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1. KARJALAINEN NUORISOLIITTO 40 VUOTTA: PERINNETTÄ ELÄMÄSSÄ
Vuonna 2020 Karjalainen Nuorisoliitto täytti 40 vuotta. Juhlavuoden teema “Perinnettä elämässä”
näkyi kaikessa vuoden toiminnassa: pidimme yllä ja veimme eteenpäin karjalaista
perinnekulttuuria tuleville sukupolville lähtökohtana yhdessä tekeminen, ylisukupolvisuus ja
yhteinen perinteen jakamisen riemu. Perinteen jatkuvuudesta pidettiin huolta kouluttamalla uusia
ohjaajia ja tukemalla paikallistason jäsenseuroja heidän toiminnassaan mm. ohjauskäynnein.
Koronapandemian johdosta juhlavuodesta muodostui hyvin toisenlainen kuin oli suunniteltu.
Juhlavuodelle suunnitellut isot kokoontumiset, matkat ja juhlat joko peruttiin tai siirrettiin
myöhemmäksi. Toiminta siirrettiin suurelta osin verkossa tapahtuvaksi. Ketterästi toteutettu
digiloikka toi mukanaan virtuaalivirpojaiset, Facebook-livet ja webinaarit. Myös
syntymäpäiväjuhlat toteutettiin virtuaalisesti. Marraskuussa voitiin toteuttaa Kekripäivät
Kouvolassa ja aloittelevien ohjaajien starttikurssi Helsingissä.
Vuoden aikana keskityttiin erityisesti jäsenseurojen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
Jäsenseuroissa harrastustoiminta toteutettiin pääosin etäyhteyksin ja mahdollisuuksien mukaan
ulkona. Yhteisöllisyyttä pidettiin yllä sosiaalisessa mediassa. Liitto välitti jäsenistölle tietoa
turvallisen harrastamisen ohjeistuksista, tarjosi opastusta ja neuvontaa etäyhteyksillä pidettävän
harrastustoiminnan toteuttamiseen sekä tarjosi kaikille jäsenseuroille mahdollisuuden oman
toiminnan kehittämiseen syksyn ohjauskäyntien avulla.
Korona-ajan kulttuuritekomme oli virtuaalinen #MinunKansallispukuni-hanke, jossa esiteltiin
karjalaisia kansallispukuja pukutarinoiden kautta. Näin tehtiin tunnetuksi karjalaisia
kansallispukuja ja rohkaistiin ihmisiä käyttämään omia kansallispukujaan. Ensimmäisenä oman
pukutarinansa kertoi tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio, joka toimi myös liiton
juhlavuoden suojelijana.
Kansallispukuhankkeen jatkoksi ideoitiin #MinunJuureni-hanke, jossa tarinoiden avulla esitellään
karjalaisia pitäjiä. Vuoden 2021 alussa käynnistyvä hanke toteutetaan yhteistyössä Karjalaisten
Pitäjäseurojen Liiton ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Tavoitteena on lisätä nuorten
osuutta karjalaisissa pitäjä- ja sukuseuroissa, tarjota nuorille vaikutusmahdollisuuksia ja
vahvistaa nuorten osallisuuden tunnetta sekä tarjota mielekästä korona-ajan tekemistä. Osana
pitäjäyhteistyötä toteutettiin Tarinoilla toimintaa -koulutus Teamsissa.
Varainhankinnan tueksi tuotettiin Koiviston kansallispuvun kuvioita mukaileva sateenvarjo ja
Seiskarin kansallispuvun hamekankaan mukainen putkihuivi. Näistä erityisesti sateenvarjon
suosio ylitti odotukset.
Nuorten osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien kasvattamiseen kiinnitettiin erityishuomiota
ja nuorille tarjottiin mahdollisuuksia työharjoitteluihin, projektitehtäviin ja kesätöihin.
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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 ON TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA
PERINTEEN ASIANTUNTIJA
TAVOITTEET
▪ Laajentaa näkymää karjalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen.
▪ Osallistua aktiivisesti karjalaisuudesta käytävään keskusteluun.
▪ Pitää perinteen tuntemus mukana kaikessa toiminnassa,
palveluissa ja tuotteissa.
▪ Olla karjalaisen kansantanssin monipuolisin toimija.
TOTEUTUNUT

