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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

1. #JUURIHOIDOSSA 
 
Karjalaisen Nuorisoliiton vuoden 2019 teema oli “Juurihoidossa”. Teemalla haluttiin 
nostaa lasten ja nuorten ylpeyttä omasta kulttuuriharrastuksestaan ja vahvistaa 
erityisesti karjalaisen identiteetin kehittymistä. 
 
Toimintavuoden aikana jäsenistölle tarjottiin kaksi valtakunnallista tapahtumaa: 
Kevätpäivät Hyvinkäällä 30.–31.3. ja yhteistyössä Nuorisoseurojen kanssa toteutettu 
Kalenat Lappeenrannassa 6.–9.6. Lisäksi liitto tuotti 100 vuotta täyttäneen 
jäsenseuransa Karjalan Nuorten “Poies itsekäs ite” -juhlakonsertin Helsingin 
Kulttuuritalossa 11.5.  
 
Koulutustoiminta keskittyi perinteisiin kädentaitoihin. Järjestettiin kaksi karjalaisten 
nauhojen valmistuskurssia (9.3. ja 10.3.) sekä karjalaisten jalkineiden kurssi 
(15.–17.11.) Kulttuurimatka tehtiin Suistamolle, Sortavalaan ja Ruskealaan 23.–25.8. 
 
Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin petroskoilaisten kulttuuritoimijoiden kanssa, ja liitto 
otti osaa  Humahus-festivaaliin Petroskoissa 14.–17.3.  
 
Karjalainen Nuorisoliitto kävi esittelemässä toimintaansa useille Karjala-seuroille ja 
pitäjäseuroille vuoden aikana. Myös Karjalainen kumppanuus -verkoston toiminta 
jatkui. Verkostossa on mukana useita karjalaistahoja miettimässä keinoja uusien 
jäsenten houkuttelemiseksi seuratoimintaan. Yhteistyötä tehtiin myös muiden 
perinnejärjestöjen ja nuorisojärjestöjen kanssa. 
 
Liiton toimintaan vuoden jälkimmäisen puoliskon osalta vaikutti heikentävästi toisen 
kokopäiväisen työntekijän poissaolo sairauden vuoksi. Tästä inhimillisestä syystä 
johtuen aivan kaikkea suunniteltua toimintaa ei pystytty täysimääräisesti toteuttamaan 
vaan toimintaa jouduttiin sopeuttamaan muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi. 
 
Toimintavuoden aikana liiton toimisto tarjosi harjoittelumahdollisuuksia useille nuorille 
eri koulutusasteilta (yläkoulu, lukio, ammattikorkeakoulu, yliopisto). Nuorten myötä 
saatiin tuotua toimintaan nuorten näkökulmaa, ja samalla voitiin tutustuttaa nuoria 
työelämään.  
 
Omien juurten ja suvun perinteiden tuntemuksen lisäämisellä on vahva merkitys 
henkilökohtaisessa kasvussa ja positiivisen itsetunnon vahvistumisessa. Karjalainen 
Nuorisoliitto on tuonut vahvasti esille karjalaisen kulttuuriperinnön vaalimista 
tapahtumissa, kursseilla ja viestinnässä. Liiton toiminta tavoittaa suuren joukon ihmisiä 
ympäri Suomea, ja kurssien ja matkojen osallistujien mukana tietous karjalaisesta 
kulttuurista leviää laajalle. Myös vierailut muiden yhdistysten tapahtumissa lisäävät 
osaltaan liiton tunnettuutta. Karjalaisen Nuorisoliiton asema karjalaisessa 
järjestökentässä on vakiintunut ja vahva. Pitkäjänteinen työ karjalaisen kulttuurin 
edistämiseksi kantaa hedelmää.  
 
 
 
 



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.  

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Järjestettiin Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma Hyvinkäällä 
30.–31.3. 

▪ Tuotettiin Karjalan Nuorten 100-vuotiskonsertti 11.5.  
▪ Oltiin mukana toteuttamassa Kalenat-tapahtumaa 

Lappeenrannassa 6.–9.6. ja tuotettiin tapahtumaan 
karjalaista ohjelmaa. 

▪ Järjestettiin kulttuurimatka luovutetun Karjalan alueelle 
23.–25.8. 

▪ Osallistuttiin Humahus-festivaalille Petroskoissa 14.–17.3. 
▪ Järjestettiin koulutusta karjalaisesta nauhaperinteestä ja 

karjalaisten jalkineiden valmistuksesta.  
▪ Osallistuttiin keskusteluun karjalaisesta kulttuurista 

sosiaalisessa mediassa.  
▪ Suunniteltiin uusia karjalaiseen perinteeseen pohjautuvia 

tuotteita.  
▪ Tuettiin jäsenseurojen toimintaa tarjoamalla neuvonta- ja 

materiaalipalveluita. 
▪ Verkkosivuilta haettiin tietoa noin 50 000 kertaa. 

 
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. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Tehtiin yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa ja 
solmittiin suhteita karjalaisen järjestökentän toimijoihin 
seuravierailuin ja Karjalainen kumppanuus -hankkeen 
puitteissa.  

▪ Toteutettiin yhteinen lasten ja nuorten 
Kalenat-kulttuuritapahtuma Nuorisoseurojen kanssa. 



▪ Tehtiin yhteistyötä Museoviraston koordinoiman elävän 
perinnön suullisen ringin kanssa. Toteutettiin 
perinnejärjestöjen yhteinen Kalevalan päivän Jatka tarinaa 
-tapahtuma Kansallismuseossa.  

▪ Viestintäyhteistyö Karjala-lehden kanssa jatkui.  
▪ Solmittiin kontakteja petroskoilaisiin kulttuuritoimijoihin ja 

pohjustettiin tulevaa koulutusyhteistyötä.  

 
2.3 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN 

RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ 
TAVOITTEET ▪ Erottuu selkeästi toiminta-alueidensa muista järjestöistä. 

