
Toimintakertomus 2022

1. Toimintavuoden 2022 yhteenveto

Yhdistys aktiivisine toimijoineen ja toimintamuotoineen elää eräänlaista uudelleen
järjestäytymisen aikaa.
Tämä lienee laajempikin tilanne suomalaisella järjestökentällä. Vapaaehtoisia tekijöitä on
yhä vaikeampi sitouttaa yhdistystoiminnan edistämiseen.

Yhdistyksen hallitus on keskustellut erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa monipuolista ja
helposti lähestyttävää toimintaa, myös etäyhteyksin tapahtuvia tilaisuuksi ja kursseja, jotta
yhdistyksen edustama itkuvirsi-asia olisi tavoitettavissa eri puolilla Suomea.

Vuoden 2022 kuluessa Äänellä Itkijät ry.n toiminta on saanut kiinnostunutta palautetta ja
yhteydenottoja sekä uusia jäseniä. Facebookin kautta sosiaalisessa mediassa yhdistyksen
julkaisuja seurataan ja itkuvirsiasia herättää laajasti kiinnostusta eri-ikäisissä ihmisissä,
joista suuri osa mainitsee omat juurensa karjalaisuuteen.

Yhteiskunnassa laajemminkin käytävä kulttuurisen omimisen keskustelu on ulottunut myös
itkuvirsitoiminnan yhteyteen. Myös Äänellä Itkijät ry.n toiminta on kohdannut suoraa
kritiikkiä ja kyseenalaistamista erityisesti niinsanottujen karjalaisaktivistien suunnalta.
Tähän liittyen Kalevalaseura ja Kyynelkanavat-hanke järjesti 20.5.2022 Joensuussa
paneelikeskustelun, johon myös Äänellä Itkijät ry.n istuva puheenjohtaja osallistui.
Aiheesta keskusteltiin myös yhdistyksen hallituksen sisällä omassa kokouksessa sekä
julkisesti yhdistyksen facebook-sivulla.

Kokouksessa yhdistyksen hallitus totesi, että on tärkeää kuulla erilaisia ääniä ja mielipiteitä
sekä olla valmis vuoropuheluun erilaisten näkökulmien kanssa. Kokouksessa todettiin, että
Äänellä Itkijät ry.n pääasiallinen tavoite on tarjota mahdollisuuksia nykypäivän ihmisille
löytää kokemuksellisia reittejä itkuvirsien äärelle. Yhdistyksen toiminnan yhtenä
tärkeimmistä tehtävistä nähtiin henkilökohtaisen itkupolun ja siinä toteutuvan ihmisyyden
tukeminen. Todettiin myös, ettei itkuvirsiperinnettä voi nimetä vain yhden rajatun
ihmisryhmän omaisuudeksi. Hallituksessa ei kuitenkaan haluttu lähteä voimakkaasti
politisoituvaan keskusteluun laajemmin mukaan vaan todettiin, että oma toiminta on paras
vastaus kritiikkiin.



Äänellä Itkijät ry.n jatkuvuuden kannalta on jatkossa tärkeää panostaa yhdistyksen
toiminnan tarkoituksen, sisältöjen ja toimintakulttuurin sisäiseen arviointiin.
Tärkeää myös pyrkiä edistämään rakentavaa vuoropuhelua erilaisten näkemysten,
toimintaperiaatteiden ja -muotojen välille.

Vuoden 2022 aikana Äänellä Itkijät ry.n jäsenistön piirissä tapahtuva itkuvirsitoimintaa on
jälleen koottu yhteen toiminnan tilastoon, joka on toimintakertomuksen liitteenä.
Tilastointi toteutettiin sähköisen kyselykaavakkeen avulla ja siihen ovat vastanneet
vapaaehtoisesti ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat vuoden aikana järjestäneet toimintaa ja
halunneet liittää sen osaksi yhteistä toiminnan tilastoa. Tilastointia pidetään tärkeänä,
koska se tuo näkyväksi ja laskettavaksi yhdistyksen piirissä toteutettavan työn
itkuvirsiperinteen saavutettavuuden hyväksi.
Äänellä Itkijät ry. on yksi näkyvä osa itkuvirsitoiminnan kenttää Suomessa ja yhteisönä
ainutlaatuinen.

2.Äänellä Itkijät ry. hallituksen kokoonpano ja yhdistyksen toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Emilia Kallosen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin
Eeva Puolimatka (varapuheenjohtaja), Marjo Akkanen (sihteeri), Pirkko Fihlman ja Mirja
Ulmanen.  Varajäseniksi valittiin Asta Kohtala ja Liisa Isotalo.
Toiminnan tarkastajaksi nimettiin Tiina-Susanna Hirvonen ja varalle Eila Rajalin.
Karjalan Liiton liittokokouksen edustajaksi valittiin Emilia Kallonen, varalle Eeva
Puolimatka.