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Toteutettiin verkossa karjalaisten kansallispukujen
#MinunKansallispukuni-esittelyhanke.
Järjestettiin Kekripäivät-koulutusviikonloppu Kouvolassa.
Järjestettiin uusien ohjaajien starttikurssi Helsingissä.
Toteutettiin webinaareja ja virtuaalisia koulutuksia.
Osallistuttiin kansanmusiikki- ja kansantanssiväen
Folklandia-risteilylle.
Oltiin näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja kasvatettiin
seuraajamääriä: Facebookissa oli 1200, Instagramissa 550 ja
Twitterissä 179 seuraajaa.
Julkaistiin oma sivu Karjala-lehdessä kuukausittain.
Tuotettiin kansantanssin vuosiohjelma vuodelle 2021.
Liiton verkkosivuilta haettiin tietoa 87 500 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

▪

▪
▪
▪

Käynnistettiin kauaskantoinen yhteistyö Karjalaisten
Pitäjäyhteisöjen Liiton ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton
kanssa. Toteutettiin yhteinen Tarinoilla toimintaa -koulutus.
Tehtiin yhteistyötä muiden nuoriso- ja kansantanssijärjestöjen
kanssa.
Tehtiin mediayhteistyötä Karjala-lehden kanssa.
Käytiin verkostoitumisvierailulla eduskunnassa Karjala-kerhon
vieraana.
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2.3

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

▪
▪
▪
▪
▪

Tuotettiin uusia karjalaishenkisiä tuotteita.
Tuotettiin opetusmateriaalia ryhmien ohjaajille.
Järjestettiin Facebook live -lähetyksiä.
Tuotiin esille karjalaista kansallispukuperinnettä.
Oltiin esillä sosiaalisessa mediassa omilla aihetunnisteilla
#perinnettäelämässä, #juurihoidossa, #tuunaamunperinne ja
#minunkansallispukuni.

3. KOULUTUSTOIMINTA
Liiton koulutustoiminnan tavoitteena on tukea jäsenseurojen toimintaa ja tarjota tietoa
karjalaisesta perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille. Koulutustoiminnassa huomioidaan erilaisten
kohderyhmien tarpeet ja tarjotaan yleisen koulutustoiminnan lisäksi myös räätälöityjä
koulutuspalveluja jäsenseurojen, koulujen ja muiden yhdistysten hyödynnettäväksi.
Koulutustarjontaa kehitetään niin, että kurssit ovat helposti tilattavissa ja toteutettavissa eri
puolella Suomea ja erilaisille osallistujajoukoille. Kouluttajina käytetään eri alojen asiantuntijoita.
Koulutusyhteistyötä tehdään mm. muiden kansantanssijärjestöjen ja Helkanuorten liiton kanssa.
Koulutustoiminta toteutetaan osin Opintokeskus Siviksen myöntämien valtionapuun oikeuttavien
kurssituntien avulla. Koulutuksista kerätään kirjallinen palaute, joka käydään läpi henkilökunnan
ja hallituksen kanssa. Koulutustoimintaa kehitetään palautteen perusteella.
3.1 KARJALAISTEN KANSANTANSSIEN KURSSI 14.11.
TAVOITTEET
▪ Lisätä karjalaisten tanssien, karjalaisen karaktäärin ja
rajantakaisen Karjalan tanssiperinteen tuntemusta suomalaisten
ryhmien keskuudessa.
TOTEUTUS

▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

Järjestettiin kansantanssitekniikan kurssi Kouvolassa Anjalan
nuorisokeskuksessa 14.11. osana Kekripäivät-tapahtumaa.
Kouluttajana oli tanssinopettaja Béla Gazdag.
Kurssille osallistui 8 kansantanssiohjaajaa.
Osallistujat veivät oppimansa tekniikat eteenpäin omille
harrastusryhmilleen.
Kurssin toteutukseen saatiin avustus opetus- ja
kulttuuriministeriöltä M.A.Castrénin säätiön kautta.

-

Kouluttajalla erinomainen ote opetukseen sekä huomioon
ottava ote oppilaiden taitotasoon.
Opettaja oli todella hyvin valmistautunut ja läsnäoleva.
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▪

Kurssista saatu palaute oli kiittävää. Jo se, että vihdoin oli
mahdollista tanssia yhdessä koettiin merkitykselliseksi.
Kurssipaikka, Anjalan nuorisokeskus, todettiin puitteiltaan
erinomaiseksi.

