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TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1.  Karjalaisuudella on paljon annettavaa

Karjalan ja karjalaisten tarina on tarina suurien vaikeuksien voittamisesta. Tällä tarinalla on
paljon annettavaa karjalaisille, suomalaisille, eurooppalaisille ja yleisinhimillisesti kaikille ihmisille
nykyisessä maailmantilanteessa. Karjalaisuus valaa uskoa, lohduttaa ja antaa voimaa.
Karjalainen Nuorisoliitto tulkitsee ja siirtää karjalaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville
raikkaasti, myönteisesti ja aikaan sopivin keinoin. Korostamme kaikessa toiminnassamme nuorten
merkitystä ja tarjoamme heille ilon ja onnistumisen kokemuksia.

Vuonna 2023 keskitymme karjalaiseen iloon ja periksiantamattomuuteen. Valamme ihmisiin
uskoa paremmasta tulevasta ja muistutamme, että vaikeita aikoja on ollut ennenkin ja niistä on
selvitty. Meidän ei tarvitse temmata tuulesta tätä viestiä!

Tuemme jäsenseurojamme heidän jokapäiväisissä kohtaamisissaan harrastajien kanssa.
Jäsenseuroihin pidetään yhteyttä ja tehdään jäsenseuravierailuja. Kartoitamme mitä ihmiset
toivovat ja miten voisimme palvella heitä paremmin. Jäsentyytyväisyyteen ja uusien jäsenten
hankintaan panostetaan.

Inhimillisten lämpimien kohtaamisten tarve on suuri epävarmoina aikoina. Vastaamme tähän
tarpeeseen järjestämällä useita tapahtumia, kursseja ja kulttuurimatkan vuoden 2023 aikana.

Meillä on ollut aikaisemmin karjalaisia kulttuurimatkoja (eli “Kurppamatkoja”) rajan taakse
jääneisiin karjalaispitäjiin. Sopeutimme toimintaamme maailmantilanteen vuoksi jo vuonna 2022
ja teimme karjalaisen kulttuurimatkan Suomen puolen Karjalaan. 2023 kulttuurimatka suuntautuu
Viroon, jossa tutustumme inkeriläisyyteen ja Viron perinnekenttään. Karjalaisuus elää ja kulkee
mukanamme missä ikinä kuljemmekin.

Jatkamme 2022 alkaneiden karjalaisten podcastien sarjaa. Eri-ikäiset lempeä-ääniset ihmiset
lukevat karjalaisia satuja eri kielillä. Vastapainoksi hektiseen arkeen tarjoamme kaikenikäisille
ihmisille suloista rauhoittumista satujen äärellä. Kuulokulmia Karjalaan -podcastien sarjassa
avataan tiede- ja taideprojekteja, joissa on kiinnostava karjalainen yhteys. Vuonna 2023 teemme
podcasteja museoiden aarteista ja kerromme niistä karjalaisia seikkailutarinoita.
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2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

Liiton strategian mukaan Karjalainen Nuorisoliitto on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä
harrastus- ja kulttuurijärjestö, jonka tavoitteena on olla kiinnostavin karjalaisen kulttuurin vaalija
ja uudistaja.

Vuonna 2023 kuljemme tätä tavoitetta kohti alla luetelluin keinoin.

2.1 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA
PERINTEEN ASIANTUNTIJA

TAVOITTEET ● Karjalainen Nuorisoliitto laajentaa aktiivisesti näkymää
karjalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen (alueet, aikakaudet,
ylisukupolvisuus).

● Karjalainen Nuorisoliitto osallistuu aktiivisesti
karjalaisuudesta käytävään keskusteluun.

● Perinteen tuntemus mukana kaikessa toiminnassa,
palveluissa ja tuotteissa.

● Karjalaisen kansantanssin monipuolisin toimija.
TOTEUTUS ● Tuotetaan verkkoon kiinnostavaa karjalaista kulttuurisisältöä.

● Järjestetään tapahtumia, matkoja ja koulutuksia, joiden
painopisteenä on karjalainen kulttuuri ja iloinen yhdessäolo.

