TOIMINTAKERTOMUS 2018
Hyväksytty DAMY ry:n kevätkokouksessa 11.4.2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Design- ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry:n kevätkokous pidettiin tiistaina 20.3.2018 As
Oy RUORIn ja Merituulen kerhohuoneessa (Saukonpaadenranta 16 A, Jätkäsaari, 00180
Helsinki). Kevätkokouksessa oli läsnä 15 jäsentä, kokouksen jälkeen vuoden damylainen Aki
Eerikäinen kertoi vapaaehtoistoiminnasta.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 29.11.2018 Designmuseon Designvintillä (Korkeavuorenkatu
23, 00130 Helsinki), läsnä oli 30 jäsentä, Designmuseo esitteli Designvintin toimintaa ja
ohjelmaa.

JÄSENYYS, JÄSENEDUT JA JÄSENYYDEN MARKKINOINTI
JÄSENYYS JA JÄSENMAKSU
DAMY ry on muotoilun ja arkkitehtuurin harrastajien, asiantuntijoiden ja ammattilaisten vireä
yhteisö, jossa ystävyys yhdistää. Yhdistykseen kuului vuoden 2018 lopussa 538 jäsentä (481
vuoden 2017 lopussa), joista 52 ainaisjäseniä.
Perinteiseen tapaan tapahtumien luennoitsijat ja vierailujen oppaat saivat kiitokseksi DAMYn
vuosijäsenyyden.
Yhdistyksen jäsenmaksut 2018 olivat:
• vuosijäsenyys 35 euroa,
• kannattajavuosijäsenyys: henkilöjäsenyys 100 euroa, yritys- ja yhteisöjäsenyys alkaen
350 euroa ja
• uusien sääntöjen mukainen opiskelijajäsenyys 15 euroa.
JÄSENEDUT
Jäsenedut säilyivät entisellään
• ilmainen sisäänpääsy Designmuseoihin* ja Arkkitehtuurimuseoon
• kutsut näyttelyiden avajaisiin ja näyttelyiden ennakkoesittelyt
• 15 % alennus Designmuseon shopissa ja 10 % Cafe&Bar Juuressa
• 10 % alennus Arkkitehtuurimuseon kirjakaupassa museon julkaisuista
• vierailut ja matkat kiinnostaviin muotoilu- ja arkkitehtuurikohteisiin
• luennot, juhlat ja muut tapahtumat
• mahdollisuus tukea museoita vapaaehtoistyön monin eri muodoin
• mahdollisuus olla mukana kartuttamassa museoiden kokoelmia
*) Designmuseo sekä Designmuseo Arabia, Designmuseo Iittala ja Designmuseo Nuutajärvi
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JÄSENYYDEN MARKKINOINTI
Jäsenyyttä markkinoitiin uudistetun esitteen avulla: se on tarjolla ystävämuseoiden kassoilla,
jotka ottavat vastaan liittymislomakkeen. Pääasiassa liittyminen tapahtuu sähköisesti kotisivujen
välityksellä. Hallituksen jäsenet jakoivat esitettä myös pääkaupunkiseudun kulttuurilaitoksiin.
DAMY näkyy myös museoiden verkkosivuilla ja tapahtumissa. Vuoden aikana teetettiin kaksi
DAMYn roll up -mainoskangasta, joita käytetään DAMYn tilaisuuksissa.
Yhdistyksen verkkosivut ja avoin Facebook-ryhmä toimivat myös informaatiokanavina jäsenyyttä
harkitseville. DAMY oli näkyvästi esillä myös Ystävyyslataamon tilaisuuksissa sekä monissa
museoiden tapahtumissa.

VIESTINTÄ
ULKOINEN VIESTINTÄ
DAMYn uusi esite valmistui keväällä ja sitä levitettiin laajasti (taitto Marina Johansson, painos yli
1000 kpl).
Verkkosivujen ulkoasusta ja toimitustyöstä vastasi yhdistyksen sihteeri Marina Johansson.
DAMYn hallitus pyrki aktivoimaan SOMEn käyttöä, erityisesti DAMYn Facebookia. Yhdistyksen
SOME-vastaavana toimi Maija Taimi.
DAMYn hallituksen piirissä on toiminut erillinen viestintätyöryhmä Merja Reijosen johdolla.
SISÄINEN VIESTINTÄ
DAMY ry käyttää FloMembers -jäsenrekisteriä yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen. Kaikkien
jäsenten toivotaan jättävän yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Näin voitaisiin vähentää
paperipostitusten kuluja.
Vuoden 2018 aikana jäsenet saivat yhteensä viisi laajempaa jäsentiedotetta sekä lisäksi erilaisia
jäseninfoja sähköpostitse. Jäsensihteerin tehtäviä hoiti Marina Johansson. Itse tulostettava
jäsenkortti lähetettiin ensimmäistä kertaa jäsenille sähköpostitse ja postitse niille henkilöille,
joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