▪ Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteen nykyaikaan. 
▪ Lisätä perinteen ja juurien arvostusta. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Liiton lanseeraama arkipukeutumisen ja kansanomaisen 
pukeutumisen yhdistävä pukeutumishaaste 
#tuunaamunperinne on vakiinnuttanut asemansa ja tullut 
yleisesti tunnetuksi.  

▪ Liiton sosiaalisen median julkaisuja jaettiin ahkerasti eri 
kanavissa. Seuraajien määrä kasvoi reippaasti.  

▪ Verkkokauppa tavoitti hyvin asiakkaita. Sen välityksellä 
myytiin liiton moderneja karjalaistuotteita eri puolille 
maata.  

 

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 kaikki lyhytkurssit ovat 
helpommin 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 
läpikäydään henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Koulutustoimintaa kehitetään palautteen 
perusteella. 

 

3.1 KANSANTANSSIN OHJELMISTOKURSSI TAMPEREELLA 2.2. 
TAVOITTEET ▪ Tutustuttaa kansantanssiryhmien ohjaajat kansantanssin 

vuosiohjelmaan ja antaa heille työkaluja ohjelmiston 
opettamiseen omille ryhmilleen.  

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Yhteistyössä Nuorisoseurojen kanssa toteutettavaksi aiottu 
ohjelmistokurssi ei toteutunut, koska kurssille ei 
ilmoittautunut riittävästi osallistujia.  



▪ Kurssi korvattiin opetusvideoilla. 

 
3.2 KARJALAISET JALKINEET -KURSSI KOTKASSA 15.–17.3. 
TAVOITTEET ▪ Karjalaisen jalkineperinteen pitäminen esillä ja jalkineiden 

tekemisen opettaminen.  

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Järjestettiin tilauskurssina karjalaisten jalkineiden kurssi 
Kotkassa 15.–17.3.Opettajina olivat suutarimestari Ari Tylli ja 
kisälli Oskari Tylli. 

▪ Käytännön järjestelyistä huolehtivat Kotkan Karjalaisseuran 
Salusiini ja Kotkan Kansantanssijat. Kurssilla oli 12 
osallistujaa (tavoite 10).  

 
3.3 NAUHAKURSSIT 9.3. JA 10.3. 
TAVOITTEET ▪ Karjalaisen nauhaperinteen pitäminen esillä ja vanhojen 

käsityötaitojen opettaminen. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Järjestettiin kaksi pirtanauhakurssia Helsingissä 9.3. ja 10.3.  
▪ Opettajana toimi kasvatustieteiden maisteri Mari Solja. 
▪ Pirtanauhakursseilla tutustuttiin pirtanauhoihin ja aloitettiin 

oman pirtanauhan valmistus. 
▪ Kohderyhmänä olivat jäsenseurojen nuoret sekä lasten ja 

nuorten harrastusryhmien ohjaajat. 
VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujia kahdella kurssilla oli yhteensä 25 (tavoite 24).  

▪ Osallistujia oli ympäri maata eri yhdistyksistä ja seuroista. He 
saivat valmiuden opettaa nauhojen tekemistä omissa 
viiteryhmissään omilla paikkakunnillaan. 

PALAUTE ▪ Palautteessa kouluttajan opetustaidot ja asiantuntemus 
arvioitiin erinomaisiksi.  

“Kurssin vetäjä oli todella ammattitaitoinen. Hän osasi 
neuvoa todella hyvin ja huomioi kaikki kurssin oppilaat vaikka 
meitä oli kohtalaisen paljon.” 

 

3.4 KEKRIPÄIVÄT - KOULUTUSTAPAHTUMA 2.–3.11. 
TAVOITTEET ▪ Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista 

jäsenseuroissa toimiville aktiiveille. 
TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Tapahtumaa ei kyetty toteuttamaanvuonna 2019 toimiston 
vähentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi. 

 
3.5 KARJALAISET JALKINEET -KURSSI 15.–17.11. 
TAVOITTEET ▪ Karjalaisen jalkineperinteen pitäminen esillä ja jalkineiden 

tekemisen opettaminen.  

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Järjestettiin karjalaisten jalkineiden kurssi Helsingissä 
15.–17.11. Opettajina olivat suutarimestari Ari Tylli ja kisälli 
Oskari Tylli.  



▪ Kurssilla valmistettiin nahkajalkineet omien mittojen mukaan. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Kurssilla oli 12 osallistujaa (tavoite 10). Osallistujat tulivat eri 
puolilta Suomea Lappia myöten. He vievät oppimaansa tietoa 
eteenpäin. 

PALAUTE ▪ Kouluttajien asiantuntemus arvioitiin erinomaiseksi. Kritiikkiä 
tuli ryhmän suuresta koosta, jolloin välillä joutui 
odottelemaan omaa vuoroaan.  

“Kouluttajat, sekä mestari että kisälli, olivat loistavia ja 
kannustavia. Kurssin aikataulu oli tiukka, mutta supikkaat 
valmistuivat silti etuajassa.” 

 
3.6 NERO*-OHJAAJAKOULUTUS 
TAVOITTEET ▪ Jäsenseurojen toiminnan tukeminen. 

▪ Ohjaajaksi aikovien valmiuksien lisääminen. 
▪ Tarjota nuorille perusvalmiudet kerhojen ja harrasteryhmien 

ohjaajana, vapaaehtoistyöhön, luottamustehtäviin ja yleisesti 
kansalaistoimintaan. 

▪ Nuorten kasvun tukeminen. 
▪ Ammattiin opiskelevien nuorten työllistäminen / 

opinnäytetyön tarjoaminen. 
▪ * Nero on karjalan kieltä ja tarkoittaa suomeksi kykyä, taitoa 

ja älyä. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajalinjalla 
opiskelevat Ella Rautamies ja Anni Kirppu suunnittelivat 
koulutuksen sisällöt osana opintojaan. 

