reijo Salonen ERA-tilit Oy:stä. Puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat hallinnollisesta
yhteistyöstä Pariisin sihteeristön kanssa.
ICOM – Suomen komitean toiminta perustuu omaan varainhankintaan ja Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämään toiminta-avustukseen. ICOMin sihteeristölle Pariisiin tilitettävien jäsenmaksujen määrä
vahvistetaan hallinnollisissa kokouksissa kesäkuussa 2015. Hallitus esittää, että vuoden 2016
talousarviossa esitettyihin jäsenmaksuihin ei tehdä korotuksia, ellei ICOMin yleiskokous päätä toisin.
Siinä tapauksessa vuosikokouksen hyväksymiä maksuja korotetaan yleiskokouksen päättämää korotusta
vastaava määrä.
ICOM – Suomen komitea ry:n hallituksen puolesta
Helsingissä
Eero Ehanti, pj.
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BUDJETTI 2016
Hallituksen esitys 16.4.2015

ICOM Suomen komitea ry

2014 arvio

2014 toteutunut 2015 arvio

2016 arvio

VARSINAINEN TOIMINTA

3071
Hallinnolliset kokoukset
3072
ICOM-Nord
3073
ICOM-Europe
3074
Advisory Komitea
3075
Kansainväliset komiteat
3076
Seminaarit ja luennot
uusi tili? Museopalkinto_lautakuntatyö
3090 Toimistonhoito ja tilintarkastus
3091 Omat toimisto- ja postituskulut
3092
Pankkikulut
3093
Tiedotustoiminta
3094
WWW-sivut
3095
Muut

-2500

-1542,54

-1500

-1500 Hallituksen kokoukset

-1200

-430,76

-1200

-1200 2 hlö lennot ja 2 yötä, paikka ei tiedossa

0

0,00

0

-3200

-3 013,50

-2800

-12000

-11 841,31

-12000

-2700

-455,61

-2700

-3000

-5 807,30

-4000

-6000 Apollo, Flo Apps

-1000

-1853,99

-2000

-2000 tarrapostitus ja tarvittavat jäsenkirjeet

-400

-450,79

-450

-470

0

-343,58

0

-400

-500

-500

0 Ei toimintaa?
-3000 4 hlö lennot ja 3 yötä Pariisissa
-18000 Matka-avustukset (triennaalivuosi)
-2000 Kokoukset, seminaarit
-500 Museopalkinto_lautakuntatyö

-500

-330

-400

-400

-2 327

-6200

-27400

-28 396

-33750

-37606

Jäsenmaksut, henkilöjäsenet

60 200

61 641

68 910

67 465 (reg: 60800, retired: 3870, student: 2795)

Jäsenmaksut, yhteisöjäsenet

23 300

23 341

24 353

23 141

Jäsenmaksutilitykset Pariisiin

-76 100

-76 945

-81 501

-79 210

Varainhankinnan kate

7 400

8 037

11 762

11 396

Kulujäämä (MENOT YHT.)

-400
-2136 (sis. Standardoimisryhmän maksun)

SIJOITUKSET
Korkotuotot
VARAINHANKINTA

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
Omatoiminen tuotto-/kulujäämä

1988

1210 pankkitilin korot, muistutusmaksut yms

-20 000

-20 359

-20 000

-25 000

20000

20 000

20000

25000

0

0

0

0

YLEISAVUSTUKSET
Valtionavustus
TULOT YHTEENSÄ

0

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

0

Kassa 31.12.

-359

