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1. KARJALAINEN NUORISOLIITTO 40 VUOTTA: PERINNETTÄ ELÄMÄSSÄ
Karjalainen Nuorisoliitto on koulutus-, kasvatus- ja kulttuuriorganisaatio, joka toiminnallaan
vahvistaa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti “viiden K:n periaatteella”:
1. Koti: Vahvistaa perheen ja suvun yhteys osana harrastusta.
2. Keho: Tarjota liikunnallinen harrastus, kehittää itseilmaisua ja vahvistaa itsetuntoa ja
positiivista kehonkuvaa.
3. Kaverit: Tarjota turvallinen ja ohjattu ympäristö ryhmässä toimimiseen, ystävyyssuhteiden
luomiseen ja ikätovereiden kanssa toimimiseen.
4. Kiinnostuksen kohteet: Luoda mahdollisuuksia tavoitteelliseen ja motivoivaan
harrastamiseen kunkin omat lähtökohdat huomioiden.
5. Koulutus: Laaja koulutustoiminta kulttuurisen nuorisotyön kentällä toimiville.
Vuonna 2020 Karjalainen Nuorisoliitto täyttää 40 vuotta. Juhlavuoden teema “Perinnettä
elämässä” kuvastaa 40-vuotiaan liiton toimintaa karjalaisen kulttuurin vaalijana ja ylläpitäjänä.
Liiton tavoitteena on siirtää karjalaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville tuoden sitä samalla
raikkaasti nykypäivään. Nuorisotyötä tekevä järjestö antaa seuraaville sukupolville niitä
tilaisuuksia, onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia, joita edellisen sukupolven toimijat ovat
saaneet kokea. Juhlavuoden suojelijaksi on kutsuttu tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni
Haukio.
Juhlavuoden päätapahtuma, Kevätpäivät, järjestetään huhtikuussa Kangasalla. Kesäkuussa
osallistutaan Helsingissä pidettäville perinteisille Karjalaisille Kesäjuhlille, jolloin juhlistetaan sekä
40-vuotiasta Karjalaista Nuorisoliittoa että 80-vuotiasta Karjalan Liittoa. Syksyllä järjestetään
koulutuksellinen Kekripäivät-viikonloppu Keuruulla. Kaikissa tapahtumissa on esillä yhdessä
tekeminen sekä ylisukupolvinen ja yhteinen perinteen jakamisen riemu.
Vuosittainen kulttuurimatka rajantakaiseen Karjalaan toteutetaan juhlavuoden kunniaksi
nelipäiväisenä. Matkalla osallistutaan Karjalan Tasavallan 100-vuotisjuhlallisuuksiin Petroskoissa,
minkä lisäksi vieraillaan Kizhin museosaarella ja tutustutaan Karjalan kulttuurikohteisiin matkan
varrella. Lisäksi keväällä järjestetään käsityökohteisiin painottuva matka Viroon.
Koulutustoiminnassa pilotoidaan uusia koulutuskokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on siirtää
elävää, aineetonta kulttuuriperintöä eteenpäin nuorille toimijoille.
Vuoden aikana toteutetaan myös digitaalinen karjalaisten kansallispukujen esittelyhanke Minun
kansallispukuni, jossa tuodaan esiin kiinnostavia ihmisiä ja tarinoita karjalaisista kansallispuvuista
sekä rohkaistaan kansallispukuylpeyttä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella
#minunkansallispukuni.
Lisäksi pidetään varainhankinnan vauhdittamiseksi kansallispukuarpajaiset, jonka pääpalkintona
on käsityöammattilaisen valmistama kansallispuku. Juhlalehti ilmestyy liitteenä Karjala-lehden
välissä. Juhlavuoden huipentaa Viikon viivyin Viipurissa -juhlakonsertti Helsingissä syyskuussa.
Konserttiin kutsutaan esiintyjiä jäsenyhdistyksistä eri puolilta maata.
Nuorten osallisuuden kasvattamiseen tapahtumien ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetään
edelleen huomiota. Erityisesti Kevätpäivien ja Kekripäivien toteutuksessa nuorilla on merkittävä
rooli.

3

2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET
Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen ja karjalaisuudesta kiinnostuneen nuorison
valtakunnallinen harrastus- ja kulttuurijärjestö, jonka tavoitteena on tulla maamme
merkittävimmäksi karjalaisen kulttuurin vaalijaksi ja uudistajaksi.

2.1

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA
PERINTEEN ASIANTUNTIJA
TAVOITTEET
▪ Laajentaa näkymää karjalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen.
▪ Osallistua aktiivisesti karjalaisuudesta käytävään keskusteluun.
▪ Perinteen tuntemus mukana kaikessa toiminnassa, palveluissa ja
tuotteissa.
▪ Olla karjalaisen kansantanssin monipuolisin toimija.
TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Järjestetään karjalaiseen kulttuuriin pohjautuvia tapahtumia,
matkoja ja koulutuksia.
Osallistutaan aktiivisesti keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja
luodaan omia keskustelunaloituksia.
Tuotetaan karjalaiseen perinteeseen pohjautuvaa materiaalia.
Järjestetään koulutusta ja julkaistaan oppimateriaaleja.
Pilotoidaan neljä uutta perinnekurssikokonaisuutta.
Toteutetaan karjalaisten kansallispukujen esittelyhanke ja
lanseerataan aihetunniste #minunkansallispukuni.

