ICOM Suomen komitea ry
Toimintasuunnitelma 2018
Puheenjohtaja:
Eero Ehanti
eero.ehanti@kansallismuseo.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
Missionsa mukaan ICOM työskentelee yhteiskunnan ja sen kehityksen puolesta edistäessään
kulttuuriperinnön vaalimista. Maailmanlaajuinen järjestö on johtava toimija museoeettisissä asioissa,
määrittelee kansainvälisiä standardeja, johtaa diplomaattista foorumia, kehittää ammatillista verkostoa,
johtaa kansainvälistä ajatushautomoa ja organisoi kansainvälisiä hankkeita. ICOM Suomen komitea ry:n
tehtävänä on jalkauttaa näitä asioita Suomeen ja edistää museolaitoksen palveluksessa toimivien
jäsentensä ammatillista yhteistyötä ja tarjota mahdollisuuksia alan kansainvälisen kehityksen
seuraamiseen. Toiminnassaan Suomen komitea soveltaa vuonna 2015 valmistunutta ja 2017 päivitettävää
strategiaa, joka perustuu vahvasti kattojärjestön strategiseen suunnitelmaan.
ICOM Suomen komitea ry:n hallitus hoitaa suomalaisjäsenistön jäsenmaksu ja -korttiasiat, tiedottaa
kattojärjestön tapahtumista ja uutisista sekä toimii tiedotuskanavana kotimaan jäsenten ja Pariisin
sihteeristön välillä. Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat vuosittain järjestön hallinnolliseen
kokoukseen Pariisissa. Kansainvälisiä suhteita ylläpidetään laajemminkin, läheisimmin Pohjoismaisten
komiteoiden kanssa epämuodollisen mutta aktiivisen ICOM Nord -yhteistyön kautta. Suomalaisjäsenten
osallistumista kansainvälisten komiteoiden konferensseihin ja muuhun toimintaan tuetaan muun muassa
valitsemalla vuosittain jäsenistön joukosta edustajia, joiden matkakustannuksia korvataan vuosittain
sovittavilla määrillä. Lisäksi kannustetaan alan kehittämistä koskevaan julkiseen keskusteluun aktiivisen
tiedotuksen ja opetus- ja seminaaritilaisuuksien kautta. Lisäksi ICOM Suomen komitea ry jakaa vuosittain
yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa keskeisiä museoalan tunnustuspalkintoja valtakunnallisten
Museopäivien yhteydessä järjestettävässä museogaalassa.
Lisäksi ICOM Suomen komitea ry 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.
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Kansainvälinen toiminta
ICOMin kokoukset
Hallitus vastaa yhteydenpidosta ICOM:in sihteeristöön Pariisissa sekä osallistuu ICOMin hallinnollisiin
kokouksiin. Vuoden 2018 hallinnolliset kokoukset järjestetään kesäkuussa Pariisissa, jossa kokoontuu koko
järjestön hallitus (Executive board), komiteoiden puheenjohtajista koostuva Advisory Board sekä
jäsenistölle avoin yleiskokous, General Assembly. Suomen komiteaa edustavat puheenjohtaja ja sihteeri,
sekä vuodesta 2017 alkaen myös Carina Jaatinen, joka valittiin vuoden 2016 yleiskonferenssissa järjestön
hallitukseen Suomen komitean asettamana ehdokkaana.
Pohjoismainen yhteistyö
ICOM Suomen komitea ry jatkaa läheistä yhteistyötään muiden Pohjoismaiden kansallisten komiteoiden
kanssa, jotka isännöivät vuorollaan yhteistä, vuosittain järjestettävää kaksipäiväistä kokousta. Siihen
osallistuvat Suomesta puheenjohtaja ja sihteeri, tai heidän estyneenä ollessaan joku muu hallituksen
jäsenistä. Pohjoismaisen yhteistyön tarkoitus on ensisijaisesti vahvistaa ICOM:in toimintaa ja yhteistyötä
Pohjoismaissa, johon kuuluu muun muassa yhteisten kannanottojen valmistelu Advisory Committeen
kokouksiin. Vuoden 2018 kokouspaikkaa ei ole vielä päätetty.
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 edustajia
valittaessa ovat luottamustehtäviin valitut jäsenet, esitelmän pitäjät tai muutoin tavoitteellisen
matkasuunnitelman hakemuksessaan esittävät jäsenet. Edustajien valintakriteerit julkaistaan mm
yhdistyksen nettisivulla, ja he raportoivat matkastaan ICOM Suomen komitean ohjeistuksen mukaan.
Kansainvälisen toiminnan edistämisen hengessä ICOM Suomen komitea ry tukee vuonna 2018 myös
ICOMin hallituksessa istuvan Carina Jaatisen matkakustannuksia hallinnollisiin kokouksiin. Siinä
tapauksessa, jos suomalaisjäseniä valitaan kansainvälisten komiteoiden puheenjohtajiksi, heidänkin
matkakulujaan hallinnollisiin kokouksiin tuetaan.
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. ICOM Suomen
komitean ry valmistautuu myös osallistumaan vuosittain korkeintaan kahden kansainvälisen komitean
järjestämiseen erikseen sovittavalla tavalla, esimerkiksi kutsumalla puhujia tai tarjoamalla illallisen kyseisen
komitean hallitukselle.