3.2 OHJELMISTOKURSSI
TAVOITTEET
▪ Tutustuttaa ryhmien edustajat ja ohjaajat kansantanssin
vuosiohjelmaan ja antaa heille työkaluja sen opettamiseen
omilla paikkakunnilla.
TOTEUTUS

▪

▪

Kansantanssin yhteisesitykseen tähtäävää ohjelmistokurssia ei
järjestetty, sillä kesän Karjalaiset kesäjuhlat peruttiin
koronapandemian takia. Myös kokoontumisrajoitukset estivät
kevään kurssitoiminnan järjestämisen.
Korvaavana toimena liiton työntekijät kävivät opetuskäynneillä
jäsenseurojen harrastusilloissa.

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

▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪

Järjestettiin tilauskurssina karjalaisten jalkineiden kurssi
Sipoossa Kerkkoon nuorisoseurantalolla 24.–26.1.
Kouluttajina olivat suutarimestari Ari Tylli ja kisälli Oskari Tylli.
Käytännön järjestelyistä vastasi Kerkkoon Nuorisoseura.
Kurssilla oli maksimiosallistujamäärä 10 osallistujaa ja palaute oli
kiittävää.

3.4 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.
TOTEUTUNUT

▪
▪

Toteutettiin aloittelevien ohjaajien starttikurssi Helsingissä
Arabian nuorisotalolla 14.11.
Kouluttajina olivat Oulun ammattikorkeakoulusta
tanssinopettajiksi valmistumassa olevat Anni Kirppu ja Ella
Rautamies, jotka vastasivat opintokokonaisuuden suunnittelusta
ja materiaaleista.
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▪
▪

VAIKUTTAVUUS

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪
▪

Kurssi sisälsi luentoja, käytännön harjoitteita sekä pienen
ohjausnäytteen.
Oheismateriaaliksi valmistettiin Tanhuverryttelyä-opas, jonka
teki Saara Eerikäinen liikunnanohjaajan tutkinnon opinnäytteenä
Kajaanin ammattikorkeakoulussa.
Koulutuksen toteutukseen saatiin apuraha Karjalan Säätiöltä.
Kurssille osallistui 12 henkilöä eri puolilta maata.
Kurssin käyneet toimivat kaikki uusina ohjaajina omissa
seuroissaan.
Osallistujapalautteessa kehuttiin päivän hyvää tunnelmaa,
innostuneita kouluttajia ja uusien asioiden oppimista.
Osallistujat toivoivat jatkokurssia samasta aiheesta.

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

▪

▪
▪

▪

VAIKUTTAVUUS

▪

▪
▪
MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Järjestettiin kansallispuvun esiliinapitsin kudontaa esittelevä
Facebook-live, “Nyytinki-live” 1.4., jossa
kansallispukuvalmistajaksi opiskeleva Anu Virolainen kertoi
pitsinnypläyksestä ja piti työnäytöksen.
Virtuaalivirpojaisissa 5.4. jaettiin tietoa virpomaperinteestä ja
virvottiin yhdessä palmusunnuntaina.
Tarinoilla toimintaa -koulutuksessa 14.11. paneuduttiin
tarinallisuuden käyttämiseen markkinoinnissa. Koulutus
toteutettiin Teamsissa ja kouluttajana oli Tomi Härmä.
Kannustettiin osallistumaan Rami Melingin ohjaamille
viikottaisille virtuaalisille FolkJam-tunneille Facebookissa ja
tiedotettiin aktiivisesti erilaisista verkossa tapahtuvista
kulttuuritapahtumista.
Nyytinki-livessä oli 26 osallistujaa. Koulutuksesta jäi verkkoon
pysyvä tallenne myöhemmin hyödynnettäväksi. Tallenne jaettiin
myös Facebookin Kansallispuku-Folkdräkt -ryhmään, jossa on
11 500 jäsentä.
Virtuaalivirpojaisten materiaalit jäivät verkkoon vapaasti jatkossa
hyödynnettäväksi.
Tarinakoulutuksessa oli 43 osallistujaa.
Virtuaalisista koulutuksista saatiin kiittävää palautetta ja niille
toivottiin jatkoa.

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.

▪

Markkinoitiin ja tiedotettiin muiden järjestöjen koulutuksista
omalle jäsenistölle.