DAMYn SÄÄNNÖT, TIETOSUOJASELVITYS JA STRATEGIA
DAMYn uudet säännöt hyväksyttiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa 8.1.2018 ja ne astuivat
voimaan heti.
DAMYn toiminnassa on noudatettu DAMY ry:n strategiaa vuosille 2017-2020.
DAMYn tietosuojaselvitys hyväksyttiin hallituksen kokouksessa toukokuussa 2018.

UUSI ARKKITEHTUURI- JA DESIGNMUSEO -HANKE
DAMYn hallitus tutustui elokuussa julkistettuun selvitykseen ”Kansainvälistä huipputasoa
edustava Arkkitehtuuri- ja designmuseo Helsinkiin”. #uusimuseo-hankkeesta on tiedotettu
aktiivisesti jäsenille ja sen tiimoilta järjestettiin useita tilaisuuksia.
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11.9. järjestettiin avoin DAMY talks – MY-DA -keskustelutilaisuus Helsingin kaupungintalon
alakerrassa (entinen Virkagalleria) osana Helsinki Design Weekin HDW ohjelmaa. Yleisöä oli noin
60 henkeä. Tilaisuudesta valmisteltiin erillinen esite ja juliste. DAMY talks – MY-DA -tilaisuus
järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kanssa.
Museonjohtajat Jukka Savolainen ja Reetta Heiskanen kertoivat uudesta Arkkitehtuuri- ja
designmuseo -hankkeesta hallitukselle 8.5. sekä jäsenistölle pikkujouluissa 29.11.

MUU TOIMINTA
JÄSENREKISTERI
Yhdistyksen käyttämän FloMembers -järjestelmän kautta hoidetaan mm. yhdistyksen laskutus,
maksuliikenne, jäsentiedottaminen sekä tapahtumailmoittautumisten koordinointi.
Yhdistyksellä on runsas 60 jäsentä ilman sähköpostiosoitetta; heille jäsentiedote postitetaan
paperitulosteena (62 jäsentä v. 2017).
KUNNIAJÄSENET JA VUODEN DAMYLAINEN
DAMYlla on neljä kunniajäsentä: Jarno Peltonen, Eeva Pinomaa, Severi Blomstedt ja Kati Pöyry.
YHTEISTYÖVERKOSTOT
Museonystäväyhdistysten (MYY) vuoden 2018 valtakunnalliseen vuositapaamiseen Tampereella
Työväenmuseo Werstaassa 15.9.2018 osallistui kolme DAMYn jäsentä. Seuraava MYY-verkoston
tapaaminen päätettiin pitää Varkaudessa. Museonystäväyhdistysten vuositapaamiseen liittyen
järjestettiin Ystävyyslataamo-hankkeen laaja seminaari Tampereella (kts. seuraava kohta).
YSTÄVYYSLATAAMO-hanke ja Euroopan neuvoston teemavuosi 2018
DAMYn vetämänä työstettiin Ystävyyslataamo-hanketta Museovirastolta saadun avustuksen (15
000 euroa) turvin. Avustuksen myötä oli tarkoitus edistää Euroopan neuvoston teemavuoden
2018 toimintaa. Suomessa teemavuoden otsikkona oli: Kulttuuriperintömme: kun mennyt
kohtaa tulevan.
Ystävyyslataamo-projektin tavoitteena on koota ja levittää museonystäväyhdistysten hyviä
toimintamalleja.
Mukana hankkeessa oli 21 museonystäväyhdistystä eri puolilta Suomea.
Ystävyyslataamo-hankkeen koordinaattorina toimi Anna Pirvola, joka vastasi myös hankkeen
graafisesta ilmeestä. Hankkeen taloudenhoitajana toimi Marina Johansson. Kirjanpidosta vastasi
DAMY ry:n kirjanpitäjä Taina Mäkitalo. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat DAMY ry / Anna
Pirvola, Lena Strömberg, Maire Mattinen, Suomen Leikki- ja lelumuseon ystävät ry / Juha
Säkkinen, Postimuseon Ystävät ry / Jari Forsblom, Keravan taidemuseon ystävät ry / Riitta
Sahrman (kokouksia yhteensä 8 kpl).
Hankkeen myötä
•

