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Karjalainen Nuorisoliitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

1. PERINNETTÄ ELÄMÄSSÄ
Karjalaisen Nuorisoliiiton tavoitteena on siirtää karjalaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville
tuoden samalla sen raikkaasti tähän päivään. Nuorisotyötä tekevänä järjestönä olemme osa
sukupolvien ketjua ja annamme nuorille mahdollisuuksia kokea samanlaisia onnistumisia ja
elämyksiä joita edellisen sukupolven toimijat ovat saaneet kokea.
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 2021 jatkamme edellisvuoden “Perinnettä elämässä” -teemaa. Tuomme esille
karjalaisuutta osana arkea ja omien karjalaisten juurien tuntemusta. Käynnistämme Minun
juureni -hankkeen, jossa esitellään luovutetun Karjalan alueen pitäjiä sellaisten henkilöiden
kautta, joiden juuret juontavat alueelle. Hanke on luonteva jatko vuoden 2020 Minun
kansallispukuni -hankkeelle, jossa esiteltiin kaikki karjalaiset kansallispuvut tarinoiden kautta.
Vuoden päätapahtuma, Kevätpäivät, järjestetään maaliskuussa Kangasalla. Kesäkuussa lapset ja
nuoret osallistuvat Lappeenrannassa Kalenat-tapahtumaan, ja heinäkuussa nuoret ja aikuiset
ovat mukana yhteispohjoismaisessa Nordlek-tapahtumassa Tampereella. Syksyllä järjestetään
Kekripäivät-koulutusviikonloppu sekä kulttuurimatka Karjalaan. Kaikissa tapahtumissa on esillä
yhdessä tekeminen sekä ylisukupolvinen ja yhteinen perinteen jakamisen riemu.
Koulutustoiminnassa järjestetään koulutuksia kansantanssin ja kädentaitojen saralla sekä itse
että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (muut järjestöt, omat jäsenseurat, karjalaiset
pitäjäseurat).
Nuorten osuutta liiton toiminnan toteutuksessa kasvatetaan. Nuoria ammattilaisia ja opiskelijoita
hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa niin paljon kuin mahdollista. Muun
muassa kansantanssin vuosiohjelma vuodelle 2021 on kokonaisuudessaan nuorten itse tekemä.
Nuoria osallistetaan ja sitoutetaan toimintaan myös jatkamalla nuorten aloittelevien ohjaajien
Nero-ohjaajakoulutusta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin kiinnitetään huomiota joka tasolla
lähtien siitä, että tanssikoulutuksissa ja -ohjeissa luovutaan termien ‘tyttö’ ja ‘poika’ käytöstä ja
korvataan ne termeillä ‘viejä’ ja ‘seuraaja’.
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2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET
Karjalainen Nuorisoliitto on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä 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

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.2

Laajentaa näkymää karjalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen.
Osallistua karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista
käytävään keskusteluun ja tuoda siihen nuorten näkökulmaa.
Olla karjalaisen kansantanssin monipuolisin toimija.
Perinteen tuntemus näkyvillä kaikessa toiminnassa.
Järjestetään tapahtumia, matkoja ja koulutuksia, joiden
painopisteenä on karjalainen kulttuuri.
Viestitään aktiivisesti medialle liiton toiminnasta ja näkökulmista
nykypäivän karjalaisuuteen.
Osallistutaan aktiivisesti keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja
luodaan omia keskustelunaloituksia.
Tuotetaan karjalaiseen perinteeseen pohjautuvaa materiaalia.
Järjestetään koulutusta ja julkaistaan oppimateriaaleja.
Käynnistetään kansantanssin opetussuunnitelman laatiminen
yhteistyössä muiden kansantanssijärjestöjen kanssa.

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI
TOIMINTA-ALUEILLA

TAVOITTEET

▪
▪
▪

Laaja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.
Suvaitseva ja saavutettava yhteistyökumppani.
Toiminta on laadukasta ja houkuttelevaa.

TOTEUTUS

▪

Tehdään hankeyhteistyötä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liiton ja
sen jäsenseurojen kanssa mm. Minun juureni -hankkeessa.
Tiivistetään kokonaisuutena tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liiton kanssa.
Tehdään tapahtumayhteistyötä Suomen Nuorisoseurojen kanssa
Kalenat-tapahtuman osalta.
Tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja koulutusyhteistyötä
muiden kansantanssijärjestöjen kanssa.
Jatketaan viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa.