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

▪

▪
▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Osallistuttiin kansantanssin ja -musiikin suurimpaan
talvitapahtumaan Folklandia-risteilylle, jossa oli mukana 3000
alan harrastajaa ja ammattilaista ryhmistä, seuroista,
järjestöistä ja oppilaitoksista.
Tuotettiin risteilylle esiintymään Pääkaupungin Karjalaisten
Nuorten Roigu-ryhmä.
Esiteltiin liiton toimintaa ja myytiin tuotteita Folkmessuilla.
Liiton puheenjohtaja osallistui risteilyn suunnitteluseminaariin
edellisenä syksynä.
Tapahtumassa tavoitettiin kansantanssin ja kansanmusiikin
toimijoita laajasti eri puolilta Suomea ja verkostoiduttiin muiden
alan järjestöjen kanssa.
Roigun esiintymisen näki noin 500 katsojaa.
Roigu ja ohjaajansa Rami Meling ohjasivat risteilyväelle yhteisen
karjalaisen katrillin laivan yökerhossa.
Messupisteellä tavoitettiin noin 250 kontaktia.

4.2 KALEVALAN PÄIVÄ 28.2.
TAVOITTEET
▪ Elävän perinnön ja Kalevalan tunnetuksi tekeminen.
▪ Yhteistyön vahvistaminen muiden perinnejärjestöjen kanssa.
TOTEUTUS

▪

Tiedotettiin jäsenistölle Kalevalan päivän tapahtumista. Omaa
tapahtumaa ei tänä vuonna järjestetty.
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4.3 VIOLA MALMIN TANSSIEN PÄIVÄ 14.3.
TAVOITTEET
▪ Pitää yllä ja kunnioittaa karjalaisen kansantanssin voimahahmo
Viola Malmin perintöä.
TOTEUTUS

▪

VAIKUTTAVUUS

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Haastettiin kansantanssijat tanssimaan yksi tai useampi Viola
Malmin muistiin merkitsemistä tansseista, taltioimaan se ja
jakamaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella
#ViolaMalminPäivä.
Kansantanssijat eri puolilla Suomea osallistuivat haasteeseen ja
opettelivat karjalaisia tansseja.
#ViolaMalminPäivä -aihetunnisteella jaettiin kuvia ja mainintoja
sosiaalisessa mediassa.

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

▪

Tapahtuma jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle
koronarajoitusten takia.

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

▪

Koronapandemian takia tapahtumaa ei ollut mahdollista
toteuttaa. Tapahtuma siirrettiin seuraavalle vuodelle.

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

▪

Karjalaiset kesäjuhlat peruttiin koronapandemian vuoksi.
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4.7 40-VUOTISJUHLAPÄIVÄ JA -KONSERTTI 27.9.
TAVOITTEET
▪ Juhlistetaan 40 vuotta täyttävää Karjalaista Nuorisoliittoa
konsertilla, jossa esitellään liiton toiminnan monipuolisuus.
▪ Kutsua kokoon yhteistyökumppaneita vuosien varrelta.
TOTEUTUS
▪ Koronapandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi
juhlakonserttia ei voitu toteuttaa.
▪ Syntymäpäiväjuhlaa vietettiin virtuaalisesti. Jäsenseurat
lähettivät onnitteluja videotervehdyksinä, joita julkaistiin
sosiaalisessa mediassa.
4.8 KEKRIPÄIVÄT 14.–15.11. KOUVOLASSA
TAVOITTEET
▪ Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista jäsenseuroissa
toimiville aktiiveille.
▪ Tapahtuman fokus on koulutuksessa, virkistyksessä ja
lämpimässä yhteisöllisyydessä.
TOTEUTUS
▪ Järjestettiin viikonlopun mittainen koulutus- ja
virkistystapahtuma kekrin vieton teemojen pohjalta Kouvolassa
Nuorisokeskus Anjalassa 14.–15.11.
▪ Ohjelmassa oli kansantanssin tekniikkakurssi, karjalaisten
piirakoiden leivontapaja ja perinnekäsityöpaja.
▪ Iltaohjelmana oli kummituskävely vanhalle hautausmaalle.
VAIKUTTAVUUS
▪ Tapahtumaan osallistui kokoontumisrajoitusten sallimat 15
osallistujaa eri puolilta Suomea.
MITTAAMINEN /
▪ Saatu palaute oli positiivista ja paikka osoittautui erittäin
SEURANTA
hyväksi.

