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VUOSIKERTOMUS 2020  
DAMY ry:n kevätkokous hyväksynyt 7.4.2021 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Design- ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry:n kevätkokous pidettiin Korona-pandemian takia ja 
oikeusministeriön antaman ohjeen mukaisesti vasta alkusyksystä 22.9.2020 Designmuseon auditoriossa 
Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Svinhufvud. Kokouksessa oli läsnä 15 damylaista. 
Yhdistyksen syyskokous oli 9.12.2020 etänä. Kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos ja DAMYn 
strategia 2021−2023. Kokouksessa oli läsnä 17 damylaista. 
 

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 2020 lopussa 582 jäsentä (577 vuoden 2019 
lopussa), joista 51 ainaisjäseniä.  

Yhdistyksen jäsenmaksut 2020 olivat:  
● vuosijäsenyys 35 euroa  
● kannattajavuosijäsenyys: henkilöjäsenyys 100 euroa,  yritys- ja yhteisöjäsenyys alkaen 350 euroa 
● nuorisojäsenyys 15 euroa. 

JÄSENEDUT 

Jäsenedut säilyivät entisellään. 

● ilmainen sisäänpääsy Designmuseoihin* ja Arkkitehtuurimuseoon. 
● kutsut näyttelyiden avajaisiin ja näyttelyiden ennakkoesittelyt. 
● 15 % alennus Designmuseon shopissa ja 10 % Designmuseon kahvilassa. 
● 10 % alennus Arkkitehtuurimuseon kirjakaupassa museon julkaisuista. 
● vierailut ja matkat kiinnostaviin muotoilu- ja arkkitehtuurikohteisiin. 
● luennot, juhlat ja muut tapahtumat. 
● mahdollisuus tukea museoita vapaaehtoistoiminnan monin eri muodoin. 
● mahdollisuus olla mukana kartuttamassa museoiden kokoelmia (ei toteutunut v. 2020). 
*) Designmuseo sekä Designmuseo Arabia, Designmuseo Iittala ja Designmuseo Nuutajärvi 

JÄSENYYDEN MARKKINOINTI 

Laadukkaat tapahtumat toimivat hyvinä kimmokkeina uusille jäsenille. Liittyminen tapahtuu sähköisesti 
kotisivujen välityksellä.  

DAMY näkyy myös museoiden verkkosivuilla ja tapahtumissa. DAMYlla on kaksi roll up -mainoskangasta, 
joita käytettiin DAMYn yleisötilaisuuksissa.  

Yhdistyksen verkkosivut ja avoin Facebook-ryhmä toimivat myös informaatiokanavina jäsenyyttä 
harkitseville. Monipuolisella tapahtumatarjonnalla ja ystävien suosituksella on suuri merkitys 
jäsenhankinnalle. 
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JÄSENKYSELY 

Vuoden 2019 lopussa järjestettiin jäsenkysely, johon vastasi 131 damylaista. Kyselyn tuloksia käytiin 
läpi vuoden 2020 ensimmäisissä hallituksen kokouksissa. Yleisenä huomiona todettiin: tyytyväisyys 
DAMYn toimintaa kohtaan oli korkealla tasolla, tapahtumia pidettiin tärkeinä, samoin vierailuja 
muotoilu- ja arkkitehtitoimistoihin. Toivottiin, että vierailut ja tapahtumat voisivat ajoittua työajan 
jälkeen, mieluiten iltatilaisuuksiin. Lisäksi jäsenistö nosti lukuisia ideoita tapahtumakalenteriin. 
  

VIESTINTÄ 

ULKOINEN VIESTINTÄ  

Verkkosivujen päivitystyöstä vastasi yhdistyksen sihteeri Marina Johansson. Kotisivujen sisältöä on 
monipuolistettu ja sitä on pidetty jatkuvasti ajan tasalla. DAMYn hallitus pyrki aktivoimaan SOMEn 
käyttöä, erityisesti DAMYn Facebookia. Yhdistyksen SOME-vastaavana toimi Maija Taimi.  