● Viestitään aktiivisesti liiton toiminnasta ja raikkaista
näkökulmista nykypäivän karjalaisuuteen.

● Rakennetaan yhteistyön siltoja toisiin kulttuuri-, liikunta- ja
harrastusryhmiin.

● Järjestetään alueellisia tanssikoulutuksia, käsityöpajoja,
piirakkapajoja ja kokeilevia karjalaisen kauneuden letityspajoja.

● Osallistutaan aktiivisesti keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja
luodaan omia keskustelunaloituksia.

● Suunnitellaan arkeen sopivia tuotteita, joiden avulla karjalaista
iloa voi pitää mukana arjessa.

● Luodaan keinoja tehdä uudenlaisia kevyitä koulutuskonsepteja
ja tavoittaa siten uusia ihmisiä.

2.2 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI
TOIMINTA-ALUEILLA

TAVOITTEET ● Laaja yhteistyö eri järjestöjen kanssa.
● Suvaitseva ja saavutettava yhteistyökumppani.
● Toiminta on laadukasta ja houkuttelevaa.

TOTEUTUS ● Tarjotaan nuorille työmahdollisuuksia someviestinnän, taiteen ja
karjalaisen kauneuden parissa.
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● Järjestetään yhdessä Nuorisoseurat ry:n kanssa Kevätpäivät
Kangasalla -kansantanssin supertapahtuma. Tapahtumassa on
myös teatteria ja muita taiteen lajeja.

● Järjestetään Oodi Karjalalle -kesätapahtuma Karjalaisten
Pitäjäyhdistysten liiton ja sen jäsenseurojen kanssa. Suuressa
maailmassa on tärkeää olla jostain kotoisin, ja juuret
kiinnostavat myös nuoria.

● Tehdään kansantanssi-, kotiseutu- ja pitäjäyhteistyötä.
● Tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja koulutusyhteistyötä

muiden perinneharrastajien kanssa, esim. Viron
perinneharrastajien kanssa kulttuurimatkalla syyskuussa 2023.

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 #folknosteessa

TOTEUTUS ▪ Tuotetaan iloisia ja raikkaita karjalaisia tuotteita, joiden avulla
ihmiset voivat pitää karjalaisuutta mukanaan tavallisina
arkipäivinä.

▪ Näytetään esimerkkiä perinteen arvostuksesta olemalla
näkyvästi esillä erilaisissa tapahtumissa.

▪ Käytetään sosiaalisessa mediassa omia nimikkotunnisteita
#perinnettäelämässä, #juurihoidossa, #tuunaamunperinne,
#minunkansallispukuni, #minunjuureni ja #kurppamatka.

3. KOULUTUSTOIMINTA

Liiton koulutustoiminnan tavoitteena on tukea jäsenseurojen toimintaa ja tarjota tietoa
karjalaisesta perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille. Koulutustoiminnassa huomioidaan erilaisten
kohderyhmien tarpeet ja tarjotaan yleisen koulutustoiminnan lisäksi myös räätälöityjä
koulutuspalveluja jäsenseurojen, koulujen ja muiden yhdistysten hyödynnettäväksi.

Vuonna 2023 koulutusmalleja kevennetään. Pitkäkestoisten koulutuskokonaisuuksien sijaan
järjestetään lyhytkestoisia piirakkapajoja, nauhakursseja, käspaikkakursseja ja tarinapajoja sekä
verkossa tapahtuvia tietoiskuja, joilla voidaan tarjota maistiaisia karjalaisesta kulttuurista ja
herättää ihmisten kiinnostus karjalaiseen kulttuuriharrastukseen. Tilauskurssina tarjoamme
suutarikurssia. Huomiota kiinnitetään myös alueelliseen tasapainoon; koulutuksissa huomioidaan
alueellinen tasa-arvo. Koulutustoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen ja
Opintokeskus Siviksen kanssa.
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3.1 PERINNEKURSSIT 
TAVOITTEET ● Näyttää ihmisille miten rikas ja kiinnostava perinteen maailma

on ja miten paljon sillä on annettavaa tämänkin ajan nuorille.
● Tutustuttaa ihmisiä perinteisiin karjalaisiin kädentaitoihin ja

ruokakulttuuriin.
● Herättää kiinnostusta karjalaisia juuria kohtaan.
● Törmäyttää perinteistä ja modernia.