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

▪
▪

Vuoden 2020 karjalaiset markkinatapahtumat peruuntuivat
koronapandemian takia.
Liitto osallistui näytteilleasettajana 29.4.–2.5. pidetyille
virtuaalisille kansallispukumessuille. Messujen aikana tavoitettiin
n. 2000 karjalaisista kansallispuvuista kiinnostunutta
käsityöharrastajaa.

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

▪
▪

Tehtiin yhteistyötä muiden harrastusjärjestöjen kanssa yhteisen
koronaohjeistuksen laatimiseksi harrastustoiminnalle.
Pidettiin yhteyttä nuoriso- ja perinnejärjestöihin vertaistuen
tarjoamiseksi.

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

▪

Matka peruuntui koronapandemian vuoksi.

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

▪
▪

Pohjoismainen Barnlek-tapahtuma siirrettiin koronan vuoksi.
Osallistuttiin aktiivisesti pohjoismaisen yhteistyön suunnitteluun
Barnlek- ja Nordlek-toimikunnissa.

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

▪
▪
▪

Tiedotettiin jäsenseuroille Europeade-asioista ja ohjeistettiin
ilmoittautumiskäytännöistä.
Europeade-tapahtuma peruuntui koronan vuoksi.
Elokuussa järjestettiin virtuaali-Europeade, jonne kerättiin
esiintymisvideoita tulossa olleilta ryhmiltä. Ryhmien tallenteita
julkaistiin Europeaden Facebook-sivuilla.

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

▪

Matka Venäjän Karjalaan peruuntui koronan vuoksi
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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.
TOTEUTUS

▪

▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪

▪
▪
▪

Käytiin hankeryhmässä läpi suunnitelmia seurojen
toimintatapojen ja hyvien toimintamallien keräämiseksi ja
viestimiseksi.
Kevätpäivien peruuntuessa hankkeen seminaaritilaisuus siirtyi
vuodelle 2021.
Käynnistettiin hankkeen innoittamana laajempi perinneyhteistyö
karjalaisten pitäjäyhteisöjen kanssa.
Hanke on vahvistanut Karjalaisen Nuorisoliiton roolin
karjalaisessa järjestökentässä nuorten ja nuorten aikuisten
toiminnan asiantuntijana ja kehittäjänä.
Vahvistettiin olemassa olevia ja luotiin uusia kontakteja liiton ja
muiden karjalaistoimijoiden välille.
Edistetään sukupolvien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua
karjalaisen järjestökentän toimijoiden välillä.
Hankeyhteistyö on tehnyt Karjalaista Nuorisoliittoa
tunnetummaksi karjalaisten pitäjä- ja sukuyhteisöissä.

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

▪

▪

Oltiin aktiivisesti yhteydessä petroskoilaisten kultturitoimijoiden
kanssa. Koronapandemian vuoksi yhteistyön konkreettinen jatko
siirtyi vuodelle 2021.
Hankkeeseen saatiin projektiavustus M.A. Castrénin seuralta,
mutta Venäjän rajan sulkeuduttua ja matkailun estyttyä avustus
kohdennettiin Kekripäivien suomalais-ugrilaiseen
koulutustoimintaan.
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6.3 AINEETTOMAN KULTTUURIPERINNÖN HANKE
TAVOITTEET
▪ Tuottaa helposti lähestyttäviä koulutuskokonaisuuksia
karjalaisesta perinteestä eri ikäryhmille.
▪ Lisätä kiinnostusta ja tietoisuutta karjalaiseen aineettomaan
kulttuuriperintöön.
▪ Tarjota sidosryhmille yhteistyömahdollisuuksia koulutusten
muodossa.
▪ Lisätä Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuutta karjalaisen
perinnekulttuurin asiantuntijana ja tuotteistajana.
TOTEUTUS

▪
▪

▪

Konseptoitiin karjalaisista kädentaidoista ja perinteistä
ammentava neliosainen kurssikokonaisuus.
Kokonaisuuksien osat suunniteltiin niin, että ne on mahdollista
toteuttaa myös erillisinä lyhytkursseina. Näistä nyytinkikurssia
testattiin virtuaalisena näytteenä (Nyytinkilive, kohta 3.5.)
Pilotointiin haettiin rahoitusta Museoviraston aineettoman
kulttuuriperinnön avustuksista. Avustusta ei myönnetty, joten
varsinaisen hankkeen toteutus siirtyi.