▪ Liikunnanohjaajaopiskelija Saara Eerikäinen suunnitteli osaksi 
koulutusta tulevan Tanhuverryttely-lämmittelyohjelman, joka 
esiteltiin Kevätpäivät-tapahtuman yhteydessä Hyvinkäällä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Koulutuskokonaisuuden täytäntöönpano siirrettiin seuraavalle 
vuodelle.  

PALAUTE ▪ Jäsenseuroilta saatujen viestien perusteella seuroissa on 
tarvetta aloitteleville ohjaajille suunnatulle koulutukselle. 
Tanhuverryttely-oppitunti sai tanssijoilta ja ohjaajilta 
innostuneen vastaanoton.  

 
3.7 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. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Markkinoitiin muiden järjestöjen koulutuksia omalle 
jäsenistölle. 



 ▪ Suunniteltiin yhteinen kansantanssin ohjelmistokurssi 
Nuorisoseurojen kanssa.  

▪ Järjestettiin karjalaisten kansantanssien opetusta ja 
piirakkapajoja Kalenat-tapahtumaan.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Yhteistyöllä saadaan omalle toiminnalle enemmän näkyvyyttä.  

PALAUTE ▪ Yhteistyöpyyntöjä tulee paljon. Yhteistyössä toteutettaville 
koulutuksille on tarvetta, koska niin tavoitetaan suurempi 
osallistujajoukko.  

 

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. 
Järjestämme valtakunnallisia tapahtumia, joissa osallistujat pääsevät tapaamaan muita 
saman alan harrastajia sekä karjalaisuudesta ja perinteestä kiinnostuneita ihmisiä.  

Kaikista tapahtumista kerätään kirjallinen palaute, joka läpikäydään henkilökunnan ja 
hallituksen toimesta. Harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään palautteen perusteella. 

 
4.1 FOLKLANDIA-RISTEILY M/S SILJA EUROPALLA 11.–12.1. 
TAVOITTEET ▪ Saada näkyvyyttä liiton toiminnalle ja tuleville tapahtumille 

sekä verkostoitua kansantanssin musiikin parissa toimivien 
kanssa.  

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Osallistuttiin kansantanssin ja -musiikin suurimpaan 
talvitapahtumaan Folklandia-risteilylle. Tuotettiin risteilylle 
esiintymään Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten 
Troppu-ryhmä.  

▪ Liiton toimintaa esiteltiin Folkmessuilla lauantaina 12.1. 
Samalla ja solmittiin yhteyksiä yhteistyökumppaneihin.  

▪ Liiton edustaja osallistui risteilyn suunnitteluseminaariin 
edellisenä syksynä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Folklandia-risteilylle osallistui 3000 alan harrastajaa ja 
ammattilaista ryhmistä, seuroista, järjestöistä ja 
oppilaitoksista. 

▪ Tapahtumassa verkostoiduttiin yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

▪ Järjestettiin omien jäsenseurojen ohjaajille infotilaisuus 
ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.  

PALAUTE ▪ Tropun esiintymisen näki noin 500 katsojaa.  
▪ Messupisteellä vieraili noin 300 henkilöä.  
▪ Ohjaajieninfotilaisuus koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.  

 
4.2 JATKA TARINAA 27.2. 
TAVOITTEET ▪ Rohkaista ihmisiä tarinankerrontaan. 



▪ Tuoda esille sukutarinoiden merkitys ja kannustaa ihmisiä 
tutkimaan omaa sukuaan.  

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Elävän perinnön suullinen rinki järjesti Jatka tarinaa 
-tapahtuman Kansallismuseoon Kalevalan päivän aattona 
27.2.  

▪ Karjalainen Nuorisoliitto toteutti tapahtumaan kaksi 
“Juurihoidossa”-sukutarinapajaa.  

▪ Muiden pajojen aiheina olivat mm. saunatarinat, 
pukeutuminen, tulitarinat, rakkaustarinat, nolot tilanteet, 
aavetarinat ja Kalevalan naiset.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Tapahtuma keräsi 250 ihmistä Kansallismuseoon 19 erilaisen 
tarinapajan äärelle.  

▪ Viestintä tapahtui pääasiassa Facebookin välityksellä. 
Kansallismuseon luoman Jatka tarinaa -tapahtuman lisäksi 
lähes kaikki tarinapajojen vetäjät ja toimijat olivat luoneet 
omat Facebook-tapahtumansa. Tapahtumat keräsivät yli 
35 000 osumaa.  

▪ “Juurihoidossa”-FB-tapahtuma keräsi 1800 osumaa.  
▪ Kansallismuseo julkaisi tiedotteen tapahtumasta ja laati 

sivuilleen tarinapajoista kertovat kuvaukset. 
▪ Jatka tarinaa -tapahtumaa nostivat esiin mm. Helsingin 

Sanomat, Radio Helsinki, Radio Suomi sekä YLE.  
▪ Tapahtuma oli lähtölaukaus sosiaalisen median 

#jatkatarinaa-kampanjalle. 
PALAUTE ▪ Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Kansallismuseossa ja 

palaute oli kokonaisuudessaan positiivista. Kukaan ei osannut 
odottaa Kansallismuseossa tällaista tapahtumaa ja 
yleistunnelma oli ihastunut, hyvä, positiivinen ja rento. 
Ensipalaute oli jopa haltioitunutta. Kaikkia osallistujia kiitettiin 
hyvästä yhteistyöstä. 

 
4.3 VIOLA MALMIN TANSSIEN PÄIVÄ 14.3. 
TAVOITTEET ▪ Pitää yllä ja kunnioittaa karjalaisen kansantanssin 

voimahahmo Viola Malmin perintoä. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Haastettiin kansantanssijat tanssimaan yksi tai useampi Viola 
Malmin muistiin merkitsemistä tansseista, taltioimaan se ja 
jakamaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella 
#ViolaMalminPäivä. 

▪ Haastetta jaettiin sähköisin tiedottein ja sosiaalisessa 
mediassa.  