järjestettiin Designmuseossa verkostotapaaminen 23.1.2018 (läsnä 19)
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•
•

vuoden aikana kaikkiaan kahdeksan ohjausryhmän kokousta.
kaksi työpajaa:
o Helsinki Töölön kirjasto Mika Waltari -sali, 18 osallistujaa yhdeksästä eri
museonystävien yhdistyksestä
o 16.3.2018 , Lahti tv- ja radiomuseo Mastola 15.11.2018, läsnä 19 museonystävää
• kaksi seminaaria
o Arkkitehtuurimuseo, Helsinki 15.5.2018, läsnä 56 museonystävää sekä museo- ja
kulttuurialojen ammattilaista
o Koko päivän seminaari Tampereella Museokeskus Vapriikissa 16.9.2018,
läsnä 70 museonystävää sekä museo- ja kulttuurialojen ammattilaista.

Hankkeen julkistamistilaisuus oli 11.12.2018 Designmuseossa Helsingissä, ilmoittautuneita 23,
mutta osallistujia arviolta 40.
Verkostokirjeitä lähetettiin mukana olleille museonystäväyhdistyksille kahdeksan, hankkeella
oli oma Facebook-sivu, Instagram-tili ja kaikille avoin Google Drive. Google Drive pysyy auki
vuoden 2019 ajan ja sieltä halukkaat voivat tarkastella hankevuoden aikana kertyneitä
materiaaleja, esim. seminaariluentoja.
MUSEO-lehdessä 2/2018 kerrottiin Ystävyyslataamo-hankkeesta. Lisäksi sovittiin jatkojuttu
01/2019.
Sagalundin museon ”Volontärskap i fokus” -seminaariin 9.3.2018 osallistui kaksi damylaista
esitellen Ystävyyslataamo-hanketta. Hankkeen koordinaattori oli mukana myös 26.9.2018
Kansallismuseon ja Kansallismuseon ystävien työpajassa.
Ystävyyslataamo-hankkeen lopputulos julkistettiin 11.12.2018 Designmuseossa. Tuloksena
saatiin yhteensä 50 erinomaista esimerkkiä hyvistä käytännöistä. Toimintamallit koottiin
julkaisuksi (134 sivua), jonka taitosta vastasi Marina Johansson. Julkaisua painettiin 140 kpl,
joista mukana olleille 21 yhdistykselle postitettiin kullekin kaksi ja näiden emomuseoille kullekin
yksi kappale. Muille 35 museonystäväyhdistykselle postitettiin kullekin yksi kappale.
Julkaisu on kaikkien ulottuvilla osoitteessa Ystävyyslataamo - Työkalupakki
museonystäväyhdistyksille

MUU VERKOSTOITUMINEN
DAMY ry on toiminut myös kahdenvälisesti yhteistyössä muiden ystäväyhdistysten ja alan
toimijoiden kanssa. Näitä olivat mm. Kansallismuseon ystävät ry.
DAMY ry:n edustajat ovat olleet mukana Rakennustaiteen seura ry:n kutsumissa
verkostotapaamisissa 26.3. (mukana Bryggman seura ry, Suomen DoCoMoMo ry, ICOMOSin
Suomen osasto ry) ja toisessa tapaamisessa 3.10. Arkkitehtuurimuseossa.
DAMY ry:n hallitus on kutsunut kokouksiinsa alan yhteistyötahoja (ns. vaikuttajapuheenvuorot)
keskustelemaan mahdollisista yhteistyöhankkeista ja toiminnasta uuden Arkkitehtuuri- ja
designmuseon edistämiseksi. Vuoden aikana toimintaansa ovat esitelleet mm. Helsingin
kaupunki/Anne Stenroos, ArchInfo/Hanna Harris, ORNAMO/Salla Heinänen, Grafia/Katri
Soramäki ja Design Forum Finland/Petteri Kolinen.
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JÄSENTOIMINTA
TAPAHTUMAT JA VIERAILUT
25.1.
14.2.