▪
▪
▪
▪
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2.3

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN
RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ

TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪

Erottua toiminta-alueidensa muista järjestöistä oman
tunnusomaisen profiilin kautta.
Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteen nykyaikaan.
Lisätä perinteen ja juurien arvostusta.
Vahvistaa nuorten itsetuntoa ja oman identiteetin kehittymistä.
Tuodaan esille karjalaisia sukujuuria ja niiden merkitystä Minun
juureni -hankkeessa.
Tuotetaan iloisia ja raikkaita karjalaisia tuotteita kuten
sateenvarjoja, joiden kautta saadaan positiivista näkyvyyttä.
Näytetään esimerkkiä perinteen arvostuksesta olemalla
näkyvästi esillä erilaisissa tapahtumissa.
Käytetään sosiaalisessa mediassa omia nimikkotunnisteita
#perinnettäelämässä, #juurihoidossa, #tuunaamunperinne,
#minunkansallispukuni ja #minunjuureni.

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.
Vuonna 2021 koulutustoiminnan painopisteitä ovat ohjaajuuden vahvistaminen ja koulutusten
saavutettavuuden parantaminen. Perinteisten kurssien rinnalle kehitetään digitaalisia
koulutuskokonaisuuksia. Kouluttajina käytetään ammattilaisia. Koulutusyhteistyötä tehdään
muiden kansantanssijärjestöjen, perinnejärjestöjen ja karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
Koulutustoiminta toteutetaan osin Opintokeskus Siviksen myöntämien valtionapuun oikeuttavien
kurssituntien avulla. Koulutuksista kerätään kirjallinen osallistujapalaute, jonka perusteella
koulutustoimintaa kehitetään.

3.1 KANSANTANSSIKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Lisätä karjalaisten tanssien, karjalaisen karaktäärin ja
rajantakaisen Karjalan tanssiperinteen tuntemusta suomalaisten
ryhmien keskuudessa.
▪ Tiivistää yhteistyötä Karjalan tasavallan kansantanssin
asiantuntijoiden kanssa.
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▪

▪
TOTEUTUS

▪

▪

▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Syventää karjalaisen tanssiperinteen historian tuntemusta ja
luoda näkökulmia uuteen karjalaisesta perinteestä
ammentavaan kansantanssiin.
Tutustuttaa ohjaajat kansantanssin vuosiohjelmaan 2021 ja
antaa heille työkaluja sen opettamiseen omille ryhmilleen.
Järjestetään karjalaisten tanssien ja tanssitekniikan kurssi, jonka
kouluttajiksi kutsutaan kansantanssin asiantuntijoita Karjalan
tasavallasta.
Järjestetään yhden päivän pituinen ohjelmistokurssi, jonka
teemana on karjalaisen kansantanssin vuosiohjelma 2021.
Kurssin kouluttajina ovat tanssinopettajiksi (AMK) valmistuvat
Anni Kirppu ja Ella Rautamies.
Kohderyhmänä jäsenseurojen harrastusryhmien ohjaajat eri
puolilla maata sekä muiden kansantanssijärjestöjen jäsenet.
Karjalaisten kansantanssien kurssin osallistujatavoite on 30
henkilöä.
Ohjelmistokurssin osallistujatavoite on 16 henkilöä.
Kursseilla opitut tanssit ja tekniikat tulevat osaksi ryhmien
ohjelmistoja eri puolilla maata ja jäävät osaksi ryhmien
harjoitusten sisältöjä ja ohjelmistokokonaisuuksia.
Ohjelmistokurssilla opitut tanssit esitetään kansantanssijoiden
yhteisesityksinä kesäkuun Kalenat -tapahtumassa
Lappeenrannassa ja heinäkuun Nordlek -tapahtumassa
Tampereella.
Kurssien osallistujamäärät ja osallistujien alueellinen
jakautuminen.
Omien jäsenten ja muiden järjestöjen jäsenten määrä.
Osallistujilta saatu palaute.

3.2 OHJAAJAKOULUTUS
TAVOITTEET
▪ Jäsenseurojen toiminnan tukeminen ja toiminnan jatkuvuuden
varmistaminen.
▪ Kansantanssiohjaajaksi aikovien nuorten valmiuksien
lisääminen: tarjotaan nuorille perusvalmiudet kerhojen ja
harrasteryhmien ohjaamiseen, vapaaehtoistyöhön,
luottamustehtäviin ja yleisesti kansalaistoimintaan.
▪ Tuetaan nuorten henkilökohtaista kasvua.
▪ Työllistetään opiskelijoita ja tarjotaan heille harjoittelupaikkoja
ja opinnäytetyömahdollisuuksia.
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TOTEUTUS

▪

Järjestetään aloitteleville ohjaajille tarkoitettu
kansantanssiohjaajan starttikurssi, joka antaa valmiudet siirtyä
varsinaiseen ohjaajakoulutukseen.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

Osallistujatavoite 10 henkilöä.
Kurssin käyneet perustavat kerhoja omiin seuroihinsa ja luovat
siten lisää harrastusmahdollisuuksia.
Nuorten osallisuuden ja itsenäisen toiminnan vahvistaminen
Lisää vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä seuroihin.

