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kuva: Kia-Maria Aho, Rakkauden viljelijä. Teoskuva on vuoden 2017 jäsenkortin kuva. 
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Toimintakertomus 1.1.2017–31.12.2017 
YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ 

Naivistien Ystävät ry:n tehtävänä on tehdä tutuksi Naivistit Iittalassa -säätiön toimintaa sekä 

tukea säätiötä taidenäyttelyiden järjestämisessä ja taideteosten hankkimisessa. Yhdistys 

edistää myös naivistisen taiteen, erityisesti suomalaisen naivistisen taiteen tunnetuksi 

tekemistä, tutkimusta ja koulutusta sekä lasten ja nuorten taidekasvatusta. 

 

Naivistien Ystävät ry on perustettu 8.5.2012 Hämeenlinnassa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

1. tekee yhteistyötä 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 

 

Naivistien Ystävät ry 

Hallituksen osoite co: Heli Pirkkalainen, Hallituskatu 12 b, 13100 Hämeenlinna 

Laskut: Mauri Järvinen, Laukkulantie 8, 14500 Iittala 

Nettisivut: www.naivistienystavat.fi 

 

HALLITUS  

Hallinto 2017 

Vuoden 2017 hallitus: 

Puheenjohtaja Heli Pirkkalainen 

Varapuheenjohtaja Kari Räntilä 

Sihteeri ja jäsensihteeri Juho Rännäli 

Irene Wai Lwin Moe, jäsen 

Pirkko Pullinen-Valtonen, jäsen 

Birgit Viikari, jäsen 

Rahastonhoitaja Mauri Järvinen 

Varajäsenet 

Pirjo Kuosmanen, Anne Laatikainen 
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Hallitus vuodelle 2018 valittiin 3.4.2017. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 

Puheenjohtaja Heli Pirkkalainen 

Varapuheenjohtaja Kari Räntilä 

Sihteeri ja jäsensihteeri Juho Rännäli 

Tuula Lehtinen, jäsen 

Pirjo Kuosmanen, jäsen 

Pirkko Pullinen-Valtonen, jäsen 

Birgit Viikari, jäsen 

Rahastonhoitaja Mauri Järvinen 

Varajäsenet: 

Anne Laatikainen ja Irene Wai Lwin Moe 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Hallituksen 2017 kokouksia on pidetty 2 kappaletta, 16.02.2017 ja 13.3.2017.  

Yhdistyksen vuosikokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.4.2017 Nooran viinibaarissa. Paikalla 

oli 9 yhdistyksen jäsentä ja järjestäytymiskokous ma 8.5.2017.  

Yhdistyksen jäsenet 
Jäsenmaksuna oli 20 euroa.  Vuonna 2017 jäsenmaksun maksoi yhteensä 89, vapaajäseniä 

oli 18. Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen kunniajäsenet saivat jäsenyyden veloituksetta. 

Kaikkiaan yhdistyksen kirjoilla oli 130 eri henkilöä, joista 107 oli vahvistanut jäsenyytensä. 

2017 eronneita jäseniä oli toimintavuonna vuonna 6 ja uusia jäseniä vuoden aikana liittyi 10. 

Maksun suorittaneille postitettiin kutsu avajaisiin ja toimitettiin jäsenkortti. Ystäväyhdistyksen 

jäsenkortti oikeutti ilmaiseen sisäänpääsyyn näyttelyyn.  

Jäsenkortti 
Jäsenkortin suunnitteli Pirkko Pullinen-Valtonen ja kuvana oli Kia Ahon teos nimeltä 

Rakkauden viljelijä. 

TALOUS 

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu 

jäsenmaksuilla, joita saatiin kerättyä edellistä vuotta enemmän. Jäsenmaksutuloja on saatu 

yhteensä 1789,00 tilikauden tulos oli 416,06. 

TOIMINTA 

Talkootyö Naivistit Iittalassa säätiön hyväksi 
Ystävät osallistuivat Naivistit Iittalassa -näyttelyn avajaisjärjestelyihin kahdeksan henkilön 

talkoovoimin. Ystävien jäsenet päivystivät näyttelytiloissa ja avustivat myytyjen teosten 

merkitsemisessä. Jäsenet merkitsivät varatut teokset punaisella tarralla ja kirjoittivat myydyn 

teoksen tiedot asiakkaan varauskaavakkeeseen. 

Säätiön hyväksi työskenneltiin (8 x 3 tuntia = 24 henkilötyötuntia).  
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Talkootyö yhdistykselle 
Jäsenkorttien ja Naivistit Iittalassa näyttelyn avajaiskutsujen postitus tehtiin talkootyönä (6 

henkeä x 2 tuntia = 12 tuntia).  