Tutustuminen Museoviraston Vantaan kokoelma- ja konservointitilaan, 35 osallistujaa
Ystävänpäivätilaisuus, Ahti ja Maija Lavosen näyttely, Didrichsenin museo, 45
osallistujaa
8.3.
Tutustuminen Galleria Lemmettiin, 42 osallistujaa
10.3. Bertel Gardberg -näyttely, Fiskars, 46 osallistujaa
20.3. DAMYn kevätkokous, Jätkäsaari As Oy Ruorin kerhohuone, 16 osallistujaa
17.4. Marjatta Sarpanevan esitelmä liittyen Timo Sarpanevan näyttelyyn Designmuseossa, 42
osallistujaa
26.4. DAMY perustamispäivänä ohjattu kaupunkikävely Helsingin keskustassa ja tutustuminen
Helsingin kaupunginmuseoon, 35 osallistujaa
17.−19.5. Omatoiminen ekskursio Tanskaan, Kööpenhamina, DAC/BLOX, Louisianan taidemuseo,
ym., 38 osallistujaa
16.8. Helsingin Yliopiston Tiedekulma -vierailu, 57 osallistujaa
11.9. DAMY talks – MY-DA -seminaari HDW-viikolla Helsingin kaupungintalon alakerta, 60
osallistujaa
19.9. Tutustuminen AmosRex -museoon ja näyttelyyn, 54 osallistujaa
27.9. Tutustuminen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun Väreeseen:
luento uusista materiaaleista, rakennuksen esittely, 60 osallistujaa
9.10. Arkkitehtuurimuseon pieni näyttelytila, Kasarmikatu 24, Gustav Strengellin talo
Puistokatu 2 ja Rakennustaiteen museon rakennus Puistokatu 4. Luentotilaisuus osa
DAMYn Kulissien takana -luentosarjaa, 10 osallistujaa
18.10. DAMY-päivä, juhla damylaisille: #uusimuseo, Arkkitehtuurimuseon Adoptoi piirustus luentotilaisuus, DAMYn 2018 tuen luovutus, 42 osallistujaa
23.10. Igor Herler Aalto-lasit -luento, osa DAMYn Kulissien takana -luentosarjaa, Designmuseon
auditorio, 39 osallistujaa
31.10. Tutustuminen Ihminen Aine Metamorfoosi 10 000 vuotta muotoilua -näyttelyyn
Kansallismuseossa, opastettu kierros ja kahvit sekä keskustelu yhdessä Kansallismuseon
ystävien kanssa, osallistujia 37 damylaista ja noin 40 Kansallismuseon ystävää
8.11. Tutustuminen St George -hotelliin, Helsinki, 40 osallistujaa
20.11. Tutustuminen Kartell/Nomart -sisustusmyymälän ja näyttelytilaan, Helsinki, 27
osallistujaa
29.11. DAMYn pikkujoulu ja syyskokous, Designmuseo, 42 osallistujaa
• kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaara kertoi Helsingin kaupunkistrategiasta
• keskustelijoina molempien museoiden johtajat, aiheena #uusimuseo-hankkeen
eteneminen
• musiikkia ja tarjoilua
NÄYTTELYIDEN ENNAKKOESITTELYT DAMYLAISILLE
13.6.
25.9.
11.10.
4.12.

Kaksivuotiskatsaus-näyttelyn esittely, Arkkitehtuurimuseo, 30 osallistujaa.
Arkkitehtuurimuseo, ennakkoesittely Interplay of Cultures -näyttelyyn, noin 10
osallistujaa.
Ennakkoesittely Designmuseon Josef Frank -näyttelyyn ja tutustuminen Milla
Vaahteran näyttelyyn, Designmuseo, 45 osallistujaa.
Ennakkoesittely Sata vuotta sairaaloita, Tkl Mikael Paatela esitteli näyttelyn ja
damylainen Leena Riittinen kertoi sairaalaelämän arjesta, 47 osallistujaa.
5 (7)

MUSEOITA TUKEVA TOIMINTA
DAMY-LAHJOITUS
DAMY tukee Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon tavoitteita ja toimintaa. Konkreettisena
tukimuotona on varainhankinta museoille tehtävään vuosittaiseen lahjoitukseen, jota museo
pitää tarpeellisena.
Edellisen vuoden (2017, 6 000 euroa) lahjoitus kohdistui Designmuseolle (koululaisten
Designreissujen tukeminen). Sen avulla kehitettiin ja pilotoitiin uusia työpajakonsepteja sekä
toteutettiin vuoden 2018 aikana yhteensä 50 koululaisryhmän työpajaa.
Vuonna 2018 lahjoitus (6 000 euroa) kohdistui Arkkitehtuurimuseon Adoptoi piirustus -hankkeen
tukemiseen, erityisesti Suur-Merijoki-piirustusten konservointiin. DAMYn 31-vuotispäivää
(20.10.) juhlittiin 18.10. seminaarissa, jossa Arkkitehtuurimuseon kokoelmista kertoi Elina
Standertskjöld.
VAPAAEHTOISTYÖ – MUSEONYSTÄVÄTOIMINTA
DAMYn jäsenillä on mahdollisuus tukea ystävämuseoita omalla työpanoksellaan. Damylaisia on
museonystävätoiminnassa mukana kymmenkunta. Näkyvimmin museonystävät ovat olleet
mukana Design Clubissa, Designilloissa ja muissa yleisötapahtumissa sekä Taiteiden yön
yleisöpalveluapuna Designmuseossa.