▪ Kohderyhmänä kaikenikäiset kansantanssin harrastajat. 
VAIKUTTAVUUS ▪ Kansantanssijat eri puolilla Suomea osallistuivat haasteeseen 

ja oppivat karjalaisia tansseja. 

PALAUTE ▪ #ViolaMalminPäivä -aihetunnisteella jaettiin kuvia ja 
mainintoja sosiaalisessa mediassa. 

 

 



4.4 KEVÄTPÄIVÄT HYVINKÄÄLLÄ 30.–31.3. 
TAVOITTEET ▪ Tuotetaan karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa 

karjalaisuus näkyy monissa eri muodoissa.  
▪ Tarjotaan jäsenistölle tilaisuus esitellä omaa osaamistaan ja 

kohdata muita harrastajia.  
▪ Luoda Kevätpäivistä liiton näkyvin ja suurin vuosittainen 

tapahtuma. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Järjestettiin Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma Hyvinkäällä 
Hyvinkääsalissa 30.–31.3.  

▪ Kevätpäivillä oli kansantanssikonsertteja, tanssikursseja, 
askartelupaja ja letitystyöpaja. 

▪ Tapahtuman ohjelmassa oli kansantanssiryhmien 
luokittelukonsertteja, tanhuverryttelyä, askartelutyöpaja, 
letitystyöpaja, illanvietto, muuta oheisohjelmaa ja 
Karjalaisen Nuorisoliiton liittokokous.  

▪ Askartelupaja toteutettiin yhteistyössä Hyvinkään Lasten ja 
nuorten kuvataidekoulun kanssa. Paja oli Hyvinkään 
kirjastossa, ja se oli avoin kaikille.  

▪ Tanhuverryttelyn ohjasi liikunnanohjaajaopiskelija Saara 
Eerikäinen.  

▪ Letityspajan toteuttivat Hyrian hiusmuotoilualan opiskelijat. 
▪ Eri ikäryhmien kansantanssiluokittelu houkutteli osallistujia 

yli järjestörajojen. Palautteen ryhmille antoi 
ammattilaisraati, jonka muodostivat kansantanssinopettaja 
Sari Suokas, kansantanssinopettaja Elias Martikainen, 
tanssinopettaja (amk) Jutta Wrangén ja MuM Pauliina 
Lerche. 

▪ Sunnuntaina 31.3. pidettiin Karjalaisen Nuorisoliiton 
sääntömääräinen liittokokous.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Tapahtumaan osallistui 217 henkilöä 12 seurasta (v. 2018: 
227 henkilöä, v. 2017: 204 henkilöä). 
Kansantanssiluokitteluun otti osaa 19 ryhmää (v. 2018: 
26 ryhmää, v. 2017: 17 ryhmää).  

▪ Osallistujatavoitteesta jäätiin hieman muiden 
samanaikaisten tapahtumien takia.  

PALAUTE ▪ Kaikki työpajat saivat palautteessa erinomaiset arviot. Myös 
illanvieton ohjelma oli onnistunut. Kritiikkiä tuli 
kansantanssiluokittelun raadin tiukkuudesta.  

 
4.5 KARJALAN NUORTEN 100-VUOTISJUHLAKONSERTTI 
TAVOITTEET ▪ Juhlistetaan 100 vuotta täyttävää jäsenseuraa. 

▪ Tehdään tunnetuksi Karjalan Nuorten historiaa. 
▪ Osoitetaan karjalaisen kulttuurin elinvoimaisuus. 
▪ Toteutetaan aikamatka 100 vuoden takaisesta Viipurista 

tähän päivään.  
TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Karjalaisen Nuorisoliiton suurin jäsenseura, Viipurissa 
vuonna 1919 perustettu Karjalan Nuoret, täytti 100 vuotta. 



Juhlan kunniaksi seura toteutti suurteoksen “Poies itsekäs 
ite”, joka esitettiin Helsingin Kulttuuritalossa 11.5. 

▪ Karjalainen Nuorisoliitto vastasi konsertin tuottamisesta.  
▪ Tanssia, musiikkia ja teatteria yhdistäneessä 

juhlaesityksessä oli yli 300 esiintyjää, kaikki seuran jäseniä. 
▪ Esityksen ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastasi 

teatteriohjaaja-pedagogi Petra Haapio, koreografioista 
tanssinopettaja-koreografi Riina Hosio ja musiikista 
kansanmuusikko ja laulaja Lotta Hagfors.  

▪ Esityksen säestyksestä huolehti kaksi kansanmusiikin 
ammattilaisista koottua yhtyettä.  

▪ Esiintymisasut ommeltiin talkoilla kierrätysmateriaaleista 
pukusuunnittelija Laura Hannulan johdolla. 

▪  
VAIKUTTAVUUS ▪ Pääsylippuja myytiin 775 kappaletta.  

▪ Poies itsekäs ite palkittiin vuoden 2019 tanssitekona. 
▪ Konsertin innostamana Karjalan Nuoriin perustettiin syksyllä 

uusi kansanmusiikkiyhtye.  
 

PALAUTE ▪ Harjoitusviikonloput ja esityspäivä koettiin erittäin 
elämyksellisinä ja yhteisöllisinä tapahtumina. 
Yhteenkuuluvuuden tunne oli huokunut myös katsojille.  

▪ Yleisöpalautteessa Poies itsekäs ite -teosta kuvattiin 
koskettavaksi, tunteelliseksi ja vaikuttavaksi 
kokonaisuudeksi. Erityisen hienona pidettiin esiintyjien 
laajaa ikähaitaria (2–80+) sekä lapsista ja nuorista 
välittynyttä innostuneisuutta.  

 
 
4.6 KALENAT LAPPEENRANNASSA 6.–9.6. 
TAVOITTEET ▪ Tarjota jäsenseurojen lapsille ja nuorille kokemus suuresta 

kulttuuritapahtumasta, joka on järjestetty lasten ehdoilla 
lapsille ja nuorille. 