TOTEUTUS ● Järjestetään koulutuksia perinteisistä karjalaisista kädentaidoista
kuten nauhakursseja, kirjontakursseja ja päähinekursseja.

● Toteutetaan kaikille avoimia piirakkapajoja ja letityspajoja
tapahtumien yhteydessä.

● Tuotetaan ohjeita ja opetusmateriaaleja myöhempää itsenäistä
opiskelua varten.

● Rakennetaan yhteistyökuvioita monien yhdistysten kanssa

VAIKUTTAVUUS ● Uusien ihmisten kiinnostuksen herättäminen karjalaista
kulttuuria kohtaan.

● Lasten ja nuorten Karjala-tuntemuksen kasvattaminen.
● Karjalaisen perinneosaamisen levittäminen jäsenseuroihin eri

puolille maata.
● Karjalaisen kulttuurin tulkitseminen tämän päivän kieleen ja

kiinnostuksen kohteisiin sopivasti.
● Helposti saavutettavan oppimateriaalin tuottaminen.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Kurssien ja työpajojen määrät ja alueellinen jakautuminen,
osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute.

● Omien jäsenten ja muiden järjestöjen jäsenten määrä.
● Aihetunnisteiden levinneisyys somessa.

3.2 OHJAAJAKOULUTUS
TAVOITTEET ▪ Osaavien ja motivoituneiden ohjaajien saatavuuden turvaaminen

ympäri maata ja sitä kautta jäsenseurojen toimintaedellytysten
tukeminen.

▪ Nuorten rohkaiseminen ohjaustehtäviin, luottamustehtäviin ja
aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.

▪ Nuorten henkilökohtaisen kasvun tukeminen.
▪ Työ-, harjoittelu- ja opinnäytemahdollisuuksien tarjoaminen

opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille.

TOTEUTUS ▪ Ollaan mukana kansantanssijärjestöjen yhteisessä
ohjaajakoulutuksessa, jossa koulutetaan uusia
kansantanssinohjaajia ryhmien käyttöön.
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▪ Tarpeen mukaan järjestetään startti- ja täydennyskoulutusta
omille ohjaajille.

VAIKUTTAVUUS ● Koulutettujen ohjaajien avulla turvataan jäsenseurojen
resursseja ja toiminnan jatkuvuutta.

● Jäsenseuroihin saadaan uusia nuoria luottamushenkilöitä.
● Nuorten osallisuudentunne ja itsenäisyys vahvistuvat.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪ Osallistujien määrä ja osallistujilta saatu palaute.

3.3 KANSANTANSSIKURSSIT
TAVOITTEET ●   Saada kaikenikäiset, kaikentasoiset, kaikenkokoiset ja

kaikensukupuoliset tanssinharrastajat tuntemaan itsensä
tärkeiksi kansantanssiyhteisön jäseniksi. 

● Avartaa suuren yleisön tietoisuutta kansantanssista ja
kansantanssin ja muiden tanssilajien iloisista yhdistelmistä. 

● Syventää karjalaisen tanssiperinteen historian tuntemusta ja
luoda näkökulmia uuteen karjalaisesta perinteestä
ammentavaan kansantanssiin. 

TOTEUTUS ● Ollaan Suomen Nuorisoseurojen kumppanina lasten ja nuorten
Kalenat-kansantanssitapahtumassa Lappeenrannassa
8.–11.6.2023. Tapahtumassa on tarjolla kansantanssikursseja ja
suuri kansantanssin yhteisesitys, johon ryhmät harjoittelevat
vuoden aikana.

● Järjestetään kansantanssin koulutusta Kevätpäivien yhteydessä.