▪

Osallistujien määrä ja osallistujilta saatu palaute.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

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

▪

▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Järjestetään karjalaiseen pukeutumisperinteeseen kuuluvan
sielunlämmittäjän ompelukurssi Helsingissä 13.–14.2.2021.
Kouluttajana on kansallispukuasiantuntija Soja
Murto-Hartikainen.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita karjalaisten
kädentaitojen kursseja kuten nauhakurssi.
Kurssien pohjalta tuotetaan ohjeita ja opetusmateriaaleja
myöhempää itsenäistä opiskelua varten
Karjalaisen perinteen siirtäminen eteenpäin.
Helposti saavutettavan opetusmateriaalin tuottaminen myös
niiden käyttöön, jotka eivät osallistu itse kurssille.
Jäsenistön tiedon ja osaamisen lisääminen karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
Kurssien osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.

3.4 TILAUSKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Tarjota jäsenistölle ja muille kiinnostuneille heidän tarpeitaan
vastaava ja helposti saavutettavissa oleva kurssikokonaisuus.
▪ Karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamisen lisääminen.
TOTEUTUS

▪

Tiedotetaan tilauskurssimahdollisuudesta ja kannustetaan
jäsenseuroja järjestämään tilauskursseja alueellisesti omilla
paikkakunnillaan.
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▪
▪

▪
VAIKUTTAVUUS

▪

▪
▪

Karjalaisen perinteen tunnettuuden kasvattaminen
valtakunnallisesti.
Karjalaisen perinteen siirtäminen uusille kiinnostuneille.
Jäsenistön tiedon ja osaamisen lisääminen karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
Koulutustoiminnan aktivointi paikallistasolla.
Kansantanssitoiminnan levittäminen uusiin paikallisseuroihin.

▪
▪
▪
▪

Kurssien osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.
Tavoite 6 toteutettua tilauskurssia vuoden aikana.
Tilauskurssien määrä ja niistä saatu palaute.

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

Välitetään karjalaisten jalkineiden kurssia eri paikkakunnille.
Välitetään tilattavaa kansantanssi tutuksi -kurssia. Kurssin
tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia kansantanssiin niille
jäsenseuroille, joilla ei ole kansantanssitoimintaa.
Luodaan uusia tilauskurssikokonaisuuksia.

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

▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪

Tavoitetaan suuria ihmismääriä laajalta maantieteelliseltä
alueelta.
Tarjotaan maksuttomia mahdolllisuuksia omaehtoiseen
perinteeseen perehtymiseen.
Tehdään karjalaista perinnettä tutuksi.

▪
▪

Kurssien osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

Julkaistaan verkossa erilaisia karjalaiseen perinteeseen liittyviä
oppimateriaaleja ja opetusvideoita.
Järjestetään verkkokursseja ja webinaareja, myös livenä
Facebookissa.
Tarjotaan etäosallistumismahdollisuuksia myös perinteisiin
koulutuksiin.

3.6 YHTEISTYÖ KOULUTUSTOIMINNASSA
TAVOITTEET
▪ Tarjota jäsenistölle laaja valikoima erilaisia koulutuksia.
▪ Luoda yhteisiä koulutus- ja kurssikokonaisuuksia muiden alan
toimijoiden kanssa.
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TOTEUTUS

▪

Saada enemmän osallistujia kursseille yhteisen markkinoinnin
avulla.

▪

Markkinoidaan muiden järjestöjen koulutuksia omalle
jäsenistölle.
Suunnitellaan ja toteutetaan kursseja yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa.
Yhteistyötahoina ovat mm. karjalaiset pitäjäseurat,
Helkanuorten liitto, Kansantanssinuorten liitto, Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät ja Suomen Nuorisoseurat.

▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

3.7

▪
▪
▪

Yhteistyöllä saadaan omalle toiminnalle enemmän näkyvyyttä ja
laajempi koulutuspaletti omien jäsenten käyttöön.
Kustannustehokkuus koulutusten suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Koulutusten osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.
Muiden järjestöjen kanssa pidetyt palautepalaverit.

