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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

VUOSIKERTOMUS 2018 

 

 

 

1.  KARJALAISTEN TARINOIDEN TEEMAVUOSI - #Juuret  

 

Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen ja karjalaisuudesta kiinnostuneen nuorison 

valtakunnallinen harrastus- ja kulttuurijärjestö. Vuonna 2018 liiton toiminnassa korostuivat 

omat juuret ja oma suku. Lapsille ja nuorille on tärkeää tuntea omat juurensa, jotta he 

osaavat asemoida oman paikkansa maailmassa. 20.–22.7.2018 järjestettiin suomalais-

ugrilainen Sukujuhlat - Suguvastavundu -kansanperinnetapahtuma Siilinjärvellä. Tapahtuma 

keräsi suomalaisten osallistujien lisäksi Suomen sukukansojen edustajia Virosta ja Venäjän eri 

osista Murmanskia myöten.  

 

Elämäkertakirjoittamisen kurssilla opeteltiin oman suvun tarinoiden saattamista tekstin 

muotoon. Sosiaalisen median koulutuksessa nuoret perehtyivät tarinoiden kerrontaan 

YouTube-videoiden muodossa. Lanseerattiin aihetunniste #juurihoidossa kuvaamaan liiton 

toimintaa. Muita vuoden aikana käytettyjä aihetunnisteita olivat #juuret, #munsuku, 

#muntanssi ja #sukujuhlat.  

 

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi perustettu verkkosivusto oli ahkerassa käytössä. Käytön 

helpottamiseksi sivuston vinkit koottiin myös painetuksi julkaisuksi.  

Nuorten osallisuutta kasvatettiin lisäämällä nuorten edustajien määrää liiton hallinnossa, 

kutsumalla nuoria mukaan liittokokoukseen ja käyttämällä nuoria kouluttajia koulutuksissa.    

Perustettiin nuorten some-ryhmä, Nurkkatanssijat, jonka tehtävänä on raportoida sosiaalisessa 

mediassa karjalaisuudesta ja liiton toiminnasta.  

 

Jatkettiin ja lisättiin tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen ja 

perinnejärjestöjen kanssa. Sovittiin tapahtumayhteistyöstä Suomen Nuorisoseurojen kanssa 

Kalenat-tapahtuman järjestämiseksi kesällä 2019.  
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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 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. 

 Karjalaisen kansantanssin monipuolisin toimija. 

TOTEUTUNUT 

TOIMINTAVUONNA 

  

 Toimintavuoden aikana karjalaista kulttuuria pidettiin 

esillä monin eri tavoin. Liitto järjesti kolme 

valtakunnallista tapahtumaa:  

o Kevätpäivät Tampereella 27.–29.4.2018 

o Sukujuhlat-Suguvastavundu Siilinjärvellä 20.–

22.7.2018 

o Kekripäivä-koulutuspäivä Tampereella 

27.10.2018 

 Järjestettiin kulttuurimatkat Viroon 16.-18.3. ja 

Venäjän Karjalaan 14.-16.9.  

 Lisäksi osallistuttiin kansainvälisiin 

kansantanssitapahtumiin kuten Europeadeen. 

 Koulutusten osalta järjestettiin kurssit 

elämäkertakirjoittamisesta ja karjalaisten jalkineiden 

valmistuksesta.  

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 

 

 Toteutettiin Sukujuhlat-Suguvastavundu -tapahtuma 

järjestöjen välisenä yhteistyönä yhdessä 

Kansantanssinuorten liiton ja Suomalaisen 

Kansantanssin Ystävien kanssa. Näiden järjestöjen 

kanssa tehtiin myös koko vuoden 

koulutusyhteistyötä. 

 Tehtiin yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen ja 

sukuseurojen kanssa, joiden kanssa käynnistettiin 

Karjalainen kumppanuus -yhteistyöhanke. 

Hankkeessa mietitään keinoja uusien, etenkin 
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nuorten, toimijoiden houkuttelemiseksi 

seuratoimintaan.   

 Viestintä- ja markkinointikumppanina oli Karjala-lehti. 

Liiton toiminnasta kerrottiin lehdessä kuukausittain. 

 Lisäksi osallistuttiin Karjalaisten kesäjuhlien 

toritapahtumaan yhteisellä myyntipöydällä. 

 

2.3  Karjalainen Nuorisoliitto on iloisen karjalaisen kulttuurin  
raikas edelläkävijä  
 

TAVOITTEET  Erottuu selkeästi toiminta-alueidensa muista 

järjestöistä. 

 Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteen nykyaikaan. 

 Perinteen ja juurien arvostuksen lisääminen. 

TOTEUTUNUT 

TOIMINTAVUONNA 

 

 Julkaistiin perinnekulttuuria esittelevä 100 pistoa 

perinteeseen -julkaisu, joka pohjautuu edellisvuonna 

toteutettuun verkkosivustoon.   

 Kurssitarjonnassa otettiin huomioon jäsenistöltä 

tulleita toiveita. Koulutusta järjestettiin mm. 

karjalaisten jalkineiden valmistuksesta, sosiaalisesta 

mediasta ja kerhotoiminnan aloittamisesta.  

 Käynnistettiin Karjalainen kumppanuus -hanke, jossa 

mietitään keinoja uusien, etenkin nuorten, 

toimijoiden saamiseksi mukaan karjalaistoimintaan.  

 Tuotevalikoimaa kasvatettiin trendikkäillä kotimaisilla 

perinnekuvioisilla puukoruilla.  

 

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. 

Kouluttajina käytetään eri alojen asiantuntijoita. Koulutusyhteistyötä tehdään muiden 

kansantanssijärjestöjen, Helkanuorten liiton ja Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa. 

Koulutustoiminta toteutetaan pääosin Opintokeskus Siviksen myöntämien valtionapuun 

oikeuttavien kurssituntien avulla. 

 

3.1 Kansantanssin ohjelmistokurssi 10.2. 
  

TAVOITTEET ▪ Kouluttaa ohjaajia ohjaamaan vuoden 2018 kansantanssin 

vuosiohjelma.  

TOTEUTUS 

 

▪ Pidettiin yhteinen kansantanssin ohjelmistokurssi Suomalaisen 

Kansantanssin Ystävien kanssa 10.3. Vantaalla Puistokulmassa. 
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▪ Kurssilla opeteltiin kansantanssin vuosiohjelma 2018, joka 

esitettiin Sukujuhlat-tapahtumassa Siilinjärvellä ja NORDLEK-

tapahtumassa Ruotsin Falunissa heinäkuussa.  

▪ Kouluttajina olivat Ella Rautamies ja Anni Kirppu, 

kansantanssinopettajaopiskelijat Oulun ammattikorkeakoulusta. 

▪ Osallistujatavoite 16 henkilöä.  

