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Raportti ICOM 2012 vuosikokouksesta
ICOM Suomen komitean edustajat: Carina Jaatinen, pj. ja Outi Järvinen, siht.
Lisäksi suomalaiskollegoista olivat paikalla Marjo-Riitta Saloniemi, pj. / MPR ja Jari Harju, pj. / ICMAH.
ICOMin vuosikokous on kolmipäiväinen tapahtuma, joka järjestetään triennaalien välivuosina Pariisissa,
Unescon tiloissa. Vuosikokous käsittää
-

kansainvälisten ja kansallisten komiteoiden keskinäiset kokoukset
ICOMin hallitukselle (Executive Committee) neuvoa antavan Advisory-komitean kokouksen, johon
osallistuvat yleensä kansallisten ja kansainvälisten komiteoiden puheenjohtajat ja sihteerit
General Assemblyn, jossa käydään läpi järjestön vuosiraportit

Lisäksi ohjelmaan kuuluu työryhmätyöskentelyä ICOMin toimintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista.
Tänä vuonna työryhmien aiheet olivat
-

laiton maastavienti
museoiden johtaminen
museot ja erinomaisuus

YLEISTÄ
-

ICOMin presidentti Hans-Martin Hinz esitteli raportissaan ICOMin toimintaa vuonna 2011:
o Kansainvälistä museopäivää vietettiin yli 100 maassa. Tapahtuma on kasvanut yhdeksi
merkittävimmistä kansainvälisistä museo- ja kulttuurialan tapahtumista. Tapahtumalla on
oma facebook -sivusto ja sihteeristö tuottaa vuosittain työkalupakin museoiden tueksi
tapahtuman toteuttamiseen.
o ICOM, ICOFOM (museologian komitea) julkaisivat ranskalaisen julkaisijan kanssa teoksen
Encyclopaedic Dictionary of Museology. Teos julkaistiin ensimmäisessä vaiheessa vain
ranskaksi. Englanninkielinen versio on tulossa.
o ICOM alkoi julkaista e-News -lehteä, joka lähetetään kaikille jäsenille.
o ICOM avasi uuden jäsenrekisterin ensimmäisen vaiheen kansainvälisten komiteoiden
käyttöön. Kansallisten komiteoiden käyttöön järjestelmä tullee 2013.
o ICOM otti käyttöön sähköisen jäseneksi liittymiskaavakkeen. On-line palvelu on tarjolla niille
maille, joiden kansallinen komitea ei pysty tai halua hoitaa jäseneksi liittymistä itse.
o ICOMin vuosibudjetti 2011 oli noin 3.2 miljoonaa €, josta noin kaksi kolmannesta tulee
jäsenmaksuista. Sponsorirahoituksen osuutta on lisätty joka vuosi.
o ICOM on kehittänyt kansainvälisten komiteoiden taloushallintaa sopimalla komiteoiden tilien
keskittämisestä Ranskaan. Muutostarve on lähtenyt muun ohella siitä, että taloudenhoitajien
vaihtuessa tilien siirtäminen maasta toiseen on osoittautunut erittäin hankalaksi.
o ICOMin aktiivinen työskentely laittoman maastaviennin ehkäisemiseksi jatkuu: Egyptin
kulttuuriesineistön punainen lista (Red lists) on valmistunut, aiheesta järjestetään työpajoja
ympäri maailmaa ja ICOMilla on tiivis yhteistyö INTERPOLin kanssa.
o ICOM toimii kansainvälisen Blue Shield -komitean puheenjohtajana. Blue Shield-toiminnan
tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön suojelua yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa ja

luonnonkatastrofeissa. Vuoden 2011 lopussa ICOM oli järjestämässä Koreassa ensimmäistä
kansainvälistä Blue Shield - konferenssia.