VAIKUTTAVUUS ● Kursseilla opitut tanssit ja tekniikat tulevat osaksi ryhmien
ohjelmistoja eri puolilla maata ja jäävät osaksi ryhmien
harjoitusten sisältöjä ja tanssiohjelmistokokonaisuuksia.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪ Osallistujamäärät.
▪ Osallistujilta saatu palaute.

3.4 TILAUSKURSSIT / TARJOAMAMME KURSSIT
TAVOITTEET ● Tarjota kiinnostavaa karjalaista kulttuuria nykyaikaisin keinoin.

● Karjalaisen kulttuurin saavutettavuuden varmistaminen ja
osallistumiskynnyksen madaltaminen.

● Tarjota jäsenistölle ja muille kiinnostuneille heidän tarpeitaan
vastaava ja helposti saavutettavissa oleva kurssikokonaisuus.

● Karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamisen lisääminen.
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TOTEUTUS ● Tarjotaan räätälöityjä kursseja, kuten piirakkakursseja,
nauhakursseja ja kansantanssin tutustumiskursseja mahdollisille
uusille yhteistyökumppaneille.

● Tarjotaan kursseja myös muiden järjestöjen hyödynnettäviksi
tapahtumiin.

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

● Luodaan uusiin tilauskurssikokonaisuuksiin hauskoja uusia
avauksia.

VAIKUTTAVUUS ● Karjalaisen perinteen tunnettuuden kasvattaminen
valtakunnallisesti.

● Karjalaisen perinteen siirtäminen uusille kiinnostuneille.
● Jäsenistön tiedon ja osaamisen lisääminen karjalaiseen

perinteeseen liittyvistä aiheista.
● Koulutustoiminnan aktivointi paikallistasolla.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Kurssien osallistujamäärät.
● Osallistujilta saatu palaute.
● Tavoite 4 toteutettua tilauskurssia vuoden aikana.
● Tilauskurssien määrä ja niistä saatu palaute.

3.5 KARJALAISTA SISÄLTÖÄ VERKOSSA
TAVOITTEET ▪ Varmistaa, että kaikilla ihmisillä asuinpaikasta riippumatta, on

pääsy karjalaisen perinteen äärelle helposti ja nykyaikaisin
keinoin.

▪ Tarjolla on tiedettä ja taidetta aina helposti saatavilla.
▪ Palvella jäseniä ja muita karjalaisesta perinteestä kiinnostuneita

laajemmin ja saavutettavammin.

TOTEUTUS ▪ Julkaistaan verkossa erilaisia karjalaiseen perinteeseen liittyviä
podcasteja ja satuja.

▪ Tarjotaan etäosallistumismahdollisuuksia myös perinteisiin
koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

▪ Tilataan luovan alan ammattilaisilta inspiroivaa karjalaista
sisältöä: valokuvia, kuvituksia jne, jotka kiinnittävät ihmisten
huomion.

VAIKUTTAVUUS ▪ Tavoitetaan ihmisiä laajalta maantieteelliseltä alueelta.
▪ Tarjotaan maksuttomia mahdollisuuksia omaehtoiseen

perinteeseen perehtymiseen.
▪ Tehdään karjalaista perinnettä tutuksi.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪ Latauskerrat.
▪ Osallistujilta saatu palaute.
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4. HARRASTUSTOIMINTA

Karjalaisen Nuorisoliiton harrastustoiminnan tavoitteena on tuoda karjalainen kulttuuriharrastus
mahdollisimman monen saataville. Liitto tukee seuroja lapsille ja nuorille suunnatun
harrastustoiminnan käynnistämisessä ja sen eteenpäin viemisessä. Valtakunnallisissa
tapahtumissa pääsee tapaamaan muita harrastajia iloisen karjalaisen tekemisen parissa.

Harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään jatkuvasti palautteen ja toiveiden perusteella.