HALLINTO
HALLITUS syyskokoukseen 29.11. saakka
Maire Mattinen, arkkitehti, puheenjohtaja
Lena Strömberg, sisustusarkkitehti, varapuheenjohtaja
Leena Maija Hurme, vuorovaikutuskonsultti
Jari Jetsonen, valokuvaaja
Jasmine Julin-Aro, muotitaiteilija
Leena Johansson-Rengen, markkinointikonsultti
Jatta Olin, sisustusarkkitehti
Kirsti Porttinen, sisustusarkkitehti
Merja Reijonen, viestintäkonsultti
Antti Wuorenjuuri, kauppatieteiden maisteri, taloudenhoitaja
Hallitus kokoontui 12 kertaa (Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon kokoustilat) ja piti yhden
sähköpostikokouksen.
HALLITUS syyskokouksesta 29.11. lähtien, suluissa hallituskauden pituus
Maire Mattinen, arkkitehti, puheenjohtaja (3 vuotta)
Lena Strömberg, sisustusarkkitehti, varapuheenjohtaja (1 vuosi)
Leena Maija Hurme, vuorovaikutuskonsultti (1 vuosi)
Pirjo Huvila, arkkitehti (2 vuotta)
Jari Jetsonen, valokuvaaja (2 vuotta)
Jasmine Julin-Aro, muotitaiteilija (1 vuosi)
Esa Laaksonen, arkkitehti (1 vuosi)
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Jatta Olin, sisustusarkkitehti (2 vuotta)
Anna Pirvola (2 vuotta)
Merja Reijonen, viestintäkonsultti (2 vuotta)
Yrjö Sotamaa, professori emeritus (1 vuosi)
Rahastonhoitaja Maija Taimi, FM
DAMY ry:n sihteerinä toimi Marina Johansson.
Uusi hallitus kokoontui kerran vuoden 2018 aikana.
TYÖRYHMÄT
Hallitus nimesi keskuudestaan viestintäryhmän, markkinointi- ja varainhankintaryhmän sekä
jäsenhankintaryhmän. DAMYn historian koostamisesta vastasi Merja Reijonen.
MUUT TOIMIJAT
Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Taina Mäkitalo ja toiminnantarkastajana oli Merja Autio,
varatoiminnantarkastajana Inka Tiittanen.

TALOUS
Yhdistyksen päärahoituslähde ovat jäsenmaksut. Tuloja on kertynyt myös muutamista
tutustumiskäynneistä sekä yritystuista.
Varainhankinta kattoi yhdistyksen toiminnan kulut.
Vuoden 2018 aikana käytettiin Museoviraston joulukuussa 2017 myöntämä apuraha
Ystävyyslataamo-hankkeeseen (15 000 euroa, tätä varten avattu erillinen tili Nordeaan).
Vuoden aikana haettiin useita apurahoja eri hankkeille, mutta niihin ei myönnetty avustusta:
•
•
•
•
•

Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto: DA-MIX-hanke
Alfred Kordelin säätiö: DA-MIX2019 LUOVIA KOHTAAMISIA -tapahtumasarja
Helsingin kaupunki, Taide- ja kulttuurirahoitus: MY-DA-hanke
Helsingin kaupunki, Taide- ja kulttuurirahoitus DAMY –STAGE nuoret esiin
Koneen Säätiö: DA –STAGE+

Vuoden 2019 aikana saadaan päätökset vuoden 2018 puolella OKM:lle ja MV:lle jätetyistä
hakemuksista:
• OKM:n Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustuksista on haettu
15 000 euroa DAMYn toimintaan vuodelle 2019.
• Museoviraston avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin
hankkeisiin vuodelle 2019, Askeleita uuteen museoon.
a
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