3.Talous, jäsenistö

Tilinpäätöksen perusteella alijäämää vuonna 2022 on 142,61 euroa

Vuoden lopuussa kaikkia jäseniä on yhteensä 54 henkilöä.
Näistä varsinaisia jäseniä on 36, kannatusjäseniä 10. Ja ainaisjäseniä 8. Yhdistyksen
nimeämiä asiantuntiajäseniä on 6. Asiantuntijajäsenille lähetetään kaikki jäsenkirjeet.
Yhdistyksen nimeämiä kunniajäseniä ovat  Aleksandra Stepanova ja kunniapuheenjohtaja
Pirkko Fihlman. Emilia Kallonen on toiminut yhdistyksen edustajana Kyynelkanavat
hankkeessa. Yhdistys ei ole vuoden 2022 aikana nimennyt uusia asiantuntija- tai
kunniajäseniä.

4.Yhdistyksen kokoukset ja jäsenkirjeet

Vuosikokous toteutui 20.3.2022 Karjalan Liiton kirjastossa ja läsnä oli 5 jäsentä.
Puheenjohtajana toimi Pirkko Fihlman. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa.

Hallitus on pitänyt tärkeänä olla yhteydessä jäsenistöön jäsenkirjeiden avulla.
Jäsenkirjeissä kerrotaan ajankohtaisista asioista ja lähetetään jäsenistölle itkuvirsiterveisiä
vuoden varrella.
Jäsenkirjeitä lähetettiin yhteensä 4 vuonna 2022.



5.Yhdistyksen tilaisuudet ja kurssitoiminta

Yhdistyksen muinaistulokkaiden tapaaminen

Yhdistyksen jouluglögit

Yhdistyksen kurssitoiminta on käytännössä ollut jäsenistön ohjaamaa vilkasta
koulutustoimintaa yksityisesti tai esim. kansalaisopistojen kurssitarjonnassa. Kouluttajina
ovat olleet Emmi Kuittinen, Emilia Kallonen, Pirkko Fihlman, Tuomas Rounakari, Lea
Tojakka ja Marjo Akkanen.

Itkupiirit ovat harrastepiirejä, joissa voi jatkaa itkutaidon harjoittelua ryhmässä esim
itkuvirsikurssin jälkeen.
Vuoden aikana on pidetty hallituksen ja jäsenten toimesta itkupiiriä ja sitä on myös
toteutettu osana Kyynelkanavat hanketta, jossa toimii yhdistyksen jäsenistöä.

6.Toiminnan tilasto 2022 yhteenveto

Koulutustilaisuuksia eli kursseja, työpajoja, luentoja, harrastepiirejä eri paikkakunnilla
yhteensä 27.
Koulutustoimintaan osallistuneita yhteensä 301.
Esiintymistilaisuuksia 26.
niissä yleisöä yhteensä  1242.
näkyvyyttä mediassa 10
Kansainvälisiä kontakteja 7.

Vuodessa 1998 lähtien yhdistyksen piirissä järjestettyä itkuvirsikurssitoimintaa on ollut
vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 218  ja niihin on osallistunut  2360 henkilöä.

7.Varainhankinta ja näkyvyys

Yhdistys kerää toimintansa tukemiseksi tuloja myymällä tuotteita: Toivon lähteellä
-postikortteja sekä omakustannetta Äänellä itketty CD-levyjä.
Lisäksi vuonna 2022 yhdistys osti Anna-Liisa Tenhuselta Itkuvirren kolme elämää -kirjoja
25 kappaletta á 25 € ja on myynyt kirjoja eteenpäin 30 €/kirja.

Vuoden 2022 lopussa postikortteja on yhdistyksen myynnissä jäljellä 163 kappaletta ja
CD-levyjä 93 kappaletta.
Tenhusen kirjoja on vuoden 2022 lopussa myymättä 6 kappaletta.

Vuoden 2021 lopussa facebook - tykkääjiä oli 950.
Yhdistyksen kotisivujen osoite on https://www. itkuvirsi.net
Yhdistyksellä on oma Youtube-kanava.



Yhdistyksen omaisuutena lasketaan videokamera, äänityslaite, mikrofonikuulokkeet ja
mikrofoni.

Yhdistyksen pääoma oli 31.12.2022 1834,53e

8. Loppulause

Vuoden toiminta on kaikesta huolimatta ollut vilkasta. Kiitos puheenjohtaja Emilia
Kalloselle viiden vuoden antoisasta ja ahkerasta työstä yhdistyksen hyväksi. Kiitos
kurssien vetäjille itkuvirsiperinteen eteenpäin viemisestä. Kiitos kuluneen vuoden
yhteistyöstä Kyynelkanavat hankkeen toimijoille.

Helmikuussa 2023 Äänellä itkijät ry. hallitus