▪ #Sukujuhlat 

VAIKUTTAVUUS ▪ Kurssilla oli 42 osallistujaa eri puolelta Suomea. Osallistujat 

olivat pääasiassa ryhmien ohjaajia, jotka opettavat kurssilla 

oppimaansa eteenpäin omille ryhmilleen. 

PALAUTE ▪ Kurssin nuoret ohjaajat saivat kiitosta ohjaamistaidoistaan ja 

osaamisestaan.  

 

3.2 Hulivili - karjalaisia kansantansseja lapsille ja nuorille -kurssi 18.7. 
  

TAVOITTEET ▪ Tuoda uusia tansseja ryhmien käyttöön. 

▪ Opettaa karjalaista perinnettä. 

TOTEUTUS 

 

 

▪ Hulivili-kurssi pidettiin Siilinjärvellä 18.7. Kurssi pohjautui 

Karjalaisen Nuorisoliiton julkaisemaan Hulivili-tanssioppaaseen. 

Lapsiryhmille ja niiden ohjaajille suunnatulla kurssilla toimi 

kouluttajana FM Juha-Matti Aronen. 

▪ Osallistujatavoite 30 henkilöä. 

▪ #Hulivili 

VAIKUTTAVUUS ▪ Kurssille osallistui 17 henkilöä eri puolelta Suomea sekä 

Petroskoista. Osallistujat olivat pääasiassa ryhmien ohjaajia, 

jotka opettavat kurssilla oppimaansa eteenpäin omille 

ryhmilleen. 

PALAUTE ▪ Kurssi koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Se antoi vinkkejä 

kansantanssien ohjaamiseen lapsiryhmille. Kouluttaja Juha-Matti 

Aronen on karjalaisten tanssien arvostettu asiantuntija. 

 

3.3 Tubeta! –koulutus 27.10. 
 

TAVOITTEET ▪ Opettaa osallistujat tekemään YouTube-videoita. 

▪ Rohkaista omien muistojen tallentamiseen ja jakamiseen muille 

nykytekniikan keinoin. 

TOTEUTUS ▪ Järjestettiin nuorille suunnattu koulutus YouTubesta, 

Snapchatista ja muista sosiaalisen median kanavista 

Tampereella 27.10. Kouluttajana toimi fil.yo Elsa Halme. 

VAIKUTTAVUUS 

 

▪ Koulutuksen tuloksena syntyi nuorten oma some-ryhmä 

Nurkkatanssijat, jonka tehtävänä on jatkossa raportoida liiton 

toiminnasta ja tapahtumista Karjalaisen Nuorisoliiton some-

kanavissa.  

PALAUTE ▪ Osallistujat kiittivät innostavaa kouluttajaa. 
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3.4 Luovan kirjoittamisen kurssi Helsingissä 7.-9.9. 
 

TAVOITTEET  Kuinka muuttaa suvun tarinat kertomuksen muotoon.  

 Rohkaista omien muistojen tallentamiseen ja jakamiseen muille. 

TOTEUTUS  Järjestettiin elämäkertakirjoittamisen kurssi karjalaisten 

kesäkodilla Villa Salmelassa Helsingin Jollaksessa.  

 Kouluttajana toimi luovan kirjoittamisen opettaja Maarit 

Saarelainen-Sahlman.  

 Kurssilla työstettiin omia muistoja ja suvun tarinoita tekstiksi. 

Erilaisten harjoitusten avulla perehdyttiin 

elämäkertakirjoittamiseen. 

VAIKUTTAVUUS  Kurssilla oli 5 osallistujaa.  

PALAUTE 

 

▪ Osallistujat kertoivat saaneensa kurssilta rohkeutta ilmaista 

itseään ja itsevarmuutta oman tekstin tuottamiseen. Kouluttajan 

opetustaidot, oppimisilmapiiri ja opetustilat todettiin 

erinomaisiksi. Kaikki olivat valmiita suosittelemaan kurssia 

muille, ja jatkokurssia toivottiin.  

 

3.5 Nuorten kansainvälinen tanssileiri Siilinjärvellä 17.–20.7. 
 

TAVOITTEET ▪ Vastuuttaa nuoria tapahtuman järjestämiseen. 

▪ Tuottaa Sukujuhlat -tapahtumaan uutta nuorten ideoimaa 

ohjelmaa. 

TOTEUTUS ▪ Nuorten tanssileiri toteutettiin kurssimuotoisena 17.-20.7. 

Siilinjärvellä.  

▪ Erilliskursseille sai osallistua oman kiinnostuksen mukaan.  

▪ Aiheina olivat karjalaiset leikit ja tanssit, polska ja enkeliska, 

inkeriläiset tanssit, pohjoismaiset tanssit, karjalaisten tanssien 

tekniikat ja 5-kielisen kanteleen soitto. 

▪ Osallistujatavoite oli 16 leiriläistä.  

VAIKUTTAVUUS 

 

 

 

 

▪ Osallistujina oli nuorten Kulkuset-ryhmä Petroskoista sekä 

suomalaisia kansantanssin harrastajia. Osallistujamäärä 

kursseilla vaihteli 8-40 henkilön välillä.  

▪ Nuorten kanssakäyminen toi idean yhteistyön jatkamisesta ja 

laajentamisesta tulevaisuudessa.  

▪ Yhteistyön jatkoksi ideoitiin vuonna 2019 aloitettava Kahen 

puolen rajaa -hanke. 

▪ Paikallinen sanomalehti Uutis-Jousi teki aiheesta laajan 

reportaasin.  

PALAUTE ▪ Suomalaisia nuoria oli osallistujina vähemmän kuin venäläisiä, 

mikä hieman harmitti osallistujia ja järjestäjiä.  

▪ Siilinjärvi ympäristönä sai kiitosta. Sää oli lämmin ja uimaranta 

oli vieressä. 
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3.6 Apuohjaajakoulutus 27.10. 
 

TAVOITTEET ▪ Rohkaista nuoria ottamaan vastuuta. 

▪ Tukea vapaaehtoisia ohjaajia työssään.  

TOTEUTUS ▪ Järjestettiin kerhonohjaajan starttikurssi 27.10. Tampereella.  

▪ Koulutus oli suunnattu Karjalaisen Nuorisoliiton ja Helkanuorten 

jäsenille, jotka suunnittelevat ryhtymistä kerhonohjaajaksi.  

▪ Koulutuksessa käytiin läpi kerhon perustamiseen liittyviä asioita 

ja saatiin vinkkejä askartelun ja kansantanssien ohjaamiseen.  

▪ Kurssin sisältö suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa. 

VAIKUTTAVUUS 

 

▪ Kurssille osallistui 8 henkilöä.  

