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Naivistien Ystävät ry 2016 

Yhdistyksen säännöt yhdistysrekisterissä  

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Naivistit Iittalassa -säätiön toimintaa sekä 

tukea säätiötä taidenäyttelyiden järjestämisessä sekä taideteosten hankkimisessa. Yhdistys 

edistää myös naivistisen taiteen ja erityisesti suomalaisen naivistisen taiteen tunnetuksi 

tekemistä, tutkimusta ja koulutusta sekä lasten ja nuorten taidekasvatusta.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 1. tekee yhteistyössä Naivistit Iittalassa -säätiön 

kanssa 2. järjestää naivistisen taiteen esittelyjä ja muita kulttuuritilaisuuksia sekä naivistista 

taidetta käsitteleviä luentoja, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia 3. järjestää 

jäsenilleen vierailuja ja tutustumismatkoja taidenäyttelyihin, -museoihin ja erilaisiin 

kulttuuritilaisuuksiin 4. toimii yhteistyössä muiden taidemuseoiden ja -säätiöiden 

tukiyhdistysten kanssa 5. harjoittaa ja tukee tutkimus- ja julkaisutoimintaa 6. hankkii 

käytettävissään olevilla varoilla taideteoksia Naivistit Iittalassa -säätiölle 7. myöntää 

mahdollisuuksiensa mukaan avustuksia ja apurahoja Naivistit Iittalassa -säätiön toimintaa 

edistäviin tarkoituksiin. Lisää yhdistyksen säännöistä voi lukea yhdistyksen verkkosivuilta. 

Toimintakauden kevät 2016-kevät 2017 hallitus 

Naivistien ystävät ry:n vuosikokous pidettiin 22.3.2016 Iittalan yhtenäiskoululla. 

Vuosikokouksen yhteydessä taiteilija, kirjailija Petra Heikkilä kertoi taiteestaan. 

Tilaisuudessa oli mahdollisuus myös hankkia taiteilijan kirjoja ja kortteja nimikirjoituksella 

varustettuna. 

 

Vuoden 2016 hallitukseksi nimettiin puheenjohtaja Heli Pirkkalainen, varapuheenjohtaja Kari 

Räntilä, sihteeri Juho Rännäli, jäsensihteeri Minna Arohonka (luopui tehtävästä 22.9.2016), 

retki- ja huvivastaava Irene Wai Lwin Moe, jäsen Birgit Viikari, varajäsen 1 Pirkko Pullinen-

Valtonen, varajäsen 2 Anne Laatikainen ja rahastonhoitajaksi kutsuttiin Mauri Järvinen. 

Hallitus kokoontui yhteensä 2 kertaa. Kokoukseen 25.4.2016 osallistuivat pj. Heli 

Pirkkalainen, Pirkko Pullinen-Valtonen, Anne Laatikainen ja Mauri Järvinen. Kokoukseen 

3.10.2016 osallistuivat pj. Heli Pirkkalainen, Kari Räntilä, Mauri Järvinen, Pirkko Pullinen-

Valtonen sekä etäyhteydellä Birgit Viikari. Kokouksessa myönnettiin tilinkäyttöoikeus 

puheenjohtajalle ja ero jäsensihteerille. 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä 

Jäsenmäärä kauden alussa oli 121 ja alkuvuonna 2017 jäseniä oli 123. Uusia jäseniä liittyi 

yhteensä 4 ja yhdistyksestä erosi yhteensä 2 jäsentä. Yhdistyksen jäsensihteeri Minna 

Arohonka päivitti osoite ja jäsenlistoja ajantasaiseksi alkuvuodesta 2016.  
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Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna henkilöjäseneltä 20 euroa ja jäsenmaksut olivat ainoa 

tulonlähde yhdistykselle.  

Toiminta 

Vuosi 2016 yleisesti  

Yhdistyksen viidentenä toimintavuonna toiminta keskittyi Naivistit Iittalassa näyttelyä 

tukevaan talkootyöhön ja näyttelyn tukitoimintoihin. Ne olivat avajaisiin osallistuminen ja 

näyttelytiloissa järjestetyt tapahtumat. Lisäksi yhdistys järjesti yhden retken, joka suuntautui 

Naivistit Iittalassa –näyttelyyn aikoinaan osallistuneen Inari Krohnin näyttelyyn Riihimäelle. 