2.2

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI
TOIMINTA-ALUEILLA
TAVOITTEET
▪ Laaja yhteistyö eri järjestöjen kanssa.
▪ Suvaitseva ja saavutettava yhteistyökumppani.
▪ Toiminta on laadukasta ja houkuttelevaa.
TOTEUTUS

▪

▪
▪
▪

Suunnitellaan hankkeet ja koulutukset siten, että niiden
toteuttaminen yhteistyökumppanin kanssa tuo molemmille
lisäarvoa.
Haetaan aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden järjestöjen
kanssa.
Jatketaan tiedotusyhteistyötä Karjala-lehden kanssa.
Osallistutaan aktiivisena toimijana Museoviraston koordinoimien
Elävän perinnön rinkien toimintaan.

2.3

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN
RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ
TAVOITTEET
▪ Erottua toiminta-alueidensa muista järjestöistä oman
tunnusomaisen profiilin kautta.
▪ Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteen nykyaikaan.
▪ Lisätä perinteen ja juurien arvostusta.
4

TOTEUTUS

▪
▪

▪

Tuotetaan uudenlaisia karjalaisia tuotteita.
Näytetään esimerkkiä ennakkoluulottomuudesta ja perinteen
arvostuksesta näkymällä sekä karjalaistapahtumissa että yleisillä
paikoilla.
Ollaan näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja käytetään näkyvästi
omia nimikkotunnisteita #perinnettäelämässä, #juurihoidossa,
#tuunaamunperinne ja #minunkansallispukuni.

3. KOULUTUSTOIMINTA
Liiton koulutustoiminnan tavoitteena on tukea jäsenseurojen toimintaa ja tarjota tietoa
karjalaisesta perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille. Koulutustoiminnassa huomioidaan erilaisten
kohderyhmien tarpeet ja tarjotaan yleisen koulutustoiminnan lisäksi myös räätälöityjä
koulutuspalveluja jäsenseurojen, koulujen ja muiden yhdistysten hyödynnettäväksi.
Koulutustarjontaa kehitetään niin, että kurssit ovat helposti tilattavissa ja toteutettavissa eri
puolella Suomea ja erilaisille osallistujajoukoille. Kouluttajina käytetään eri alojen asiantuntijoita.
Koulutusyhteistyötä tehdään mm. muiden kansantanssijärjestöjen ja Helkanuorten liiton kanssa.
Koulutustoiminta toteutetaan osin Opintokeskus Siviksen myöntämien valtionapuun oikeuttavien
kurssituntien avulla. Koulutuksista kerätään kirjallinen palaute, joka käydään läpi henkilökunnan
ja hallituksen kanssa. Koulutustoimintaa kehitetään palautteen perusteella.
3.1 KARJALAISTEN KANSANTANSSIEN KURSSI
TAVOITTEET
▪ Lisätä karjalaisten tanssien, karjalaisen karaktäärin ja
rajantakaisen Karjalan tanssiperinteen tuntemusta suomalaisten
ryhmien keskuudessa.
TOTEUTUS

▪

▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Järjestetään karjalaisten tanssien ja tanssitekniikan kurssi
petroskoilaisen opettajan johdolla keväällä yhteistyössä
petroskoilaisen Gornitsa-ryhmän kanssa.
Kohderyhmänä nuorten ja aikuisten ryhmien ohjaajat sekä jo
melko kokeneet tanssijat.
Osa Kahden puolen rajaa -hanketta.
Kurssin osallistujatavoite on 40 kurssilaista.
Kurssilla opitut tanssit ja tekniikat tulevat osaksi ryhmien
ohjelmistoja eri puolella maata.
Kurssi vahvistaa Karjalaisen Nuorisoliiton ja Gornitsa-ryhmän
välistä yhteistyötä.
Kurssin osallistujamäärä ja osallistujilta saatu palaute.
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3.2 OHJELMISTOKURSSI
TAVOITTEET
▪ Tutustuttaa ryhmien edustajat ja ohjaajat kansantanssin
vuosiohjelmaan ja antaa heille työkaluja sen opettamiseen
omilla paikkakunnilla.
TOTEUTUS

▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Järjestetään yhden päivän pituinen ohjelmistokurssi, jonka
teemana on karjalaisen kansantanssin vuosiohjelma 2020.
Kohderyhmänä jäsenseurojen harrastusryhmien ohjaajat eri
puolilla maata.
Osallistujatavoite 16 henkilöä.
Kurssille osallistuvat ohjaajat jakavat oppimansa eteenpäin
omissa yhdistyksissään.
Kurssilla opitut tanssit ja tekniikat jäävät osaksi ryhmien
repertuaaria.
Kurssilla opitut tanssit esitetään kansantanssiryhmien
yhteisesityksenä Karjalaisilla kesäjuhlilla Helsingissä
12.–14.6.2020.
Kurssin osallistujamäärä ja osallistujilta kerätty palaute.
Karjalaisten kesäjuhlien yhteisesitykseen osallistuvien määrä ja
esityksestä saatu palaute.

3.3 TILAUSKURSSIT/PERINNEKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Kouluttaa jäsenistöä ja muita kiinnostuneita karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
▪ Edistää karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamista ja
tunnettuutta.
TOTEUTUS

▪
▪

Järjestetään tilausten ja toiveiden mukaan kursseja karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
Pilotoidaan uusia perinnekurssimalleja karjalaisen perinteen
aiheista. Luodaan neljä uutta tilauskurssia
materiaalipaketteineen. Hankkeen toteutukseen haetaan
rahoitusta Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön
edistämisen ohjelmasta.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

Karjalaisen perinteen tunnettuuden kasvattaminen.
Karjalaisen perinteen siirtäminen uusille kiinnostuneille.
Jäsenistön tiedon ja osaamisen lisääminen karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Kurssien osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute.

