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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
(yhdistyksen kunniapuheenjohtaja), varajäseniksi valittiin Asta Kohtala, Liisa Isotalo ja
Mirja Ulmanen.
Toiminnantarkastajaksi nimettiin Tiina-Susanna Hirvonen.
Äänellä Itkijät ry.n edustajaksi Karjalan Liiton liittokokoukseen valittiin Emilia Kallonen.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenkirjeet
Vuosikokous toteutui etäyhteydessä 27.3.2021. Vuosikokouksessa puheenjohtaja avasi
juhlavuoden ja avasi ajatuksia ja näkökulmia vuoden teemasta ”Toivon lähteellä”. Pirkko
Fihlman esitti kokouksen alussa itkuvirren 20-vuotiaalle yhdistykselle.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana etäyhteyden avulla.
Kokouksia on ollut yhteensä 8.
Hallitus on pitänyt tärkeänä olla yhteydessä jäsenistöön jäsenkirjeiden avulla.
Jäsenkirjeissä kerrotaan ajankohtaisista asioista ja lähetetään jäsenistölle itkuvirsiterveisiä
vuoden varrella.
Jäsenkirjeitä lähetettiin yhteensä 4. Vuonna 2021.
Talous, jäsenistö

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä ylijäämä oli 521,07e euroa ja oma pääoma 31.12.2021 oli
yhteensä 1977,14 euroa.
Yhdistyksen taloutta on ylläpidetty jäsenmaksuilla sekä yhdistyksen omakustanne Cdlevyjen (Äänellä itketty) ja postikorttien myynnillä. Yhdistyksen omaisuutena lasketaan
myymättömät levyt ja postikortit, videokamera, äänityslaite ja mikrofonikuulokkeet.

Vuoden lopussa kaikkia jäseniä on yhteensä 52. henkilöä.
Näistä varsinaisia jäseniä on 38. Kannatusjäseniä 6. ja ainaisjäseniä 8.
Yhdistyksen kunniajäsen on Aleksandra Stepanova. Yhdistyksen nimeämiä
asiantuntijoita ovat Heikki Laitinen, Eila Stepanova, Tuomas Rounakari ja Liisa Matveinen.
Kaikki eivät ole jäsenmaksua maksavaa jäsenistöä. Asiantuntijajäsenille lähetetään kaikki
jäsenkirjeet.
Yhdistys ei ole vuoden 2021 aikana nimennyt uusia asiantuntijajäseniä.
Yhdistyksen tilaisuudet
Äänellä Itkijät Zoom - avoimet etäyhteydellä toteutetut webinaarit toukokuussa.
Pandemiarajoitusten vuoksi yhdistyksen hallitus halusi tarjota jäsenistölle ja kiinnostuneille
etäyhteyden avulla ohjelmaa. Etäyhteydet mahdollistivat osallistumisen laajalta alueelta
ympäri Suomea, kirjaimellisesti Hangosta Inariin. Osallistujat kiittelivät tätä ja toivoivat lisää
tällaisia mahdollisuuksia.
5.5.2021 Avoin keskusteluilta jäsenistölle ja muille itkuvirsistä kiinnostuneille.
Osallistujia oli 6 henkilöä
12.5. ”Jostakin olen tullut”. Kirjailijavieraana Liisa Isotalo.
Osallistujia oli 12 henkilöä
26.5.2021 Itkuvirsien tunneilmaisu ja kehollisuus
vieraina puhumassa dosentti Elina Hytönen-Ng, Itä-Suomen Yliopisto
väitöskirjatutkija Viliina Silvonen, Helsingin Yliopisto
Osallistujia oli 32 henkilöä.
Kyynelkanavat-hankkeen käynnistyminen huhtikuussa 2021. Kolmevuotinen hanke
toteutuu Koneen säätiön avustuksella ja se tutkii tieteen ja taiteen keinoin
itkuvirsiperinnettä modernissa Suomessa. Hankkeessa työskentelee Äänellä Itkijät ry.n
jäsenistöä ja hanke tekee yhteistyötä yhdistyksen kanssa.
hankkeen nettisivut: https://sites.uef.fi/kyynelkanavat/
Kyynelkanavat 2021 -tapahtuma 17.-19.7.2021 Ilomantsissa. Samannimisen hankkeen
vuosittainen kesätapahtuma oli osa Äänellä Itkijät 20-v juhlavuotta.
Tapahtuma sisälsi itkuvirsiseminaarin, konsertteja ja esityksiä sekä työpajan. Yleisöä koko
tapahtumassa oli yhteensä 150 henkilöä.
Itkuvirsiperinteen ilta 22.7.2021 Kesälahti
Kansanrunouden ja itkuvirsiperinteen tutkija Unelma Konkan 100-vuotisjuhlapäivää
kunnioittava tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kesälahti-seuran kanssa. Puhujana oli
Pirkko Fihlman.
Osallistujia oli 40.henkilöä.
Toivon lähteellä - Äänellä Itkijät ry. 20-vuotta! - juhlaseminaari ja konsertti Helsingin
Karjalatalon yläsalissa 30.10.2021.
Juhlaseminaarin ohjelmassa yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pirkko Fihlmanin esitti
katsauksen yhdistyksen perustamiseen johtaneesta toiminnasta ja ideoista sekä
yhdistyksen toimintaan 20 vuoden aikana. Yhdistyksen puheenjohtaja Emilia Kallonen
avasi puheenvuorossaan näköaloja yhdistyksen toimintaan ja sen tarkoitukseen tänään ja
tulevaisuudessa. Seminaaritilassa oli myös taidenäyttely. Marjo Akkasen Toivon lähteellä -