OPETUSVIERAILUT JÄSENSEUROIHIN

TAVOITTEET

▪
▪
▪

Tarjota ohjaajille lisää työkaluja ryhmien ohjaamiseen toiveiden
perusteella.
Tarjota työmahdollisuuksia alan ammattilaisille.
Madaltaa kynnystä palkata ryhmälle ammattiopettaja.

TOTEUTUS

▪

Yhden päivän / illan mittaiset vierailut jäsenseuroihin opettamaan
seuran ryhmiä.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

Ryhmien ohjaajat ottavat vinkkejä käyttöön omassa
opetustoiminnassaan.
Vahvistaa seuratason nuorten ohjaajien ohjaajuutta.
Työllistää alan ammattilaisia ja luoda heille uusia verkostoja.
Opitut harjoitteet jäävät osaksi ryhmän toimintaa.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Koulutusten osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.
Muiden järjestöjen kanssa pidetyt palautepalaverit.
Koulutusten osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.
Ohjaajilta saatu palaute.
Jäsenseurojen innokkuus ottaa vastaan vierailevat opettajat.

MITTAAMINEN /
SEURANTA
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4. HARRASTUSTOIMINTA
Karjalaisen Nuorisoliiton 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 osallistujapalaute. Harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään
palautteen perusteella.
4.1 KEVÄTPÄIVÄT KANGASALLA 20.–21.3.
TAVOITTEET
▪ Tuottaa karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa karjalaisuus näkyy
monipuolisesti.
▪ Tarjota jäsenistölle tilaisuus esitellä omaa osaamistaan ja
kohdata muita harrastajia.
▪ Vankistaa Kevätpäivien asema liiton näkyvimpänä ja suurimpana
vuosittaisena tapahtuma.
▪ Pitää yllä karjalaisia perinnetaitoja.
TOTEUTUS

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

Järjestetään Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma Kangasalla
Kangasala-talossa 20.–21.3.
Tapahtuman ohjelmassa on kansantanssiryhmien
luokittelukonsertteja, tanssikursseja, työpajoja, illanvietto,
muuta oheisohjelmaa ja Karjalaisen Nuorisoliiton liittokokous.
Osana Kevätpäivien ohjelmaa on kulttuurikatselmus, jossa on
mahdollisuus tuoda esille muuta näyttämötaidetta kuin
kansantanssia. Rohkaistaan nuoria osallistumaan ja tuomaan
omaa, itse tehtyä sisältöä estradille.
Työpajoissa leivotaan karjalanpiirakoita, tehdään käsitöitä ja
askarrellaan.
Oheisohjelmana tarjotaan mm. ohjattua merenneitouintia
Kangasalan uimahallissa.
Kouluttajina käytetään ammattilaisia, ja
kansantanssiluokittelussa palautteen ryhmille antaa
ammattilaisraati.
Tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki liiton jäsenseurat, myös
ne, joissa harrastetaan muita asioita kuin kansantanssia, sekä
yhteistyöjärjestöjen harrastajaryhmät.
Tehdään yhteistyötä lähialueen jäsenseurojen ja
karjalaisyhteisöjen kanssa. Yhteistyökumppanit osallistuvat
ohjelman toteutukseen ja tuottavat tapahtumaan talkoolaisia.
10

VAIKUTTAVUUS

▪

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Vanhemmat harrastajat toimivat esikuvina nuoremmille.
Esitysten seuraaminen on oppimiskokemus, joka myös motivoi
jatkamaan harrastamista.
Osallistujatavoite on 350 henkilöä koko tapahtumaan ja 35
kansantanssiryhmää kansantanssiluokitteluun.
Tapahtuma kokoaa yhteen paikkaan Karjalaisen Nuorisoliiton
jäsenistön ja osallistujia myös muista järjestöistä.Tehdään
yhteistyötä lähialueen jäsenseurojen ja karjalaisyhteisöjen
kanssa.
Osallistujilta kerätään palautetta tapahtuman onnistumisesta ja
kehitysideoita.
Saavutettu medianäkyvyys.

