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KALEVALAISTEN 
NAISTEN LIITON 
TEHTÄVÄ

Kalevalaisten Naisten Liitto on juurevien ja 
perinteitä rakastavien naisten kulttuurijärjestö. 

Kalevalaisten Naisten Liiton tehtävä on tuoda 
esiin rikas ja monimuotoinen elävä 
kulttuuriperintömme, edistää suomalaisten 
perinteiden tuntemusta ja innostaa ihmisiä 
löytämään kulttuuriperinnön voima ja merkitys 
nykyajassa. 



”Kalevalaisten Naisten Liitto 
toimii oppaana ja tulkkina matkalla 

elävän kulttuuriperinnön 
kiehtovaan maailmaan.”



KALEVALAISTEN 
NAISTEN LIITON 
VISIO

Kalevalaisten Naisten Liitto on Suomen 
elinvoimaisin ja kiinnostavin kulttuurijärjestö. 
Liitto ja sen sidosryhmät toimivat entistä 
paremmin verkostona ja yhteisönä. Liiton toiminta 
on monipuolista ja se houkuttelee mukaan.

Kalevalaisten Naisten Liitto on näkyvästi osa 
Unescon sopimusten mukaista elävää 
kulttuuriperintöä, ja se tunnetaan hyvin myös 
kansainvälisesti. 



KALEVALAISTEN
NAISTEN LIITON

ARVOT



”Kalevalaisissa arvoissa on 
ikiaikojen patinaa – niiden ydintä ja 

viisautta ei kukaan pysty 
muuttamaan”

– Raili Malmberg,
Kalevalaisten Naisten Liiton 

kunniapuheenjohtaja



Vahvat juuret ovat kalevalaisen naisen 
voimavara. 
Kalevalaiset naiset inspiroituvat 
Kalevalasta, suomalaisesta 
kansanperinteestä ja kulttuurista 
luoden niistä rohkeasti uusia tulkintoja. 
Rakastamme rikasta suomen kieltä, sen 
murteita ja arvokkaita 
vähemmistökieliämme. 
Juuret sitovat kalevalaisen naisen 
osaksi perinteiden jatkumoa. Ne 
tuovat tasapainoa ja merkitystä 
elämään.

JUURET



Kalevalaisen naisen voima syntyy 
naiseudesta, vahvoista juurista ja 
sivistyksestä.
Voima on herkkyyttä ymmärtää ja 
kuunnella, ja viisautta, joka syntyy 
kyvystä nähdä perinteiden ja historian 
merkitys myös tässä ajassa. 
Kalevalainen voimanainen ei arkaile 
kantaa vastuuta tai vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti. Kalevalaisten 
Naisten Liitto on naisten ja tasa-arvon 
ääni suomalaisessa kansanperinteessä 
ja kulttuurissa. 

VOIMA



Kalevalainen kauneus perustuu itsensä 
hyväksymiseen ja iloon. Kalevalainen 
nainen on esteetikko, jolla on kyky 
nähdä kauneutta ympärillään. 
Kauneus voi olla haltioitumista 
Kalevala-koruista tai luonnon 
kauneudesta. Se voi olla ilmaisun, 
kielen ja taiteen kauneutta tai vaikka 
kaunis koti. 
Eri-ikäisten kalevalaisten naisten 
kalevalainen kauneus ja ilo kumpuaa 
maanläheisyydestä, naiseuden voimasta 
ja aitoudesta.

KAUNEUS 
JA ILO



Kalevalaisten Naisten Liiton vahvuuksia ovat 
suomalaisen kulttuuriperinnön laaja 
tuntemus, monipuolinen osaaminen, vahva ja 
tiivis kalevalainen naisyhteisö ja Kalevala 
Koru. 
Järjestön vahvuus on sen historia ja 
merkitys suomalaisen kulttuurin ja 
perinteiden puolestapuhujana ja uudistajana. 
Kalevalaisten Naisten Liitto on kalevalaisten 
voimanaisten muodostama toiminnallinen 
järjestö, jolla on paikallisyhdistyksiä 
Suomessa ja Ruotsissa.

KALEVALAISTEN 
NAISTEN LIITON 
VAHVUUDET JA 
EROTTAUTUMIS-
TEKIJÄT



Toimintamme on suunnattu niille, jotka 
kokevat suomalaisen kulttuurin ja 
perinteiden eteenpäin siirtämisen ja 
uudistamisen tärkeänä.
Kalevalaisuus on yhteisö, aate ja elämäntapa, 
johon kuuluu perinteiden rakastaminen ja 
maanläheisyys. Kalevalainen voimanainen 
haluaa toimia ja innostua yhdessä muiden 
samanhenkisten kanssa.
Suomalaisen kulttuurin ja kansanperinteen 
lisäksi kalevalainen nainen on kiinnostunut 
myös muiden kulttuurien tavoista ja 
perinteistä.

KENELLE 
TOIMINTA ON 
SUUNNATTU?



”Olemme juurevia, upeita 
ja viisaita – kalevalaisia 

voimanaisia!”

– Riikka Paakkunainen,
Vaasan Kalevalaiset



KALEVALAISTEN
NAISTEN LIITON
ARVOLUPAUS JA

TAVOITTEET



”Omien juurien, yhteisöllisyyden ja 
perinteiden merkitys kasvaa, kun ihmiset 

kaipaavat sisältöä elämäänsä. Myös 
luonnonläheisyys ja vastuullinen 

elämäntapa kiinnostavat yhä useampia. 

Näihin tarpeisiin kalevalaisten naisten 
toiminta vastaa."



Merkityksellisyys. Kalevalaisten Naisten 
Liitto vie matkalle omiin juuriin, perinteisiin, 
kieleen ja ikiaikaiseen viisauteen ja pysyviin 
arvoihin.
Luonto ja luontoarvot. Kalevalainen 
nainen kantaa ikiaikaista, myyttistä ja 
tasapainoista luontoyhteyttä. 
Vastuullisuus. Kalevalaisuus on 
vastuullinen elämäntapa, joka perustuu 
yhteisöllisyyteen, kohtuullisuuteen ja 
perinteiden arvostamiseen.

MITÄ ME 
LUPAAMME?



”Tarvitaan avoimuutta, 
innostumista ja tunnetta 
siitä siitä, että tämä on 

mun heimo.”

– Anna-Maria Toivonen,
Turun Seudun Kalevalaiset



Näkyvyys Toimintamme on avointa ja 
läpinäkyvää. Monipuolinen ja kiinnostava 
toimintamme näkyy entistä paremmin myös 
järjestöstä ulospäin. 
Vaikuttaminen Vaikutamme ja näymme 
paikallisesti ja globaalisti. Kalevalaisten 
voimanaisten verkosto ottaa rohkeasti 
kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin.
Jäsenmäärä Kehitämme kalevalaisten 
naisten verkostoa ja kasvatamme 
henkilöjäsenten määrää. Verkostoidumme 
tehokkaasti sekä sisäisesti että ulkoisesti.

STRATEGISET
TAVOITTEET
KAUDELLE 
2022–2025



”Emme me vain istu 
tykkimyssyt päässä 

sohvalla ja seuraa sivusta, 
kun maailma kärsii.”

– Marja-Stiina Suihko
Kuhmon Kalevalaiset Naiset