3.4 NERO*-OHJAAJAKOULUTUS
TAVOITTEET
▪ Jäsenseurojen toiminnan tukeminen.
▪ Ohjaajaksi aikovien valmiuksien lisääminen.
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▪

▪
▪

Tarjota nuorille perusvalmiudet kerhojen ja harrasteryhmien
ohjaajana, vapaaehtoistyöhön, luottamustehtäviin ja yleisesti
kansalaistoimintaan.
Nuorten kasvun tukeminen.
Ammattiin opiskelevien nuorten työllistäminen / opinnäytetyön
tarjoaminen.

TOTEUTUS

▪

Järjestetään kansantanssiohjaajan starttikurssi.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

Osallistujatavoite 10 henkilöä.
Kurssin käyneet perustavat kerhoja omiin seuroihinsa.
Lisää vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä seuroihin.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Osallistujien määrä ja osallistujilta saatu palaute.

3.5 MUU KOULUTUSTOIMINTA
TAVOITTEET
▪ Opettaa ja pitää yllä karjalaiseen käsityö- ja ruokaperinteeseen
sekä kansantanssiin liittyviä taitoja.
▪ Palvellaan jäseniä ja muita karjalaisesta perinteestä
kiinnostuneita.
TOTEUTUS

▪

▪
▪
▪

Järjestetään karjalaiseen perinteeseen liittyvää koulutusta
jäsenseuroilta ja muilta karjalaisuudesta kiinnostuneilta tahoilta
tulevien toiveiden pohjalta joustavasti ja ketterästi, tarvittaessa
lyhyelläkin varoitusajalla.
Kouluttajina käytetään eri alojen ammattilaisia.
Kurssit voidaan järjestää missä päin Suomea tahansa.
Liiton kurssitarjontaa markkinoidaan sähköisin tiedottein,
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

VAIKUTTAVUUS

▪

Kurssin osallistujat levittävät oppimaansa tietoa eteenpäin.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Kurssien osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute.

3.6 YHTEISTYÖ KOULUTUSTOIMINNASSA
TAVOITTEET
▪ Tarjota jäsenistölle laaja valikoima erilaisia koulutuksia.
▪ Luoda yhteisiä koulutus- ja kurssikokonaisuuksia muiden alan
toimijoiden kanssa.
▪ Saada enemmän osallistujia kursseille yhteisen markkinoinnin
avulla.
TOTEUTUS

▪
▪

Markkinoidaan muiden järjestöjen koulutuksia omalle
jäsenistölle.
Suunnitellaan ja toteutetaan kursseja yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa.
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▪

Yhteistyötahoina ovat mm. Helkanuorten liitto,
Kansantanssinuorten liitto, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
ja Suomen Nuorisoseurat.

VAIKUTTAVUUS

▪

Yhteistyöllä saadaan omalle toiminnalle enemmän näkyvyyttä ja
laajempi koulutuspaletti omien jäsenten käyttöön.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Koulutusten osallistujamäärät ja osallistujapalaute.
Muiden järjestöjen kanssa pidetyt palautepalaverit.

4. HARRASTUSTOIMINTA
Liiton harrastustoiminnan tavoitteena on tarjota tietoa karjalaisesta kansantanssista ja muusta
perinteestä kaikille kiinnostuneille. Liitto tukee seuroja lapsille ja nuorille suunnatun
harrastustoiminnan käynnistämisessä ja sen eteenpäin viemisessä. Valtakunnallisten tapahtumien
osallistujat pääsevät tapaamaan muita kansantanssin, karjalaisuuden ja perinteen harrastajia.
Kaikista tapahtumista kerätään kirjallinen palaute. Harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään
palautteen perusteella.
4.1 FOLKLANDIA-RISTEILY M/S SILJA EUROPALLA 10.–11.1.
TAVOITTEET
▪ Saada näkyvyyttä liiton toiminnalle ja tuleville tapahtumille sekä
verkostoitua kansantanssin ja -musiikin parissa toimivien
kanssa.
TOTEUTUS

▪

▪
▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Osallistutaan kansantanssin ja -musiikin suurimpaan
talvitapahtumaan Folklandia-risteilylle. Folklandiaan osallistuu
3000 alan harrastajaa ja ammattilaista ryhmistä, seuroista,
järjestöistä ja oppilaitoksista.
Tuotetaan risteilylle esiintymään Pääkaupungin Karjalaisten
Nuorten Roigu-ryhmä.
Esitellään liiton toimintaa ja myydään tuotteita Folkmessuilla.
Liiton edustaja osallistuu risteilyn suunnitteluseminaariin
edellisenä syksynä.
Tapahtumassa tavoitetaan kansantanssin ja kansanmusiikin
toimijoita laajasti eri puolilta Suomea.
Verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa.
Roigun esiintymisen nähneiden katsojien määrä.
Messupisteellä saatujen kontaktien määrä.
Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muiden toimijoiden
kanssa käytyjen keskusteluiden ja ideoiden purkaminen.

4.2 KALEVALAN PÄIVÄ 28.2.
TAVOITTEET
▪ Elävän perinnön ja Kalevalan tunnetuksi tekeminen.
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▪

Yhteistyön vahvistaminen Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa.