▪ Järjestää ikimuistoinen tapahtuma. 
▪ Tiivistää yhteistyötä tapahtumatuottamisessa Suomen 

Nuorisoseurojen kanssa. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Järjestettiin monitaiteellinen lasten ja nuorten 
kulttuuritapahtuma yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen 
kanssa. Tapahtuma keräsi 700 lasta ja nuorta 
Lappeenrantaan 6.–9.6. Tapahtuman teemoina olivat 
ystävyys ja yhdenvertaisuus.  

▪ Ohjelmassa oli työpajoja, konsertteja, vesidisko, 
illanviettoja ja yhteisohjelman harjoituksia.  

▪ Pääjuhlassa Lappeenrannan pääjuhlassa esitettiin 
yhteisesityksenä tanssiteos “Mie oon paras mie”, jonka 
käsikirjoitus oli nuorten valmistama. 

▪ Karjalainen Nuorisoliitto koordinoi tapahtuman 
työpajatarjontaa sekä tuotti tapahtumaan 
karjalanpiirakkapajan ja karjalaisten kansantanssien 
opetusta. Muissa työpajoissa tehtiin koruja, soitettiin 
ukulelea, harjoiteltiin rytmiikkaa ja opeteltiin breakdancea. 



Kunkin pajan ohjaajat olivat joko alan ammattilaisia tai 
kokeneita harrastajia. 

▪ Karjalainen kammari kauppakeskus Iso-Kristiinassa oli 
Karjalaisen Nuorisoliiton emännöimä.  

▪ Tuotettiin tapahtumaan esiintyjäksi petroskoilainen 
Kulkuset-ryhmä. Kulkuset esiintyi konserteissa, opetti 
työpajoissa ja osallistui kansantanssin yhteisesitykseen.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Yhteistyö Nuorisoseurojen kanssa toi Karjalaisen 
Nuorisoliiton toimintaan uusia ulottuvuuksia. Jäsenille 
voitiin tarjota suurtapahtuma, jollaista ei yksin pystytä 
toteuttamaan.  

▪ Keskusteltiin tapahtumayhteistyön jatkamisesta myös 
tulevien tapahtumien osalta. 

▪ Karjalaisten tanssien pajoissa oli 88 osallistujaa. 
Karjalanpiirakkapajassa kävi 70 leipojaa.  

MITTAAMINEN / 
SEURANTA 

▪ Tapahtumaan osallistui 700 lasta ja nuorta. Yleisöä eri 
puolilla kaupunkia järjestetyissä tilaisuuksissa oli noin 10 
000.  

▪ Tapahtuma sai runsaasti medianäkyvyyttä.  

 
4.7 KANSALLISPUKUJEN TUULETUSPÄIVÄ 5.8. 
TAVOITTEET ▪ Tuoda suomalaista kansallispukuperinnettä näkyväksi ja 

rohkaista ihmisiä käyttämään kansallispukujaan. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Kansallispukujen tuuletuspäivänä eri paikkakunnilla 
kokoonnuttiin piknikille kansallispuku tai sen osa päällä.  

▪ Tiedotettiin kansallispukujen tuuletuspäivästä ja 
kannustettiin jäsenseuroja järjestämään oma tapahtuma tai 
osallistumaan oman paikkakuntansa tuuletustapahtumaan. 

 

4.8 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT 
TAVOITTEET ▪ Olla näkyvästi esillä karjalaisessa järjestökentässä. 

▪ Tavoittaa liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. 
▪ Hankkia uusia jäseniä. 
▪ Kasvattaa tuotemyyntiä. 
▪ Sitouttaa vapaaehtoisia. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Osallistuttiin karjalaisiin markkinatapahtumiin:  
Karjalatalon kevätmarkkinat 13.4. 
Karjalaiset kesäjuhlat, karjalainen tori Hämeenlinnassa 13.6. 
Käsityön päivä Jyväskylässä 5.10.  
Suku- ja pitäjämarkkinat 16.11.  

▪ Tapahtumissa myytiin liiton tuotteita, kerrottiin 
jäsenyydestä ja esiteltiin liiton toimintaa.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistumalla tapahtumiin suoritettiin jäsenhankintaa ja 
varainhankintaa ja samalla lisättiin tietoisuutta Karjalaisen 
Nuorisoliiton toiminnasta.  



▪ Karjalaisen Nuorisoliiton esittely- ja myyntipiste Karjalaisilla 
kesäjuhlilla Hämeenlinnassa pääsi MTV:n Kymmenen 
uutisiin.  

▪ Markkinatapahtumissa saavutettiin yhteensä noin 750 
asiakaskontaktia.  

▪ Tuotemyynti näissä tapahtumissa oli yhteensä 1331 €. 

PALAUTE ▪ Karjalaisen Nuorisoliiton esittelypiste otettiin hyvin vastaan 
kaikissa tapahtumissa. Yleisö kysyi paljon liiton toiminnasta 
ja mahdollisuudesta liittyä jäseneksi. 

 
4.9 YHTEISTYÖ HARRASTUSTOIMINNASSA 
TAVOITTEET ▪ Saavutetaan synergiaetuja toteuttamalla tapahtumia ja 

tilaisuuksia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 
▪ Verkostoidutaan muiden nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen 

kanssa. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Toteutettiin yhteinen kesätapahtuma Kalenat yhdessä 
Nuorisoseurojen kanssa.  

▪ Esiteltiin liiton toimintaa seuravierailuilla, joissa esiteltiin 
liiton toimintaa. Vierailtiin seuraavien yhdistysten 
tapaamisissa:  
Keuruun Karjalaiset, Impilahti-seura, Tapiolan Karjalaiset, 
Sipoon Karjalaiset. 

▪ Osallistuttiin Museoviraston koordinoimaan Elävän perinnön 
suullisen perinnön ringin toimintaan. 

▪ Tehtiin tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä 
Kansallispukuyhdistys Raita ry:n kanssa. 