4.2 KALENAT LAPPEENRANNASSA 10.–13.6.
TAVOITTEET
▪ Tarjota jäsenseurojen lapsille ja nuorille kokemus suuresta
kulttuuritapahtumasta, joka on järjestetty lasten ehdoilla lapsille
ja nuorille.
▪ Verkostoitua yli järjestörajojen.
▪ Tiivistää yhteistyötä tapahtumatuottamisessa Suomen
Nuorisoseurojen kanssa.
TOTEUTUS

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

Osallistutaan monitaiteelliseen lasten ja nuorten
kulttuuritapahtumaan Kalenoihin Lappeenrannassa 10.–13.6.
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä on Suomen Nuorisoseurat.
Kalenat 2021 produktiossa tavallinen kaupunkilaislapsi pääsee
sukeltamaan tutkimusmatkalle suomalaiseen
kansanperinteeseen, mytologiaan ja omaan lähiympäristöönsä.
Produktiossa tanssi on pääosassa, ja jokainen tanssinharrastaja
pääsee kuljettamaan tarinaa.
Yhteisohjelman tanssit on tehty neljälle eri taitotasolle, joista
ohjaaja yhdessä ryhmän kanssa voi valita sopivimman.
Tapahtuman ohjelmassa on mm. tanssi-, musiikki- ja
teatterityöpajoja, illanviettoja ja yhteisharjoituksia.
Karjalainen Nuorisoliitto toimii Kalenoissa karjalaisen tanssi-,
musiikki- ja kädentaitoperinteen asiantuntijana.
Osallistujatavoite 150 osallistujaa Karjalaisesta Nuorisoliitosta.
Tapahtuman osallistujat tulevat kaikkialta Suomesta.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Osallistuneiden määrä.
Saadut palautteet osallistujilta ja järjestäjiltä.
Näkyvyys verkossa ja mediassa.

▪

▪

▪
▪
▪
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4.3 KARJALAINEN KULTTUURIPÄIVÄ OODISSA
TAVOITTEET
▪ Tuoda karjalaisuutta näkyväksi suurelle yleisölle.
▪ Tarjota helposti lähestyttäviä mahdollisuuksia päästä
tutustumaan karjalaisuuteen toiminnan ja tekemisen kautta.
▪ Herättää kiinnostusta karjalaista kulttuuria kohtaan.
TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪
▪

4.4 KEKRIPÄIVÄT
TAVOITTEET
▪

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Järjestetään kaikille avoin karjalaisen kulttuurin teemapäivä
Helsingissä keskustakirjasto Oodissa elokuussa.
Pidetään Oodin tiloissa koko perheelle tarkoitettuja työpajoja:
piirakkapaja, askartelupaja ja tarinankerrontapaja.
Toteutetaan karjalaisuuteen ja sukututkimukseen liittyviä
luentoja auditorioon yhteistyössä pitäjäseurojen kanssa.
Tuodaan ala-aulaan karjalaisten yhdistysten esittelypisteitä.
Tuotetaan talon ulkopuolelle kansantanssiesityksiä.
Kansalaistorilla pidetään kansallispukujen tuuletuspiknik.
Järjestetään valokuvauspiste, jossa voi kuvauttaa itsensä
kansallispuvussa.
Tuodaan kansallispukujen osia sovitettavaksi yhteistyössä
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien puvuston kanssa.
Osallistujatavoite pajoihin 200 henkilöä päivän aikana.
Tuo Karjalaisen kulttuurin näkyville katukuvaan ja ihmisten
arkeen.
Herättää keskustelua ja kiinnostusta uusissa kohderyhmissä.
Pajoihin ja luennoille osallistuneiden määrä ja heiltä saatu
palaute.
Esityksien tavoittaman yleisön määrä.
Kiinnostuneiden kontaktien määrä.
Medianäkyvyys.

Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista jäsenseuroissa
toimiville aktiiveille ja sitouttaa heidät liiton toimintaan.
Tarjota ohjaajille ohjaajahuoltoa ja uusia ideoita.
Järjestetään viikonlopun mittainen koulutus- ja
virkistystapahtuma kekrin vieton teemojen pohjalta.
Viikonlopun aikana tutustutaan muun muassa vanhoihin
ruokaperinteisiin ja sadonkorjuuajan uskomuksiin.
Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuuksia kehonhuoltoon ja
rentoutumiseen.
Tarjotaan kansantanssin intensiivikurssi.
Ohjaajilla on mahdollisuus kerrata opettamisen perusteita
ammattiopettajan johdolla.
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VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Osallistujatavoite on 30 henkilöä.
Osallistujat sitoutetaan pysymään mukana toiminnassa.
Kannustetaan ohjaajia luomaan verkostoja oman toimintansa
tueksi ja kehittämiseksi.
Osallistujat hyödyntävät kursseilla oppimiaan asioita omien
harrastusryhmiensä ja seurojensa toiminnassa.
Kurssien osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.