▪ Osallistujat tulivat eri puolilta maata, ja veivät oppimansa asiat 

omiin seuroihinsa. He saivat valmiuden siirtyä 

kansantanssijärjestöjen yhteiseen kolmivaiheiseen 

ohjaajakoulutukseen. 

PALAUTE ▪ Koulutuksesta saatiin hyvää palautetta ja se koettiin 

tarpeelliseksi järjestää vuosittain.  

 

3.7 Karjalaiset klassikot 20.7. 
 

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen perinnekulttuurin nostaminen valokeilaan.  

▪ Perinteisten ohjeiden ottaminen esiin.  

▪ Luoda yhteisöllisyyttä yli sukupolvirajojen. 

TOTEUTUS 

 

▪ Karjalaiset klassikot -kurssilla Siilinjärvellä opeteltiin perinteisiä 

karjalaisia kansantansseja ja niiden tekniikoita.  

▪ Tavoitteena oli siirtää nuorille perinteisiä klassikkotansseja, jotta 

perinne siirtyy seuraaville sukupolville.  

▪ Kouluttajana toimi kansantanssinopettaja Boris Shustov 

Petroskoista. 

▪ Osallistujatavoite 30 henkilöä.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Kurssille osallistui 40 henkilöä eri puolilta maata ja Petroskoista. 

▪ Kurssin tarjoamia oppeja työstetään eri kansantanssiryhmissä. 

PALAUTE ▪ Kurssi vaati ennakko-osaamista karjalaisista tansseista, ja se 

koettiin teknisesti haastavaksi.  

▪ Ohjaajan taito ja laaja osaaminen karjalaisen tanssin 

erikoispiirteistä sai kiitosta. 

 

3.8 Tilauskurssit 
 

TAVOITTEET ▪ Tehdä karjalaisuutta tunnetuksi. 

▪ Tehdä Nuorisoliittoa tunnetuksi ja saada uusia jäseniä. 
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▪ Tarjota karjalaiseen perinteeseen pohjautuvia 

ohjelmanumeroita.  

TOTEUTUS 

 

▪ Järjestettiin meille tulleiden toivomusten perusteella kaksi 

karjalaisten jalkineiden kurssia Helsingissä 21.-23.9. ja 12.-

14.10. Kouluttajana toimivat suutarimestari Ari Tylli ja nuori 

kisälli Oskari Tylli.  

▪ Kurssilla jokainen valmisti oman jalkineparin: supikkaat, 

kurpposet tai lavansaarenkengät. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Jalkinekurssit osoittautuivat erittäin suosituiksi ja ne täyttyivät 

nopeasti.  

▪ Osallistujia oli 18 eri puolilta maata. Seuraava kurssi sovittiin 

Kotkaan keväälle 2019.  

PALAUTE ▪ Karjalaisen jalkineperinteen välittäminen koettiin tärkeäksi.  

▪ Osallistujat arvostivat suuresti itse tekemiään jalkineita.  

▪ Kouluttajan opetustaidot ja oppimisilmapiiri arvioitiin 

erinomaisiksi.  

 

3.9 Yhteistyö koulutustoiminnassa  
 

TAVOITTEET ▪ Saada kursseille ja koulutuksiin enemmän osallistujia ja 

laajempaa markkinointia. 

TOTEUTUS 

 

 

▪ Kansantanssin ohjaajakoulutuksen osalta oltiin mukana 

kansantanssialan järjestöjen yhteisen ohjaajakoulutuksen 

markkinoinnissa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.  

▪ Ohjaajakoulutus antaa laajan pohjan lajista ja ohjaajataidoista 

kansantanssiryhmien ohjaajille. Koulutuksen kolmen viikonlopun 

mittaiset perusopinnot ovat yhteiset kaikkien järjestöjen 

edustajille. Perusopintojen lisäksi on mahdollisuus valita 

valinnaisia lisäopintoja kunkin järjestön omilta kursseilta.  

▪ Markkinoitiin muiden järjestöjen koulutuksia omille jäsenille ja 

tiedotettiin omista kursseista muille kansantanssijärjestöille. 

 

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. 

 

4.1 Folklandia-risteily m/s Silja Europalla 12.–13.1. 
 

TAVOITTEET ▪ Tehdä Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa tunnetuksi 

kansantanssi- ja kansanmusiikkikentällä. 
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TOTEUTUS ▪ Osallistuttiin taustajärjestäjänä kansanmusiikki- ja 

kansantanssialan vuosittaiselle Folklandia-risteilylle.  

▪ Esiteltiin liiton toimintaa Folkmessuilla, jossa myös 

verkostoiduttiin muiden alan toimijoiden kanssa.  

▪ Tuotettiin risteilylle esiintyjäksi Pääskyt-ryhmä Hämeenlinnasta.  

VAIKUTTAVUUS 

 

 

▪ Risteilylle osallistui lähes 3000 kansantanssin ja -musiikin 

harrastajaa ympäri maata. Pääskyjen esityksen näki lähes 500 

katsojaa.  

▪ Messuilla saavutettiin yli 200 asiakaskontaktia, markkinoitiin 

liiton tulevia tapahtumia ja koulutuksia sekä verkostoiduttiin 

muiden toimijoiden kanssa. 

PALAUTE ▪ Risteilyn avulla tehtiin tunnetuksi liiton koulutuksia ja kesän 

Sukujuhlat - Suguvastavundu -tapahtumaa.  

▪ Tuotemyynti sujui hyvin.  

 

4.2 Kevätpäivät Tampereella 27.–29.4. 
 

TAVOITTEET ▪ Tuottaa monipuolinen kulttuuritapahtuma omalle jäsenistölle ja 

muille osallistujille. 

▪ Aktivoida lapsia ja nuoria tekemään heidän näköisensä 

tapahtuma. 

▪ Tarjota esiintymisfoorumi, jossa on mahdollisuus saada 

asiantuntevaa palautetta ja nähdä muiden esityksiä. 

▪ Aktivoida osallistujat luovan toiminnan pariin. 

▪ Nostaa liiton tunnettuutta. 

▪ Tarjota karjalaisia työpajoja.  

TOTEUTUS 

 

 
 

 
 

 

▪ Järjestettiin Kevätpäivät -kulttuuritapahtuma 27.-29.4. 

Tampereella Sampolassa. Järjestelyissä olivat mukana 

jäsenseura Ahjolan Tanhuajat apunaan Tampereen 

työväenopiston kansantanssijat. 

▪ Eri ikäryhmille tarkoitettu kansantanssiluokittelu houkutti 

mukaan kansantanssiryhmiä eri puolilta maata. Lasten ja 

nuorten esityksiä arvioivat tanssinopettaja (amk) Jutta Wrangén, 

tanssinopettaja (amk) Liina Siimes ja FM, MuM Outi Sane. 