▪ Tehtiin kansainvälistä tapahtumayhteistyötä Barnlekin, 
Nordlekin ja Europeaden kanssa.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Yhdessä tekemällä saavutetaan suurempi joukko ihmisiä. 

PALAUTE ▪ Kaikki osapuolet kokivat tapahtumayhteistyön 
hedelmällisenä. Tarkoituksena on jatkaa yhteisten 
tapahtumien toteutusta myös jatkossa synergiaetujen 
saavuttamiseksi.  

 

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla 
muun maalaisiin saman alan harrastajiin, lapset ja nuoret oppivat suvaitsevaisuutta, 
avoimuutta ja oppivat ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta.  

 

5.1 NORDRING, NUORTEN TANSSILEIRI NORJASSA 19.–22.4. 
TAVOITTEET ▪ Lähettää edustus yhteispohjoismaiselle tanssileirille. 

▪ Karjalaisen kansantanssin ja -perinteen opettaminen muille 
leirin osallistujille. 



▪ Kansainvälisen nuorten kansantanssiyhteistyön lisääminen 
Pohjoismaiden välillä. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Tapahtumaan osallistui 4 tanssijaa ja 2 pelimannia kustakin 
Pohjoismaasta. Karjalaisesta Nuorisoliitosta ei ollut omaa 
edustajaa tällä kertaa.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Pohjoismaisten tapahtumien avulla nuoret tutustuvat eri 
maiden kulttuureihin ja tanssi- ja musiikkiperinteeseen sekä 
solmivat kontakteja. 

PALAUTE ▪ Nuorten leirit ovat toivottu toimintamuoto, ja niitä toivotaan 
järjestettävän jatkossakin.  

 
5.2 KÄSITYÖMATKA VIRON VILJANDIIN TOUKOKUUSSA 
TAVOITTEET ▪ Tutustua sukulaiskansan käsityö- ja 

kansallispukuperinteeseen. 
▪ Saada virikkeitä ryhmien esiintymisasuihin. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Matka siirrettiin järjestettäväksi myöhemmin, koska lähtijöitä 
ei ilmoittautunut tarpeeksi päällekkäisten tapahtumien 
vuoksi.  

 
5.3 EUROPEADE-TAPAHTUMA FRANKENBERGISSÄ 17.–21.7. 
TAVOITTEET ▪ Innostaa liiton jäseniä osallistumaan Euroopan suurimpaan 

kansanperinnetapahtumaan Saksan Frankenbergissä. 
▪ Karjalaisen kansantanssin ja perinteen esittäminen ja 

opettaminen tapahtumassa. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Karjalaisesta Nuorisoliitosta osallistui tapahtumaan 52 
henkilöä 4 jäsenseurasta.  

▪ Suomalaisten yhteisesityksen ohjasivat Ella Rautamies ja 
Anni Kirppu.  

▪ Ryhmillä oli tapahtumassa omia esityksiä. Lisäksi osallistuttiin 
mm. kulkueeseen.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Karjalaisesta Nuorisoliitosta osallistui tapahtumaan 52 
henkilöä 4 jäsenseurasta. 

PALAUTE ▪  

 
5.4 KULTTUURIMATKA KARJALAAN 23.–25.8. 
TAVOITTEET ▪ Tutustua luovutetun Karjalan historiaan ja nykypäivään sekä 

karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Järjestettiin kolmipäiväinen kulttuurimatka luovutetun 
Karjalan alueelle Suistamolle, Sortavalaan ja Ruskealaan 
23.–25.8. 

▪ Matkalla tutustuttiin Suistamon vanhaan kirkkoon, vierailtiin 
suomalaistalossa, käytiin Kollaan taistelupaikoilla ja vierailtiin 
Ruskealan marmorilouhoksessa.  



▪ Asiantuntijaoppaana toimi historiantuntija Kyösti Toivonen.  
▪ Matkan suunnittelusta vastasi Karjalaisen Nuorisoliiton 

matkatyöryhmä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Matkalle osallistui 47 henkilöä (tavoite on 35 henkilöä). 
Näistä 9 oli mukana ensimmäistä kertaa ja 13 toista kertaa.  

▪ Osallistujat edustivat eri jäsenseuroja, karjalaisia 
pitäjäseuroja sekä yliopiston osakuntia.  

PALAUTE ▪ Matka sai kiittävää palautetta. Kyösti Toivonen on 
aikaisemmilta matkoilta tuttu ja kovin pidetty opas. Ohjelma 
oli monipuolinen, reitti mielenkiintoinen ja vierailukohteet 
kiinnostavia. Kaikki olivat valmiita osallistumaan 
kulttuurimatkoille jatkossakin.  

6. HANKKEET 
 
6.1 “KARJALAINEN KUMPPANUUS”  

- nuorten aikuisten osallisuus karjalaisen järjestökentän seuratyössä  

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. 

▪ Vahvistaa karjalaisen järjestökentän yhteistyötä. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Perustettiin työryhmä, johon koottiin edustajia karjalaisista 
pitäjäseuroista ja Karjala-seuroista.  

▪ Järjestettiin keskustelutilaisuus Kevätpäivien yhteydessä 30.3.  
▪ Jatkossa työryhmä kokoontuu säännöllisesti.  
▪ Hankkeen päätyttyä loppuraportti tulee kaikkien karjalaisten 

toimijoiden saataville.  
▪ Toteutukseen saatiin apuraha Teollisuuden- ja 

liikkeenharjoittajain Pamaus ry:ltä.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Hanke tuo esiin Karjalaisen Nuorisoliiton roolin karjalaisessa 
järjestökentässä nuorten ja nuorten aikuisten toiminnan 
asiantuntijana ja kehittäjänä. 

▪ Hanke vahvistaa olemassaolevia ja luo 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. 



PALAUTE ▪ Järjestettyjen seminaarien määrä ja kokoontumisten määrä. 
▪ Seminaarien yleisömäärä. 
▪ Tilattujen loppuraporttien kappalemäärä. 