4.5 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT
TAVOITTEET
▪ Olla näkyvästi esillä karjalaisessa järjestökentässä.
▪ Tavoittaa liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.
▪ Hankkia uusia jäseniä.
▪ Tehostaa varainhankintaa.
▪ 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.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla saman
alan harrastajiin kansainvälisellä tasolla opitaan suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja kulttuurien
moninaisuuden ymmärtämistä.
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.
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▪

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 NORDLEK TAMPEREELLA 20.–25.7.
TAVOITTEET
▪ Vahvistaa pohjoismaista ja kotimaisten järjestöjen välistä
yhteistyötä.
▪ Tarjota laadukas kansanperinnetapahtuma aikuisille.
▪ Tarjota kokemus suuresta, tuhansien osallistujien tapahtumasta.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

▪
▪
VAIKUTTAVUUS

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Osallistutaan Tampereella järjestettävään pohjoismaiseen
Nordlek-tapahtumaan ja tapahtumaa edeltävään nuorten leiriin.
Osallistutaan suomalaisten kansantanssijoiden yhteisesitykseen.
Ollaan mukana tapahtuman päätoimikunnassa ja
ohjelmatoimikunnassa, joissa ovat edustettuina myös Finlands
Svenska Folkdansring, Finlands Svenska Spelmansförbundet,
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suomen
Kansanmusiikkiliitto ja Suomen Nuorisoseurat.
Tuotetaan tapahtumaan osallistujia ja talkoolaisia.
Tuotetaan tapahtumaan karjalaisen ohjelman kokonaisuuksia.

▪

Karjalainen perinne tulee tutuksi muille pohjoismaalaisille.
Edistetään nuorten kansainvälisyyttä ja pohjoismaista
verkostoitumista.
Solmitaan kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja.

▪
▪
▪

Nordlekiin ja nuorten leirille osallistuneiden määrä.
Osallistujilta saatu palaute.
Saavutettu medianäkyvyys.

5.3 KULTTUURIMATKA KARJALAAN
TAVOITTEET
▪ Tutustua luovutetun Karjalan historiaan ja nykypäivään sekä
karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin.
TOTEUTUS

▪
▪

Järjestetään viikonloppumatka luovutetun Karjalan alueelle
syyskuussa 2021.
Tutustutaan muun muassa Unescon maailmaperintökohteeseen
Kizhin museosaareen, Karjalan tasavallan pääkaupunkiin
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VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Petroskoihin sekä muihin rajantakaisen Karjalan
kulttuurikohteisiin.
Osallistujatavoite on 35 henkilöä.
Matkan ennakkomarkkinointi ja jälkikäteen julkaistut artikkelit
tavoittavat laajasti karjalaisen yhteisön: Karjalaisen Nuorisoliiton
jäsenseurat, yliopiston osakunnat ja karjalaiset pitäjäseurat.
Matkan osallistujamäärä, ensikertalaisten / uudelleen
osallistuvien suhde ja osallistujapalaute.

5.4 EUROPEADE 4.–8.8.
TAVOITTEET
▪ Innostaa liiton jäseniä osallistumaan Euroopan suurimpaan
kansanperinnetapahtumaan Liettuan Klaipedassa.
▪ Karjalaisen kansantanssin ja perinteen näkyminen
tapahtumassa.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Tiedotetaan tapahtumasta jäsenistölle.
Annetaan tapahtumaan, ilmoittautumiseen ja osallistumiseen
liittyvää neuvontaa tarpeen mukaan.
Tarjotaan kansantanssin vuosiohjelman 2021 sisältöjä
käytettäväksi suomalaisten kansantanssin yhteisesitykseen.
Osallistujatavoite on 30 tanssijaa liiton eri jäsenseuroista.
Karjalainen kansantanssi ja perinne tulee tutuksi muiden
Euroopan maiden harrastajille.
Edistetään nuorten kansainvälisyyttä ja eurooppalaista
verkostoitumista
Osallistujamäärä.
Osallistujilta saatu palaute.

6. HANKKEET
6.1

“KARJALAINEN KUMPPANUUS” – nuorten aikuisten osallisuuden
kasvattaminen

TAVOITTEET

▪

▪

Koota hyväksi havaittuja toimintamalleja nuorten aikuisten
houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi karjalaiseen
järjestötoimintaan.
Laajentaa karjalaisuuden käsitettä vahvemmin kulttuurisen
toiminnan suuntaan sekä vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten
karjalaista identiteettiä seurojen toimintaa kehittämällä.
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TOTEUTUS

▪

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.