TOTEUTUS

▪

Järjestetään tarinankerrontaan keskittyvä Kalevalan päivän
tapahtuma ja lanseerataan siihen liittyvä kampanja yhteistyössä
Kalevalaisten Naisten Liiton ja Elävän perinnön suullisen
perinteen ringin kanssa 28.2.

VAIKUTTAVUUS

▪

Kaikille kiinnostuneille avoin tapahtuma tavoittaa uutta yleisöä.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Tapahtuman osallistujamäärä.
Päivän aikana saatujen kontaktien määrä.
Kampanjan saama näkyvyys tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa
mediassa.
Saatu osallistujapalaute.

▪

4.3 VIOLA MALMIN TANSSIEN PÄIVÄ 14.3.
TAVOITTEET
▪ Pitää yllä ja kunnioittaa karjalaisen kansantanssin voimahahmo
Viola Malmin perintoä.
TOTEUTUS

▪

▪
▪

Haastetaan kansantanssijat tanssimaan yksi tai useampi Viola
Malmin muistiin merkitsemistä tansseista, taltioimaan se ja
jakamaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella
#ViolaMalminPäivä.
Haastetta jaetaan sosiaalisessa mediassa.
Kohderyhmänä kaikenikäiset kansantanssin harrastajat.

VAIKUTTAVUUS

▪

Kansantanssijat eri puolilla Suomea osallistuvat haasteeseen ja
oppivat karjalaisia tansseja.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

#ViolaMalminPäivä -aihetunnisteella jaetut kuvat ja maininnat
sosiaalisessa mediassa.

4.4 KEVÄTPÄIVÄT KANGASALLA 4.–5.4.
TAVOITTEET
▪ Tuottaa karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa karjalaisuus näkyy
monissa eri muodoissa.
▪ Tarjota jäsenistölle tilaisuus esitellä omaa osaamistaan ja
kohdata muita harrastajia.
▪ Luoda Kevätpäivistä liiton näkyvin ja suurin vuosittainen
tapahtuma.
▪ Pitää yllä karjalaisia perinnetaitoja kuten virpomaperinnettä ja
piirakanleivontaa.
TOTEUTUS

▪
▪

▪

Järjestetään Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma Kangasalla 4.–5.4.
Tapahtuman ohjelmassa on kansantanssiryhmien
luokittelukonsertteja, tanssikursseja, työpajoja, illanvietto,
muuta oheisohjelmaa ja Karjalaisen Nuorisoliiton liittokokous.
Työpajoissa leivotaan karjalanpiirakoita sekä askarrellaan
perinteisiä karjalaisia virpomavitsoja ja tehdään virpomarunoja.
Sunnuntaina käydään virpomassa palvelutaloissa.
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▪

▪
▪
▪

▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Järjestetään osana Kevätpäivien ohjelmaa kulttuurikatselmus,
jossa on mahdollisuus tuoda esille muuta näyttämötaidetta kuin
kansantanssia. Rohkaistaan etenkin nuoria osallistumaan ja
tuomaan omaa, itse tehtyä sisältöä estradille.
Kouluttajina toimivat kunkin alan ammattilaiset.
Kansantanssiluokittelussa palautteen ryhmille antaa
ammattilaisraati.
Tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki liiton jäsenseurat, myös
ne, joissa harrastetaan muita asioita kuin kansantanssia, sekä
yhteistyöjärjestöjen harrastajaryhmät.
Yhteistyössä Kangasalan Kansantanssijoiden, Ahjolan
Tanhuajien ja Nokian Karjalaisen Nuorisoseuran kanssa.
Yhteistyökumppanit toimittavat talkootyövoimaa ja osallistuvat
ohjelman toteuttamiseen.
Osallistujatavoite on 350 henkilöä koko tapahtumaan ja 35
kansantanssiryhmää luokitteluihin.
Tapahtuma kokoaa yhteen paikkaan Karjalaisen Nuorisoliiton
jäsenistön ja osallistujia myös muista järjestöistä.
Osallistujilta kerätään palautetta tapahtuman onnistumisesta ja
kehitysideoita.
Näkyvyys verkossa ja printtimediassa.

4.5 KARJALAINEN KULTTUURIPÄIVÄ OODISSA 12.6.
TAVOITTEET
▪ Tuoda karjalaisuutta näkyväksi suurelle yleisölle.
▪ Herättää kiinnostusta karjalaista kulttuuria kohtaan.
TOTEUTUS

▪
▪

▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

MITTAAMINEN /
SEURANTA

Järjestetään kaikille avoin karjalaisen kulttuurin teemapäivä
Helsingissä keskustakirjasto Oodissa perjantaina 12.6.
Pidetään Oodin tiloissa erilaisia koko perheelle tarkoitettuja
työpajoja, esimerkiksi piirakkapaja, askartelupaja ja
tarinankerrontapaja.
Tuotetaan talon ulkopuolelle kansantanssiesityksiä.
Kansalaistorilla pidetään kansallispukujen tuuletuspiknik.
Järjestetään kansallispukuaiheisiin kysymyksiin vastaava
Kansallispukuapteekki yhteistyössä Kansallispukukeskuksen
Kansallispukuvalmistajakoulutuksen kanssa.

▪

Osallistujatavoite pajoihin 200 henkilöä päivän aikana.
Tuo Karjalaisen kulttuurin näkyville katukuvaan ja ihmisten
arkeen.
Herättää keskustelua ja kiinnostusta uusissa kohderyhmissä.

▪
▪
▪
▪

Pajoihin osallistuneiden määrä ja heiltä saatu palaute.
Esityksien tavoittaman yleisön määrä.
Kiinnostuneiden kontaktien määrä.
Näkyvyys verkossa ja printtimediassa.

