ICOM Suomen komitea ry - Toimintasuunnitelma 2014
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 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 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 2014 Unescon päämajassa,
Pariisissa. Suomen komiteaa edustavat puheenjohtaja ja sihteeri. Suomen komitean puheenjohtaja Carina
Jaatinen toimii myös Nominations and Elections –komitean puheenjohtajana vuosina 2013-2015.
Pohjoismainen yhteistyö
ICOM – Suomen komitea jatkaa läheistä yhteistyötään muiden Pohjoismaiden kansallisten komiteoiden
kanssa. Pohjoismaiset ICOM komiteat isännöivät vuorollaan yhteistä, vuosittain järjestettävää
kaksipäiväistä kokousta. Vuoden 2014 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 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.

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. Kansainvälisen komitean puheenjohtajan tulee osallistua oman komitean
vuosittaiseen kokoukseen ja Advisory-komitean kokoukseen Pariisissa.
Suomen komitea pyrkii edistämään ICOM:in kansainvälisten komiteoiden vuosikonferenssien
järjestämistä Suomessa. Konferenssien järjestäjä hoitaa itse rahallisen tuen hankkimisen suoraan opetus- ja
kulttuuriministeriöstä.
Vuonna 2014 syyskuun lopussa Suomeen on suunnitteilla kansainvälisen näyttelyvaihtokomitean eli
International Committee for Exhibition and Exchange (ICEE) kokous. ICOM Suomen komitean
puheenjohtaja Carina Jaatinen on myös ICEEn hallituksen jäsen. ICEEn konferenssi Suomessa toteutetaan
Espoon kaupunginmuseon, Vapriikin ja Serlachius-museoiden yhteistyönä.
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
ICOM – Suomen komiteassa oli vuoden 2012 lopulla 860 henkilöjäsentä ja 42 yhteisöjäsentä, joiden kautta
jäsenyys kattaa n.800 museoammattilaista. 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. Sivujen
sisällön kehittämiseksi komitean hallitukseen perustetaan tiedottajan tehtävä.
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 2014
teema vahvistetaan ICOMin yleiskokouksessa elokuussa vuonna 2013. ICOM – Suomen komitea toimii
yhteistyössä Suomen Museoliiton kanssa, joka koordinoi päivän toteutusta Suomessa.
Vuoden museoteko –tunnustus ja muut vuotuiset museopalkinnot
Vuonna 2014 ICOM Suomen komitea ja Museoliitto alkavat tehtyjen suunnitelmien mukaan jakaa kolmea
uutta vuosittaista museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo, Vuoden museojulkaisu ja viestintäpalkinto, sekä harkinnanvaraisena Vuoden erikoispalkinto.
Museoliiton osalta palkintojen perustamisesta päätetään vuosikokouksessa 23.5.2013. ICOM Suomen
komitean ja Museoliiton solmiman sopimuksen (pvm.) mukaan ICOM Suomen komitea asettaa
seitsemänjäsenisen palkintolautakunnan puheenjohtajan sekä kolme jäsentä. ICOM Suomen komitea ei
vastaa palkinnon jakamisen tai viestinnän kuluista. Museopalkinto jaetaan gaalaillallisella vuotuisten
museopäivien yhteydessä.
ICOMin syysseminaari

ICOM Suomen komitean tavoitteena on järjestää syyskaudella 2014 kansallinen seminaari museoalaa
ajankohtaisesti koskettavasta ja ICOMin strategian kannalta keskeisestä aiheesta.
Edustukset neuvottelukunnissa ja työryhmissä
ICOM – Suomen komitea on edustettuna AMK Metropolian konservointikoulutuksen neuvottelukunnassa.
Neuvottelukunnan tehtävänä on keskustella koulutusohjelman sisällöistä opetushenkilökunnan ja
työelämän edustajien kesken. Neuvottelukunnassa ICOM – Suomen komiteaa edustaa hallituksen jäsen
Leena Tokila.
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. Vuonna 2014 pyritään ottamaan käyttöön sähköinen laskutus
yhteisöjäsenille. Jäsenmäärän voimakkaan kasvun vuoksi jäsentietojen päivittämiseen ja rekisterin
ylläpitoon liittyvät tehtävät pyritään järjestämään aiempaa ammattimaisemmin. 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 tilitettävien jäsenmaksujen määrä vahvistetaan vasta
ICOMin yleiskokouksessa Rio de Janeirossa elokuussa 2013. Hallitus esittää, että vuoden 2014
jäsenmaksuihin ei tehdä korotuksia, ellei ICOMin yleiskonferenssi Riossa päätä toisin. Siinä tapauksessa
maksuja korotetaan yleiskokouksen päättämää korotusta vastaava määrä.
ICOM – Suomen komitea ry:n hallituksen puolesta
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