Kotimainen toiminta
Vuosikokous
Jäsenistö kutsutaan koolle loppukeväästä yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen
vuosikokouksen yhteydessä järjestetään tutustumiskäyntejä ja voidaan pitää luentoja ajankohtaisista
aiheista.

Kansainvälinen museopäivä
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Kansainvälinen museopäivä 18.5. on osa Suomen museoliiton järjestämää museoviikkoa. Vuoden 2018
teema vahvistetaan ICOMin yleiskokouksessa kesäkuussa 2017. ICOM Suomen komitea ry toimii
yhteistyössä Suomen Museoliiton kanssa, joka koordinoi päivän toteutusta Suomessa.
Vuotuiset museopalkinnot
ICOM Suomen komitea ja Suomen museoliitto jakavat vuonna 2014 aloitetun ohjelman
mukaisesti vuosittaiset museoalan tunnustuspalkinnot: Vuoden museo, Vuoden museojulkaisu ja
-viestintäpalkinto, sekä harkinnanvaraisena Vuoden erikoispalkinto.
Ensimmäinen museopalkintolautakunta päätti kautensa 2016. ICOM Suomen komitean ja Suomen
museoliiton solmiman sopimuksen mukaan ICOM Suomen komitea asetti toimikaudelle 2017-2019
seitsemänjäsenisen palkintolautakunnan puheenjohtajaksi Maija Ekosaaren sekä jäseniksi Teemu
Keskisarjan, Selma Greenin ja Pauli Sivosen. Museoliitto nimesi loput kolme jäsentä sekä sihteerin. ICOM
Suomen komitealle ei aiheudu kuluja osallistumisesta palkintolautakunnan toimintaan tai palkinnon
jakamisesta. Museopalkinnot jaetaan museogaalassa Suomen museoliiton järjestämien Valtakunnallisten
museopäivien yhteydessä.
Museologian seminaarit
Vuodesta 2015 alkaen ICOM Suomen komitea ry on ollut mukana järjestämässä Jyväskylän yliopiston
Corpus –ainejärjestön museologian seminaaria. Vuoden 2015 Museoetiikka 2.0 seminaari keräsi suuren
yleisön ja sen yhteydessä toteutettiin myös verkkojulkaisu ja aiheita syventävä blogikirjoitussarja. Vuonna
2016 hedelmällinen yhteistyö jatkui teemalla ”Museot ja polttavat kysymykset” ja vuonna 2017
yhteistyöhön liittyi myös Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry, kun seminaari järjestettiin
otsikolla ”Kiertoon, korjaukseen vai poistoon – Onko museomaailma valmis KonMari –ajattelulle?” Myös
vuonna 2018 ICOM Suomen komitea ry valmistautuu jatkamaa yhteistyötä, jossa ICOMin tarjoavat
kansainväliset verkostot ja painoarvo ovat osoittautuneet tärkeiksi.
Muut seminaarit ja koulutustoiminta
ICOM Suomen komitea ry pyrkii aktiivisesti osallistumaan seminaareihin ja konferensseihin eri toimijoiden
kanssa sekä rahallisesti että sisältöä tarjoten. Tästä esimerkkinä on kesäkuussa 2017 Helsingin yliopiston
tutkijaryhmän kanssa järjestettävä symposiumi, jossa käsitellään muun muassa kulttuuriesineiden
laittomaan maastavientiin liittyviä aiheita. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään omiakin
jäsenistölle suunnattuja tapahtumia.
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 on Eero Ehanti, joka on nimitetty myös työryhmän 9
(Waterlogged wood”) asiantuntijajäseneksi. Tietoisuuttastandardisoimistyöstä pyritään edistämään myös
ICOM Suomen komitean hallituksen viestintäkanavien kautta.
ICOM Suomen komitea ry on edustettuna myös AMK Metropolian konservointikoulutuksen
neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tehtävänä on keskustella koulutusohjelman sisällöistä
opetushenkilökunnan ja työelämän edustajien kesken. Neuvottelukunnassa ICOM Suomen komiteaa
edustaa Eero Ehanti.
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Tiedotus- ja julkaisutoiminta
ICOM Suomen komiteassa on yli 900 henkilöjäsentä sekä 42 yhteisöjäsentä, joiden
kautta jäsenyys kattaa arviolta 800 museoammattilaista. Komitea tiedottaa jäsenistölleen sekä omasta
että kansainvälisestä toiminnasta internetsivuillaan, sosiaalisessa mediassa 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 ylläpidetään myös blogia
(http://icomsuomi.blogspot.fi/ ), jossa kerrotaan kattojärjestön ajankohtaisista kuulumisista, julkaistaan
konferenssiedustajiksi valittujen jäsenten matkakertomukset sekä herätellään ajankohtaisia keskusteluja,
kuten tehtiin etiikkaseminaarin jälkeisessä kirjoitussarjassa, joka julkaistiin myös englanniksi.
Vuonna 2016 perustettua Facebook-sivua ylläpidetään aktiivisesti nopeana tiedotusväylänä, joka on
osoittautunut erittäin hyväksy esimerkiksi konferenssikuulumisten jakamisessa.