▪
▪
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4.6 KARJALAISET KESÄJUHLAT 12.–14.6.
TAVOITTEET
▪ Saada näkyvyyttä karjalaisjuuristen ja karjalaisesta kulttuurista
kiinnostuneiden keskuudessa.
▪ Tarjota omille jäsenille mahdollisuus osallistua Karjalaisille
kesäjuhlille ja tarjota lapsille ja nuorille heitä kiinnostavaa
ohjelmaa.
TOTEUTUS

▪

Osallistutaan Helsingissä Finlandia-talossa järjestettäville
Karjalaisille kesäjuhlille tuottamalla ohjelmaa tapahtuman
avajaisjuhlaan ja pääjuhlaan sekä tuomalla tapahtuman
osallistujiksi lapsia ja nuoria.

VAIKUTTAVUUS

▪

Karjalaisjuuristen aktiivien tietoisuus Karjalaisen Nuorisoliiton
toiminnasta kasvaa.
Tavoittaa uusia karjalaishenkisiä toimijoita.
Vahvistaa vanhoja yhteistyösuhteita esim. karjalaisiin suku- ja
pitäjäseuroihin.

▪
▪
MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Osallistuneiden määrä.
Osallistujapalautteet.
Saavutettu medianäkyvyys.

4.7 40-VUOTISJUHLAPÄIVÄ JA -KONSERTTI 27.9.
TAVOITTEET
▪ Juhlistetaan 40 vuotta täyttävää Karjalaista Nuorisoliittoa
konsertilla, jossa esitellään liiton toiminnan monipuolisuus.
▪ Kutsua kokoon yhteistyökumppaneita vuosien varrelta.
TOTEUTUS
▪ Toteutetaan “Viikon viivyin Viipurissa” -juhlakonsertti Helsingissä
Savoy-teatterissa.
▪ Konsertin esiintyjiksi kutsutaan jäsenseuroja eri puolilta maata.
▪ Tilavuokran kattamiseksi haetaan apurahaa Viipuri-säätiöltä.
▪ Järjestetään jäsenille ja sidosryhmille onnittelutilaisuus.
VAIKUTTAVUUS

▪

Yleisötavoite 400 myytyä lippua.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Myytyjen lippujen määrä.
Paikalle saapuvien kutsuvieraiden määrä.
Medianäkyvyys.

4.8 KEKRIPÄIVÄT 30.10.–1.11. KEURUULLA
TAVOITTEET
▪ Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista jäsenseuroissa
toimiville aktiiveille.
▪ Tapahtuman fokus on koulutuksessa, virkistyksessä ja
lämpimässä yhteisöllisyydessä.
TOTEUTUS
▪ Järjestetään viikonlopun mittainen koulutus- ja
virkistystapahtuma kekrin vieton teemojen pohjalta.
▪ Viikonlopun aikana tutustutaan vanhoihin ruokaperinteisiin ja
sadonkorjuuajan uskomuksiin.
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▪
▪
▪

Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuuksia kehonhuoltoon ja
rentoutumiseen.
Tapahtuma vietetään Keuruun vanhan varuskunnan tiloissa,
jossa on monipuoliset koulutus- ja keittiötilat sekä suuri sauna.
Toteutetaan yhteistyössä Helkanuorten liiton kanssa.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

Osallistujatavoite on 30 henkilöä.
Osallistujat hyödyntävät kursseilla oppimiaan asioita omien
harrastusryhmiensä ja seurojensa toiminnassa.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Kurssien osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute.

4.9 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT
TAVOITTEET
▪ Olla näkyvästi esillä karjalaisessa järjestökentässä.
▪ Tavoittaa liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.
▪ Hankkia uusia jäseniä.
▪ Tehostaa tuotemyyntiä.
▪ Saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
TOTEUTUS

▪
▪

Osallistutaan karjalaisiin markkinatapahtumiin kuten suku- ja
pitäjämarkkinoille, joulumyyjäisiin ja pääsiäismyyjäisiin.
Koulutetaan vapaaehtoisia vastaamaan markkinatapahtumien
liiton toimintojen esittelystä ja tuotemyynnistä.

VAIKUTTAVUUS

▪

Osallistumalla tapahtumiin lisätään tietoisuutta liiton
toiminnasta, saadaan uusia jäseniä ja tehostetaan tuotemyyntiä.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Saavutettujen kontaktien määrä.
Myytyjen tuotteiden määrä.

4.10 YHTEISTYÖ HARRASTUSTOIMINNASSA
TAVOITTEET
▪ Saavutetaan synergiaetuja toteuttamalla tapahtumia ja
tilaisuuksia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
▪ Verkostoidutaan muiden nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen kanssa.
TOTEUTUS

▪

▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪

Tehdään tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä muiden saman alan
järjestöjen kanssa mm. järjestämällä Kalevalan päivän
tapahtuma ja kansallispukujen tuuletuspiknik yhteistyössä
Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa.
Pidetään yllä keskustelua harrastustoiminnasta muiden
toimijoiden kanssa.
Rohkaistaan jäsenyhdistyksiä tekemään paikallista yhteistyötä ja
vinkataan heille mahdollisia yhteistyökumppaneita.
Yhdessä tekemällä saavutetaan suurempi joukko ihmisiä.
Yhteistyöhankkeet ylittävät median kiinnostuskynnyksen yksin
tehtäviä helpommin.
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MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Tiedottaminen toiminnasta laajenee koskemaan uusia
potentiaalisia jäseniä.