Naivistit Iittalassa –näyttelyyn liittyvä talkootyö  

Yhdistyksen jäsenistä ilmoittautuneet vapaaehtoiset osallistuivat Naivistit Iittalassa –

näyttelyn avajaiskutsujen postittamiseen ja näyttelyn avajaisissa teosmyyntiin auttamalla 

varattujen taideteosten merkitsemisessä.  

Nämä ”täplittäjät” olivat avajaisten aikaan näyttelytilassa yleisön tavattavissa.  Ostajat 

ilmoittivat teosvarauksen täplittäjille, jotka merkitsivät varatut teokset. Asiakkaalle annettiin 

varauksesta kertova lomake, jonka kanssa hän pääsi tekemään ostosopimuksen teoksesta 

myyntipisteessä.  

Naivistien Ystävien perhepäivä lauantaina 6.8.2016.   

Loppukesästä ystävät tarjosivat taidekasvatusta järjestämällä Naivistit Iittalassa näyttelyssä 

perhepäivän.  Perhepäivänä oli mahdollisuus Naivistien Ystävien johdolla tehdä ”Omakuva 

koirana” ja ratkoa ystävien laatimia kuva-arvoituksia. Järjestelyihin osallistuivat Pirkko 

Pullinen-Valtonen, Pirjo Kuosmanen ja Heli Pirkkalainen. Työpajaan osallistui noin 15 

tekijää.  

Naivistien Ystävien Merenneitoja ja robotteja –työp aja sunnuntaina 21.8.  

Näyttelyn viimeisenä avoinna olo päivänä ystävät järjestivät toisen työpajan, jossa tehtiin 

yhteensä parikymmentä hahmoa, osa merenneitoa ja osa robotteja. Työpajan järjestelyyn 

osallistui Pirkko Pullinen-Valtonen, Pirjo Kuosmanen ja Juho Rännäli. 

Näyttelyretki Inari Krohnin näyttelyyn lauantaina 5 .11.2016  

Loppuvuodesta yhdistys teki jäsenmatkan Riihimäelle Inari Krohnin näyttelyyn. Järjestetylle 

retkelle, näyttelyopastukselle, yhteiselle kahvihetkelle ja lounaalle osallistui kaiken kaikkiaan 

14 henkeä. Retken järjestelyt hoiti ja matkaa emännöi yhdistyksen hallitusjäsen Irene Wai 

Lwin Moe. 

Jäsenviestintä  

Kaikille sähköpostinsa antaneille jäsenille on lähetetty vuonna 2016 yhteensä 5 jäsenkirjettä 

sähköisesti ja yksi paperilla Naivistit Iittalassa näyttelykutsujen yhteydessä. Jäsenmaksun 

maksaneille on toimitettu yhdistyksen jäsenkortti, jonka kuvassa vuonna 2016 oli Pirkko 
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Pullinen-Valtosen teos Sirkuksen vapaapäivä 2014 (Koko 38 x 46 cm. Akryyli + öljy 

maalauslevylle). 

Ystäväkirjeissä on ylläpidetty kiinnostusta Naivismiin ja Iittalaan. Kirjeissä on tiedotettu 

Naivistit Iittalassa näyttelyn tapahtumista ja kuulumisista, yhdistyksen työpajoista ja 

tapahtumista ja jäsenmatkasta.  

Yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yleisö ja yhdistyksen jäsenet saivat tietoa tapahtumista 

myös verkkosivujen http://www.naivistienystavat.fi kautta. Myös jäsenanomukseni pystyi 

täyttämään varkkosivuila. 

Vuoden 2017 keväälle  

Yhdistyksen toimintaa on suunniteltu kevätkaudelle yhdessä säätiön kanssa. Keväällä, jo 

ennen Iittalan näyttelyn avautumista, yhdistys järjestää matkan Raija Nokkalan Pilvilinna-

nimiseen taiteilija-ateljeehen. Nokkalan kohde sijaitsee Uudessakaupungissa. Valmisteilla on 

myös Naivistit Iittalassa 2017 -näyttelyyn liittyvää ohjelmaa. 

 



 Naivistien Ystävät ry toimintakertomus 2016 

Yhteystiedot 
 

 Nimi 

Heli Pirkkalainen; 

puheenjohtaja  

Puh. 050 3132207 

hellainen@gmail.com 

naivistienystavat@gmail.com 

 Nimi 

Juho Rännäli; 

sihteeri 

sihteeri.naivistienystavat@gmail.com 

Puh. [Puhelin] 

Faksi [Faksi] 

sihteeri.naivistienystavat@gmail.com 

 