4.1 FOLKLANDIA-RISTEILY 13.–14.1.2023
TAVOITTEET ▪ Tavoittaa nuoria kansantanssiohjaajia ja kansantanssin ja

kansanmusiikin opiskelijoita.
▪ Saada näkyvyyttä liiton toiminnalle ja tuleville tapahtumille sekä

verkostoitua kansantanssin ja -musiikin parissa toimivien
kanssa.

▪ Vahvistaa yhteistyötä Nuorisoseurat ry:n ja muiden järjestöjen
kanssa

TOTEUTUS ▪ Osallistutaan kansantanssin ja -musiikin suurimpaan
talvitapahtumaan Folklandia-risteilylle Turusta Tukholmaan.
Folklandialle osallistuu lähes 3000 alan harrastajaa ja
ammattilaista ryhmistä, seuroista, järjestöistä ja oppilaitoksista.

▪ Tuotetaan ohjelmanumeroksi Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten
esittämä Karjalan räyhähengistä kertova tanssiesitys.

▪ Esitellään liiton toimintaa ja myydään tuotteita Folkmessuilla.
▪ Liiton edustajat osallistuvat risteilyn vuosittaiseen

suunnitteluseminaariin lokakuussa.

VAIKUTTAVUUS ▪ Tapahtumassa tavoitetaan kansantanssin ja kansanmusiikin
toimijoita laajasti eri puolilta Suomea.

▪ Verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪ FolkJamiin osallistuneiden määrä.
▪ Messupisteellä saatujen kontaktien määrä.

4.2 KEVÄTPÄIVÄT KANGASALLA 18.–19.3.
TAVOITTEET ● Tuottaa karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa karjalaisuus näkyy

monipuolisesti koko viikonlopun ajan.
● Tarjota kansantanssin ja muiden taiteenlajien katselmus

harrastajaryhmille.
● Tarjota harrastajille tilaisuus tavata muita ja esitellä omaa

osaamistaan.
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● Vankistaa Kevätpäivien asema liiton näkyvimpänä ja suurimpana
vuosittaisena tapahtuma.

● Pitää yllä karjalaisia perinnetaitoja.
● Tehdä tapahtumayhteistyötä Suomen Nuorisoseurojen kanssa.

TOTEUTUS ● Järjestetään Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma Kangasalla
Kangasala-talossa 18.–19.3.2023 yhteistyössä Suomen
Nuorisoseurojen Lounais-Suomen aluetoimiston kanssa.

● Pääosassa tapahtumassa ovat eri taiteenlajien katselmukset
(kansantanssi ja muu tanssi, musiikki, sanataide, kuvataide ja
näyttämöilmaisu). Näiden osallistujat saavat palautteen
ammattilaisraadilta.

● Muu ohjelma sisältää tanssikursseja, piirakkapajan, erilaisia
työpajoja ja illanvieton.

● Ohjelma ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen
Nuorisoseurojen kanssa.

● Tapahtuman yhteydessä pidetään Karjalaisen Nuorisoliiton
liittokokous.

VAIKUTTAVUUS ● Taitavat harrastajat ovat esikuvia aloittelijoille. Esitysten
seuraaminen on oppimiskokemus, joka myös motivoi jatkamaan
harrastamista.

● Osallistujatavoite on 300 henkilöä koko tapahtumaan ja 20
kansantanssiryhmää kansantanssikatselmukseen.

● Tapahtuma kokoaa yhteen paikkaan Karjalaisen Nuorisoliiton
jäsenistön ja osallistujia myös muista järjestöistä.

● Tehdään järjestöjen välistä yhteistyötä yli järjestörajojen.
MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Osallistujilta kerätään palautetta tapahtuman onnistumisesta ja
kehitysideoita.

● Saavutettu medianäkyvyys ja somenäkyvyys.

4.3 KALENAT LAPPEENRANNASSA 8.–11.6.2023
TAVOITTEET ● Tarjota jäsenseurojen lapsille ja nuorille kokemus suuresta

kulttuuritapahtumasta, joka on järjestetty lasten ehdoilla lapsille
ja nuorille.