DAMYn hankkiman ZOOM-etätyökalun avulla on pidetty jäsenistölle useita etätilaisuuksia. Harjoittelija 
Henna Andersson on aktivoinut Instagramin käyttöä. DAMYlle on avattu myös YouTube-kanava, jonne 
on tallennettu muutamia yleisötapahtumia (A&DO, Saarismaljat ja strategiapalaveri). 

DAMYn hallituksen piirissä on toiminut erillinen viestintätyöryhmä Merja Reijosen johdolla. Aimo 
Katajamäki on valmistellut DAMYn graafisen ilmeen uudistamista. 

SISÄINEN VIESTINTÄ  

DAMY ry käyttää FloMembers -jäsenrekisteriä yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen. Kaikkien jäsenten 
toivotaan jättävän yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Näin voitaisiin vähentää paperipostitusten 
kuluja. 

Damylaisille on vuoden 2020 aikana tarjottu neljä etätapahtumaa ZOOM-työkalun avustuksella. 

Vuoden 2020 aikana jäsenet saivat 9 laajempaa jäsentiedotetta sekä lisäksi useita jäseninfoja 
sähköpostitse. Jäsensihteerin tehtäviä hoiti Marina Johansson. Itse tulostettava jäsenkortti lähetettiin 
jäsenille sähköpostitse ja postitse niille henkilöille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 
  

DAMYn SÄÄNNÖT, TIETOSUOJASELVITYS JA STRATEGIA 

DAMYn säännöt on hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 8.1.2018. Syyskokouksessa 9.12.2020  
sääntöjä (kohta9) muutettiin siten, että yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin voi 
osallistua myös tietoliikenneyhteyden välityksellä. 
Syyskokouksessa 9.12. hyväksyttiin myös DAMYn strategia 2021-2023. 
 

UUSI ARKKITEHTUURI- JA DESIGNMUSEO -HANKE 

DAMY on toiminnassaan edistänyt #uusimuseo -hanketta järjestämällä useita tilaisuuksia. DAMY ry:n 
tuki #uusimuseohankkeelle (6 000 euroa kohdennettuna museohenkilöstön 
vaikuttajaviestintäsparraukseen) luovutettiin museoille Ystävänpäivänä (14.2.2020). 
 
DAMY ry lähetti 15.3.2020 pääministeri Sanna Marinille, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle ja 
valtiovarainministeri Katri Kulmunille vetoomuksen uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon 
toteuttamisen puolesta. Vetoomus meni tiedoksi myös Valtioneuvostolle, opetus- ja 
kulttuuriministeriölle ja Helsingin kaupungille. 
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DAMY teki tunnetuksi Arkkitehtuuri- ja Designmuseon yhteistyönä toteutettavaa A&DO –hanketta 
videoimalla kaksi haastattelua (Leena Svinhufvud, Hanna Kapanen, Satu Silvanto ja Arja-Liisa Kaasinen), 
jotka ovat nähtävissä DAMYn YouTube –kanavalla. 
 
”Uusimuseomaljat” –tapahtumaperinnettä jatkettiin jälleen 20.8. Eliel ja Eero Saarisen syntymäpäivien 
merkeissä Päärautatieaseman Lippuhallissa. Teeman Mestarit ja kisällit puitteissa  Antti Nurmesniemen 
toimiston työskentelytapoja muistelivat Leena Valkamo ja Mirja Sillanpää. Katsottiin Rautatieaseman 
ravintolan avajaisfilmi (Nurmesniemi). Arkkitehti Viljo Revellin tuotannosta kertoi Jari Jetsosen 
valokuvien saattamana arkkit. Esa Laaksosen johdolla prof. Bengt Lundstén. Tuottaja Pepe Teirikari 
haastatteli Eric Saarista videon välityksellä. Musiikista vastasi  jazzpianisti Riitta Paakki. Myöhemmin 
Eric Saarinen vieraili DAMYn vieraana tutustuen samalla Eliel Saarisen Päärautatieasemaan Pirjo 
Huvilan johdolla. 
 

MUU TOIMINTA 

JÄSENREKISTERI JA ETÄTYÖKALU ZOOM 

Yhdistyksen käyttämän FloMembers -järjestelmän kautta hoidetaan mm. yhdistyksen laskutus, 
maksuliikenne, jäsentiedottaminen sekä tapahtumailmoittautumisten koordinointi.  