Aikuisten ryhmiä arvioivat kansantanssinopettaja Sari Suokas, 

FM Juha-Matti Aronen ja MuM Silja Palomäki. 

▪ Työpajoissa leivottiin karjalanpiirakoita Hervannan Karjala-

seuran asiantuntijoiden opastuksella, askarreltiin vappukoristeita 

ja valmistettiin yhteisöllinen ryijy. Tarja Kankainen opetti 

kansainvälisiä seuratansseja Sampolan aulassa. Illanvietossa oli 

disko ja karaoke. 

▪ Viikonlopun aikana pidettiin myös Karjalaisen Nuorisoliiton 

sääntömääräinen liittokokous sekä kesätapahtuman, 

Sukujuhlien, kansantanssiesityksen yhteisharjoitukset.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Kansantanssiluokitteluun osallistui 26 kansantanssiryhmää 13 

seurasta eri puolilta maata (edellisenä vuonna 17 ryhmää). 
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Osallistuneista 13 seurasta 11 oli Karjalaisen Nuorisoliiton 

jäsenseuroja. Osallistujia oli 227 (vuonna 2017 204). 

▪ Tapahtumassa oli 52 talkoolaista, jotka tekivät yhteensä 328 

tuntia talkootöitä. 

▪ Tapahtuma sai runsaasti näkyvyyttä sosiaalisen median 

kanavissa  

▪ #Kevätpäivät2018 

PALAUTE 

 

 
 

 
 

 

▪ Tunnelma oli lämpimän yhteisöllinen, osallistujat olivat 

tyytyväisiä ja Sampolan modernit tilat tarjosivat hienot puitteet 

tapahtumalle. Ruokailut voitiin järjestää samassa rakennuksessa 

konserttien ja työpajojen kanssa, ja majoituskoulu oli lähellä. 

▪ Osallistujat arvostivat tapahtuman iloisuutta, talkoolaisten 

ystävällisyyttä ja maukasta ruokaa.  

▪ Lasten esityksissä raatia ilahdutti lapsenomaisuus ja 

leikinomaisuus ohjelmissa. Ohjelmat olivat hyvin harjoiteltuja, 

tekeminen oli reipasta ja lapset olivat iloisia. Asut olivat tarkoin 

harkittuja. Nuorten kohdalla ohjelmakokonaisuudet olivat 

ryhmien taitotasoille sopivat ja monipuolisia kuvioita oli käytetty 

paljon. Aikuisten esityksissä ilahdutti tanssijoiden taitotaso. 

Kaikki ryhmät olivat teknisesti todella taitavia, ja lavalle tuotiin 

hyvin harjoiteltuja kokonaisuuksia. Kiitosta annettiin myös 

ryhmien puvustuksista, jotka olivat harkittuja ja aina 

ohjelmistoihin sopivia. Erityishuomiota sai kansallispukujen 

kaunis käyttö päähineitä myöten. 

 

4.3 Sukujuhlat Siilinjärvellä 20.–22.7. 
  

TAVOITTEET ▪ Järjestöjen välinen yhteistyö. 

▪ Perinnekulttuurin tekeminen tunnetuksi suurelle yleisölle ja alan 

näkyvyyden parantaminen.  

▪ Suomalais-ugrilaisten sukukansojen perinteen tuominen esille.  

TOTEUTUS 

 
 

 
 

▪ Järjestettiin perinnejärjestöjen välisenä yhteistyönä yhteinen 

kesätapahtuma, Sukujuhlat - Suguvastavundu, Siilinjärvellä 

20.–22.7.  

▪ Tapahtuman tuottivat yhdessä Karjalainen Nuorisoliitto, 

Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ja Kansantanssinuorten 

Liitto.   

▪ Kansantanssijärjestöjen kesätapahtuman yhteydessä järjestettiin 

suomalais-ugrilainen Suguvastavundu-kulttuurifoorumi. 

Ulkolaisten vieraiden kustannuksiin saatiin 6700 € apuraha 

M.A.Castrénin seuralta.  

▪ Tehtiin ohjelmayhteistyötä samanaikaisesti Siilinjärvellä 

järjestetyn Siilifolk-tapahtuman kanssa. Pidimme työpajoja, 

osallistujamme esiintyivät ja esittelimme toimintaamme. 
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▪ Tapahtuman ohjelmassa oli konsertteja, tanssikursseja, 

perinnekäsitöiden työpajoja sekä luennot inkerinsuomalaisesta 

pukuperinteestä ja udmurtialaisesta kansanmusiikista.    

▪ Sunnuntaina esitettiin kansantanssin yhteisesitys 

pesäpallostadionilla 134 tanssijan voimin. Esityksen ohjasivat 

kansantanssinopettajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa 

opiskelevat Anni Kirppu ja Ella Rautamies.  

▪ #Sukujuhlat 

VAIKUTTAVUUS 

 

 

▪ Tapahtumaan osallistui 220 suomalaista ja 90 kansainvälistä 

osallistujaa. Karjalaisen Nuorisoliiton jäseniä oli mukana 88. 

Osallistujamäärä jäi alle tavoitteen. Varainhankintana Karjalainen 

Nuorisoliitto toteutti tapahtumaan puffetin ja arpajaiset.  

▪ Tapahtumassa oli 32 talkoolaista, jotka tekivät yhteensä 681 

talkootuntia.  

▪ Paikallislehti Uutis-Jousi uutisoi tapahtumasta usean aukeaman 

verran. Myös näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli runsasta.  

▪ Siilifolkin yleisömäärä oli 12.000 henkilöä.  

PALAUTE 
 

 

▪ Palautteissa konsertit ja pääjuhla arvioitiin tasokkaiksi. Myös eri 

kulttuurien kädentaitopajoista pidettiin.  

▪ Ulkomaiset vieraat toivat tapahtumaan väriä, ja kansojen välinen 

ystävyys oli käsin kosketeltavaa.  

▪ Siilifolkin alueella pidetyt tanssituvat, joihin yleisö sai osallistua, 

saivat kiitosta.  

 

4.4  Kansallispukujen tuuletuspäivä 5.8. 
 

TAVOITTEET ▪ Karjalaisten kansallispukujen ja muinaispukujen esittely suurelle 

yleisölle. 

▪ Paikallisten perinnetapahtumien järjestäminen eri paikkakunnilla.  

TOTEUTUS 

 

 

▪ Kannustettiin jäseniä osallistumaan eri puolilla maata 

järjestettäviin kansallis- ja muinaispukujen 

“tuuletustapahtumiin”. Rohkaistiin jäsenseuroja järjestämään 

kansallispukupiknikkejä omilla paikkakunnillaan. 

