Ilomantsin Kalevalaiset Naiset ry.
Toimintasuunnitelma 1.1.-31.12.2017
Ilomantsin Kalevalaiset Naiset ry on perustettu vuonna 1963 toimimaan kunnassamme henkisen ja
aineellisen suomalaiskansallisen perinteen vaalimiseksi ja soveltamiseksi nykyaikaan. Yhdistys on
Kalevalaisten Naisten Liitto ry:n jäsen.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenten toimintakausi on kolme vuotta.
Toimintavuonna 2017 Kalevalaisten Naisten Liiton teema on ”Muinaispuvusta Marimekkoon”. Tänä vuonna
myös meidän jäsenten omistama Kalevala Koru juhlii 80-vuotista toimintaansa.
Edustus liiton kokouksissa ja seminaareissa
❖ Liiton vuosikokouksessa 30.9.2017 Espoossa on hallituksemme edustaja(t) mukana
❖ Muista edustuksista päätetään tapauskohtaisesti
Aktiviteetit jäsenille ja kaikille kiinnostuneille
1. Perinteiset tapahtumat
❖ Helmikuun 28. päivä
1. kunniakäynti Kalevalaan laulaneiden muistomerkillä Parppeinvaaralla ja
2. Kalevala-juhla Ilomantsin kunnan järjestämänä Ilomantsin koululaisten ollessa paikalla liikuntahallissa. Vie
Kalevala tulevaisuuteen -kilpailun palkintojen jako koululaisille
❖ Heinäkuussa Kunniakäynti Matelin haudalla 22.7. Ilomantsi-seuran kanssa;
❖ Elokuussa koululaisten metsäleirikoulu ja karhufestivaali
2. Muut tapahtumat, joista ilmoitamme kevättalvella lähetettävässä jäsenkirjeessä ja Pogostan
Sanomissa
* Päivämatka Kuopioon tutustumaan Kalevala Korun juhlanäyttelyyn, oheisohjelmaa ja juhlava ruokailu
matkan varrella.
* Matka Venäjän Karjalaan, todennäköisesti Tveriin
* Vuoden teema Muinaispuvuista Marimekkoon ilomantsilaisittain koruilla höystettynä
* Vanhat valokuvat kertovat! Muisteluja kahvin ja vehnäsen äärellä
* Konsertti
* Joulumielellä runonlaulajan pirtissä
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
❖ Jatketaan yhteistyötä perinteisten yhteistyökumppaneiden kanssa ( Ilomantsi-seura, Martat,
Ilomantsin kunta, Kansalaisopisto, 4H-yhdistys, Museosäätiö ja Parppeinvaara, Piirolan Piha, KKES
)
❖ Ilomantsin koulujen oppilaita tutustutetaan kalevalaiseen kulttuuriin
❖ Jatketaan yhteistyötä Joensuun ja Keski-Karjalan Kalevalaisten Naisten kanssa
Jäsenhankinta
❖ Jäseniä hankitaan henkilökohtaisilla yhteydenotoilla ja ihmisten omasta aloitteesta
Talous
❖ Yhdistyksen talous pidetään vakaana
❖ Myydään postikortteja ja liiton tuotteita ja järjestetään arpajaisia
❖ Talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä
Tiedottaminen
❖ Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan nettisivuilla www.ilakat.fi ja paikallislehti
Pogostan Sanomissa
❖ Jäsenille lähetetään postitse kirje, jossa on toimintasuunnitelma vuodelle 2017
❖ Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €. Jäsenkortti tammikuun Pirran osoitetarrassa!
❖ Yhdistys pitää yllä sähköpostiosoitteistoa, jonka avulla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista
tapahtumista
❖ Yhdistys tiedottaa Liiton järjestämistä tilaisuuksista hallituksen jäsenille Hoijakka-lehdellä. Jäsenet
saavat Liiton tapahtumatiedot Pirta-jäsenlehdestä ja nettisivuilta.

