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DAMY RY:N TARKOITUS JA SÄÄNNÖT 

 
Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry:n – Desingmuseets och 
Finlands Arkitekturmuseums Vänner Damy rf:n juuret ovat vuodessa 1987, jolloin 
perustettiin Taideteollisuusmuseon ystävät ry. Nimi on vaihtunut museoiden 
nimenmuutoksen myötä ja nykyään ystävämuseoita on yhden sijaan kaksi. 
Voimassa olevat säännöt on päivätty 11.3.2021. Jäseniä yhdistyksellä on yli 500. 
Yhdistyksen toiminta ja työ perustuvat täysin vapaaehtoisuuteen. 
 
Yhdistyksen tarkoitus on kirjattu yhdistyksen sääntöihin: 
 

• tehdä suomalaista arkkitehtuuria ja muotoilua tunnetuksi 
• tukea Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon toimintaa  
• lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta  

Sääntöjen mukaan yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä yhteistyötä 
Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon kanssa sekä tekemällä vapaaehtoistyötä 
museoiden hyväksi monin eri tavoin: 

• järjestämällä luentotilaisuuksia 
• järjestämällä tutustumiskäyntejä 
• tiedottamalla 
• antamalla lausuntoja 
• järjestämällä illanviettoja ja 
• muilla tavoilla saavuttaakseen tarkoituksensa  
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DAMY RY:N ARVOT, VISIO JA STRATEGIA 2023 
 
DAMY ry:n toiminnan suunnittelua ohjaavat syyskokouksessa, joulukuussa 2020 
hyväksytyt visio ja strategia, jotka perustuvat sääntöihin, arvoihin ja näkemykseen 
toimintaympäristön muutoksista. 
 
DAMY ry:n arvot ovat: 
 

• avoimuus 
• vastuullisuus 
• aktiivisuus 

DAMY VISIO 2023: DAMY ry on arkkitehtuurin ja muotoilun ystäviä yhdistävä, 
inspiroiva ja kantaaottava yhteisö, joka tukee uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon 
toteuttamista.  
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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
 

Hallituksessa toimivat työryhmät toteuttavat vuotuiset hankkeet ja aktiviteetit. 
Työryhmiä perustetaan kulloisenkin tarpeen mukaan ja niihin osallistuvat kaikki 
hallituksen jäsenet, kukin kiinnostuksensa, asiantuntemuksensa ja 
mahdollisuuksiensa perusteella. Pysyväisluontoisia työryhmiä vuonna 2023 ovat:  
 

• Uusi Museo 
• Tulevaisuus- ja Viestintäryhmä 
• Tutustumismatkat 
• Muut tapahtumat 
• Museoiden ystävyysyhdistykset Suomessa 
• Varainhankinta  

  
ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU TUNNETUKSI  
 

• Vaikutamme yleiseen mielipiteeseen uusi arkkitehtuuri- ja 
designmuseohankkeen edistämiseksi. 

• Verkostoidumme alan toimijoiden ja vaikuttajien kanssa ja kutsumme 
DAMYn kokouksiin alan vaikuttajia. 

• Hankkeiden ja tapahtumien myötä aktivoimme nuoria, esim. yhteistyö ja 
tapahtumat yhdessä alan oppilaitosten kanssa. 

• Kiinnitämme tapahtumissamme huomiota monikulttuurisuuteen ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Järjestämme kaikille avoimia virtuaalisia 
DAMY Talks / HH-tilaisuuksia 4 kertaa vuodessa. 

• Kehitämme MYY-verkoston kanssa uusia toimintamalleja 
museonystäväyhdistyksille. Osallistumme valtakunnallisiin tapaamisiin v 
2023. 

• Toteutamme tapahtumia ja projekteja, jotka osin ovat avoimia muillekin 
kuin damylaisille. 

• Järjestämme temaattisia työpajoja ja ideointipalavereja. Työryhmiin 
kutsutaan jäsenistöä. 

• Jatkamme DAMY ry:n tarinan/historian kirjoittamista ja tallentamista. 

 
TUKI UUDEN ARKKITEHTUURI- JA DESIGNMUSEON KEHITTÄMISELLE 
 

● DAMYn järjestämissä hankkeissa, tapahtumissa ja viestinnässä teemme 
näkyväksi uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota. Kiinnitämme huomiota 
erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja viestintään.  