6.4 MINUN KANSALLISPUKUNI -HANKE
TAVOITTEET
▪ Karjalaisen käsityöperinteen ja rikkaan kansallispukuperinteen
tunnetuksi tekeminen.
▪ Lisätä nuorten tietoisuutta perinteestä, vahvistaa heidän
identiteettinsä kehittymistä ja kannustaa heitä kansallispuvun
käyttöön kansallispukutarinoiden rohkaisemana.
▪ Luoda nuorille positiivista ylpeyttä omasta harrastuksesta ja
omista juurista.
▪ Lisätä Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuutta karjalaisen
perinnekulttuurin asiantuntijana ja tuotteistajana.
TOTEUTUS

▪
▪

▪

▪

VAIKUTTAVUUS

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Esiteltiin karjalaisia kansallispukuja yhdessä kantajiensa kanssa
juttusarjassa Karjalaisen Nuorisoliiton verkkosivuilla.
Esittelysarjan avasi tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni
Haukio kertomalla tarinansa omasta Jääsken tarkistetusta
kansallispuvustaan.
Hankkeelle perustettiin oma Facebook-sivu, jossa nostettiin esiin
kansallispukutarinoita, ja jonka kautta kuka tahansa pystyi
jakamaan omia kansallispukumuistojaan.
Rohkaistiin käyttämään aihetunnistetta #minunkansallispukuni
ja jakamaan omia kansallispukuun liittyviä tarinoita sosiaalisessa
mediassa.
Hankkeen avulla lisättiin tietoisuutta kansallispuvuista ja
innostettiin ihmisiä pukeutumaan kansallispukuun.
Verkkosivuilla kansallispukutarinoita luettiin vuoden aikana yli 40
000 kertaa.
Tarinoita jaettiin aktiivisesti eteenpäin sosiaalisessa mediassa.
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▪

Hankkeen Facebook-sivu sai 500 seuraajaa.

7. MATERIAALIPALVELUT
TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪

▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Tehdä karjalaista kulttuuria tunnetuksi.
Tuottaa ja välittää julkaisuja jäsenistölle ja muille karjalaisesta
kulttuurista kiinnostuneille.
Julkaista karjalaiseen kulttuuriin liittyvää oppimateriaalia.
Tuoda markkinoille nykyaikaisia karjalaistuotteita.
Varainhankinnan kasvattaminen.
Välitettiin liiton tuottamia vihkoja, pelejä, levyjä ja muuta
materiaalia verkkokaupan kautta.
Tuotettiin uusiksi tuotteiksi Koiviston kansallispukuun
pohjautuva sateenvarjo ja Seiskarin kansallispuvun
hamekankaan mukainen putkihuivi.
Tuotettiin kansantanssin vuosiohjelma vuodelle 2021.
Vuosiohjelman tekoon osallistui kolme koreografia, kolme
muusikkoa Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolta ja
äänittäjä/miksaaja. Materiaalipaketti sisältää kirjalliset
tanssiohjeet, harjoitusmusiikit ja ohjevideot.
Varainhankinnan ohella tehtiin modernia karjalaisuutta
tunnetuksi.
Tarjottiin ohjaajille ja opettajille materiaalia työnsä tueksi.
Verkkokaupan myynti vuonna 2020 oli 6220 €. Verkkokaupan
suosituin tuote oli putkihuivi, joita myytiin 209 kpl.
Sateenvarjoja myytiin toimistolta 384 kpl.

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
TAVOITTEET

▪
▪

TOTEUTUS

▪

▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden
tunnetuksi tekeminen.
Tapahtumista, koulutuksista ja matkoista tiedottaminen.
Viestittiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa karjalaisuuteen ja
kulttuuriin liittyvistä aiheista ja kannustettiin osallistumaan
verkkotapahtumiin.
Tiedotettiin ajankohtaisista asioista uutiskirjeellä.
Tehtiin viestintäyhteistyötä sanomalehti Karjalan kanssa ja
julkaistiin lehdessä oma sivu kerran kuukaudessa.
Tehtiin Karjalaista Nuorisoliittoa tunnetuksi ja saatiin näkyvyyttä
liiton toiminnalle, tapahtumille ja tuotteille.
Sosiaalisen median seuraajamäärät kasvoivat ja olivat: Facebook
1200 seuraajaa (edellisvuonna 927), Twitter 179 seuraajaa
(edellisvuonna 118) ja Instagram 550 seuraajaa (edellisvuonna
483).
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▪
▪

Uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi 203 tilaajaan (edellisvuonna
186 tilaajaa). Uutiskirjeen avausprosentti oli keskimäärin 66 %.
Verkkosivuilla oli 87 500 käyntiä (edellisvuonna 49 210).