▪ Kannustettiin kansallispukuun pukeutumiseen tai vaihtoehtoisesti 

ideoimaan kansallispukutuuletusten yhteyteen omaa 

#tuunaamunperinne -ohjelmaa 

 

4.5  Kekripäivä 27.10.  
 

TAVOITTEET ▪ Tehdä tunnetuksi suomalaista kekriperinnettä.  

▪ Luoda yhteisöllisyyttä yli sukupolvirajojen. 

▪ Uuden, modernin kansanperinnetapahtuman luominen.  

TOTEUTUS 

 

▪ Järjestettiin koulutuspäivä Tampereella 27.10. Päivään kutsuttiin 

myös Helkanuorten Liiton jäseniä.  
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▪ Päivän ohjelmassa oli kerhonohjaajakoulutusta, tanssitekniikan 

opastusta, vuoden 2019 kansantanssiohjelman tanssien 

opetusta, rumputyöpaja ja kantelepaja.   

▪ Nuorille järjestettiin sosiaalisen median koulutusta.  

▪ #Kekripäivä 

VAIKUTTAVUUS ▪ Koulutuspäivään osallistui 26 osallistujaa Karjalaisesta 

Nuorisoliitosta ja Helkanuorten liitosta.  

▪ Päivän tuloksena syntyi nuorten some-ryhmä Nurkkatanssijat.  

PALAUTE ▪ Työpajoista tuli paljon kiitosta, ohjaajat saivat uusia ideoita ja 

oppivat uusia taitoja ryhmissä opetettavaksi. 

▪ Kerhonohjaajakoulutuksen osallistujat kiittivät helposti 

omaksuttavaa materiaalia ja kouluttajan osallistavaa otetta. 

▪ Helkanuorten liiton osallistujat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön. 

Jatkossa Kekripäivät tullaan järjestämään yhdessä. 

 

4.6  Karjalaiset markkinatapahtumat 
 

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuuden ja näkyvyyden 

parantaminen. 

▪ Näkyvyys karjalaisessa järjestökentässä, varainhankinta ja 

jäsenhankinta. 

TOTEUTUS ▪ Oltiin mukana Karjalaisten kesäjuhlien karjalaisella torilla, 

karjalaisilla suku- ja pitäjämarkkinoilla, karjalaisissa 

joulumyyjäisissä ja Pääsky ry:n joulumyyjäisissä.  

▪ Tilaisuuksien yhteydessä esiteltiin Karjalaisen Nuorisoliiton 

toimintaa, myytiin tuotteita ja markkinoitiin jäsenyyttä.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Markkinatapahtumissa saatiin henkilökohtainen kontakti noin 

500 henkilöön. Heille kerrottiin liiton toiminnasta ja palveluista ja 

liiton tarjoamista harrastusmahdollisuuksista ja heille myytiin 

tuotteita. 

▪ Tapahtumissa saatiin liitolle uusia henkilöjäseniä. 

PALAUTE ▪ Nuorisoliiton tuotteet saivat hyvän vastaanoton 

markkinatapahtumissa.  

▪ Lautapeliä myytiin edelleen hyvin, ja uudet puukorut otettiin 

myönteisesti vastaan.  

 

4.7  Yhteistyö harrastustoiminnassa 
 

TAVOITTEET ▪ Olla mukana järjestämässä järjestöjen yhteistä 

ohjaajakoulutusta. 

▪ Olla mukana kehittämässä tiiviimpää yhteistyötä 

kansantanssijärjestöjen välillä. 

TOTEUTUS 

 

 

▪ Koulutuksia toteutettiin yhteistyössä Suomalaisen Kansantanssin 

Ystävien, Kansantanssinuorten liiton ja Helkanuorten liiton 

kanssa.  
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▪ Osallistuttiin Kansanmusiikin ja Kansantanssin 

Edistämiskeskuksen (KEK) työskentelyyn.  

▪ Markkinoitiin järjestöjen yhteistä ohjaajakoulutusta aktiivisesti 

omalle jäsenistölle.  

▪ Tiedotettiin KEK:n välittämistä matkoista ja autettiin ryhmiä 

ulkomaan matkojen järjestämisessä.  

▪ Osallistuttiin Tanssi vieköön -festivaalille Messukeskuksessa 

24.-25.8. yhdessä muiden kansantanssijärjestöjen kanssa. 

Tuotettiin festivaalille esiintymään Troppu ja Jenga 

Pääkaupungin Karjalaisista Nuorista.  

▪ Sovittiin yhteisen kesätapahtuman, Kalenoiden, järjestämisestä 

kesälle 2019 yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa. 

▪ Sovittiin osallistumisesta elävän perinnön suullisen ringin 

Kalevalanpäivän tapahtumaan keväällä 2019.  

▪ Sovittiin jäsenjärjestön, Karjalan Nuorten, 

satavuotisjuhlakonsertin tuottamisesta keväälle 2019.  

 

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 Käsityömatka Viron Tarttoon 16.–18.3.2018 
 

TAVOITTEET ▪ Virolaiseen kansanperinteeseen tutustuminen. 

TOTEUTUS 

 

 

▪ Järjestettiin kansaperinneaiheinen kulttuurimatka Viroon.  

▪ Matkan pääkohde oli Viron uusi kansallismuseo Tartossa ja siellä 

oleva kansallispukunäyttely. Näyttelyn kuraattori Reet Piir piti 

esitelmän virolaisista kansallispuvuista.  

▪ Lisäksi vierailtiin käsityötarviketukussa, villalankakehräämössä ja 

käsityökaupoissa.  

▪ Tarton kaupunkiin tutustuttiin kävelykierroksella Tarton 

yliopiston suomen lehtorin Juha-Matti Arosen johdolla.  

VAIKUTTAVUUS 

 

 

▪ Matkalle osallistui 32 kansallispuvuista ja -perinteestä 

kiinnostunutta henkilöä, mikä ylitti osallistujatavoitteen 20 hlöä.  

▪ Osallistujia oli ympäri maata, kaukaisimmat tulivat Oulaisista, 

Nivalasta ja Imatralta.  

▪ Osallistujia oli sekä Karjalaisen Nuorisoliiton jäsenseuroista, että 

Karjala-seuroista. Matka tarjosi hyvän kanavan 

verkostoitumiselle ja ideoiden jakamiselle. 

PALAUTE ▪ Matkan suunnittelu ja toteutus saivat runsaasti kiitosta. Tärkein 

anti oli runsas tieto virolaisesta kansallispukuperinteestä. 
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Osallistujat oppivat myös toisiltaan. Oppimisilmapiiri arvioitiin 

erinomaiseksi.  

 

5.2  Europeade Portugalin Viseussa 25.–29.7. 
 

TAVOITTEET ▪ Tarjota harrastajille kansainvälistymismahdollisuuksia. 