Yhdistyksellä on 82 jäsentä ilman sähköpostiosoitetta; heille jäsentiedote postitetaan paperitulosteena. 

DAMY ry hankki käyttöönsä ZOOM-sovelluksen lisenssin syyskuussa. Zoomin avulla on pidetty sekä 
hallituksen kokoukset,  yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset että eri tilaisuudet Korona-pandemian 
aiheuttamien rajoitusten aikana. 

KUNNIAJÄSENET JA VUODEN DAMYLAINEN 

DAMYlla on neljä kunniajäsentä: Jarno Peltonen, Eeva Pinomaa, Severi Blomstedt ja Kati Pöyry. Vuoden 
damylaiseksi valittiin vuonna 2017 Aki Eerikäinen ja vuonna 2019 valittiin vuoden damylaisiksi Leena 
Johansson-Rengen ja Kaija Kärpijoki. 

YHTEISTYÖVERKOSTOT  

Museonystäväyhdistysten (MYY) vuoden 2020 valtakunnallinen vuositapaaminen Loimaalla jouduttiin 
perumaan pandemian takia. MYY-verkosto on nimennyt johtoryhmän, joka pyrkii kehittämään 
verkostoyhteistyötä. DAMYa MYY-verkostossa on edustanut Pirjo Huvila, joka on ollut yhteydessä 
Ruotsin museonystäviin. Vireillä on Pohjoismainen yhteistyöhanke Museiföreningar i Norden / Anders 
Björklund, Ruotsi). 

DAMY ry on sopinut Tampereen Design- ja Arkkitehtuuriviikon (TAD week 2.-9.10.2020) kanssa 
yhteistyöstä. DAMY lahjoitti tapahtumakonseptiin liittyen idean rakennusjätteen työstämisestä 
linnunpesäksi. Hanke toteutettiin Tampereella 5.10.2020. 

DAMYn hallitus vieraili Virkki-säätiön tiloissa 20.2. (Merikannontie 3, Jarno Peltonen). 
DAMY ry:n edustajat osallistuivat Helsingin kaupungintalon viestinnän järjestämässä ”Aulan 
ystävänpäivässä” 14.2. Aulassa on mahdollista järjestää kansalaistapahtumia. 

HDW-yhteistyöstä keskusteltiin koskien Päärautatieaseman Lippuhallin / Kulttuurihallin 
käyttöä (Kari Korkman). 
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JÄSENTOIMINTA 

TAPAHTUMAT JA VIERAILUT 

Korona-pandemia iski maaliskuussa, jonka jälkeen kaikki DAMYn kevään ja kesän retket ja tapahtumat 
peruttiin. Loppukesästä voitiin järjestää erityisjärjestelyin muutama tapahtuma ja yksi retki, kunnes 
jälleen pandemia pakotti perumaan loppuvuoden live-tapahtumat ja tutustumiskäynnit. DAMY siirtyi 
virtuaalitapahtumiin zoomin välityksellä. 

● 23.1. Ennakkoesittely damylaisille, Hyvissä käsissä –näyttely Designmuseon Galleriassa, mukana 60 
damylaista.  

● 29.1. Kurkistus Kansallisopperan ja –baletin kulisseihin, oppaina Susanna Laurola ja Jaana 
Neuvonen-Sipilä, 29 osallistujaa (osallistujamäärä oli rajoitettu). 

● 14.2. Ystävänpäivä, Päärautatieaseman Kulttuurihallissa (ent. Lippuhalli),  Jukka Savolainen ja Arja-
Liisa Kaasinen, Petteri Kummala, Pirjo Huvila, keskustelu vapaaehtoistoiminnasta Leena 
Svinhufvudin johdolla, noin 100 osallistujaa. 

● 25.2. Ensimmäinen strategiatyöpaja hallituksen kesken Designmuseon neuvotteluhuoneessa, läsnä 
10 henkeä. 

● 26.2. Vierailu arkkitehti Jouni Kaipian ja graafikko Aimo Katajamäen (Aimonomia Oy) työhuoneissa, 
25 osallistujaa (osallistujamäärä oli rajoitettu). 

