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Katsaus vuoteen 2020
Vuonna 2020 elettiin koronaviruksen vuoksi erilaista vuotta yhdistyksessä. Naivistit Iittalassa säätiön
kesänäyttelyllä ei esimerkiksi ollut avajaisia ja näyttelyn aikanakin yleisöjen samanaikaista
saapumista piti rajoittaa näyttelytiloissa. Erikoisjärjestelyistä huolimatta kesänäyttely saavutti
yleisötavoitteensa ja kesänäyttely onnistui keräämään liki 17000 asiakasta ja teosmyyntikin sujui
mallikkaasti. Kiitos myös ystäväyhdistyksen jäsenille näyttelyn markkinoimisesta.
Avajaisten sijaan Naivistit Iittalassa teosmyyntiä hoidettiin yksityiskäynneillä näyttelyssä. Ennen
kesänäyttelyn näyttelyn Villi, vapaa ja värikäs avautumista asiakkaat saivat halutessaan varata
yksityisiä tutustumiskäyntejä näyttelyyn. Varauksia pystyi tekemään Naivistit Iittalassa -verkkosivulla
olevasta linkistä ja yhdellä varauksella pääsi maksimissaan neljä henkilöä kerrallaan näyttelytiloihin.
Vuonna 2020 Naivistien Ystävillä ei ollut roolia säätiön teosmyynnissä. Yhdistys ei siis ollut mukana
avajaisjärjestelyissä, mutta yhdistyksen hallitus kävi omalla yksityisvierailulla tutustumassa
näyttelyyn ennen näyttelyn avaamista yleisölle.
Näyttelyihin tutustuminen
Naivistien Ystävät järjesti jäsenille yhteisiä opastettuja ryhmäkäyntejä Naivistit Iittalassa kesänäyttelyyn. Ensimmäinen yhteinen tilaisuus oli keskiviikkona 1.7.2020 (7 osallistujaa) ja toinen
sunnuntaina tilaisuus tarjottiin 9.8.2020.
Talvinäyttely Naivismin talvi oli avoinna 1.11.2020-26.3.2021 viikonloppuisin. Tähän näyttelyyn
ystäviä kannustettiin tutustumaan omatoimisesti, koska koronarajoitukset olivat edelleen voimassa.
Tiedotus
Jäsenmäärää lisätäkseen yhdistys kokeili mainostaa jäsenyyttä varaamalla ilmoituksen
Kulttuurikiikarissa vuonna 2019. Mainoslehtinen tavoitti Iittalan kesänäyttelyissä vierailevat ja sitä
jaettiin laajasti useissa kohteissa muuallakin. Ilmoitus tuotti yhdistykseen yhtensä muutaman uuden
jäsenen. Ilmoituksessa oli sama kuva, mikä oli myös vuoden 2020 Naivistien Ystävien jäsenkortissa,
Eino Viikilän hilpeästä koira-aiheisesta keramiikkaveistoksesta.

Naivistien Ystävät -yhdistyksessä on jäseniä eri puolilla Suomea ja jäsenet toimivat tärkeänä
viestinviejänä omissa verkostoissaan rohkaisten vierailijoita piipahtamaan Iittalassa pandemiasta
huolimatta. Säätiön järjestämässä näyttelyssä turvallisuudesta huolehdittiin koko kesän ajan
vastuullisesti ja kokoontumisrajoitusten aikana rohkaisulla oli erityisen tärkeä merkitys.
Kokoukset
Vuosikokous 2020 korvattiin koronatilanteesta johtuen ajankohtaisella viestinnällä ja vuoden 20192020 sama hallituksen kautta jatkettiin kaudelle 2020-2021 kunnes jälleen päästiin pitämään
yhdistyksen vuosikokous vuonna 2021.
Jäsenet
Vuoden 2020 jäsenluettelossa oli 132 nimeä. Jäsenistä 51 asui Hämeenlinnan alueella.
Pääkaupunkiseudulla asui 32 jäsentä, joista Helsingissä 19, Espoossa 10 ja Vantaalla 3. Paljon jäseniä
asui myös Pirkanmaalla, heistä Tampereella asui 9 ja Pirkkalassa 2 jäsentä. Turun seudulla asui 4 ja
Lahdessa 2. Tämän lisäksi useita jäseniä asui pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Jäsenmaksun maksoi
vuonna 2020 yhteensä 64 henkilöä huolimatta erikoisesta vuodesta, jolloin yhdistyksellä ei ollut
juurikaan toimintaa.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2020 henkilöjäseneltä 20 e, kannattavalta henkilöjäseneltä 60 e
ja yhteisöjäseneltä 150 e vuodessa.
Talous
Jäsenmaksuista kertyi vuonna 2020 hieman vähemmän kuin tavallisina vuosina. Jäsenmaksun maksoi
64 jäsentä, eikä maksamatonta jäsenmaksua ei toimintavuonna myöskään karhuttu, koska kaikilla ei
ollut mahdollisuutta jäsenyydestä hyötyä poikkeusvuotena. Jäsenmaksutuotot: 2020: 1280 e, 2019:
1480 e, v. 2018: 1440 e, v. 2017: 1790 e, v 2016: 1405 e, v. 2015: 1740 e, v. 2014:1280e).
Naivistien Ystävien talous oli vuoden 2020 loppuessa hyvä, mikä mahdollistaa vuodelle 2021
monenlaista toimintaa ja antaa hyvät eväät jatkoon.

