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JOHDANTO

ÄÄNELLÄ ITKIJÄT RY.N TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET

ÄÄNELLÄ ITKIJÄT RY. on vuonna 2001 perustettu, valtakunnallisesti toimiva Karjalan 

Liiton itsenäinen jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki. Säännöllisen toiminnan 

kiinteänä paikkana on vuosien mittaan pidetty Karjalan Liiton ylläpitämää Helsingin 

Karjalataloa. Muualla Suomessa toiminta painottuu kursseihin. Vuodesta 2018 säännöllistä

toimintaa on alettu kehittää myös Joensuussa. 

Äänellä itkijät ry. vaalii, elvyttää ja tekee tunnetuksi karjalaisen itkuvirren eli äänellä itkun 

perinteitä nykypäivän Suomessa. Yhdistyksen kaiken toiminnan ja tiedonvälityksen 

lähtökohta on karjalaisen itkuvirsiperinteen kunnioittava vaaliminen sekä perinnetiedon 

kokemuksellisen ja omakohtaisen ymmärryksen lisääminen. Toiminnan tavoite on tehdä 

kaikille kiinnostuneille mahdolliseksi itkuvirsiperinteen uudelleenlöytäminen.

Yhdistyksessä ajattelemme, että perinteiden ymmärtäminen ja niiden rakentuminen osaksi

elävää yhteisöä auttaa meitä juurtumaan omaan elämään ja edistämään inhimillisen 

yhteiskunnan ja yhteisöllisyyden kehitystä. Elävä äänellä itkun perinne voi parhaillaan 

rikastuttaa ja palvella myös nykyisen vuosituhannen sukupolvien henkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia sekä muotoutua nykyitkijöiden persoonalliseksi ilmaisumuodoksi.

Tavoitteensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää erimuotoisia tilaisuuksia, luentoja, 

seminaareja, kursseja, yhteisötoimintaa ja konsertteja. Yhdistys jakaa ja edistää 

karjalaiseen ja itämerensuomalaiseen itkuvirsikulttuuriin liittyvää perinnetietoa toimintansa 

sekä omien nettisivujen ja julkaisujen välityksellä. Yhdistys tekee yhteistyötä eri toimijoiden

ja yhteisöjen kanssa perinnetyön, taiteen, tutkimuksen, harrastetoiminnan ja vapaan 

sivistystyön kentällä.



YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2020

KURSSITOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET

Kurssitoiminta pitää sisällään peruskurssit, jatkokurssit ja itkupiirit sekä itkuohjaajien 

vertaistoiminnan ja ohjaajakoulutuksen kehittämisen. Yhdistys järjestää omia sekä eri 

tahojen kanssa yhteistyössä toteutettavia kursseja.

Yksittäisten jäsenten omista kursseista voidaan tiedottaa yhdistyksen nettisivuilla ja 

Facebookissa.

Itkuohjaajien vertaistoiminnan kehittäminen jatkuu.

Uuden itkuvirsiohjaaja-koulutuksen suunnittelu jatkuu.

Säännöllisen itkupiiritoiminnan kehittäminen jatkuu.

Englanninkielisen peruskurssin suunnittelu seuraavalle toimintakaudelle.

Helsingin Karjalatalon yleisötilaisuudet jatkuvat 2-4 kertaa vuodessa. 

Tilaisuus voi olla esim. luento, alustus ja keskustelu tai konsertti.

Muita yleisötilausuuksia toteutetaan tilanteen mukaan.

Jäsenilta kerran vuodessa syksyllä.

Osallistuminen Karjalan Liiton Taiteiden Yön tapahtumaan omalla ohjelmalla.

Kansainvälinen yhteydenpito jatkuu. 

20 – v JUHLAVUODEN 2021 SUUNNITTELU

Juhlavuositoimikunta suunnittelee, hakee rahoitusta ja toteuttaa tai suunnittelee 

varainkeruuta juhlavuoden ohjelmaa varten.

Yhdistys hakee rahoitusta myös Anna-Liisa Tenhuselta tilaamansa tutkimuksen 

toteutumiseen.

KEHITTÄMISHANKE

Yhdistys hakee Museoviraston rahoitusta kehittämishankkeelle, jossa kärkenä ovat 

koulutustoiminta ja yhdistyksen arkistomateriaalin kokoaminen ja järjestäminen.


