ICOM Suomen komitea ry - Toimintasuunnitelma 2013
ICOM – Suomen komitea 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 tarjoaa museolaitoksen palveluksessa toimiville jäsenilleen mahdollisuuden
ammatilliseen yhteistyöhön ja alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen. Suomen komitea soveltaa
ICOM:in strategista ohjelmaa vuosille 2011–2013 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 painopisteinä ovat yhteyksien pito ICOM:in sihteeristöön Pariisissa sekä
osallistuminen hallinnollisiin ja kansainvälisten komiteoiden kokouksiin. Jokavuotinen yleiskokous (General
Assembly) ja neuvoa antavan Advisory-komitean kokous järjestetään vuonna 2013 kolmivuosittain
järjestettävän yleiskonferenssin yhteydessä Brasilian Rio de Janeirossa. Suomen komiteaa edustavat
puheenjohtaja ja sihteeri. Suomen komitean puheenjohtaja Carina Jaatinen toimii yleiskonferenssissa myös
vaalikomitean puheenjohtajana.
Pohjoismainen yhteistyö
ICOM – Suomen komitea jatkaa läheistä yhteistyötään muiden Pohjoismaiden kansallisten komiteoiden
kanssa. Vuoden 2013 kokous järjestetään kesäkuun alussa Islannissa. Kokoukseen osallistuvat kunkin
pohjoismaan ICOM-komiteoiden edustajat, Suomesta puheenjohtaja ja sihteeri, tai heidän estyneenä
ollessaan joku muu hallituksen jäsenistä. Pohjoismaisen yhteistyön tarkoitus on valmistella yhteisiä
kannanottoja Advisory komitean kokouksiin ja vahvistaa ICOM:in toimintaa ja yhteistyötä Pohjoismaissa.
Kansainväliset komiteat
Suomen komitean tavoitteena on edistää jäsenistön mahdollisimman monipuolista työskentelyä ICOM:in
kansainvälisissä komiteoissa ja liitännäisjärjestöissä, joissa on useita suomalaisia luottamustehtävissä.
Suomen komitea valitsee jäsenien hakemuksen perusteella edustajia kansainvälisten komiteoiden
kokouksiin ja tukee edustajien matkakustannuksia. Etusijalla matka-avustusten saajina ovat
luottamustehtäviin valitut jäsenet, esitelmän ja puheenvuoron pitäjät tai muutoin tavoitteellisen
matkasuunnitelman hakemuksessaan esittävät jäsenet. Matka-apurahojen kriteerit julkaistaan kirjallisena
mm. yhdistyksen nettisivulla.
Vuonna 2013 kaikki komiteat kokoontuvat Brasilian Rio de Janeirossa yleiskonferenssin yhteydessä.
Kaukaisen matkakohteen vuoksi ICOM – Suomen komitea anoo Opetus- ja kulttuuriministeriöltä korotettua
määrärahaa matka-avustuksen myöntämiseen.

Suomella on tällä hetkellä puheenjohtajuus kahdessa kansainvälisessä komiteassa: Marjo-Riitta Saloniemi
MPR-komiteassa ja Jari Harju ICMAH-komiteassa. Puheenjohtajuuden hoitaminen tehokkaasti edellyttää
kansallisen komitean tukea. Puheenjohtajien tulee vuonna 2013 osallistua Rio de Janeirossa järjestettävään
yleiskonferenssiin sekä sen yhteydessä järjestettävään oman komiteansa kokoukseen.
Suomen komitea pyrkii edistämään ICOM:in kansainvälisten komiteoiden vuosikonferenssien
järjestämistä Suomessa. Konferenssien järjestäjä hoitaa itse rahallisen tuen hankkimisen suoraan opetus- ja
kulttuuriministeriöstä.
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
ICOM – Suomen komiteassa on 846 henkilöjäsentä ja 39 yhteisöjäsentä. Komitea tiedottaa jäsenistölleen
sekä omasta että kansainvälisestä toiminnasta ensisijaisesti internetsivuillaan sekä tarvittaessa
jäsentiedotteella sekä Suomen museoliiton ylläpitämän museopostisähköpostilistan välityksellä.
Museoliiton kanssa tehdään tiedotusyhteistyötä tarpeen mukaan. Komitean kotisivujen
http://finland.icom.museum/ kautta välitetään jäsenistölle ajankohtaista tietoa sekä komitean että
kansainvälisestä toiminnasta. Sivuilta löytyvät hakulomakkeet ja – ohjeet uusille jäsenille. Kotisivut on
sijoitettu Sigmaticin palvelinhotelliin. Sivuja päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.
ICOMin e-news on ICOM:in sähköinen uutiskirje, jonka ICOM:in sihteeristö Pariisissa lähettää sähköpostitse
kaikille ICOM:in jäsenille. Päivittämättömistä sähköpostiosoitteista johtuen ICOM – Suomen komitea on
varmistanut osaltaan uutiskirjeen saavutettavuuden välittämällä siitä tietoa erikseen omille jäsenilleen
Museopostilistalla ja omalla internetsivullaan. ICOM e-newsin arkisto löytyy osoitteesta:
http://archives.icom.museum/e-newsletter/e-newsletter.html