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.
Vastattiin puhelimitse ja sähköpostilla tulleisiin tiedusteluihin ja
kysymyksiin karjalaisesta kulttuurista.
Koottiin ja välitettiin jäsenistölle viranomaisohjeita turvallisen
harrastustoiminnan järjestämisestä.
Koronapandemian alettua seurojen vapaaehtoisten toimijoiden
tarve neuvontaan ja tukeen korostui merkittävästi. Toimimme
jäsenistön tukena pandemia-aikana olemalla tavoitettavissa
matalalla kynnyksellä. Yhteyttä otettiin lähes päivittäin.
Neuvottiin omaa jäsenistöä kulttuuriin, kansantanssiin,
järjestötoimintaan, yhdistyksen hallintoon ja tapahtumiin
liittyvissä asioissa.
Tarjottiin kaikille jäsenseuroille mahdollisuus ohjauskäyntiin
syksyn aikana. Käynnit toteuttivat liiton tanssin tuottajina
työskennelleet tanssinopettaja AMK -opiskelijat Ella Rautamies
ja Anni Kirppu.
Annettiin neuvontaa etäkoulutusten järjestämisessä.
Tarjottiin jäsenseurojen käyttöön Zoom-ohjelma etäyhteyksien
ylläpitoon.
Tarjottiin jäsenseuroille apua ohjaajien palkkaamiseen sekä
palkanlaskentapalvelua osana liiton taloushallintoa.
Tarjottiin jäsenseuroille kopiointipalveluita.
Saatiin yksi uusi iso jäsenseura, Jääski-seura (650 jäsentä).

10. HALLINTO
10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Vuoden aikana tarjottiin mahdollisuuksia tutustua työelämään työharjoittelun tai projektien
kautta erityisesti nuorille. Liiton toimistolla työskentelivät vuonna 2020 kulttuurituottaja
Leena Rintala, osa-aikainen kulttuurituottaja Anu Virolainen (1.1.–30.4.) sekä osa-aikaiset
tanssin tuottajat Anni Kirppu ja Ella Rautamies (1.9.–30.11.). Opintoihin liittyvän
työharjoittelun suoritti median ja kuvallisen ilmaisun opiskelija Samuli Uljala 16.3.–30.6. ja
17.8.–26.9. Osuuspankin myöntämällä kesätyötuella olivat kesätyöntekijöinä Iines Rämä ja
Aada Uusitalo.
Taloushallintopalvelut ostettiin Aurajoen Tili Oy:ltä.
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10.2 HALLINTO
Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksella oli vuoden aikana 6 kokousta, joista 5 toteutettiin
sähköisesti. Sääntömääräinen liittokokous pidettiin 26.9. Karjalatalon Wiipuri-salissa.
Työryhmistä kokoontuivat kansantanssityöryhmä ja matkatyöryhmä.

11. TALOUS

Talous oli toimintavuoden ajan vakaa. Kevätpäivien peruuntumisesta aiheutuneet
tulonmenetykset pystyttiin kattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä koronatuella.
Varainhankintaa piristi suuren suosion saanut sateenvarjo.

12. YHTEISTYÖ

Vuonna 2020 käynnistettiin kattava yhteistyö Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen Liiton ja Karjalaisten
Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Viestintäyhteistyötä jatkettiin Karjala-lehden kanssa.

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 27.3.2021 esitettäväksi liittokokoukselle.

Outi Mulari
puheenjohtaja, Karjalainen Nuorisoliitto ry
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020
LR=Leena Rintala, AV=Anu Virolainen, OM=Outi Mulari, AK=Anni Kirppu, ER=Ella Rautamies

9.1.

Etnogaala

Tavastia, Helsinki

OM, AV, LR

10.-11.1.

Folklandia

Helsinki-Tallinna

OM, AV

17.1.

Karjalan tasavalta 100 vuotta -mediainfo

Messukeskus, Helsinki

LR

19.1.

Matkamessut, peliesittely

Messukeskus, Helsinki

LR

23.1.