● Korostamme toiminnassamme ystävämuseoiden yleisösuhteen 
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kehittämistä ja asiakaskunnan odotusten kartoittamista. Pyrimme 
laajentamaan museoiden asiakaskuntaa. 

● Osoitamme vuoden 2023 tuen museoille uuden arkkitehtuuri- ja 
designmuseohankkeen kehittämiseen. Sovimme ystävämuseoiden kanssa 
tuen yksityiskohdista. 

● Tarjoamme vapaaehtoistoimintaa museoiden hyväksi, kuten kokoelmien 
digitointiapua, sparrausta ja ideointia museoiden kehittämishankkeisiin. 

● Tuemme ja kannustamme jäseniämme tukemaan museoita niiden 
toiminnassa.  

• Markkinoimme viestintäkanavissamme ystävämuseoiden näyttelyitä ja 
tapahtumia.  

• Teemme tunnetuksi uusimuseo -hanketta yhteisten tilaisuuksien ja 
viestinnän avulla.  

• Tiivistämme yhteistyötä ystävämuseoiden ja muiden museoita lähellä 
olevien organisaatioiden kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. 

• Tiedotamme jäsenille ystävämuseoiden damylaisille tarjoamista 
erityisopastuksista näyttelyihin etukäteen.  

• Tarjoamme mahdollisuuden tutustua museoiden henkilökuntaan ja 
arkityöhön. 

 
ARKKITEHTUURIN JA MUOTOILUN YSTÄVÄT DAMY-YHTEISÖN JÄSENINÄ 

 
• Tarjoamme mielenkiintoisia vierailuja ja tapaamisia, elämyksellisiä retkiä 

ja tutustumismatkoja. Esimerkiksi yksi Suomi-teemainen ulkomaan retki 
kerran vuodessa, kaupunkikävelyt, vierailut vanhoihin ja uusiin 
merkkirakennuksiin, vierailut arkkitehtuurin ja muotoilun alan 
yrityksissä. 

• Järjestämme opastettuja erillisvierailuja DAMYn jäsenille molempiin 
museoihin, yhdessä museoiden henkilöstön kanssa. 

● Järjestämme keskusteluja, seminaareja ja tapahtumia. 
● Järjestämme tapahtumia ja juhlia: ystävänpäivä 14.2., DAMYn vuosipäivä 

26.4., uusimuseo -maljat Eliel ja Eero Saarisen syntymäpäivänä 20.8., 
DAMY-päivä (rekisteröintipäivä) 20.10., pikkujoulu ym.  

● Otamme tapahtumissa huomioon nuorten kiinnostuksen kohteet.  
● Nostamme tilaisuuksissa esiin arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaisia 

haasteita. 
● Noudatamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita. 
• Kannustamme jäsenistöä mukaan yhdistyksen omiin työryhmiin ja 

muuhun toimintaan.   
• Juhlamme ovat avoimia damylaisten ystäville ”Tuo ystävä mukanasi” -

periaatteella. 
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VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI  
 

• Tiedotamme toiminnasta ja ohjelmasta yhdistyksen omissa 
viestintäkanavissa ja ystävämuseoiden viestinnässä. 

• DAMYn uudistetut kotisivut otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. 
• Kehitämme some-viestintää (Facebook, Twitter ja Instagram).   
• Muokkaamme DAMYn brändiä kiinnostavaksi (viestintä, jäsenpalvelut ja 

tapahtumatarjonta). 
• Lisäämme yhdistyksen tunnettuutta ja medianäkyvyyttä.  
• Ideoimme jäsenhankintakampanjoita.  
• Jäsenviestinnässä hyödynnämme FloMembers -järjestelmän 

ominaisuudet, tavoitteena viestiä pääosin sähköisin välinein. 
• Keskitymme alan ja DAMYn kannalta keskeisiin viesteihin ja teemoihin. 
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HALLINTO 

• Kevät- ja syyskokoukset järjestetään vuosittain ja niihin voivat osallistua 
kaikki jäsenet, myös etäyhteydellä. 