● 4.3. Vierailu Metropolian uudella kampuksella Myllypurossa, rakennuksen esitteli prof. arkkit. 
Rainer Mahlamäki ja lehtori Jorma Lehtinen kertoi koulutusohjelmista 48 osallistujaa. 

● 26.4. DAMYn 33-vuotissyntymäpäivää vietettiin etänä kukin kotonaan. Kotisivuilla julkaistiin DAMY-
kakku. 

● 20.8. Uusimuseo-maljat, Päärautatieaseman Lippuhallissa Saaris-synttärit teemana Mestarit ja 
kisällit, 77 osallistujaa. Tilaisuudesta koottiin video (Henna Andersson), joka on nähtävissä DAMYn 
YouTube-kanavalla. 

● 3.9. ennakkoesittely damylaisille Arkkitehtuurimuseon Vapaa kollektiivi sekä Another Generosity –
näyttelyyn, arkkit. Eero Lundén esitteli, 10 osallistujaa (koronarajoitus). 

● 22.9. DAMY ry:n kevätkokous Designmuseon auditoriossa Helsingissä, 15 osallistujaa. 
● 13.10. damylaisten strategiatyöpaja Designmuseon auditoriossa, alustajina Anna Valtonen, Ulla 

Teräs, Tytti Varmavuo-Häikiö ja Jouko Koskinen, 10 osallistujaa. Tilaisuudesta video DAMYn 
YouTube-kanavalla. 

● Kesä 2020 DAMY Talks, kaksi jaksoa zoom-haastatteluja aiheena A&D Oppimiskeskusta. Kaksi 
videota DAMYn YouTube-kanavalla. 

● 20.10. Retki Kirkkonummen keskiaikaiseen Pyhän Mikaelin kirkkoon ja uuteen kirjastoon FYYRIin, 
esittelijät kirjastonjohtaja Margareta Kull-Poutanen ja arkkit. Jukka Mäkinen /JKMM, 22 osallistujaa. 

● 3.11. Etäluento damylaisille, arkkitehti Esa Laaksonen kertoi kirjastaan Else Aropaltio, arjen 
arkkitehti. 37 osallistujaa.  

● 9.12. DAMY syyskokous etänä,17 osallistujaa. 
● 16.12. damylaisten etäpikkujoulu, teemana japanilaisuus. Mukana Jari Jetsonen, Yrjö Sotamaa, 

Harri Koskinen ja Ville Kokkonen / IWATEMO-projekti sekä Elina Standertskjöd/Kaija ja Heikki Sirén 
–näyttely. 48 osallistujaa. 

 
Vuoden aikana (30.3. -30.11.) damylaisille tarjottiin DAMYn kotisivuilla viikottain vaihtuva nk. 
”viikkovisa”,  jossa arvuuteltiin valokuvien perusteella arkkitehtuurikohteita ja designesineitä 
suunnittelijoineen. Joulukuussa 1.-24.12. DAMYn kotisivuilla oli päivittäin vaihtuva joulukalenteri, jossa 
piti tunnistaa rajattujen kuvien esittämiä arkkitehtuurikohteita ja designesineitä. Jari Jetsonen yhdessä 
Marina Johanssonin kanssa vastasi sekä visan että joulukalenterin kokoamisesta. 

DAMYn YouTube -kanavalla on nähtävissä yhteensä kolme videotaltiointia DAMYn tapahtumista. 
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MUSEOITA TUKEVA TOIMINTA 

VAPAAEHTOISTYÖ – MUSEONYSTÄVÄTOIMINTA 

DAMYn jäsenillä on mahdollisuus tukea ystävämuseoita omalla työpanoksellaan. Valitettavasti Korona-
pandemia esti laajemman yhteistyön museoiden kanssa. Suunnitteilla on ollut paitsi Designvintillä 
tapahtuva arkistoaineiston digitointi, myös damylaisten mahdollinen toiminta A&DO  
Oppimiskeskuksen kehittämisessä. 

