Ilomantsin Kalevalaiset Naiset ry.

Toimintakertomus vuodelta 2015
Ilomantsin Kalevalaiset Naiset ry on toiminut vuodesta 1963 lähtien. Yhdistys on ollut siitä
lähtien henkisen ja aineellisen suomalaiskansallisen perinteen vaalijoiden ja sen parissa
työskentelevien ja sitä nykykulttuuriin soveltavien naisten yhteinen toimintafoorumi.
Yhdistys on Kalevalaisten Naisten Liiton jäsen.
Vuoden 2015 teema oli 
Ilon pitoa, ajan eloa – 
olihan vuosi Kalevalan (180 v),
Kantelettaren (175 v) ja Kalevalaisten Naisten Liiton (80 v) juhlavuosi.
Varsinainen toiminta
Hallitus
Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet Liisa Hämäläinen, Raija Klemola
(varapuheenjohtaja), Marita Lautanen, Satu Lipsanen, Maija Luostarinen, Kirsi Takala
(sihteeri) ja yleisvarajäsenet Riitta Huurinainen (rahastonhoitaja) ja Liisa Mononen sekä
Elvi Lemmetyinen (puheenjohtaja).
Hallitus on kokoontunut viisi kertaa, joista yksi kokous ei ollut päätösvaltainen.
Vuosikokous pidettiin 24.02.2015 Piirolan Pihassa. Paikalla oli 11 jäsentä.
Jäsenet
Yhdistyksessämme oli vuoden lopussa 75 jäsentä, joista yksi kunniajäsen.
Muistamiset
Yhdistyksessämme ja Liitossa ansiokasta työtä tehnyt pitkäaikainen jäsenemme
AnnaLiisa Kaipiainen poistui keskuudestamme maaliskuussa.
Edustukset
Liiton ylimääräisessä kokouksessa 28.3. Helsingissä yhdistystä edusti puheenjohtaja.
Kulttuuritoiminta
Juhlavuoden tilaisuuksista ja aktiviteeteista suurin osa oli yhdistyksen järjestämiä ja osa
yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Osaksi ne oli suunnattu yhdistyksen jäsenille,
osaksi yleisölle ja tietyt koululaisille. Olemme nähneet koulujen kanssa tehtävän yhteistyön
mielekkääksi ja tärkeäksi ja iloinneet, kun koulut ovat osallistuneet yhteistyötarjouksiimme
kiitettävästi.

1. Juhlavuoden aloitimme räväkästi järjestämällä tammikuussa Ilomantsin alakoululaisille
Kalevalaaiheisen piirustuskilpailun. Kilpailujuliste on toimintakertomuksen liitteenä.
Tulokset olivat niin laadukkaita, että teetimme palkituista piirroksista postikortteja
varainhankintaa varten.
2. Helmikuussa teimme yhdessä Ilomantsiseuran kanssa kunniakäynnin Kalevalaan
laulaneiden muistomerkille Parppeinvaaralla Kalevalan päivänä 28.2. Mukana oli
Ilomantsin yläkoulun oppilaita ja opettajia.

3. Ilomantsin kunnan ja osuuspankin 1.3. järjestämässä Kalevalajuhlassa jaoimme
koululaisten piirustuskilpailun palkinnot.
4. Huhtikuussa järjestimme Kalevalakorujen, feresien ja kansallispukujen näyttelyn ja
myynnin sekä vaihtokirpputorin runopirtissä. Tilaisuus keräsi väkeä mukavasti, ja asian
harrastajat viettivät leppoisan lauantaipäivän pukeutumiskulttuurista nauttien.

5. Toukokuussa olemme osallistuneet perinteisesti marttojen järjestämään
puutarhapäivään Piirolan pihassa.
6. Kesäkuussa innostuimme villiyrtteihin Rajakartanossa kuuden jäsenen voimin.

7. Heinäkuun 22. päivänä oli perinteinen kunniakäynti Matelin haudalla. Runopirtissä sai
ensiesityksensä ”Matelista Topiin” musiikkinäytelmä täydelle tuvalle.

8. Elokuussa Kirsi Takala, Maija Luostarinen ja Liisa Mononen pitivät metsäleirikoulua
koululaisille. Toinen kuukauden tapahtuma, karhufestivaali oli myös ohjelmassamme,
onhan karhu kalevalainen mahtieläin.
9. Syyskuussa osallistuimme Liiton juhlavuoden ohjelmasarjaan kuuluviin
Kalevalaaiheisiin iltamiin Joensuussa, ja luvattuamme tehdä paikallisen yhdistyksen
kanssa yhteistyötä veimme sinne Mateli Kuivalattaren ja Toivo Kärjen elämää kuvaavan
musiikkinäytelmän.
Syyskuussa olimme mukana marttojen Syksyn syssäys sadonkorjuutapahtumassa.
10. Lokakuussa teimme marttojen kanssa teatteriretken Joensuuhun katsomaan
näytelmän ”Kuusenkaatajaiset”.
11. Joulukuussa järjestimme museosäätiön kanssa yhteistyössä joulukoristepajan
runopirtissä. Siitä vastasi Maija Luostarinen. Maijan ja Raijan tunnelmalliseksi
koristelemassa pirtissä oli kuusi tilaisuutta.
Talous
Yhdistyksen taloustilanne on vakaa. Tilinpäätöstiedot ovat toimintakertomuksen liitteenä.
Tiedottaminen
Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista on tiedotettu nettisivuilla 
www.ilakat.net
ja
paikallislehti Pogostan Sanomissa
Jäsenille lähetettiin postitse yksi jäsenkirje.
Yhdistys on pitänyt yllä sähköpostiosoitteistoa yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista
tiedottamiseksi.
Yhteistyökumppanit
Perinteisesti olemme tehneet yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:
Ilomantsiseura, Ilomantsin martat ry, Ilomantsin kunta ja kansalaisopisto. Museosäätiö ja
Parppeinvaara, Taitokortteli ja Piirolan Piha, Pogostan Sanomat Oy, KKES sekä Joensuun
Kalevalaiset Naiset ry.
Yhdistyksemme kiittää miellyttävästä yhteistyöstä!