Hallinto ja talous
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.
Hallitus kokoontuu vuosittain 5–7 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. Yhdistyksen toimistonhoidosta ja kirjanpidosta vastaa tilitoimisto ja
tilintarkastuksesta tilintarkastaja. 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 2017. Hallitus esittää, että vuoden 2018
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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ICOM SUOMEN KOMITEA
2016 arvio 2016 toteutunut 2017 arvio

2018 arvio

VARSINAINEN TOIMINTA

3071
3072
3073
3074
3075
3076
3090
3091
3092
3093
3094
3095

Hallinnolliset kokoukset

-1500

-2758,55

-1500

-1800 Hallituksen kokoukset

ICOM-Nord

-1200

-1061,34

-1200

-1200

ICOM-Europe

0

-4131,6

Advisory Komitea

-3000

Kansainväliset komiteat

-18000

-12900

-14000

Seminaarit ja luennot

-2000

-1281,95

-1000

-3863,35

-4000

-4000 Tilitoimisto, tilintarkastus
-2000 tarrapostitus ja tarvittavat jäsenkirjeet

Museopalkinto_lautakuntatyö

-500

Toimistonhoito ja tilintarkastus

-6000

Omat toimisto- ja postituskulut

-3000

-3000
-14000 Matka-avustukset
-3000 Kokoukset, seminaarit

-500

-2000

-1810

-2000

Pankkikulut

-470

-475,48

-500

Tiedotustoiminta

-400

-1000

Museopalkinto, lautakuntatyö

-500
-1000 sis. Käännöspalkkio

WWW-sivut

-400

-105

-500

-500

Muut

-2136

-1479,18

-2300

-1600

Kulujäämä (MENOT YHT.)

-37606

-29866,45

-31500

-32600

67 465

67 544

66 000

67 500

SIJOITUKSET
Korkotuotot
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut, henkilöjäsenet
Jäsenmaksut, yhteisöjäsenet

23 141

23 667

23 500

23 700

Jäsenmaksutilitykset Pariisiin

-79 210

-77 578

-77 000

-77 600

Varainhankinnan kate

11 396

13 633

12 500

13 600

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot

1210

Omatoiminen tuotto-/kulujäämä

-25 000

pankkitilin korot, muistutusmaksut yms
-19 000

-19 000

19000

19000

YLEISAVUSTUKSET
Valtionavustus

25000

TULOT YHTEENSÄ

0

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

0

21000
4 767

0