postikorttisarjan originaalit olivat esillä ja myynnissä seminaarin aikana. Postikorttisarja
julkaistiin juhlassa yhdistyksen uutena kannatustuotteena. Lisäksi järjestettiin arpajaiset.
Seminaariosuuden aiheena oli ”Näkökulmia itkuvirren maailmankuvaan”.
Alustuspuheenvuorot pitivät muusikko Tuomas Rounakari ja väitöstutkija Riikka
Patrikainen Kyynelkanavat-hankkeesta. Seminaarissa esittäytyi myös nykysuomalaista
itkuvirsiperinnettä tutkiva Kyynelkanavat-hanke. Hanke tekee yhteistyötä Äänellä Itkijät
ry.n kanssa.
Ennen konsertin alkua kuultiin ja nähtiin Pirkko Fihlmanin esitys Itku maaemolle.
Juhlapäivän päätti Kyynekanavat-konsertti, jossa hankkeen taiteilijat esiintyivät (Liisa
Matveinen, Emmi Kuittinen, Emilia Kallonen).
Seminaaripäivään ja konserttiin osallistui yhteensä 40 henkilöä mukaan lukien järjestäjät ja
esiintyjät.

Kurssitoiminta
Viimevuosina yhdistyksen kurssitoiminta on käytännössä tarkoittanut jäsenistön ohjaamaa
koulutustoimintaa yksityisesti tai esim. kansalaisopistojen kurssitarjonnassa. Vuosittain
yhdistys järjestää Karjalan Liiton kanssa yhteistyössä 1–2 kurssia. Vuonna 2021 toteutui 2
kurssia Pirkko Fihlmanin ohjaamana.
Itkupiirit ovat harrastepiirejä, joissa voi jatkaa itkutaidon harjoittelua ryhmässä esim.
itkuvirsikurssin jälkeen. Tämä toimintamuoto ei kunnolla ole päässyt käyntiin ja
kehittymään yhdistyksen toiminnassa, sillä pandemiatilanne on hidastanut säännöllisen
toiminnan järjestämistä. Jäsenistön piirissä on kuitenkin toiminut joitakin itkupiirejä.
Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on vuoden aikana oma itkupiiri, johon on
kokeiluluonteisesti kokoonnuttu etäyhteydessä vuoden aikana yhteensä 13. kertaa. Tämä
on todettu mahdolliseksi toimintamuodoksi varsinkin sellaisen ryhmän kanssa, joka on jo
ehtinyt muodostua ja ryhmäytyä.
Yhdistyksen hallituksen mukaan Äänellä Itkijät ry.n tulee vaalia ja suosia lähiopetuksessa
tapahtuvia kursseja, piirejä ja tilaisuuksia. Elävä kanssakäyminen ja vuorovaikutus on
itkuvirsityöskentelyssä olennaista. Etäyhteyksillä voidaan kuitenkin ylläpitää olemassa
olevia suhteita ja jakaa perustietoa sekä ohjata kiinnostuneita eteenpäin.

