TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen syyskokouksessa 21.11.2018.

1. YLEISTÄ
Helsingin Kalevalaiset Naiset ry on perinne- ja kulttuuriyhdistys, jonka
toimialueena on koko pääkaupunkiseutu. Yhdistyksen tehtävänä on suomalaisen
kulttuuriperinnön vaaliminen sekä kalevalaisen perinteen elvyttäminen ja
kehittäminen. Yhdistys on Kalevalaisten Naisten Liiton paikallisyhdistys, joka
täyttää toimintavuonna 81 vuotta.
Yhdistyksen hallinnassa on oma toimitila Sommelo osoitteessa Runeberginkatu 37
A 6, Helsinki. Töölössä sijaitsevaa toimitilaa vuokrataan ulkopuolisille harkiten.
Toiminnassa ja taloudessa tullaan varautumaan taloyhtiössä suunniteltuun
putkiremonttiin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee kalevalaista kulttuurityötä
järjestämällä esitelmä-, näyttely- ja juhlatilaisuuksia; jakamalla apurahoja
kansanperinteen pohjalta toteutettavaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön tai
tunnustuksena jo tehdystä työstä sekä tukemalla taloudellisesti perinteen taitajia;
harjoittamalla toimintansa tukemiseksi suomalaista kulttuuria edistävien tuotteiden
pienimuotoista myyntiä sekä omistamalla ja hallitsemalla kiinteää omaisuutta ja
ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Toiminnan rungon muodostavat jäsenistölle avoimet kerhot. Yhdistyksessä toimii
myös kaksi esiintyvää lausuntaryhmää, joilta voi tilata ohjelmaa tilaisuuksiin.
Yhdistys järjestää kulttuuri-iltoja, retkiä, seminaareja ja muita tapahtumia, joista
osan yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Aktiivinen ja vireä toiminta
on osa jäsenpalvelua, jonka toivotaan innostavan jäsenien lisäksi uusia henkilöitä
liittymään joukkoomme.

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksellä on laaja valikoima suomalaisia naisten ja lasten kansallispukuja sekä
muinaispukuja.
Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki suomalaisesta kulttuuriperinnöstä
kiinnostuneet.
Monipuolisen toiminnan lisäksi jäsenetuja ovat:
– neljästi vuodessa ilmestyvä Pirta-lehti, jota julkaisee Kalevalaisten Naisten
Liitto (KNL);
– 10 %:n alennus Liiton omistaman Kalevala Korun Pohjoisesplanadin
myymälästä;
– 10 %:n alennus Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjoista
Tiedekirjan myymälästä.

2. TOIMINTA
Vuoden toiminnassa huomioidaan Kalevalaisten Naisten Liiton vuotuinen teema
Kertoen ja kuunnellen. Teema sidotaan osaksi Liiton ja muiden yhdistysten kanssa
yhdessä järjestettäviä tapahtumia. Aiheita sivutaan myös yhdistyksen omissa
kulttuuri- ja kirjallisuusilloissa.
Arkistointiprojektin helmiä esitellään myös vuonna 2019. Löytyneet tallenteet
digitoidaan ja niitä esitellään ja analysoidaan jäsenistölle.
Toimintaa järjestetään myös muiden kulttuuri- ja perinneaiheiden alueelta.
Ohjelma muodostuu jäsenilloista, kerhojen toiminnasta ja yleisötapahtumista.
Yhdistyksen omasta ohjelmasta tiedotetaan internet-sivuilla, facebookissa sekä
jäsentiedotteissa, joita lähetetään neljä jäsenten ilmoittamiin posti- tai
sähköpostiosoitteisiin.
Lausuntakerho Vetreät velhot keskittyy vuonna 2019 uuden lausuntatilaisuuden
suunnitteluun ja mahdollisuuksien mukaan myös sen harjoitteluun. Vanhat
ohjelmat pidetään esityskunnossa. Yhteyshenkilönä toimii Tuula-Onta Malmivuo.