Yhteistyöpalaveri: Karjalan Liitto

Karjalatalo, Helsinki

OM

7.2.

Sivis: Pienten järjestöjen verkoston viestintäkoulutus

Paasitorni, Helsinki

LR

11.2.

Allianssi: viestintäekskursio YLE:en

Pasila, Helsinki

LR

12.2.

Kevätpäivien suunnittelukokous

Kangasala

LR, AV

18.2.

Eduskunnan Karjalakerhon tapaaminen

Eduskuntatalo, Helsinki LR, AV, OM

2.3.

Matkatyöryhmän kokous

Helsinki

LR, AV

22.3.

Hallituksen kokous

verkkokokous

LR, OM

27.3.

Sivis: Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana

webinaari

LR

30.3.

Osuuspankki: Vastuullinen kesäduuni -infotilaisuus

webinaari

LR

1.4.

Nyytinkilive

Facebook

AV, LR, OM

2.4.

Sivis: Näin toteutat hyvän webinaarin

webinaari

LR

5.4.

Virtuaalivirpojaiset

Facebook

14.4.

Sivis: Yhdistysten helpot digityökalut 2

webinaari

LR

20.4.

Allianssi: hakuklinikka

verkkokokous

LR

29.4.–1.5. Kansallispukumessut

Facebook

6.5.

Sivis: Yhdistyksen helpot digityökalut 4

webinaari

LR

6.5.

Sivis: itseopiskelumateriaalin testaajien palautekeskustelu

verkkokokous

LR

20.5.

Allianssi: talousverkoston tapaaminen

verkkokokous

LR

26.5.

Sivis. Vapaaehtoisten johtamiskoulutuksen kehittämisryhmä

verkkokokous

LR

1.6.

OKM järjestöseminaari

webinaari

LR

15.6.

Allianssi: Nuorisojärjestöjen rahoitus

webinaari

LR

16.6.

Sivis: Vapaaehtoisten johtamiskoulutuksen kehittämisryhmä

verkkokokous

LR

18.8.

OKM/ Uusi nuorisolaki -webinaari

webinaari

LR

2.9.

Sivis: Syvennä Zoom-osaamistasi

verkkokoulutus

LR

6.9.

Toiminnan suunnittelupäivä ja hallituksen kokous

Helsinki

LR, OM, AK, ER

8.9.

Sivis: Työssä jaksava järjestöjohtaja -webinaari

webinaari

LR

10.9.

OKM: Nuorisolain tarkistaminen

skype

LR

10.9.

Järjestötoiminnan valtionavustustoiminnan kehittäminen

Finlandia-talo

LR

15.9.

Sivis: Sivisverkon pääkäyttäjäpäivä

webinaari

LR

17.9.

Allianssi: Jäsenjärjestöpäivä

webinaari

LR
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19.9.

Hallituksen kokous

verkkokokous

LR, OM

21.9.

Seuravierailu ja ohjauskäynti

Kotka

AK, ER

22.9.

Seuravierailu ja ohjauskäynti

Hamina

AK, ER

24.9.

Folklandian tiedotustilaisuus

verkkokokous

LR, OM

26.9.

Karjalaisen Nuorisoliiton liittokokous

Helsinki

LR, OM

2.10.

Allianssi: Nuorisojärjestöjen rahoituksen tulevaisuus

webinaari

LR

3.10.

Yhteistyöpalaveri: Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto

Helsinki

LR, OM

4.10.

Seuravierailu ja ohjauskäynti

Rauma

AK, ER

5.–6.10.

Seuravierailu ja ohjauskäynti

Hamina

AK, ER

23.10.

Sivis: Tuloksellisuus ja vastuullisuus pienessä järjestössä

webinaari

LR

27.10.

Sivis: Kentaurin alkupotku

webinaari

LR

30.10.

Sivis: viestijöiden verkkotapaaminen

webinaari

LR

14.11.

Ohjaajien starttikurssi

Helsinki

AK, ER

14.–15.11. Kekripäivät

Kouvola

LR, OM, AV

25.11.

Allianssi: varainhankinnan menestystarinat

webinaari

LR

28.11.

Seuravierailu ja ohjauskäynti

Kokemäki

AK, ER

2.12.

Museoviraston avustustoiminnan kehittäminen

verkkokokous

LR

10.12.

Veikkaus: Vastuullisuutta ja vaikuttavaa viestintää

webinaari

LR
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