 
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. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Osallistuttiin 14.–17.3. Petroskoissa järjestettyyn lasten ja 
nuorten Humahus-festivaaliin. 

▪ Tapahtumassa esiintyi Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten 
Troppu-ryhmä. 

▪ Tutustuttiin petroskoilaisiin kulttuuritoimijoihin ja solmittiin 
kontakteja paikallisiin perinteenharjoittajiin.  

▪ Kutsuttiin lasten ja nuorten ryhmä Kulkuset Petroskoista 
esiintymään Kalenat-tapahtumassa Lappeenrannassa. 

▪ Haettiin hankkeelle apurahaa M. A. Castrénin seuralta. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Karjalaisen kansantanssin esitteleminen laajasti molemmilla 
puolilla rajaa. 

▪ Yhteistyöverkoston laajeneminen Venäjän Karjalaan. 

PALAUTE ▪ Molemmat suunnitellut vierailut toteutuivat huolimatta siitä, 
että emme saaneet apurahaa. 

▪ Koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä. 
▪ Yhteistyöstä saatu palaute oli positiivista ja yhteydenpito 

petroskoilaisten toimijoiden kanssa jatkuu aktiivisena. 

7. MATERIAALIPALVELUT 
TAVOITTEET ▪ 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. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

▪ Myytiin liiton tuottamia vihkoja, pelejä, levyjä ja muuta 
materiaalia tapahtumissa, tilaisuuksissa ja verkkokaupassa.  

 

VAIKUTTAVUUS ▪ Varainhankinnan ohella tehdään modernia karjalaisuutta 
tunnetuksi.  

▪ Tarjotaan ohjaajille ja opettajille materiaalia työnsä tueksi.  



PALAUTE ▪ Verkkokaupan myynti vuonna 2019 oli 2233,20 euroa. Eniten 
myytiin kansallispukukuvioisia putkihuiveja (65 kpl). 

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
TAVOITTEET ▪ Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden 

tunnetuksi tekeminen. 
▪ Tapahtumista, koulutuksista ja matkoista tiedottaminen.  

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Viestittiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. 
▪ Lähetettiin uutiskirje 9 kertaa.  
▪ Julkaistiin oma sivu sanomalehti Karjalassa kerran 

kuukaudessa.  
VAIKUTTAVUUS ▪ Tehdään Karjalaista Nuorisoliittoa tunnetuksi. 

▪ Saadaan näkyvyyttä liiton toiminnalle, tapahtumille ja 
tuotteille. 

PALAUTE ▪ Sosiaalisen median seuraajamäärät kasvoivat ja olivat: 
Facebook 927 seuraajaa (800 v. 2018), Twitter 118 seuraajaa 
(84 v. 2018) ja Instagram 483 seuraajaa (392 v. 2018).  

▪ Uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi 186 tilaajaan (169 tilaajaa 
vuonna 2018). Uutiskirjeen avausprosentti oli keskimäärin 
72%. 

▪ Verkkosivuilla oli 49 210 käyntiä (edellisvuonna 68 000 
käyntiä). 

9. NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ 
TAVOITTEET ▪ Palvella jäsenistöä sen tarpeiden mukaisesti. 

▪ Tarjota tietoa ja neuvoja karjalaisesta kulttuurista ja etenkin 
karjalaisesta kansantanssista. 

TOTEUTUNUT 
TOIMINTAVUONNA 

 

▪ Karjalainen Kumppanuus-hankkeen puitteissa tehtyjä 
esittelykäyntejä tehtiin neljä kappaletta. 

▪ Vastattiin puhelimitse ja sähköpostilla tulleisiin tiedusteluihin 
ja kysymyksiin karjalaisesta kulttuurista, kansantanssista, 
toiminnastamme ja tapahtumista. 

▪ Neuvottiin omaa jäsenistöä kulttuuriin, kansantanssiin, 
järjestötoimintaan, yhdistyksen hallintoon ja tapahtumiin 
liittyvissä asioissa. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Palvelutason laadun parantaminen vastaamaan 
täsmällisemmin seurojen tarpeita. 

▪ Jäsentyytyväisyyden parantaminen. 

PALAUTE ▪ Jäsenseuroilta saadun palautteen seuraaminen. 
▪ Jäsenseurojen toiminnan laadun seuraaminen 

toimintatietokyselyn avulla.  

 

10. HALLINTO 
 



 

 

10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ 
Liiton palveluksessa olivat toiminnanjohtaja Hilu Toivonen-Alastalo (sairauslomalla 
16.5.2019 alkaen) ja kulttuurituottaja Leena Rintala. Osa-aikaisena 
kulttuurituottajana työskenteli Anu Virolainen 15.9.–15.12.  

Projektityöntekijänä Karjalan Nuorten 100-vuotiskonsertin tuotantotehtävissä 
työskenteli musiikkipedagogi Marianne Mieskolainen 15.1.–15.5.2019. 
Tradenomiopiskelija Frans Tuominen suoritti opintoihin liittyvän työharjoittelun 
16.1.–14.6.2019. Kesätyöntekijöinä oli kaksi nuorta 3.–14.6.: Kolja Keski-Orvola 
Helsingin kaupungin kesäsetelillä ja Emmi Haapalainen Osuuspankin myöntämällä 
palkkatuella. Moona Kuorti suoritti TET-harjoittelun Karjalaisessa Nuorisoliitossa 
4.–8.2. Kansantanssinopettajaopiskelijat Anni Kirppu ja Ella Rautamies suorittavat 
opintoihinsa kuuluvan ohjaajaharjoittelun liitossa vuosina 2019–2020.  

Kirjanpitopalvelut ostettiin Suomen Talousverkko / Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta.  

10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA 
Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Kevätpäivien yhteydessä 30.3. Hallitus 
kokoontui 5 kertaa, joista 3 oli sähköisiä kokouksia. Työvaliokunta kokoontui 
kerran.  