● Tiivistää yhteistyötä tapahtumatuottamisessa Suomen
Nuorisoseurojen kanssa.

TOTEUTUS ● Monitaiteellinen lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma
järjestetään yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa
Lappeenrannassa.

● Tapahtuman ohjelmassa on mm. tanssi-, musiikki- ja
teatterityöpajoja, illanviettoja ja yhteisharjoituksia.

● Pääjuhlassa esitetään nuorten työstämä esitys lähes 1000
esiintyjän voimin, jota on harjoiteltu harrastusryhmissä koko
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toimintavuoden ajan.
VAIKUTTAVUUS ● Osallistujatavoite yhteensä n. 1000 nuorta harrastajaa,

Nuorisoliiton jäseniä mukana 200.
● Tapahtuman osallistujat tulevat kaikkialta Suomesta.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Osallistuneiden määrä.
● Osallistujapalautteet.
● Näkyvyys verkossa ja printtimediassa.

4.4 OODI KARJALALLE KESÄKUUSSA 2023
TAVOITTEET ● Tarjota jäsenille ja suurelle yleisölle elämyksellinen

kulttuuritapahtuma Helsingin keskustassa.
● Tuoda karjalaista yhteisöllisyyttä urbaaniin arkeen.
● Tarjota yleisölle karjalaista nähtävää, kuultavaa ja maistettavaa
● Vahvistaa järjestöjen välistä yhteistyötä.
● Tiivistää yhteistyötä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton kanssa.

TOTEUTUS ● Toteutetaan yhteinen karjalaisen kulttuurin tapahtuma
Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen Liiton kanssa keskustakirjasto
Oodissa kesäkuussa 2023.

● Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät, Kalevalaisten Naisten Liitto, Nuorisoseura
Karjalan Nuoret ja lukuisat yksittäiset pitäjäseurat.

● Tapahtuman ohjelmassa on luentoja, elokuvaesityksiä,
piirakkapaja ja kansantanssinäytöksiä. Myös kansallispukuihin
pääsee tutustumaan.

● Pitäjäseurat esittelevät toimintaansa esittelytiskeillä kirjaston
ala-aulassa.

VAIKUTTAVUUS ● Tavoitteena on tavoittaa 500 henkilöä päivän aikana.
● Seurat tekevät jäsenhankintaa tapahtumassa.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

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

4.5 KEKRIPÄIVÄ 2023: TANSSIA JA ILOA SYKSYPIMEÄLLÄ
TAVOITTEET ● Tehdä tunnetuksi suomalaista kekriperinnettä.

● Tuoda sidosryhmille uusia ideoita ja piristystä syksyn keskelle.
● Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista ja sen myötä

tukea jaksamiseen.
● Ylläpitää jäsentyytyväisyyttä ja harrastamisen iloa.

TOTEUTUS ● Järjestetään syksyinen tapahtuma loka-marraskuussa.
● Ohjelmassa on luentoja, tiiviskursseja ja mahdollisuuksia

kehonhuoltoon ja rentoutumiseen.
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VAIKUTTAVUUS ● Osallistujatavoite 60 henkilöä.
● Osallistujat sitoutetaan pysymään mukana toiminnassa.
● Kannustetaan ohjaajia luomaan verkostoja oman toimintansa

tueksi ja kehittämiseksi.
● Osallistujat hyödyntävät kursseilla oppimiaan asioita omien

harrastusryhmiensä ja seurojensa toiminnassa.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Osallistujamäärät.
● Osallistujilta saatu palaute.
● Kekripäivien saama somenäkyvyys

4.6 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT
TAVOITTEET ● Lisätä Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuutta karjalaisella

järjestökentällä.
● Tavoittaa uusia liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja

tehdä jäsenhankintaa.
● Tehostaa varainhankintaa tuotemyynnillä.
● Sitouttaa vapaaehtoisia.

TOTEUTUS ● Osallistutaan erilaisiin karjalaisiin markkinatapahtumiin kuten
karjalaisille suku- ja pitäjämarkkinoille, Karjalatalon
joulumyyjäisiin ja pääsiäismyyjäisiin sekä Sastamalan Wanhan
kirjallisuuden päivien Karjala-osastolle.

