TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Hallitus esittää syyskokoukselle 24.11.2020

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 82 vuotta.
Yhdistyksen hallinnassa on oma toimitila Sommelo osoitteessa Runeberginkatu 37
A 6, Helsinki, joka kuluvana vuonna on remontissa. Toiminnassa ja taloudessa
otetaan huomioon taloyhtiön putkiremontti.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee kalevalaista kulttuurityötä
järjestämällä esitelmä-, näyttely- ja juhlatilaisuuksia; jakamalla mahdollisuuksien
mukaan 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.
Tavoitteena on järjestää toimintaa myös remonttivuonna mahdollisuuksien mukaan
erilaisissa tiloissa. Toiminnan rungon muodostavat jäsenistölle avoimet kerhot,
jotka kokoontuvat nyt Sommelon ulkopuolella. Yhdistyksessä toimii myös kaksi
esiintyvää lausuntaryhmää, joilta voi tilata ohjelmaa tilaisuuksiin. Yhdistys
järjestää tänä vuonna ennen kaikkea retkiä ja museovierailuja 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);
–20 %:n alennus Liiton omistaman Kalevala Korun Keskuskadun myymälästä;
– 30 %:n alennus Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjoista
Tiedekirjan myymälästä.

2. TOIMINTA
Yhdistyksen toimintaa suunnitellaan Kalevalaisten Naisten Liiton teemavuoden,

Metsän henki – veden voima, hengessä.
Teema sidotaan osaksi Liiton ja muiden yhdistysten kanssa yhdessä järjestettäviä
tapahtumia.
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 2021 valmistamaan ja
antamaan uuden lausuntamatinean. Vanhat ohjelmat pidetään esityskunnossa
mahdollisia tilauksia varten. Yhteyshenkilönä toimii Tuula-Onta Malmivuo.

Virvat-ryhmä on toiminut 39 vuotta. Virvojen toiminnalla on taiteelliset tavoitteet,
ja vuosien varrella on kertynyt eri tilanteisiin sopiva laaja ohjelmisto, jota myös
kartutetaan entisestään. Esiintymisillään Virvat pyrkii osaltaan tekemään
yhdistyksen toimintaa tunnetuksi. Vuonna 2021 Virvat esiintyy mahdollisuuksien
mukaan oman yhdistyksen sekä ulkopuolisten järjestöjen ja yksityisten
tilaisuuksissa. Jos koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset jatkuvat,
etsitään mahdollisuuksia esiintyä virtuaalisesti.
Kulttuuri- ja kirjallisuusiltoja pyritään järjestämään noin kerran kuussa. Näistä
kaksi on yhdistyksen virallisia kokouksia (kevät- ja syyskokous).
Runopiiri kokoontuu kuukauden toisena maanantaina päivällä. Ryhmässä sovitaan
yhteisesti, mitkä runoilijat kiinnostavat tai ovat ajankohtaisia. Piirin alussa
tutustutaan valittuun runoilijaan ja hänen tuotantoonsa. Sitten 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.
Retkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistyksen muinaispukuja ja kansallispukuja ei remontin aikana voida lainata
jäsenille, sillä ne on pakattu remontin tieltä.

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.
Yhdistys varautuu Runeberginkatu 37:n putkiremontin kustannuksiin tiukalla
taloudella.