Jäsenmaksujen laskutusta ja jäsenkorttien postituksen hoiti jäsensihteeri Juho Rännäli.  

TAPAHTUMAT 2017 

Luennot (Tavoite no 2) 

3.4.2017 ennen vuosikokouksen alkua kuultiin Nooran viinibaarin alakerran kokoustiloissa 

Marjukka Korhosen esitys ”Ympäristötaiteen mahdollisuuksista”.  

9 jäsentä osallistui.  

Marjukka Korhonen kertoi esimerkein onnistuneista ympäristötaideprojekteista ja 

alustavausta suunnitelmista mitä on kaavailtu tapahtuvaksi suomen kasvukäytävän alueelle. 

Hameenhinnan kaupunki sijoittuu Suomen kasvukäytävälle, joka kulkee Helsingistä 

Hämeenlinnan kautta Tampereelle. Tavoitteena on vetovoimaisen asuin- ja 

liikkumisympäristön kehittäminen sekä alueelle asuville, että niille, jotka arkisin liikkuvat 

kasvukäytävällä kuntarajojen yli. 

Ystävätapaaminen (Tavoite no 1) 
Joulun alla, 16.12.2017 järjestettiin ystävätapaaminen Naivistit Iittalassa joulunäyttelyyn. 

Tilaisuudessa tarjoiltiin glögiä, suklaata ja pipareita. Paikalle saapui 8 jäsentä. 

Taidekasvatus (Tavoite no 2) 
Toukokuussa järjestettiin lapsille mahdollisuus osallistua työpajaan Naivistit Iittalassa 

näyttelytiloissa teemalla ”Kissanpäivät”. Tilaisuus ei houkutellut paikalle ainuttakaan 

osallistujaa. 

Matkat (Tavoite no 3) 
Yhdistys tarjosi mahdollisuutta vierailla naivistitaiteilija Raija Nokkalan taidekeskuksessa 

nimeltä Pilvilinna. Matkalle ilmoittautui yhteensä Kahdeksan henkilöä, mutta viime hetken 

peruutusten vuoksi määrä kutistui vielä tästä ja 18.8. suunniteltu retki päätettiin perua. 

Julkaisutoiminnan tukeminen (Tavoite no 5 ja no 4) 
Yhdistys tuki naivistisen julkaisun tuottamista hankkimalla 20 kappaletta Irene Wai Lwin 

Moen teosta Figurative speaking - Contemporary Naive Art from Finland (2017). Teoksia 

luovutettiin Naivistit Iittalassa näyttelyyn myyntiin ja Naivistit Iittalassa säätiön hallitukselle ja 

pyrittiin myymään jäsenille hintaan10 e/kpl.  

Teoksista 5 kpl lahjoitettiin eteenpäin yhteistyötahoille, mm. säätiölle ja 3 kirjaa luovutettiin 

myyntiin Naivistit Iittalassa näyttelyyn ja 3 kpl myytiin. Kirjoja jäljellä 9 kpl. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen (Tavoite no 1) 
Ulkoinen tiedottaminen on keskittynyt Naivistit Iittalassa toiminnan mainostamiseen jäsenille 

ja se on hoidettu yhteistyössä Naivistit Iittalassa asiamiehen kanssa, oman verkkosivun 

(www.naivistienystavat.fi) välityksellä ja Naivistit Iittalassa näyttelytiloissa jaetuilla 

mainoksilla.  

Sisäinen tiedottaminen 
Sisäinen tiedottaminen ja laskutus on hoidettu pääosin sähköpostitse. Yhdistysten jäsenille 

postitettiin myös jäsenkirjeitä yhdistysrekisterin kautta. Jäsenkirjeissä kerrottiin Naivistit 

Iittalassa säätiön toiminnasta ja yhdistyksen tapahtumista. 
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Hankinnat (Tavoite 6) 

Toimintakaudeksi suunniteltiin osallistumista Naivistit Iittalassa säätiön taidekokoelman 

kartuttamiseen hankkimalla yhdistyksen vuotuisen nettovoiton hinnalla teoksia Naivistit 

Iittalassa näyttelystä, mikäli säätiö päättää ryhtyä kokoelman ylläpitäjäksi.  Tätä 

suunnitelmaa ei ole vielä laitettu toteen, koska Naivistit Iittalassa säätiön kokoelman 

perustamissuunnitelma olivat vielä kesken. 

 

Heli Pirkkalainen Juho Rännäli 

puheenjohtaja sihteeri 

 

 

 