• Hallitus kokoontuu 5 – 8 kertaa vodessa. Kokouksiin voi osallistua 
etäyhteydellä. Hallituksen kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetään myös 
ystävämuseoiden johtajille ja yhteyshenkilöille.  

• DAMY ry:n käytännön toimintaa toteuttavat hallitus, sihteeri ja 
rahastonhoitaja.  

 
TALOUSSUUNNITELMA 
 

Seuraavan vuoden jäsenmaksut päätetään edellisen vuoden syyskokouksessa. 
Tuloarvion tasapainottamiseksi varsinaisen jäsenen jäsenmaksua korotetaan 40 
euroon. Vuoden 2022 syyskokouksen päätöksen mukaiset jäsenmaksut ovat 
vuonna 2023: 

• Varsinainen jäsen 40 euroa 
• Nuorisojäsen (alle 30 vuotta) 15 euroa 
• Henkilökannatusjäsen 100 euroa 
• Yhteisökannatusjäsen 350 euroa 
• Kunniajäsen, ei jäsenmaksua 

 
Varainhankintaa tehostetaan luomalla uusia verkostoja ja kehittämällä uusia 
toimintamuotoja, tavoitteena lisätä kannatusjäsenten määrää.  
 
Erillisille hankkeille ja projekteille haetaan toiminta- ja hankeavustuksia/-
apurahoja yhdistyksen toiminnan laajentamiseksi. 
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Budjetti 
2023 

Budjetti 
2022 

Toteuma 
2021 

Toteuma 
2020 

 Toteuma 9/2022 
(arvio) 

 

MENOT         

Museotoiminnan tuki / 
#uusimuseo-tukikampanja 6000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 

 
3000,00 

 

Jäsentiedotteet, jäsenkortit 
(viestintä) 500,00 1 500,00 399,43 811,16 

 
548,94 

 

Palkat ja palkkiot 4800,00 5 000,00 4 800,00 6 300,00  3600,00  

Henkilöstösivukulut 1000,00 1 000,00 204,63 1 042,69  637,69  

Jäsentilaisuudet ja 
kokoukset 1800,00 3 000,00 874,06 1 288,02 

 
242,55 

 

Toimistotarvike-, pankki- ja 
puhelinkulut 700,00 600,00 667,68 794,98 

 
520,63 

 

Postikulut 20,00 50,00 9,80 16,20  5,90  

Huomionosoitukset 300,00 350,00 280,66 264,87  264,56  

Kotisivut, jäsenrekisteri 900,00 1 000,00 805,21 842,40  747,74  

Matkakulut 200,00 300,00 170,00 0,00  0,00  

Muut kulut 80,00 200,00 120,00 45,00  20,00  

Kirjanpito- ja 
toiminnantarkastus 1200,00 1 000,00 936,20 1 279,68 

 
1280,92 

 

Historiallisia 
innovaatiokohtaamisia,  
DAMY Talks 2023 0,00 0,00 7 773,70 0,00 

 

0,00 

 

Yhteensä 17 500,00 20 000,00 17 041,37 18 685,00  -10868,93  
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TULOT                           

 
Jäsenmaksutulot 16000,00 

 
16 000,00 13 780,00 12 220,00 

 
13221,15 

                    

 Yritysjäsenmaksutulot 1500,00 2 000,00 0,00 0,00  0,00                     
 Jäsenmatkatuotot 5000,00 7 000,00 3 969,00 0,00  1990,00                     
 Muu varainhankinta 0,00 2 000,00 0,00 0,00  0,00                     
 Varainhankinta yhteensä 22 500,00 27 000,00 17 749,00 12 220,00  15211,15                     
                            
 Kulut                           
 Jäsenmatkakulut −5 000,00 −7 000,00 −3 930,45 −390,00  −3078,61                     
                            
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta                           
 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00                     
 Muut sijoitus ja rahoituskulut 0,00 0,00 −80,00 −80,00  −40,00                     
                            
 Yleisavustukset                           

 Jenny ja Antti Wihurin rahaston 
apuraha 0,00 0,00 10 000,00 0,00 

 
 

                    

                            
 Yhteensä 17 500,00 20 000,00 23 738,55 11 750,00  +12092,54                     
                            
 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 6 697,18 −6 935,00  +1223,61                     