TOTEUTUS ▪ Kannustettiin jäseniä osallistumaan Euroopan suurimpaan 

kansanperinnetapahtumaan, Europeadeen, Portugalin Viseussa. 

▪ Vastattiin jäsenseuroista osallistuvien ryhmien ilmoittautumisesta 

tapahtumaan sekä viestinnästä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Karjalaisesta Nuorisoliitosta osallistui 25 nuorta ja aikuista 

Hämeenlinnasta, Kotkasta ja Haminasta.  

PALAUTE ▪ Keskitetty ilmoittautuminen ja tiedottaminen liiton kautta sai 

kiitosta. 

 

5.3 Kulttuurimatka Karjalaan 14.-16.9. 
 

TAVOITTEET  Tutustua luovutetun Karjalan alueen historiaan ja nykypäivään 

sekä karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin.  

TOTEUTUS 

 

 

▪ Järjestettiin luovutetun Karjalan alueelle suuntautunut 

kulttuurimatka 14.-16.9.  

▪ Matkan teemana oli Sodan ja rauhan rajat.  

▪ Oppaana toimi historioitsija Kyösti Toivonen.  

▪ Matkan aikana tutustuttiin Suomen itärajan sijaintiin eri aikoina. 

Yöpymiset olivat Terijoella ja Kiviniemessä.    

▪ Osallistujatavoite 40 henkilöä.  

▪ #kurppamatka2018 

VAIKUTTAVUUS ▪ Matkalla oli 44 osallistujaa, joista 16 ensikertalaisia. (Edellisenä 

vuonna 34 osallistujaa, joista 4 ensikertalaisia).  

PALAUTE ▪ Matkan teema arvioitiin mielenkiintoiseksi ja matkaopas 

erinomaiseksi. Matkan tunnelma ja hyvä porukka saivat kiitosta. 

 

6.  HANKKEET 
 

6.1 Perinnebussi 
 

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen perinnekulttuurin saavutettavuuden parantaminen.   

▪ Perinteen tuominen nykyaikaan. 

▪ Järjestöjen välinen yhteistyö. 

TOTEUTUS ▪ Valmisteltiin konsepti perinnebussista yhteistyössä Taitoliiton ja 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen kanssa.  

▪ Kiertävä perinnebussi tuo kansanperinteen ihmisten luokse 

festivaaleille, urheilutapahtumiin ja kyläjuhliin. Bussin 
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yhteydessä järjestetään kansanperinteen työpajoja käsitöistä, 

piirakanleivonnasta, kansantanssista ja -musiikista. 

▪ Hankkeen toteuttamiseksi haettiin apurahoja. Rahoitusta ei 

saatu, joten hanketta ei päästy käynnistämään.   

VAIKUTTAVUUS ● Vaikka hanke ei alkanut, verkostoituminen suunniteltujen 

yhteistyökumppanien kanssa toimi hyvänä aloituksena tulevaa 

yhteistyötä varten 

 

7.  MATERIAALIPALVELUT  
 

TAVOITTEET ▪ Varainhankinnan kasvattaminen. 

▪ Karjalaiseen kulttuuriin liittyvän materiaalin julkaiseminen. 

▪ Modernien ja raikkaiden karjalaistuotteiden tuominen 

markkinoille. 

TOTEUTUS ▪ Markkinoitiin vuoden 2017 lopussa julkaistua lapsille sopivien 

kansantanssien Hulivili -oppimateriaalipakettia. 

▪ Tuotettiin 100.pistoa.fi -verkkosivun sisällöstä painettu julkaisu.  

▪ Käynnistettiin karjalaisen sananselityspelin suunnittelu. 

▪ Tuotettiin karjalaisia puukoruja myyntiin.  

▪ Avattiin verkkokauppa tuotemyynnin helpottamiseksi. 

 

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen Nuorisoliiton ja karjalaisuuden tunnettuuden ja 

näkyvyyden lisääminen. 

▪ Tapahtumista ja koulutuksista tiedottaminen. 

▪ Tuotemyynnin edistäminen.  

TOTEUTUS ▪ Sosiaalisesta mediaa käytettiin aktiivisesti tapahtumien 

markkinointiin ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Kullakin 

tapahtumalla oli oma sosiaalisen median aihetunniste. 

▪ Perustettiin nuorten some-ryhmä Nurkkatanssijat viestimään 

tapahtumista ja muusta toiminnasta sosiaalisen median eri 

kanaviin.  

▪ Viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa jatkui. Liiton 

toiminnasta kertova oma sivu ilmestyi kerran kuukaudessa. 

▪ Aloitettiin verkkosivu-uudistus, jolla sivut saadaan 

selkeämmiksi ja toimivammiksi.  

▪ Ajankohtaisten asioiden uutiskirje lähetettiin kerran 

kuukaudessa jäsenseurojen luottamushenkilöille, ohjaajille ja 

henkilöjäsenille. Uutiskirjeen tilaajalista uudistettiin GDPR-

asetuksen mukaiseksi. Samalla listalta poistettiin toimimattomat 

osoitteet. Näin uutiskirjeen avausprosentti saatiin paremmaksi.  
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▪ Tehtiin tiedotusyhteistyötä Kansanmusiikin ja Kansantanssin 

Edistämiskeskuksen (KEK) ja sen jäsenyhteisöjen kanssa sekä 

kaikkien yhteistyötahojen kanssa. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Uutiskirjeen tilaajamäärä on GDPR-uudistuksen jälkeen 169. 

Uutiskirjeen avausprosentti on uudistuksen jälkeen yli 70 % 

(aikaisemmin noin 45 %).  

▪ Verkkosivuilla oli vuoden aikana 68 000 käyntiä (36 000 käyntiä 

vuonna 2017)  

▪ Facebookissa on 800 seuraajaa, Twitterissä 84 seuraajaa ja 

Instragramissa 392 seuraajaa.  

 

9.  NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ  
 

Jäsenistöä palveltiin jakamalla jäsenseurojen välillä hyväksi todettuja toimintaideoita ja -

käytäntöjä, osaamista ja osaajia. Yhteistyötä muiden kulttuuri- ja kansantanssijärjestöjen 

kanssa syvennettiin.  

 

Vuoden aktiiviseksi seuraksi valittiin Kotkan Karjalaisseuran Salusiini, vuoden ryhmäksi Jenga / 

Pääkaupungin Karjalaiset Nuoret ja vuoden ohjaajaksi Mari Korkeaoja-Nurmo / Kokemäen 

Karjalaseuran vunukat.   