▪
▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪

▪
▪
▪
▪
MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

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 Petroskoissa
järjestettävään Humahus -lasten ja nuorten tanssifestivaaliin.
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 MINUN JUURENI -VERKKOHANKE
TAVOITTEET
▪ Tehdä tunnetuksi Karjalan alueen maantietoa ja historiaa.
▪ Tiivistää yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
▪ Tarjota monipuolista oppimateriaalia verkossa.
▪ Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.
TOTEUTUS

▪
▪

VAIKUTTAVUUS
MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪
▪
▪

Esitellään karjalaisia pitäjiä artikkelisarjassa, joka julkaistaan
www.karjalainennuorisoliitto.fi -sivustolla.
Rohkaistaan käyttämään sosiaalisen median aihetunnistetta
#MinunJuureni.
Tuntemus karjalaisista pitäjistä lisääntyy.
Nuorten kiinnostusta omia sukujuuria kohtaan kasvatetaan.
Medianäkyvyys verkossa ja muualla.
Yhteistyöhön lähteneiden karjalaisten pitäjäseurojen määrä ja
heiltä saatu palaute.
Artikkelisarjan herättämä kiinnostus ja sen saama yleisöpalaute.

6.4 TARINOIDEN KARJALA -VERKKOHANKE
TAVOITTEET
▪ Tuottaa helposti lähestyttävää tietoa karjalaisten pitäjien
historiasta.
▪ Koota yhteiseen verkkoalustaan karjalaisten pitäjien
mielenkiintoisia tarinoita.
▪ Tarjota sivusto, jota kautta löytää eteenpäin etsiessään tietoa
karjalaisista pitäjistä ja pitäjäyhteisöjen tarjoamasta
toiminnasta.
▪ Tehdä tunnetuksi Karjalan alueen maantietoa ja historiaa.
▪ Tiivistää yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
▪ Tarjota monipuolisesti tietoa karjalaisista pitäjistä verkossa.
▪ Tavoittaa erityisesti uusia nuoria ja saada heitä kiinnostumaan
karjalaisista juuristaan.
▪ Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

Esitellään karjalaisia pitäjiä, niiden historiaa ja tarinoita uudella
Tarinoiden karjala -sivustolla.
Tarjotaan pitäjäyhteisöjen aktiiveille koulutusta nuorten
tavoittamisesta ja tarinallistamisen perusteista.
Hankkeen toteutukseen haetaan erillinen apuraha, ja hanke
toteutetaan mikäli apuraha myönnetään.
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VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Tuntemus karjalaisista pitäjistä lisääntyy.
Nuorten kiinnostusta omia sukujuuria kohtaan kasvatetaan.
Tuodaan esiin Karjalan historiaa uudella helposti lähestyttävällä
ja uusia kohderyhmiä kiinnostavalla tavalla.
Tavoitetaan uusia karjalaisuudesta ja karjalaisista juuristaan
kiinnostuneita.
Medianäkyvyys verkossa ja muualla.
Sivuston herättämä kiinnostus ja sen saama yleisöpalaute.

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 karjalaisesta kulttuurista
inspiroituneita tuotteita.
Varainhankinnan kasvattaminen.
Markkinoidaan liiton tuottamia vihkoja, pelejä, levyjä ja muuta
materiaalia tapahtumissa, tilaisuuksissa ja verkossa.
Tuotetaan kansantanssin vuosiohjelma vuodelle 2022.
Monipuolistetaan tuotevalikoimaa uusilla myyntituotteilla.
Etsitään aktiivisesti tuotteille uusia myyntikanavia.
Julkaistaan verkkomateriaalia karjalaisesta kulttuurista, mm.
opetusvideoita ja erilaisia luentoja.
Aloitetaan virtuaalisen Tanssimatka Karjalaan -materiaalipaketin
kokoaminen. Aineiston tarkoituksena on mahdollistaa
osallistuminen tanssitoimintaan ympäri Suomea.
Varainhankinnan ohella tehdään tunnetuksi modernia
karjalaisuutta.
Tarjotaan ohjaajille ja opettajille materiaalia työnsä tueksi.
Seurataan tuotemyyntiä sekä euromääräisesti että yksittäisten
tuotteiden menekin kautta.
Seurataan liiton julkaisemien opetusvideoiden ja luentolinkkien
latauskertoja.

18

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
TAVOITTEET

▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden
tunnetuksi tekeminen.
Tapahtumien, koulutusten, matkojen ja tuotteiden markkinointi.
Verkostoituminen median edustajien kanssa.
Viestitään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter,
Instagram).
Osallistutaan nuorisotyötä ja karjalaisuutta käsitteleviin
keskusteluihin ja luodaan omia keskustelunavauksia.
Tiedotetaan ajankohtaisista asioista uutiskirjeellä.
Kasvatetaan uutiskirjeen tilaajamäärää.
Pidetään yhteyttä nuorisotyöstä, kulttuurista ja perinteestä
kirjoittaviin toimittajiin ja tarjotaan aktiivisesti haastateltavia ja
liiton kommentteja tekeillä oleviin artikkeleihin.
Tehdään viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa ja
julkaistaan lehdessä oma sivu kerran kuukaudessa.
Kehitetään liiton verkkosivuja selkeämmiksi ja paremmin
saavutettaviksi.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

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

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kävijämäärien
kehitys.
Mediaosumat ja liiton kautta välitettyjen haastateltavien määrä.
Uutiskirjeen tilaajien määrä ja kirjeen avaamisprosentti.