▪

Tapahtumien ja koulutusten osallistujamäärät ja osallistujilta
saatu palaute.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla
muunmaalaisiin saman alan harrastajiin, lapset ja nuoret oppivat suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja
oppivat ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta.
5.1 KÄSITYÖMATKA VIROON
TAVOITTEET
▪ Tutustua sukulaiskansan käsityö- ja kansallispukuperinteeseen.
▪ Saada virikkeitä ryhmien esiintymisasuihin.
▪ Lisätä suomalaisten kansallispuku- ja käsityöharrastajien
tietoisuutta vastaavista kysymyksistä sukulaiskansojen parissa.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

Järjestetään keväällä käsityöaiheinen kulttuurimatka Viroon.
Markkinoidaan matkaa muille järjestöille sekä kansallispuku- ja
käsityöharrastajille.
Matka toteutetaan mikäli lähtijöitä on vähintään 20.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

Osallistujatavoite 25 henkilöä.
Matkalla nähty ja opittu tieto jaetaan eteenpäin omissa
seuroissa ja harrastusryhmissä.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Osallistujilta saatu palaute.

5.2 BARNLEK 15.–19.7.
TAVOITTEET
▪ Tarjotaan jäsenille mahdollisuus osallistua pohjoismaiseen lasten
ja nuorten kulttuuritapahtumaan Ruotsin Mölnlyckessä.
TOTEUTUS

▪
▪

Tiedotetaan Barnlek-tapahtumasta jäsenseuroille.
Tarjotaan osallistuville ja kiinnostuneille apua ja neuvontaa
tapahtuman ilmoittautumiseen ja matkojen käytännön
järjestelyihin.

VAIKUTTAVUUS

▪

Osallistuvat lapset ja nuoret tutustuvat pohjoismaisiin alan
harrastajiin.
Osallistuvat lapset ja nuoret oppivat suvaitsevaisuutta ja
kulttuurien moninaisuutta.
Osallistuvat ryhmät ja ohjaajat saavat yhteisiä positiivisia
kokemuksia, joiden pohjalta on hyvä rakentaa ryhmähenkeä ja
sitouttaa harrastajia.

▪
▪
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MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Osallistujilta saatu palaute.

5.3 EUROPEADE 5.–9.8.
TAVOITTEET
▪ Innostaa liiton jäseniä osallistumaan Euroopan suurimpaan
kansanperinnetapahtumaan Liettuan Klaipedassa.
▪ Karjalaisen kansantanssin ja perinteen esittäminen ja
opettaminen tapahtumassa.
TOTEUTUS

▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Tiedotetaan tapahtumasta jäsenistöä.
Annetaan tapahtumaan, ilmoittautumiseen ja osallistumiseen
liittyvää neuvontaa jäsenistölle tarvittaessa.
Osallistujatavoite on 30 tanssijaa liiton eri jäsenseuroista.
Karjalainen kansantanssi ja perinne tulee tutuksi muiden
Euroopan maiden harrastajille.
Osallistujamäärä.
Osallistujilta saatu palaute liiton palveluista.

5.4 KULTTUURIMATKA KARJALAAN 4.–7.9.
TAVOITTEET
▪ Tutustua luovutetun Karjalan historiaan ja nykypäivään sekä
karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin.
TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Järjestetään nelipäiväinen juhlamatka rajantakaisen Karjalan
alueelle 4.–7.9.
Osallistutaan Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlaan 5.9.
Petroskoissa.
Tutustutaan Unescon maailmaperintökohteeseen, Kizhin
museosaareen.
Tutustutaan useisiin luovutetun ja rajantakaisen Karjalan
kulttuurikohteisiin Laatokan ja Äänisen välissä.
Osallistujatavoite on 35 henkilöä.
Matka tavoittaa laajasti karjalaisen yhteisön: Karjalaisen
Nuorisoliiton jäsenseurat, yliopiston osakunnat ja karjalaiset
pitäjäseurat.
Matkan osallistujamäärä, ensikertalaisten / uudelleen
osallistuvien suhde ja osallistujapalaute.

6. HANKKEET
6.1

“KARJALAINEN KUMPPANUUS” – nuorten aikuisten osallisuus karjalaisen
järjestökentän seuratyössä
TAVOITTEET
▪ Koota hyväksi havaittuja toimintamalleja nuorten aikuisten
houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi karjalaiseen
järjestötoimintaan.
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▪

▪
TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪

▪
▪
▪
▪
MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Laajentaa karjalaisuuden käsitettä vahvemmin kulttuurisen
toiminnan suuntaan sekä vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten
karjalaista identiteettiä seurojen toimintaa kehittämällä.
Vahvistaa karjalaisen järjestökentän yhteistyötä.
Kootaan hanketyöryhmässä kysely karjalaisseuroille toiminnan
haasteista ja tavoittavuudesta.
Kyselyn tuloksista kootaan toimenpide-ehdotuksia seurojen
toiminnan kehittämiseksi.
Kyselyn tuloksia käydään läpi Kevätpäivien yhteydessä
järjestettävässä seuroille avoimessa seminaaritilaisuudessa.
Tuotetaan hankkeen loppuraportti.
Hanke tuo esiin Karjalaisen Nuorisoliiton roolin karjalaisessa
järjestökentässä nuorten ja nuorten aikuisten toiminnan
asiantuntijana ja kehittäjänä.
Vahvistetaan olemassa olevia ja luodaan uusia kontakteja liiton
ja muiden karjalaistoimijoiden välille.
Edistetään sukupolvien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua
karjalaisen järjestökentän toimijoiden välillä.
Tuodaan hyvät käytännöt kaikkien tietoisuuteen ja kehitetään
seurojen toimintaa saavutettavammaksi ja houkuttelevammaksi.
Loppuraportin jakelun piirissä ovat kaikki karjalaista
seuratoimintaa harjoittavat tahot.
Järjestettyjen seminaarien määrä ja kokoontumisten määrä.
Seminaarien yleisömäärä.
Tilattujen loppuraporttien määrä.