 

Jäsenmäärä 31.12.2018 

31.12.2018 liiton jäseninä oli 83 henkilöjäsentä ja 24 jäsenseuraa. Jäseniä yhteensä: 

alle 7 v.          309 hlöä 

7-14 v.          500 hlöä 

15-28 v.         570 hlöä 

yli 28 v.        1333 hlöä 

yhteensä  2712 hlöä 

 

10. HALLINTO 

10.1 Toimisto ja henkilöstö 
Liiton palveluksessa olivat toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Kirjanpitopalvelut 

ostettiin Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta. Kirjanpito ja 

taloushallinto on sähköistä. Kaikessa toiminnassa otettiin huomioon kestävä kehitys, 

kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen.    

 

10.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta 
Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Kevätpäivien yhteydessä 29.4. Tampereella. 

Hallitus kokoontui kuusi kertaa, joista kolme sähköisesti. Työvaliokunta ei 

kokoontunut ollenkaan. Hallituksen ja työryhmien yhteinen toiminnansuunnittelu-

päivä pidettiin 8.9. Helsingissä.  
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10.3 Työryhmät 
Vuonna 2018 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin työryhmä, kansantanssityöryhmä 

ja matkatyöryhmä. Matkatyöryhmää lukuun ottamatta työryhmät ovat toimineet 

pääosin Facebookin suljettuina ryhminä, joissa on käyty keskusteluja yksittäisistä 

työryhmän vastuualuetta koskevista asioista. Matkatyöryhmä kokoontui viisi kertaa.  

Lisäksi käytössä on ollut useita Facebookissa toimivia ideointiryhmiä. 

 

11. TALOUS  
 

Talouden omavaraisuusastetta tehostettiin kilpailuttamalla palveluntarjoajia (mm. 

työterveyshuolto), etsimällä uusia yhteistyökumppaneita ja jatkamalla aktiivista tuotemyyntiä.  

 

12. YHTEISTYÖ  
 

Jatkettiin yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, Kalevalaisten Naisten Liiton, 

Helkanuorten liiton, Evakkolapset ry:n ja karjalaisten pitäjäseurojen kanssa. 

Viestintäyhteistyötä jatkettiin Karjala-lehden kanssa.  

 

12.1 Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä 
Jatkettiin yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa ja muiden karjalaistahojen 

kuten Evakkolapset ry:n kanssa.  

 

12.2 Jäsenyydet 
Liitto on Suomen Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n, Opintokeskus 

Siviksen, Nordlekin, Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry:n ja Kansanmusiikin ja 

Kansantanssin Edistämiskeskuksen jäsen sekä Karjalan Liiton kannatusjäsen. 

 

 

 

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 10.3.2019 

 

 

                                   
 

Outi Mulari         Hilu Toivonen-Alastalo 

puheenjohtaja      toiminnanjohtaja  
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LIITE 

TOIMINTAKALENTERI 2018 

 

HT-A = Hilu Toivonen-Alastalo / toiminnanjohtaja, LR = Leena Rintala / kulttuurituottaja, 

OM = Outi Mulari / puheenjohtaja 

 

pvm mitä sidosryhmä kuka 

12.1. KEK: FolkForum, Kansallismuseo, Helsinki kansantanssi- ja musiikkiväki HT-A 

12.-13.1. Folklandia-risteily, m/s Silja Europa, 
Helsinki - Tallinna 

kansantanssi- ja musiikkiväki HT-A, LR, 
OM 

18.1. Kevätpäiväkokous Tampereella tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat 

HT-A, LR       

21.1. Matka Karjalaan –pelin esittely 
Matkamessuilla Helsingissä 

karjalaisuudesta kiinnostuneet 
messuvieraat 

 

23.1. Tanssi vieköön -messujen 
suunnittelupalaveri, Helsinki 

kansantanssijärjestöjen työntekijät HT-A 

23.1. Helsingin Pelastusliitto: 
Hätäensiapukurssi, Helsinki 

 
HT-A, LR  

24.1. KEK: hallituksen kokous, Helsinki 
 

HT-A 

6.2. Uuden toimitilan tuparit, Helsinki luottamushenkilöt, jäsenet HT-A, LR 

8.2. Matkatyöryhmän kokous, Helsinki matkatyöryhmän jäsenet LR 

16.2. Allianssi: Viestintätapaaminen, Helsinki Allianssin jäsenjärjestöjen 
viestinnästä vastaavat 

LR 

20.2. Matkatyöryhmän kokous, Helsinki matkatyöryhmän jäsenet LR 

27.2. Yhteistyöpalaveri Seurasaarisäätiön 
kanssa, Helsinki 

 
HT-A 

28.2. Sukujuhlat -palaveri, Helsinki tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A, LR 

7.-11.3. Hallituksen sähköpostikokous 
 

HT-A, OM 

8.3. OKM: järjestöseminaari, Helsinki nuorisojärjestöjen 
toiminnanjohtajat / pääsihteerit 

HT-A 

10.3. Ohjelmistokurssi, Vantaa ryhmien ohjaajat eri puolilta maata 
 

13.3. Sukujuhlat -palaveri, Helsinki tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A 

15.3. Viola Malmin tanssin päivä kansantanssijat Suomessa 
 

16.-18.3. Käsityömatka Viroon jäsenet ja muut käsitöistä 
kiinnostuneet 

HT-A, LR, 
OM 

22.3. Kevätpäiväkokous, Tampere tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat 

LR 

25.3. Pääsky: Kevätmyyjäiset, Helsinki karjalaisuudesta kiinnostuneet pk-
seudulta 

LR 

28.3. Matkatyöryhmän kokous, Helsinki matkatyöryhmän jäsenet LR 

28.3. KEK: tiedotustyöryhmän kokous, Vantaa 
 

HT-A 

4.4. KEK: hallituksen kokous, Helsinki 
 

HT-A 

7.4. Hallituksen kokous, Helsinki 
 

HT-A, OM 

8.4. Liiton toiminnan esittely Helkanuorten 
Liiton ohjaajille, Tampere 

Helkanuorten Liiton ohjaajat ja 
luottamushenkilöt 

HT-A 

10.4. Sukujuhlat -palaveri, Helsinki tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A 

12.4. TAKU: Tapahtumatuotantokoulutus, 
Helsinki 

kulttuurituottajat LR 
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27.4. KEK: kevätkokous, Tampere KEK:n jäsenjärjestöjen edustajat HT-A 

27.4. Kansanmusiikin ja kansantanssin elävän 
perinnön rinki: kokoontuminen, Tampere 

alan toimijat eri järjestöistä HT-A 

27.-29.4. Kevätpäivät, Tampere kansantanssiharrastajat ja ohjaajat 
eri puolilta maata 