▪
▪

9. NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ
TAVOITTEET

▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪

▪

Palvella jäsenistöä sen tarpeiden mukaisesti.
Tarjota tietoa ja neuvoja karjalaisesta kulttuurista ja etenkin
karjalaisesta kansantanssista.
Kannustaa ja huomioida aktiivisia seuroja ja toimijoita.
Tiedotetaan jäsenyhdistyksiä jäseneduista ja liiton tarjoamista
palveluista.
Autetaan ja neuvotaan jäsenseuroja järjestötoimintaan,
työnantajuuteen, palkkaukseen, viestintään, varainhankintaan ja
lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.
Kootaan jäsenyhdistyksille tietopaketti järjestötoiminnan
vastuista ja velvollisuuksista.
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▪
▪
▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Tarjotaan jäsenseuroille palkanmaksupalveluita liiton käyttämän
tilitoimiston kautta.
Välitetään tilauskursseja ja kouluttajia jäsenseurojen käyttöön.
Jaetaan Opintokeskus Siviksen myöntämää tukea jäsenseurojen
järjestämiin koulutuksiin.
Palkitaan vuoden aktiivinen seura, ryhmä ja ohjaaja seuroilta
kerättyjen edellisen vuoden toimintatietojen pohjalta.
Palvelutason laadun parantaminen vastaamaan täsmällisemmin
seurojen tarpeita.
Jäsenseurojen toiminnan tukeminen ja vapaaehtoisten
toiminnan helpottaminen.
Jäsentyytyväisyyden parantaminen.
Jäsenseuroilta saadun palautteen seuraaminen.
Jäsenseurojen toiminnan laadun seuraaminen
toimintatietokyselyn avulla.

10. HALLINTO
10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Liiton toimisto sijaitsee Kannelmäessä Helsingissä. Vakituisina työntekijöinä ovat
toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Opiskelijoille tarjotaan opintoihin kuuluvia
harjoittelupaikkoja. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesätyöhön sekä koulun TET-viikolle
ja taksvärkkipäivään. Tapahtumiin koulutetaan vapaaehtoisia talkoolaisia.
Palkanmaksu- ja kirjanpitopalvelut ostetaan Aurajoen Tili Oy:ltä. Taloushallinto tehdään
sähköisesti Netvisor-ohjelmalla.
Toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen.
Toimisto pidetään mahdollisimman paperittomana, kokouksissa hyödynnetään
verkkoneuvottelutyökaluja ja työntekijöillä on etätyömahdollisuus.

10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA
Sääntömääräinen liittokokous pidetään Kevätpäivien yhteydessä. Hallitus kokoontuu 5–8
kertaa vuoden aikana, enimmäkseen sähköisesti. Hallitus keskustelee ajankohtaisista
asioista myös Facebook-ryhmässä. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

10.3 TYÖRYHMÄT
Liiton hallitus nimittää vuosittain asiantuntijatyöryhmät, joiden tehtävänä on kehittää liiton
toimintaa strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Myös työryhmissä on
etäosallistumismahdollisuus, mikä edistää kestävää kehitystä ja lisää alueellista
yhdenvertaisuutta.
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11. TALOUS
Laaditun talousarvion toteutuminen varmistetaan taloussuunnitelman ja
varainhankintasuunnitelman avulla. Hankinnat kilpailutetaan, ja talouden omavaraisuusastetta
tehostetaan etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita. Tuotemyyntiä pyritään
kasvattamaan oman varainhankinnan lisäämiseksi.

12. YHTEISTYÖ
Jatketaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, Kalevalaisten Naisten Liiton, Helkanuorten
liiton, Evakkolapset ry:n ja muiden yhteisöjen kanssa. Tiivistetään yhteistyötä karjalaisten
pitäjäyhteisöjen kanssa erityisesti yhteisten koulutusten ja tapahtumien kautta.
Viestintäyhteistyötä jatketaan Karjala-lehden kanssa.

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

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 4.10.2020 esitettäväksi liittokokoukselle.

Outi Mulari
puheenjohtaja
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