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Toimintakertomus 2011
1. Yleistä
Vuosi 2011 oli yhdistyksemme juhlavuosi. Kymmenvuotisjuhla pidettiin Karjalatalolla 6.3.2011.
Anna-Liisa Tenhunen piti hienon juhlaesitelmän yhdistyksemme 10-vuotistaipaleesta. Yläsalissa oli
tupa täynnä (120 henkilöä) kuuntelemassa itkukonserttia.
Mainittakoon että yhdistyksemme voitti ensimmäisen sijan Karjalan Liiton toimintakilpailun
sarjassa Muut Seurat.
Yhdistyksemme alusta lähtien toimineelle puheenjohtajalle, Pirkko Fihlmannille, luovutettiin
Karjalan Liiton kultainen ansiomerkki.
Itkuohjaajakurssin suorittaneet ovat toimintavuoden aikana pitäneet itkukursseja.
Itkuohjaajakurssin suorittaneet muodostivat toimintaryhmän nimeltä muinaistulokkaat, mikä on
kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Äänellä Itkijät ry:n jäsenet ovat olleet näkyvästi esillä julkisuudessa, radiossa, televisiossa ja
lehdistössä.
2. Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Karjalatalon yläsalissa 6.3.2011. Vuosikokoukseen
osallistui 20 yhdistyksemme jäsentä. Korjattujen sääntöjen mukaan hallitukseen valittiin viisi
varsinaista ja kolme varajäsentä. Puheenjohtajana jatkoi Pirkko Fihlman.
Hallitus on vuoden aikana kokoontunut neljä kertaa.
Yhdistyksemme vuoden 2011 hallituksen kokoonpano oli seuraava: puheenjohtaja Pirkko Fihlman,
varapuheenjohtaja Tuomas Rounakari. Varsinaiset jäsenet: Tiina-Susanna Hirvonen, Heikki
Laitinen, Galina Misharina, Eila Stepanova. Varajäsenet: Karoliina Kantelinen, Helena Miettinen ja
Sinikka Vaara. Rahastonhoitajana ja yhdistyksen sihteerinä on toiminut Ensio Fihlman.
Yhdistyksemme kotisivuista ”Itkuvirsi.net” on vastannut Päivi Peittola. Ruotsin yhteyshenkilönä on
toiminut Eila Pöllänen. Toiminnan tarkastajina ovat toimineet Karin West ja Tuula-Onta Malmivuo,
varalla Raija Rekola ja Eeva Puolimatka.
3. Jäsenistö
Yhdistyksessämme on ollut jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 68 kpl, joista ainaisjäseniä on 2.
Kunniajäsenemme on Sandra Stepanova. Yhdistyksemme on Karjalan Liiton jäsen.
Toimintavuoden aikana yhdistyksemme jäsenille tehtiin kyselytutkimus, jonka avulla pyrimme
selvittämään jäsentemme toimintaa itkuvirsisaralla. Äänellä Itkijät ry:n laatimaa kyselytutkimusta
hoitaa Merituuli Vuorikoski. Tutkimus jatkuu vielä vuoden 2012 aikana.
Yhdistyksemme jäsenkunnan piirissä on noin 30 aktiivisesti esiintyvää äänellä itkijää ja noin 20
jotka pystyvät toimimaan itkukurssien kouluttajina.
Yhdistyksemme jäsenet asuvat eri puolilla Suomea, suurin osa Uudellamaalla. Jäsenistöä on myös
Hämeen ja Pohjanmaan alueella sekä Turun seudulla, Kymen läänissä, Keski-Suomessa, PohjoisKarjalassa ja jopa Oulun ja Rovaniemen korkeudella.
Jäsenkirjeitä on vuoden aikana lähetetty kolme.
4, Juhlavuoden toiminnasta
Kymmenvuotis-juhlakokouksen 6.3.2011 yhteydessä järjestettiin jäsenistölle juhlalounas.
Kymmenvuotisjuhlakonsertti oli julkinen ja siellä esiintyi 11 yhdistyksemme jäsentä.

4.1. Kurssit
Toimintavuoden aikana pidettiin 7 itkukurssia, joihin osallistui 69 osanottajaa sekä 3 jatkokurssi
joihin osallistui 16 osanottajaa.
Toimintavuoden aikana rikottiin 1000 kursseille osallistuneen rajapyykki.
Yhdistyksemme on järjestänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 84 itkukurssia yli 40 eri
paikkakunnalla ja näille kursseille on näinä vuosina osallistunut yhteensä 1025 henkilöä.
Muinaistulokkaat ovat, jatko-opintomielessä, kokoontuneet 7 kertaa.
Paikalla on ollut kullakin kokoontumiskerralla 7-8 itkuohjaajaa.
Yhdistyksemme uusina itkukouluttajina ovat toimineet Tiina-Susanna Hirvonen, Tuula-Onta
Malmivuo, Susanna Aarnio, Päivi Peittola, Liisa Isotalo ja Minna Hokka.
4.2 Luennot ja esitelmät
Anna-Liisa Tenhunen esitti 10-vuotisjuhlakokouksessa erittäin hienon katsauksen yhdistyksemme
toiminnasta kymmenen vuoden aikana.
Yhdistyksemme jäsenet ovat pitäneet esitelmiä, luentoja ja konsertteja kymmenessä eri
tilaisuudessa, joihin on osallistunut yli 500 henkilöä.
Eila Stepanova ja Galina Misharina ovat jatkaneet itkuväitöskirjojen tekemistä yliopistossa.
Karoliina Kantelinen tekee itku- ja joikuväitöskirjaansa Sibelius-Akatemiassa.
Jim Wilce on jatkanut itku-tutkimuksiaan Arzionan yliopistossa.
Tuomas Rounakari on koonnut itkulevyyn tulevan materiaalin. Itkulevyn arvioidaan valmistuvan
vuoden 2012 aikana.
5. Lehdistö radio ja televisio
Yhdistyksemme on saanut kiitettävällä tavalla julkisuutta lehdistön, radion ja television kautta.
Lehdistä mainittakoon Karjalainen, Helsingin Sanomat, Savon Sanomat, Salam-lehti sekä
paikallislehtiä.
6. Talous
Yhdistyksemme talous pyöriin noin 1000 euron molemmin puolin. Yhdistyksen päätulot
muodostuvat jäsenmaksuista 20/jäsen. Konserttituloilla on katettu konserttimenot. Suurimmat
menoerät ovat: Karjala Liiton jäsenmaksut, kirjanpito, kotisivun virustorjunta sekä pankki ja
toimistokulut. Kurssit ovat maksaneet itse itsensä. Avustuksia emme ole saaneet.
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat talkoohengessä hoitaneet toimistoyöt kotonaan.
Vuoden tilinpäätös osoittaa vastattavaa 31.12.2011 - .
Lopuksi
Kiitämme yhdistyksen jäseniä aktiivisesta toiminnasta itkuvirsien ja äänellä itkemisen saralla.
Äänellä Itkijät ry.
Hallitus