Äänellä Itkijät ry. Toiminnan tilasto 2021, yhteenveto
Toimintakertomuksen liitteenä on toiminnan tilasto 2021, johon on listattu kaikki jäsenistön
toteuttama itkuvirsien parissa tehty toiminta ja näkyvyys. Tilastointia pidetään tärkeänä,
koska se tuo näkyväksi ja laskettavaksi yhdistyksen piirissä toteutettavan työn
itkuvirsiperinteen saavutettavuuden hyväksi.
Tilastointi toteutettiin sähköisen kyselykaavakkeen avulla ja siihen ovat vastanneet ne
yhdistyksen jäsenet, jotka ovat vuoden aikana järjestäneet toimintaa tai olleet
tilaisuuksissa esiintymässä, kouluttamassa, puhumassa tai joiden kautta itkuvirsiasia on
saanut näkyvyyttä mediassa.
Tilaston yhteenvedossa näkyy sekä yhdistyksen järjestämä toiminta että jäsenistön

toiminta. Yhdistyksen järjestämä toiminta on avattu tarkemmin omassa luvussaan
toimintakertomuksessa.
Tilastoon ilmoitettuja merkintöjä on yhteensä 48 ja osallistuneita yhteensä 1104 henkilöä.
Koulutustilaisuuksia eli kursseja, työpajoja, luentoja ja harrastepiirejä eri paikkakunnilla
yhteensä 36.
Koulutustoimintaan osallistuneita yhteensä 187 henkilöä.
Koulutustyön tunteja näissä on kiertynyt yhteensä 186,5 tuntia.
Esiintymistilaisuuksia yhteensä 25, joissa yleisöä yhteensä 917 henkilöä.
Näkyvyyttä mediassa 13.
Kansainvälisiä kontakteja 6.
Yhteenveto vuodesta 1998 lähtien:
Yhdistyksen piirissä järjestettyjä kursseja vuoden 2021 loppuun mennessä on yhteensä
202. ja niihin osallistunut yhteensä 2306 henkilöä.
Varainhankinta ja näkyvyys
Äänellä Itkijät ry. tilasi graafikko Jonna Suvannolta yhdistykselle logon, joka julkaistiin
elokuussa 2021. Samalla graafikko suunnitteli värikartan yhdistyksen käyttöön. Yhdistystä
varten suunniteltu värimaailma yhtenäistää yhdistyksen visuaalista ilmettä nettisivuilla ja
muussa julkaisutoiminnassa.
Yhdistys suunnitteli ja painoi uuden kannatustuotteen. Toivon lähteellä taidepostikorttisarjan teokset on maalannut ja antanut yhdistyksen käyttöön kuvataiteilija
Marjo Akkanen. Kuvien käytöstä tehtiin kirjallinen sopimus yhdistyksen hallituksen ja
kuvataiteilijan välillä. Sopimus on liitetty hallituksen pöytäkirjaan 8/2021
Taidepostikorttisarja julkaistiin juhlavuoden seminaarissa 30.10.2021.
Postikortteja yksittäin ja kolmen kortin sarjana myydään yhdistyksen varainhankintana
tilaisuuksissa ja nettisivuilla.
Yhdistyksen omakustanteena tuotettua Cd-levyä ”Äänellä itketty” on myös myyty vuoden
aikana.
Vuoden lopussa postikortteja on yhdistyksen myynnissä 122 Kappaletta ja Cd-levyjä 99
Kappaletta.
Nettisivujen uudistus aloitettiin syyskuussa 2021. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti
käytettävien sivujen avulla edistää yhdistyksen ja sen tarkoituksen saavutettavuutta.
Nettisivut ovat yhdistyksen tärkein kanava jakaa tietoa itkuvirsistä ja yhdistyksen
toiminnasta. Nettisivujen rinnalla yhdistyksen Facebook sivut ovat toimineet hyvin
nopeamman tiedonvälityksen kanavana esim. tapahtumien tiedotuksessa.
Vuoden 2021 lopussa Facebookissa oli 824 tykkääjää.

Äänellä itkijät ry. hallituksen puolesta, Emilia Kallonen ja Marjo Akkanen
7.3.2022