6.2 “KAHDEN PUOLEN RAJAA” – karjalaisen kansantanssin yhteistyöhanke
TAVOITTEET
▪ Luoda yhteistyökanava petroskoilaisten karjalaista
kansanperinnettä esittävien ja vaalivien toimijoiden kanssa.
▪ Käynnistää ryhmävaihto- ja koulutusohjelma.
▪ Luoda yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten ja Venäjän
karjalaisten lasten ja nuorten kansantanssiryhmien kanssa.
TOTEUTUS

▪
▪

▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪

Järjestetään Karjalaisten kansantanssien koulutusviikonloppu,
johon tuotetaan Petroskoista opettajat.
Ollaan aktiivisesti yhteydessä ja pyritään tarjoamaan esiintymisja osallistumismahdollisuuksia petroskoilaisille kumppaneille
Suomessa ja toisaalta tiedotetaan omaa jäsenistöä vastaavista
tilaisuuksista Petroskoissa.
Rohkaistaan omaa jäsenistöä osallistumaan Humahus -lasten ja
nuorten tanssifestivaaliin.
Hankkeeseen haetaan projektiavustusta M.A.Castrénin seuralta.
Karjalaisen kansantanssin esitteleminen laajasti molemmilla
puolilla rajaa.
Yhteistyöverkoston laajeneminen Venäjän Karjalaan.
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MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Toteutuneiden vierailujen määrä.
Koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä.
Yhteistyöstä saatu palaute.

6.3 AINEETTOMAN KULTTUURIPERINNÖN HANKE
TAVOITTEET
▪ Tuottaa helposti lähestyttäviä koulutuskokonaisuuksia
karjalaisesta perinteestä eri ikäryhmille.
▪ Lisätä kiinnostusta ja tietoisuutta karjalaiseen aineettomaan
kulttuuriperintöön.
▪ Tarjota sidosryhmille yhteistyömahdollisuuksia koulutusten
muodossa.
▪ Lisätä Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuutta karjalaisen
perinnekulttuurin asiantuntijana ja tuotteistajana.
TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Konseptoidaan neljän kurssin kokonaisuus, jonka teemat
ammentavat karjalaisista kädentaidoista ja perinteistä.
Kurssit suunnitellaan siten, että ne on helppo muokata
eri-ikäisille kurssilaisille sopiviksi.
Kaikissa kursseissa lähestytään aihetta konkreettisen, oman
tekemisen kautta.
Konseptointi, opetusmateriaalit ja pilottikurssit toteutetaan
Museovirastolta haettavalla apurahalla.
Karjalaisen kansankulttuurin tunnettuus lisääntyy.
Eri-ikäiset ja eri taitotasoiset ihmiset pääsevät tutustumaan
aineettomaan kulttuuriperintöön tekemisen kautta.
Koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä ja osallistujilta
kerätty palaute.

6.4 MINUN KANSALLISPUKUNI -HANKE
TAVOITTEET
▪ Karjalaisen käsityöperinteen ja rikkaan kansallispukuperinteen
tunnetuksi tekeminen.
▪ Lisätä Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuutta karjalaisen
perinnekulttuurin asiantuntijana ja tuotteistajana.
TOTEUTUS

▪

▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Esitellään karjalaisia kansallispukuja yhdessä kantajiensa kanssa
juttusarjassa, joka julkaistaan www.karjalainennuorisoliitto.fi
-sivustolla.
Rohkaistaan käyttämään aihetunnistetta #minunkansallispukuni
ja jakamaan omia kansallispukuun liittyviä tarinoita sosiaalisessa
mediassa.
Karjalaisten kansallispukujen tuntemus lisääntyy.
Kiinnostus aihetta kohtaan lisääntyy kiinnostavien ihmisten ja
kiinnostavien tarinoiden toimiessa keskustelun avaajina.
Näkyvyys sosiaalisessa mediassa, näkyvyys perinteisessä
mediassa.
Juttusarjan herättämä kiinnostus ja sen saama yleisöpalaute.
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7. MATERIAALIPALVELUT
TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Tehdä karjalaista kulttuuria tunnetuksi.
Tuottaa ja välittää julkaisuja jäsenistölle ja muille karjalaisesta
kulttuurista kiinnostuneille.
Julkaista karjalaiseen kulttuuriin liittyvää oppimateriaalia.
Tuoda markkinoille nykyaikaisia karjalaistuotteita.
Varainhankinnan kasvattaminen.
Markkinoidaan liiton tuottamia vihkoja, pelejä, levyjä ja muuta
materiaalia tapahtumissa, tilaisuuksissa ja verkossa.
Lähetetään materiaalipaketeista tiedote kouluille, kirjastoihin ja
eri karjalaistahoille.
Tuotetaan kansantanssin vuosiohjelma vuodelle 2021.
Osallistutaan vuoden 2021 Kalenoiden vuosiohjeman
tuottamiseen yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa.
Järjestetään kansallispukuarpajaiset, jossa pääpalkintona on
omien mittojen mukaan valmistettu karjalainen kansallispuku.
Monipuolistetaan tuotevalikoimaa uusilla karjalaispohjaisilla
tuotteilla.
Etsitään aktiivisesti tuotteille uusia myyntikanavia.
Varainhankinnan ohella tehdään modernia karjalaisuutta
tunnetuksi.
Tarjotaan ohjaajille ja opettajille materiaalia työnsä tueksi.
Seurataan tuotemyyntiä euromääräisesti sekä yksittäisten
tuotteiden menekkiä.

