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Äänellä Itkijät ry 
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
 
1. Yleistä 
 
17. toimintavuosi on kulkenut tuttua tasaista latuaan. Silti on aistittavissa hiljainen muutoksen 
ja murroksen vaihe. Kansainvälinen toiminta on saanut lisää virettä monista vierailijoista, jotka 
ovat etsineet tietoja elpyvästä itkuperinteestä. Media on tänäkin vuonna monella tavalla tuo-
nut julkisuuteen yhdistyksemme toimintaa. Itkuja on myös pyydetty esitettäväksi suurissa ylei-
sötapahtumissa kuten esimerkiksi Meidän metsämme kannanotossa Helsingin tuomiokirkon 
kryptassa.  
 
Karjalatalolla kuukausittain pidetyt luento- ja itkutilaisuudet ovat olleet omanlaistaan jatko-
koulutusta kurssitoiminnalle. Yhdistyksemme järjestää yhteistoiminnassa Helsingin työväen 
opiston, Karjalan Liiton ja Opintokeskus Siviksen kanssa itkukursseja pari kertaa vuodessa. Vil-
kasta kurssitoimintaa on myös Joensuun alueella. Muitakin yhteistyötahoja on ympäri Suomea. 
 
Uusiakin piirteitä on tullut yhdistyksen toimintaan. Alun alkaen koulutustoiminnassa painotet-
tiin tunnepohjasta lähtevän hoitavan itkun kokemista. Uusien tuulien myötä jalansijaa on saa-
nut enemmän kieli, melodia ja esityksellisyys. Kaikkea tarvitaan. Jokainen kouluttaja laittaa 
opetukseen oman persoonansa ja opetustyylinsä. Samoin julkisissa tilaisuuksissa esitetyt itkut 
edustavat molempia suuntia. Itkuperinteen tulkitsemisessa on laaja työkenttä.  
 
On kaksi eritasoista oppimista; tietoon perustuvaa ja kokemukseen perustuvaa. Kokijan sisäi-
nen itse, minä kokemus, on lähtökohtaisesti ihmisen tärkein omistus. Tiedostavan sisäisyyden 
kautta hahmottuu uskollisuus omille arvoille ja muiden arvojen olemassaolon hyväksyminen ja 
kunnioitus. Itkujen hoitavaa merkitystä ei voida vähätellä aikamme kiireiselle ihmiselle. Tämän 
päivän elämä ristiriitoineen ja vaatimuksineen vaatii ihmisiltä monenlaista valmiutta selviytyä 
liialliselta emotionaaliselta kuormitukselta.  
 
Äänellä itkijöiden itkukurssit tarjoavat pysähdyspaikan. Kurssilaisille tarjoutuu mahdollisuus 
sulatella itkuperinteen keinoin ja ryhmän kannattelemana mielen repusta nousevat harmit ja 
ilot. Itkuryhmissä painotetaan itkun omakohtaista kokemusta, itkijän kokemusmaailmasta 
nousevaa rikasta ilmaisua ja itkun sanoittamista. Harjoituksen ja itkuperinteen tiedonjaon 
myötä negatiivinenkin kokemus saa voiman muodostua eteenpäin vieväksi korjaavaksi koke-
mukseksi, itkurunoudeksi ja taiteeksi josta heijastuu kokijan kiitollisuus. Äänellä itkeminen toi-
minnallaan, tukee meissä kaikissa elävää yksilöllistä ja kollektiivista ihmisyyttä. Yhteisöt jotka 
saavat ihmisen tunne-energiat käyttöön voivat hyvin ja menestyvät. Tässä prosessissa me ha-
luamme olla mukana.  
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2. Kokoukset 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Karjalatalolla 10.3.2018. Vuosikokous valitsi puheen-
johtajaksi Eeva Puolimatkan. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Talvikki Paakkanen, 
Emmi Kuittinen, Virve Kallio ja Asta Kohtala. Varajäseniksi valittiin Riitta Excell ja Emilia Kallo-
nen. Asiantuntijajäseneksi valittiin Heikki Laitinen Tuomas Rounakarin, Liisa Matveisen, Eila 
Stepanovan rinnalle, jotka valittiin 2017. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tiina-Susanna Hirvo-
nen ja varalle Eija Hoikkala. Karjalan Liiton liittokokouksen edustajaksi valittiin Pirkko Fihlman 
ja Talvikki Paakkanen.  
 
Järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Emmi Kuittinen, talou-
denhoitajaksi kunniapuheenjohtaja Pirkko Fihlman ja sihteeriksi Talvikki Paakkanen. Ruotsin 
yhteyshenkilönä pysyi Eila Pöllänen. Kansainvälisistä asioista vastaamaan valittiin Emmi Kuitti-
nen. Kokouksen jälkeen Tuula-Onta Malmivuo piti ”Runon tunteet esittäjän ilmaisemana” työ-
pajan. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa kunniapuheenjohtajan luona.  
 
 
3. Jäsenistö 
 
Toimintavuoden aikana jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 51. Ainaisjäseniä näistä oli 12 ja 
kunniajäsen on Aleksandra Stepanova. Yhdistykselle haettiin tunnukset Karjalan Liiton jäsenre-
kisteriin, mikä on helpottanut jäsenistön yhteystietojen pitämistä ajan tasalla. Vuoden aikana 
lähetettiin 2 jäsenkirjettä. Halutessamme rekisterin kautta voidaan jatkossa lähettää jäsenkir-
jeet ja muut jäsenpostit. Ajankohtaisista asioista on tiedotettu myös netti- ja Facebook sivuilla.  
 
 
4. Toiminta 
 
4.1. Kurssit, luennot ja muut tilaisuudet 
 
Vuoden aikana on pidetty yhteensä 12 itkukurssia, joihin osallistui 123 henkilöä. Kursseja pi-
dettiin Ilomantsissa, Tampereella, Joensuussa, Heinävedellä, Yli-Kiimingissä, Jyväskylässä, Hel-
singissä, Kuopiossa ja Ruotsissa Katrineholmissa. 
 
Karjalatalolla on pidetty vuoden aikana 9 yleisötilaisuutta. Osallistujia näissä kuukausittaisissa 
tapahtumissa on ollut yhteensä 135.  
 
Itkuohjaajat kokoontuivat kesäkuussa Karjalatalolle päiväksi miettimään kouluttajien verkos-
ton kokoamista, eettisyyttä, perinnetietoisuutta, vertaistukea sekä koulutuksen käytäntöjä ja 
painotuksia. Osallistujia oli kymmenen. Tapaamisia pyritään jatkamaan vähintään kerran vuo-
dessa.  
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Käpylän kirkossa pidettiin kesäkuussa kesäkahvila toiminnan sisällä itku- ja laulukonsertti yh-
teistyössä Oulukylän seurakunnan kanssa ja yhdistys sai siitä tuloja. Karjalan Liiton jäsenjärjes-
töt pyysivät Äänellä itkijöitä tilaisuuksiinsa Porissa ja Keravalla.  
 
Yhdistys on aloittanut itkukurssien järjestämisen vuonna 1998. Kursseille on osallistunut yh-
teensä 1903 henkilöä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kursseja on järjestetty yli 160 eri paik-
kakunnalla. Kursseja kysytään koko ajan enemmän eikä kaikki halukkaat ole järjestetyille kurs-
seille mahtuneet. 
 
Itkuja, luentoja tai kursseja ovat pitäneet seuraavat yhdistyksemme jäsenet: Emmi Kuittinen, 
Pirkko Fihlman, Virve Kallio, Talvikki Paakkanen, Emilia Kallonen, Liisa Matveinen, Tuomas Rou-
nakari, Tuula-Onta Malmivuo, Riitta Excell, Heikki Laitinen, Minna Hokka ja Tiina-Susanna Hir-
vonen.  
 
Vuoden aikana 46 tapahtumassa on ollut yhteensä 1916 osallistujaa. 
 
 
4.2. Lehdistö ja muu media 
 
Seuraavat lehdet, nettilehdet tai nettisivut ovat julkaisseet artikkeleita tai uutisia liittyen itkui-
hin: Porin kirkkosanomat, Elonkehä, Irlannin Evening Echo, saksalais-suomalaisen seuran netti-
lehti Deutsch-Finnische Gesellschaft, Yle, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Keskiuusimaa, 
Imatralainen ja Heinäveden lehti sekä Ruotsin radio. 
 