HT-A, LR, 
OM 

29.4. Liittokokous, Tampere jäsenseurojen edustajat HT-A, OM 

4.5. Evakkonäyttelyn avajaiset Pakilakodissa, 
Helsinki 

Pakilakodin asukkaat HT-A, LR  

7.5. TAKU: Tapahtumaturvallisuus-koulutus, 
Helsinki 

kulttuurituottajat LR 

8.5. Sivis: Viestintäkoulutus, Helsinki 
 

LR 

9.5. Allianssi: Kevätkokous, Helsinki Allianssin jäsenjärjestöjen 
edustajat 

LR 

14.5. Pronssisen kansantanssimerkin 
koetilaisuus, Hämeenlinna 

Kiurut -ryhmän jäsenet  HT-A 

18.5. Allianssi: Varainhankinnan tehostartti, 
Helsinki 

Allianssin jäsenjärjestöjen 
edustajat 

LR 

22.5. Sukujuhlat -palaveri, Helsinki tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A, LR 

1.6. Allianssi: TYHY-päivä, Helsinki Allianssin pienten jäsenjärjestöjen 
työntekijät. 

HT-A, LR 

3.6. Hallituksen kokous, Helsinki 
 

HT-A, OM 

7.6. Allianssi: Viestintätapaaminen, Helsinki Allianssin jäsenjärjestöjen 
viestinnästä vastaavat 

LR 

16.-17.6. Karjalan Liitto: Karjalaiset kesäjuhlat, 
Kouvola 

Karjalaiset ja karjalaisuudesta 
kiinnostuneet 

 

17.-22.7. Sukujuhlat-Suguvastavundu, Siilinjärvi Kansantanssijärjestöjen jäsenet, 
Siilifolkin yleisö, kansaiväliset 
vieraat Virosta ja Venäjän 
Karjalasta 

HT-A, LR, 
OM 

14.8. TAKU: Apurahakoulutus, Helsinki kulttuurituottajat LR 

20.8. Matkatyöryhmän kokous, Helsinki matkatyöryhmän jäsenet LR 

24.-25.8. Tanssi vieköön -messut, Helsinki Eri tanssilajien harrastajat HT-A 

29.8. OKM: järjestöseminaari, Helsinki nuorisojärjestöjen 
toiminnanjohtajat / pääsihteerit 

HT-A 

6.9. yhteistyöpalaveri Kulttuuriosuuskunta 
Uulun kanssa, Tampere 

 
HT-A 

7.-9.9. Elämäkertakurssi, Helsinki harrastajakirjoittajat 
 

8.9. Toiminnan suunnittelupäivä, Helsinki hallituksen ja työryhmien jäsenet HT-A, LR, 
OM 

8.9. Hallituksen kokous, Helsinki 
 

HT-A, OM 

12.6. KEK: hallituksen kokous, Skype 
 

HT-A 

14.-16.9. Kulttuurimatka Venäjän Karjalaan karjalaisuudesta kiinnostuneet  HT-A, OM 

21.-23.9. Karjalaiset jalkineet -kurssi, Helsinki karjalaisista jalkineista ja niiden 
valmistamisesta kiinnostuneet 

 

27.9. Kevätpäivien palautepalaveri, Tampere tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A 

28.9. KEK: Syyskokous, Helsinki jäsenjärjestöjen edustajat HT-A 

1.10. MLL: Leikkiä ikä kaikki -seminaari, 
Helsinki 

lapsi- ja nuorisojärjestöjen 
edustajat, opiskelijat, asiasta 
kiinnostuneet 

HT-A 
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2.-3.10. Hallituksen sähköpostikokous 
 

HT-A, OM 

3.10. Kansanmusiikin ja kansantanssin elävän 
perinnön rinki: kokoontuminen, Helsinki 

alan toimijat eri järjestöistä HT-A 

3.10. Kevätpäiväkokous, Hyvinkää tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A, LR 

5.10.       
         Sivi
s 75 v. 

Sivis: 75 v. juhlat, Helsinki Siviksen jäsenjärjestöjen edustajat HT-A, LR 

6.10. Kansallispukukeskus: Kansallispuvun 
juhlapäivä, Jyväskylä 

kansallispuvuista kiinnostuneet, 
kansallispukujen kanssa toimivat 
järjestöt 

HT-A, OM 

10.10. Allianssi: Vuorovaikutus somessa, Helsinki Allianssin jäsenjärjestöjen 
edustajat 

LR 

12.-
14.10. 

Karjalaiset jalkineet -kurssi, Helsinki karjalaisista jalkineista ja niiden 
valmistamisesta kiinnostuneet 

HT-A, OM 

18.10. Matkatyöryhmän kokous, Helsinki matkatyöryhmän jäsenet LR 

27.10. Kekripäivä -koulutustapahtuma, Tampere Karjalaisen Nuorisoliiton ja 
Helkanuorten liiton ohjaajat ja 
jäsenet 

HT-A, LR, 
OM 

30.10. Allianssi: Nuorisojärjestöjen rahoitus, 
Helsinki 

nuorisojärjestöjen 
toiminnanjohtajat / pääsihteerit 

LR 

31.10.-
1.11. 

Folklandian taustajärjestäjäristeily, 
Helsinki-Tallinna 

Kansanmusiikki- ja tanssialan 
järjestöjen työntekijät 

LR 

17.11. Suku- ja pitäjäseurat: Markkinat, Helsinki karjalaisuudesta kiinnostuneet pk-
seudulta 

HT-A 

19.11. KEK: hallituksen kokous, Helsinki 
 

HT-A 

21.11. Kansanmusiikin ja kansantanssin elävän 
perinnön rinki: kokoontuminen, Helsinki 

alan toimijat eri järjestöistä HT-A 

23.11. Kalenat -palaveri, Vantaa tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A, LR  

25.11. Pääsky: Joulumyyjäiset, Helsinki karjalaisuudesta kiinnostuneet pk-
seudulta 

LR 

30.11.-
3.12. 

Hallituksen sähköpostikokous 
 

HT-A, OM 

2.12. Karjalan Nuoret 100v. -tuotantopalaveri, 
Helsinki 

tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A  

4.12. Allianssin järjestövierailu toimistolla 
 

HT-A, LR 

4.12. Sukujuhlien palautepalaveri, Helsinki tapahtuman järjestämisestä 
vastaavat  

HT-A, LR 

5.12. KEK: Kansantanssityöryhmä, Skype 
 

HT-A 

10.12. Museovirasto: Jatka tarinaa -tapahtuman 
suunnittelupalaveri, Helsinki 

Suullisen perinteen elävässä 
ringissä olevien järjestöjen 
edustajat 

HT-A 

11.12. Opintomatka Tallinnaan 
 

HT-A, LR 

15.12. Karjalan Liitto: Karjalaiset joulumyyjäiset, 
Helsinki 

karjalaisuudesta kiinnostuneet pk-
seudulta 

LR 

19.12. KEK: hallituksen kokous, Skype 
 

HT-A 

  