-

Director General Julien Anfruns esitteli ICOMin jäsenkehitystä.
o ICOMin strategian mukaisesti järjestö pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä tavoitteenaan
edistää museoammattilaisten kansainvälistymistä ja vahvaa globaalia roolia. ICOMilla oli
jäseniä vuoden 2011 lopussa 29 528, ja nousua edelliseen vuoteen oli 5,4 %. Jäsenistöstä
tällä hetkellä 94 % on henkilöjäseniä ja 6 % yhteisöjäseniä. Kansainvälisiin komiteoihin
jäsenistöstä kuuluu kuitenkin vain 37 %, minkä arveltiin liittyvän puutteelliseen tiedottamiseen
ja myös komiteoiden jäsenrekisterien ylläpitoon liittyviin tiedotusongelmiin. Kansainväliset
komiteat ovat itsessään hyvin heterogeenisia niin toiminnaltaan kuin jäsenmääriltään.
Pienimmässä komiteassa on jäseniä 55 ja suurimmissa yli 2000.
o ICOMilla on kansallisia komiteoita 110, minkä lisäksi ICOM on läsnä 24 maassa henkilö- tai
instituutiojäsentensä kautta.
o Asian esittelyä seuranneessa keskustelussa tuotiin muun ohella ilmi, että esim. monissa
Afrikan maissa tietoliikenneyhteydet ovat niin huonot, että sähköiset toiminnot ja tiedonvälitys
ovat ongelmallisia (esim. sähköinen rekisteröityminen tai laskujen maksaminen).

ICOMMUNITY
-

-

-

ICOM on avannut 4.6. jäsentensä käyttöön uuden yhteisösivuston, jonka tarkoituksena on tukea
ammatillista verkostoitumista sekä tiedon ja kokemusten jakamista. Sivusto on ICOMin sihteeristön
vastaus lukuisten jäsenten esittämiin toiveisiin mm. intranetin ja keskustelupalstojen perustamisesta.
Sivustolla julkaista virallinen tieto on tarjolla ICOMin kolmella virallisella kielellä (englanti, ranska,
espanja). Komiteoiden omat uutiset ja viestit julkaistaan vain niiden itsensä käyttämällä kielellä.
Ensimmäisessä vaiheessa sivustolla on julkaistu yleistä ICOMin toimintaan liittyvää sisältöä.
Toisessa vaiheessa komiteat saavat käyttöönsä omat yksityiset sivustonsa ja
Kolmannessa vaiheessa vuoden 2013 alussa sivustolle tuotetaan työvälineitä jäsenistön käyttöön,
kuten
o pitkään työn alla ollut jäsenrekisteri (missä jokainen jäsen voi tarkistaa ja päivittää omat
tietonsa)
o esim. työkalut live-konferenssien ja podcastien tuottamiseen
Käyttäjätunnukset on lähetetty kaikille ICOMin jäsenille, jotka ovat maksaneet tämän vuoden
jäsenmaksunsa. Kirjaudu sisään http://icommunity.icom.museum/en/user?destination=home
ICOMMUNITYa tullaan kehittämään käyttäjien antaman palautteen mukaan.

ICOMin yleiskokous 2016 Milanoon!
Advisory-kokous äänesti vuoden 2016 triennaalin isännäksi Milanon, joka sai 65 % annetuista äänistä.
Muut ehdokkaat olivat Moskova ja Abu Dhabi.
Yleiskokous on suunniteltu pidettävän 2.-9. kesäkuuta 2016 ja konferenssin teema tulee olemaan museot
ja kulttuurimaisemat.
http://icom.museum/activities/general-conference/icom-milan-2016/

ICOMin vaalikomitean puheenjohtajuus Suomeen

-

-

ICOM Suomen komitean puheenjohtaja Carina Jaatinen nimitettiin puheenjohtajaksi ICOMin
vaalikomiteaan (Nominations and Elections Committee). Vaalikomitean muiksi jäseniksi valittiin
Suay Aksoy (CAMOC), Samir Aounallah (ICOM Tunisia), Denis-Michel Boell (ICOM France), ja
Allison Callender (ICOM Barbados).
Vaalikomitean tehtävänä on avusta ICOMin sihteeristöä Rio de Janeirossa ensi vuonna pidettävien
luottamustehtävävaalien järjestelyissä sekä valvoa itse vaalitapahtumaa paikan päällä. Vaaleissa
valitaan kaudelle 2013-2016 ICOMille presidentti, Executive Committeen jäsenet ja puheenjohtaja
sekä Advisory committeen puheenjohtaja.

-

- Rio de Janeirossa järjestettävän vuoden 2013 triennaalin/yleiskokouksen valmistelut ovat
käynnissä. Lisätietoa ohjelmasta ja rekisteröitymisestä odotetaan julkaistavaksi pian.
http://icom.museum/events/general-conference/icom-rio-2013/

-

Kokousten muista aiheista voit lukea lisää ICOMin nettisivuilta:
http://icom.museum/the-governance/general-assembly/