Yhdistyksen videokameralla ja kesällä hankitulla äänityslaitteella on tallennettu tapahtumien 
kuvaa ja ääntä yhdistyksen käyttöön sekä ulkoista viestintää varten. Yhdistyksen nettisivujen 
itkuvirsi.net sivupohja päivitettiin wordpress pohjaksi ja verkkohotelli vaihdettiin, koska vanhat 
nettisivut olivat hankalasti päivitettävät. Uusien sivujen sisältöä kasvatetaan pikku hiljaa. Face-
book sivusta Äänellä Itkijät Ry:stä tykkää noin 500 ihmistä.  
 
 
4.3. Kansainvälinen toiminta 
 
Huhtikuussa Pirkko ja Tiina-Susanna saivat vieraikseen tanskalaisia musiikkiterapeutteja kes-
kustelemaan itkuista. Yhdistys on saanut kutsun Tanskaan kesällä 2019. Ruotsalainen taiteilija 
Sonja Hedstrand kävi haastattelemassa Pirkkoa ja tutustumassa huhtikuun itkutyöpajaan Kar-
jalatalolla. Sonjalla oli tekeillä taiteellinen video, johon hän tarvitsi materiaalia itkuista ja itki-
jöistä.  
 
Myös huhtikuussa Tuomas Rounakari vieraili Marian Caulfieldin kutsumana Corkin yliopistossa 
Irlannissa. Tilaisuuden jälkeen pidettiin Irlannin äänellä itkijät yhdistyksen perustamiskokous. 
Tuomas piti itkutilaisuuden myös Lontoossa. Ruotsin radio SVT2 haastatteli Pirkkoa ohjelmaan 
nimeltä Sorgesångarna. Loppuvuodesta Tuomas piti USA:ssa Seattlessa luentotilaisuuden.  
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5. Talous 
 
Taloutta on ylläpidetty jäsenmaksuilla, levyjen myynnillä sekä itku- ja laulukonsertilla. Opinto-
keskus Sivikseltä on saatu tukea Karjalatalon tilaisuuksien kustannuksiin.  Itkulevyjä on jäljellä 
141. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä alijäämä oli 626,75 euroa ja oma pääoma oli 31.12.2018 
yhteensä 1911,04 euroa.  
 
Yhdistyksen omaisuutena lasketaan levyt, videokamera ja äänityslaite. Laitteita on pidetty Tal-
vikin luona ja niitä saa eri tilaisuuksiin yhdistyksen jäsenet lainata ja muut tahot sopimuksen 
mukaan.  
 
 
6. Lopuksi 
  
Monien vuosien jahkailujen jälkeen yhdistys on päättänyt pysyä korkeista jäsenmaksuista huo-
limatta Karjalan Liiton jäsenenä. Pienelle yhdistykselle on tärkeää kuulua karjalaisia perinteitä 
ylläpitävään valtakunnalliseen liittoon. Sen kautta yhdistys saa näkyvyyttä sekä kuuluvuutta. 
Karjalan Liitto mahdollistaa myös tilaisuuksia hankkia tuloja yhdistykselle. Pienestä jäsenmää-
rästä huolimatta yhdistys on voittanut Liiton toimintakilpailun ensimmäisen palkinnon sarjassa 
muut seurat usean vuoden peräkkäin, niin tänäkin vuonna. 
 
Yhdistyksemme peruskouluttaja Liisa Matveinen palkittiin Larin Parasken palkinnolla, jonka 
myönsi Kalevalaisten Naisten Liitto. Perusteluina olivat kansanperinne, itkuvirret ja runolaulut.  
 
Arkistointityö on työn alla. Vuosittain tapahtunut toiminta odottaa SKS:n noutamista. Anna-
Liisa Tenhunen on lupautunut kirjoittamaan nykyitkujen historian yhdistyksen 20-vuotis merk-
kivuoteen mennessä. Tämä työ tuo yhdistykselle haasteita apurahan saamiseen ja työn toteut-
tamiseen sekä painattamiseen.  
 
Kurssitoiminta jatkuu edelleen samoin kuin Karjalatalolla keväisin ja syksyisin kerran kuussa 
pidettävät tilaisuudet. Jatkokoulutusta pyritään lisäämään ja ohjaajien tapaamisia jatkettua. 
Yhdistys on pienuudestaan huolimatta vakiinnuttanut paikkansa nykykulttuurissa. Hallitus kiit-
tää yhdistyksen jäseniä vapaaehtoisesta ja aktiivisesta toiminnasta itkuperinteen eteen teh-
dystä työstä.  
 
 
 
Hallitus 


