Naivistien Ystävät 2019
Toimintakertomus 2019
Hallitus
Heli Pirkkalainen pj.
Mauri Järvinen, sihteeri, jäsensihteeri ja rahastonhoitaja
Pirjo Kuosmanen
Tuula Lehtinen
Kari Räntilä
Juho Rännäli
Pirkko Valtonen
Birgit Viikari
Varajäsenet:
Pauli Joenperä
Riitta Räntilä

Kokoukset 2019
Yhdistyksen hallituksen kokous pidettiin kahvila Laurelille 11.3.2019. Hallituksen kokous oli
tulevaisuuden suunnittelukokous, missä pohdittiin tulevan kevään toimintaa ja säätiön
tukemismuotoja. Vuosikokous pidettiin 16.3. klo 14.00 Iittalassa, Naivismikeskuksen tiloissa.
Talkoot
Vuosi 2019 oli ensimmäinen vuosi jolloin Naivistit Iittalassa säätiö ei painattanut eikä postittanut
ollenkaan kutsukortteja. 17.5.2019 pidettyihin avajaisiin kutsuttiin sähköpostilla ja tämä kutsu
välitettiin myös ystäville. Naivistien Ystävät olivat säätiön apuna avajaisissa avustaen teosmyyntiä.
Kesänäyttelyn ”Uskalla iloita” avajaisten yhteydessä talkoissa oli mukana 8 ystävien aktiivijäsentä.
Ensimmäisenä näyttelyn aukiolopäivänä lauantaina 18.5.2019 Iittalassa pääsi seuraamaan myös
lasinpuhalluksen MM-kisoja ja antiikkimarkkinoille Iittalan lasitehtaan pihalle.
Näyttelyihin tutustuminen
Seppo Tammisen yksityisnäyttelyyn tutustuminen 16.3.2019 Iittalan Naivismikeskuksessa (mukana 7
jäsentä). 30.11.2019 yhdistyksen jäsenet kutsuttiin tutustumaan Naivismin talvi –näyttelyyn. Säätiön
asiamies Ulla Heinonen esitteli näyttelyn ja samalla jäsenet pääsivät tutustumaan Iittalan
joulunavaukseen. Lasimäellä oli jouluaiheista ohjelmaa, joulupukki ja joulumuori olivat tavattavissa
ja paikalle oli tuotu myös karitsoja. (mukana 13 jäsentä)
Säätiön avustaminen
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat kesänäyttelyn avajaisten järjestelytoimiin perinteisesti hoitamalla
varattujen teosten merkitsemisen näyttelytiloissa avajaisten aikaan.
Säätiö on toivonut ystävien kehittävän avustusmuotojaan, joilla yhdistys voisi tukea säätiötä
paremmin. Talkoita ja tapahtumien järjestämistä on pohdittu, mutta vuodelle 2019 muita talkoita
lopulta järjestetty.

Kehittämistoiminta
Vuonna 2019 selvitettiin hitautta jäsenmaksujen pankkikirjauksissa eli syitä jäsenmaksusuoritusten
hitaaseen näkymiseen yhdistyksen tilillä. Jäsenhankintaa tehostettiin painamalla ilmoitus
Kulttuurihaitariin. Yhdistys päätti tukeakseen naivismin näkymistä hankkia ilmoituksen
Kulttuurihaitari-mainosjulkaisusta. Ilmoitukseen painettiin seuraavan vuoden jäsenkorttiin valitun
Eino Viikilän teoksen kuva ja ilmoituksella oli tarkoitus houkutella uusia jäseniä yhdistykseen.
Tiedotus
Tiedottaminen yhdistyksen asioista ja jäsenmaksujen laskutus hoidettiin Yhdistysavaimen kautta.
Yhdistyksen jäsenkirjeitä oli vuonna 2019 yhteensä kolme. Vuoden 2019 jäsenkortin kuvaksi valittiin
Marjaana Orkonevan maalaus. Layoutin teki Pirkko Pullinen-Valtonen.
Jäsenet
Jäsenmaksun maksoi vuonna 2019 yhteensä 74 jäsentä. Jäsenrekisterissä nimiä oli yhteensä 129.
Hallituksen jäsenet, perustajajäsenet ja muissa tehtävissä yhdistyksessä toimivien ei tarvinnut
vuonna 2019 maksaa jäsenmaksua. Jäsenmaksutuloa saatiin kerättyä 1480 euroa, mikä on 40 euroa
enemmän kuin edellisenä vuonna. Jokainen jäsen toimi Naivistit Iittalassa säätiön näyttelyiden
mainosviestin välittäjänä omassa kotikunnassaan ja ystäväpiirissään.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2019 henkilöjäseneltä 20 e, kannattavalta henkilöjäseneltä 60 e
ja yhteisöjäseneltä 150 e vuodessa.
Talous vuonna 2019
Vuoden 2019 lopussa yhdistyksen tilillä oli 4004,28e ja tilikauden tulos oli 385,30 euroa.
Jäsenmaksuista kertyi 1480 euroa (v. 2018: 1440 e, v. 2017: 1790 e, v 2016: 1405 e, v. 2015: 1740 e,
v. 2014:1280e).