Virvat-ryhmä on toiminut 37 vuotta. Vuosien varrella on kertynyt laaja ohjelmisto
eri tilaisuuksien tarpeisiin, ja sitä myös kartutetaan entisestään. Toiminnallaan ja
esiintymisillään Virvat lisäävät yhdistyksen tunnettuutta. Virvojen toiminnalla on
myös taiteelliset tavoitteet, ja ryhmä on toteuttanut useita omia hankkeita
kalevalaisen sanataiteen tunnetuksi tekemiseksi.
Ryhmä esiintyy mahdollisuuksien mukaan vuonna 2019 oman yhdistyksen, eri
järjestöjen ja yksityisten tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi
keskiaikapäivillä.
Harjoituksissa täydennetään ja ylläpidetään entistä ohjelmistoa. Harjoituksia
pidetään Sommelossa ja tarpeen mukaan muissakin tiloissa. Puvuston kuntoa
ylläpidetään.
Kulttuuri- ja kirjallisuusiltoja järjestetään noin kerran kuussa. Näistä kaksi on
yhdistyksen virallisia kokouksia (kevät- ja syyskokous). Kausi alkaa syyskauden
avajaisilla ja päättyy syksyllä joulujuhlaan.
Runopiiri kokoontuu kerran kuussa maanantaisin päivällä. Ryhmässä sovitaan
yhteisesti, mitkä runoilijat kiinnostavat tai ovat ajankohtaisia. Runopiirissä luetaan
ryhmäläisten valitsemia runoja ja kerrotaan miten runo on vaikuttanut. Ryhmään
on tullut uusia jäseniä ja heitä toivotaan myös lisää. Yhdyshenkilöinä ovat Anneli
Hänninen ja Merja Totro.
Sukkapiirinä alkanut käsityöpiiri jatkaa toimintaansa ja kokoontuu eri puolilla
kaupunkia neuloen, virkaten ja tarinoiden.
Lukupiiri jatkaa toimintaansa, jossa keskustelun aiheena oleva kirja valitaan
ryhmäläisten kiinnostuksen mukaan.
Höppähelmojen toiminta suuntautuu yhdistyksen nuoremmalle väelle, myös
perheellisille ja työssäkäyville. Höppähelmat järjestävät kalevalaista kulttuuria
etsivää, esittävää ja osallistuvaa toimintaa spontaanisti kiinnostuksen mukaan.
Toiminnan ideointi ja tiedotus tapahtuu sähköpostitse.
Retkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistyksen muinaispukuja ja kansallispukuja lainataan edelleen jäsenille
korvauksetta, ja niitä korjataan, uusitaan ja täydennetään.

3. HALLINTO
Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta vastaa hallitus
(puheenjohtaja + kuusi varsinaista jäsentä). Hallitus suunnittelee toimintaa ja
hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja sääntömääräisten
kokousten antamien ohjeiden mukaisesti ja toimeenpanee kokousten päätökset.
Hallituksen jäsenten toimikausi on enintään kolme kaksivuotiskautta. Yhdistys
pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta keväällä ja syksyllä, ja näissä
kokouksissa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

4. TALOUS
Yhdistys saa tuottoja jäsenmaksuista, huoneistojen vuokrauksesta,
muistorahastosta saatavasta toiminta-avustuksesta sekä muista satunnaisista
tuotoista, kuten myyjäisistä tai arpajaisista. Yhdistyksen pääoma muodostuu
kahdesta osakehuoneistosta. Yhdistys hallinnoi lisäksi Sirkka Uusivuoren
muistorahastoa, jonka pääoma muodostuu talletuksista ja osakehuoneistosta.
Muistorahastosta voidaan jakaa apurahoja suomalaisen kulttuuriperinnön
vaalimista edistäviin hankkeisiin. Kouluneuvos Kirsti Mäkisen muistovaroista
myönnetään Helsingin yliopiston kansatieteen ja folkloristiikan opiskelijoille
stipendejä pro gradujen tekoon.
Yhdistys varautuu Runeberginkatu 37:n putkiremonttiin.