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
TAVOITTEET

▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪

Viestitään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa; 1–3 julkaisua tai
jakoa viikoittain.
Tiedotetaan ajankohtaisista asioista kuukausittaisella
uutiskirjeellä.
Kasvatetaan uutiskirjeen tilaajamäärää.
Tehdään viestintäyhteistyötä sanomalehti Karjalan kanssa ja
julkaistaan lehdessä oma sivu kerran kuukaudessa.
Julkaistaan 40-vuotisjuhlalehti liitteenä Karjala-lehden välissä.
Kehitetään liiton verkkosivuja selkeämmiksi.

▪
▪

Tehdään Karjalaista Nuorisoliittoa tunnetuksi.
Saadaan näkyvyyttä liiton toiminnalle, tapahtumille ja tuotteille.

▪
▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden
tunnetuksi tekeminen.
Tapahtumista, koulutuksista ja matkoista tiedottaminen.
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MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kävijämäärien
kehitys.
Uutiskirjeen tilaajien määrä ja kirjeen avaamisprosentti.

9. NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ
TAVOITTEET

▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Palvella jäsenistöä sen tarpeiden mukaisesti.
Tarjota tietoa ja neuvoja karjalaisesta kulttuurista ja etenkin
karjalaisesta kansantanssista.
Kannustaa ja huomioida aktiivisia seuroja ja toimijoita.
Kuunnellaan kentän toiveita ja kehitetään neuvontapalveluita
vastaamaan paremmin seurojen tarpeita.
Toteutetaan jäsenkysely seurojen toiveista ja tarpeista.
Jaetaan jäsenseurojen välillä hyväksi todettuja toimintaideoita ja
-käytäntöjä, osaamista ja osaajia.
Palkitaan vuoden aktiivinen seura, ryhmä ja ohjaaja seuroilta
kerättyjen edellisen vuoden toimintatietojen pohjalta.
Palvelutason laadun parantaminen vastaamaan täsmällisemmin
seurojen tarpeita.
Jäsentyytyväisyyden parantaminen.
Jäsenseuroilta saadun palautteen seuraaminen.
Jäsenseurojen toiminnan laadun seuraaminen
toimintatietokyselyn avulla.
Jäsenkyselyn tulokset.

10. HALLINTO
10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Liiton toimisto sijaitsee Kannelmäessä Helsingissä. Vakituisina työntekijöinä ovat
toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Kulttuurituotannon opiskelijoille tarjotaan
työharjoittelupaikkoja. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesätyöhön, TET-viikolle ja
taksvärkkipäivään. Tapahtumiin rekrytoidaan ja koulutetaan nuoria talkoolaisia.
Kirjanpitopalvelut on ulkoistettu Suomen Talousverkko / Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalle.
Kirjanpito ja taloushallinto on sähköistä.
Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, kierrätys ja luonnonvarojen
säästäminen. Toimisto pidetään mm. mahdollisimman paperittomana hyödyntämällä
pilvipalveluja, ja työntekijöillä on etätyömahdollisuus.
10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA
Sääntömääräinen liittokokous pidetään Kevätpäivien yhteydessä. Hallitus kokoontuu 5–8
kertaa vuoden aikana. Kokouksiin on aina etäosallistumismahdollisuus, ja merkittävä
osa kokouksista pidetään sähköisesti. Hallituksella on suljettu Facebook-ryhmä, jossa
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keskustellaan ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen
mukaan.
10.3 TYÖRYHMÄT
Liiton hallitus nimittää asiantuntijatyöryhmät, joiden tehtävänä on kehittää liiton
toimintaa strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintavuoden aikana liitolla on
kansantanssityöryhmä, kulttuurityöryhmä, matkatyöryhmä ja nuorten idearyhmä.
Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Lisäksi käytössä on useita Facebookissa
toimivia ideointiryhmiä. Myös työryhmissä on etäosallistumismahdollisuus, mikä paitsi
edistää kestävää kehitystä, myös lisää alueellista yhdenvertaisuutta.

11. TALOUS
Laaditun talousarvion toteutuminen varmistetaan kurinalaisen taloudenpidon avulla. Talouden
omavaraisuusastetta tehostetaan etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita,
kilpailuttamalla hankintoja sekä jatkamalla aktiivista tuotemyyntiä.

12. YHTEISTYÖ
Jatketaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, Kalevalaisten Naisten Liiton, Helkanuorten
liiton, Evakkolapset ry:n ja karjalaisten pitäjäseurojen kanssa. Viestintäyhteistyötä jatketaan
Karjala-lehden kanssa. Haetaan aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita toimintamme tarpeiden
mukaan.

13. JÄSENYYDET
Liitto on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin, Opintokeskus Siviksen, Nordlekin ja Kansanmusiikin
ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen jäsen sekä Karjalan Liiton ja Suomen kansallispukuyhdistys
Raita ry:n kannatusjäsen.

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 30.9.2019 esitettäväksi liittokokoukselle.

Outi Mulari
puheenjohtaja
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