 

HALLINTO 

 
HALLITUS syyskokouksesta 13.11.2019 lähtien syyskokoukseen 9.12.2020 (suluissa kauden 
järjestysnumero ja kesto) 

Maire Mattinen, arkkitehti, (1. kausi /syyskokous 2018- syyskokous 2021) 
Isa Kukkapuro-Enbom, muotoilija, varapuheenjohtaja (1. kausi /13.11.2019-syyskokous 2021) 
Pirjo Huvila, arkkitehti (1. kausi / 29.11.2018-9.12.2020) 
Jari Jetsonen, valokuvaaja (1. kausi / 29.11.2018-9.12.2020) 
Aimo Katajamäki, graafikko (1. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Jatta Olin, sisustusarkkitehti (1. kausi/29.11.2018-9.12.2020) 
Anna Pirvola, FM (1. kausi/29.11.2018-9.12.2020) 
Merja Reijonen, viestintäkonsultti (1. kausi/29.11.2018-9.12.2020) 
Yrjö Sotamaa, professori emeritus (2. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Lena Strömberg, sisustusarkkitehti (2. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Jutta Ylä-Mononen, sisustusarkkitehti (1. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
 
Maija Taimi, rahastonhoitaja 
Marina Johansson, sihteeri 

HALLITUS syyskokouksesta 9.12.2020 lähtien vuoden 2021 syyskokoukseen (suluissa kauden 
järjestysnumero ja kesto) 

Maire Mattinen, arkkitehti, (1. kausi /syyskokous 2018- syyskokous 2021) 
Isa Kukkapuro-Enbom, muotoilija, varapuheenjohtaja (1. kausi /13.11.2019-syyskokous 2021) 
Pirjo Huvila, arkkitehti (2. kausi / 9.12.2020- syyskokous 2022) 
Jari Jetsonen, valokuvaaja (2. kausi / 9.12.2020- syyskokous 2022 ) 
Aimo Katajamäki, graafikko (1. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Jatta Olin, sisustusarkkitehti (2. kausi/9.12.2020- syyskokous 2022) 
Outi Raatikainen, liikkeenjohdon konsultti, arkkitehti (1. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Merja Reijonen, viestintäkonsultti (2. kausi/9.12.2020-syyskokous 2022) 
Yrjö Sotamaa, professori emeritus (2. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Lena Strömberg, sisustusarkkitehti (2. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Jutta Ylä-Mononen, sisustusarkkitehti (1. kausi/13.11.2019-syyskokous 2021) 
Maija Taimi, rahastonhoitaja 
Marina Johansson, sihteeri 

Hallitus kokoontui 13 kertaa vuoden 2020 aikana.  
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TYÖRYHMÄT 

Hallitus nimesi keskuudestaan tapahtumatyöryhmän, varainhankinta- ja markkinointiryhmän sekä 
viestintäryhmän. DAMYn historian koostamisesta vastasi Merja Reijonen. 

MUUT TOIMIJAT 

Yhdistyksen jäsensihteerinä toimi Marina Johansson ja rahastonhoitajana Maija Taimi. 

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti tilitoimisto Estante Oy (Heli Vikgren) ja toiminnantarkastajana oli Merja 
Autio, varatoiminnantarkastajana Inka Tiittanen. 

Syyskokouksessa 15.12.2020 valittiin vuoden 2021 toiminnantarkastajaksi Antti Wuorenjuuri ja 
varatoiminnantarkastajaksi Kati Pöyry. 

Lisäksi yhdistyksen harjoittelijana toukokuusta lokakuun loppuun toiminut Henna Andersson (HUMAK/ 
viestinnän oppijakso) koordinoi ja kuvasi useita tilaisuuksia YouTubeen ja opasti damylaisia 
etäyhteyksien käyttöön. 

TALOUS 

Yhdistyksen päärahoituslähde ovat jäsenmaksut. Yritysjäsenmaksutuloja ei ollut vuonna 2020. 

Vuoden aikana  laadittiin useita apurahahakemuksia, joista myönteisen päätöksen loppuvuodesta sai 
”Historiallisia Innovaatiokohtaamisia DAMY Talks2021” -hanke. Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi 
vuonna 2021 toteutettavalle hankkeelle 10 000 euron apurahan.   

Varainhankinta kattoi yhdistyksen toiminnan kulut.  

 

 
 

 