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. Vuonna 2013
teemana on Museums (Memory + Creativity) = Social Change. ICOM – Suomen komitea toimii yhteistyössä
Suomen Museoliiton kanssa, joka koordinoi päivän toteutusta Suomessa.
Vuoden museoteko -tunnustus väistyy uuden palkinnon tieltä
Kansainvälisenä museopäivänä ICOM – Suomen komitea on vuodesta 1991 myöntänyt Vuoden museoteko tunnustuksen huomionarvoisesta toiminnasta museoalalla. Vuonna 2013 ICOM – Suomen komitea on
päättänyt olla myöntämättä palkintoa, koska se valmistelee yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa uutta
kansallista museopalkintoa, joka on tarkoitus julkistaa vuonna 2013 ja jakaa ensimmäisen kerran vuonna
2014.
Seminaari ICOMin eettisten ohjeistusten tulkinnasta ja uusi painos ohjeista
Siirryttyään vuoden 2012 lopussa sääntömuutoksen myötä kahden vuosikokouksen käytännöstä yhteen
vuosikokoukseen, ICOM – Suomen komitea pyrkii järjestämään syksyllä 2013 kansallisen seminaarin
ICOM:in eettisten ohjeistusten tulkinnasta ja hyödyntämisestä käytännön museotyössä. Seminaari on
tarkoitus järjestää yhteistyössä pohjoismaisten ICOM komiteoiden kanssa. ICOMin eettisten ohjeiden
painos on loppunut, joten vihkosesta otetaan uusi painos, tai julkaistaan se PDF-muodossa vuoden 2013
kuluessa.

Edustukset neuvottelukunnissa ja työryhmissä
ICOM – Suomen komitealla on edustus Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Kulttuuriomaisuuden
suojelun neuvottelukunnassa. Neuvottelukunta kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on
edistää kansallisella tasolla kulttuuriomaisuuden suojelua erilaisilta uhkatekijöiltä niin normaali- kuin
poikkeusoloissa. Neuvottelukunnan työ liittyy tiiviisti UNESCOn vuoden 1954 Haagin yleissopimuksen ja sen
lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanoon Suomessa. Yhtenä tärkeänä painopistealueena on Haagin
yleissopimukseen sisältyvän kulttuuriomaisuuden luetteloinnin toteuttamiseen liittyvät kysymykset.
Komitean jäsen, ex-puheenjohtaja Jari Harju jatkaa Suomen komitean edustajana neuvottelukunnassa
toimikauden loppuun.
ICOM – Suomen komitea on edustettuna myös AMK Metropolian konservointikoulutuksen
neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tehtävänä on keskustella koulutusohjelman sisällöistä
opetushenkilökunnan ja työelämän edustajien kesken. Neuvottelukunnassa ICOM – Suomen komiteaa
edustaa hallituksen jäsen Leena Tokila.
ICOM – Suomen komitea on kutsuttu osallistumaan vuonna 2013 perustettavan Suomen
standardisointiliiton koordinoimaan kulttuuriperinnön hoidon standardisoinnin suomalaiseen
seurantatyöryhmään. ICOM – Suomen komitea ei näe tällä hetkellä tarvetta osallistua työryhmän
toimintaan paitsi mahdollisen lausunnon antajana.
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.
ICOM – Suomen komitea siirtyi vuonna 2012 sähköiset jäsenrekisteripalveluun, jonka tuottaa Flo Apps Oy.
Yhdistyksen toimistonhoidosta ja kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Apollo Oy. Tilintarkastuksesta vastaa KHT
tilintarkastaja Reijo Salonen Tonnitilit 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. ICOM:in Pariisiin tilitettäviin jäsenmaksuihin ei ole tulossa korotusta.
Suomen jäsenmaksuista päättää syyskokous. Hallitus esittää syyskokoukselle, että jäsenmaksut pidetään
entisellään.
ICOM – Suomen komitea ry:n hallitus
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