10.3 TYÖRYHMÄT  
Vuonna 2019 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin työryhmä, 
kansantanssityöryhmä, matkatyöryhmä ja nuorisotiimi. Lisäksi käytössä oli useita 
Facebookissa toimivia ideointiryhmiä. 

11. TALOUS 
Talouden omavaraisuusastetta tehostettiin tiukalla kustannusseurannalla, 
tuotteiden verkkokauppamyynnillä ja aktiivisella tuotemyynnillä.  

12. YHTEISTYÖ 
Kalenat-tapahtuman puitteissa tehtiin tiivistä yhteistyötä Nuorisoseurojen kanssa. 
Humahus-festivaalilla solmittiin kontakteja karjalaisen kulttuurin vaalijoihin ja 
perinteentekijöihin Petroskoissa. Karjala-lehden kanssa jatkettiin viestintä- ja 
tapahtumayhteistyötä.  

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 22.3.2020.  

  

Outi Mulari  
puheenjohtaja  

 



 

TAPAHTUMAKALENTERI 2019 

 

HT-A Hilu Toivonen-Alastalo 

LR Leena Rintala 

OM Outi Mulari 

AV Anu Virolainen   

 

10.1. Etnogaala Tavastia, Helsinki HT-A 

11.1. FolkForum Musiikkitalo, Helsinki HT-A 

11.-12.1. Folklandia Helsinki-Tallinna HT-A, LR, OM 

15.1. Kevätpäivien tuotantopalaveri Hyvinkää HT-A, LR 

22.-23.1. Kalenat-ohjelmatoimikunta Lappeenranta HT-A, LR 

31.1. Jatka tarinaa -palaveri Museovirasto, Helsinki HT-A, LR 

8.2. Kalenat-viestintäpalaveri Skype LR 

18.2. Kalenat-viestintäpalaveri Skype LR 

20.2. Kalenat-tuotantopalaveri Tikkurila HT-A 

20.2. Matkatyöryhmä Helsinki LR 

26.2. Impilahti-seuran tapaaminen Helsinki HT-A 

26.2. Tapiolan Karjala-seuran tapaaminen Espoo HT-A 

27.2. Jatka tarinaa -tapahtuma Kansallismuseo, Helsinki HT-A, LR 

2.-3.3. Karjan Nuoret 100 v. harjoitukset Helsinki HT-A 

9.3. Pirtanauhakurssi 1 Helsinki LR 

10.3. Pirtanauhakurssi 2 Helsinki HT-A 

10.3. Hallituksen kokous Helsinki HT-A 

14.-17.3. Humahus-festivaali Petroskoi HT-A, OM 

15.-17.3. Karjalaisten jalkineiden kurssi Kotka  

19.3. Kalenat-ohjelmapalaveri Tikkurila HT-A 

21.3. OKM järjestöseminaari Helsinki HT-A 

30.-31.3. KEVÄTPÄIVÄT Hyvinkää HT-A, LR, OM 

3.4. Kalenat-viestintäpalaveri Skype LR 

11.4. OKM pienryhmätapaaminen Helsinki LR 

13.4. Kevätmarkkinat Karjalatalo, Helsinki LR 

24.4. Kalenat-ohjelmapalaveri Tikkurila HT-A 

27.-28.4. Karjalan Nuoret 100 v. harjoitukset Helsinki HT-A, LR 

9.5. Allianssin viestintäkoulutus Helsinki LR 

11.5. Karjalan Nuoret 100 v. konsertti Kulttuuritalo, Helsinki HT-A, LR 

14.5. Kalenat-tuotantopalaveri Skype HT-A 

16.5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat Allianssi-talo, Helsinki LR 



3.6. Karjalan Nuorten palautepalaveri Helsinki LR 

6.-9.6. KALENAT Lappeenranta LR, OM 

12.6. Matkatyöryhmä Helsinki LR 

13.6. Allianssi: Järjestöonnnistujat Helsinki LR 

15.6. Karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinna LR 

19.6. Tapahtumatuottajien verkostotapaaminen Allianssi-talo, Helsinki LR 

23.-25.8. Kulttuurimatka Venäjän Karjala OM 

31.8. Hallituksen kokous Helsinki OM, LR 

31.8. Toiminnan suunnittelupäivä Helsinki OM, LR 

4.9. Matkatyöryhmä Helsinki LR 

16.9. OKM järjestöseminaari Helsinki LR 

16.9. Järjestöjen rahoituksen tulevaisuus -seminaari Helsinki LR 

17.9. Suullisen perinteen rinki Museovirasto, Helsinki LR 

18.9. Allianssi: Järjestöonnistujat Helsinki LR 

19.9. Barnlek-kokous Tikkurila AV 

25.9. Siviksen pääkäyttäjäpäivä Helsinki LR 

5.10. Kansallispuvun juhlapäivä Jyväskylä AV 

15.10. Matkatyöryhmä Helsinki LR, AV 

24.10. Digitaaliset osaamismerkit Helsinki LR 

31.10.-1.11. Living Heritage in the Nordic Countries -seminaari Hanasaari LR 

3.11. Sipoon Karjalaisten juhla Sipoo LR 

6.11. Allianssin viestintäkoulutus Helsinki LR 

6.11. Vierailu Kalevalaisten Naisten Liittoon Helsinki LR 

6.-7.11. Folklandian taustajärjestäjäristeily Helsinki-Tallinna OM 

12.11. OKM, saavutettavuusvaatimuskoulutus Helsinki LR 

14.11. Allianssi: järjestöonnistujat Helsinki LR 

15.-17.11. Jalkinekurssi Helsinki LR 

16.11. Suku- ja pitäjämarkkinat Helsinki LR 

20.11. Allianssin syyskokous Helsinki LR 

21.11. Veikkauksen viestintäpäivä Helsinki LR 

28.11. Kansantanssityöryhmä Helsinki AV 

28.11. Yhteistyöpalaveri Karjalan Liiton kanssa Helsinki OM 

 