● Koulutetaan vapaaehtoisia vastaamaan markkinatapahtumien
liiton toimintojen esittelystä ja tuotemyynnistä.

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

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Saavutettujen kontaktien määrä.
● Myytyjen tuotteiden määrä.

5. KANSAINVÄLINEN KARJALAINEN TOIMINTA

Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla toisten
maiden perinnekenttään ja saman alan harrastajiin kansainvälisellä tasolla opitaan näkemään
kulttuurien erityisyyksiä, opitaan avoimuutta sekä kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä.

Osana kansainvälistä toimintaamme kontaktoidaan ulkomailla toimivia karjalaisyhteisöjä ja
tarjotaan aktiivisesti heidän käyttöönsä liiton toimittamia materiaaleja.
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5.1 KULTTUURIMATKA KARJALAAN eli “Kurppamatka”
TAVOITTEET ● Vaalia luovutetun Karjalan historiaa sekä avata mitä se voi

opettaa nykypäivän ihmisille.
● Tarjota näköaloja karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin.
● Tarjota kaikenikäisille ihmisille ikimuistoinen karjalahenkinen

matka ja elävöittää historiantuntemusta.

TOTEUTUS ● Järjestetään kansanperinnematka Viroon.
● Tarjotaan erityisesti nuorille opiskelijoille tilaisuus nähdä uusia

näköaloja karjalaisuuteen.
● Tutustutaan muun muassa Viron kansallismuseoon Tartossa ja

Inkeri-keskukseen Tarton yliopiston suomenkielen lehtori
Juha-Matti Arosen opastuksella.

VAIKUTTAVUUS ● Osallistujatavoite on 35 henkilöä.
● Matkan ennakkomarkkinointi ja jälkikäteen julkaistut artikkelit

tavoittavat laajasti karjalaisen yhteisön: somenäkyvyys,
Karjalaisen Nuorisoliiton jäsenseurat, yliopiston osakunnat ja
karjalaiset pitäjäseurat.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Matkan osallistujamäärä, ensikertalaisten / uudelleen
osallistuvien suhde ja osallistujapalaute.

5.1 BARNLEK Ruotsissa Lerumissa 12.–15.7.2023
TAVOITTEET ● Nordlek-organisaation järjestämä lasten leikillinen tanssi- ja

kulttuuritapahtuma Barnlek kokoaa yhteen lapsia kaikista
Pohjoismaista.

● Tarjota näköaloja kulttuurien eri ilmenemismuotoihin.
● Tarjota lapsille ikimuistoinen matka ja antaa seikkailukokemus.

TOTEUTUS ● Koordinoimme jäsenjärjestöjemme matkajärjestelyitä.

VAIKUTTAVUUS ● Osallistujatavoite on 50 lasta ja muutama ohjaaja.
● Julkaisemme ja nostamme postauksia Barnlekista.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Matkan osallistujamäärä, ensikertalaisten / uudelleen
osallistuvien suhde ja osallistujapalaute.
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6. HANKKEET

6.1 KARJALAISET SEIKKAILUTARINAT MUSEOIDEN KÄTKÖISTÄ ETURIVIIN
TAVOITTEET ● Tuoda Viipurin taidemuseon kokoelmien taideteosten ja

taiteilijoiden tarinoita esille kiinnostavasti ja
mukaansatempaavasti.

● Esitellä museoiden tärkeää taltiointitehtävää.

TOTEUTUS ● Äänitämme ja julkaisemme podcasteja Karjalaisen Nuorisoliiton
Youtube-kanavalla. Valitsemme Youtuben julkaisualustaksemme,
sillä se on kaikkein helpoin suurelle yleisölle (ei vaadi
lisäasennuksia, kirjautumisia, ei tule lisämaksuja tms.).

VAIKUTTAVUUS ● Kiinnostus museoita kohti kasvaa.
● Museoissa käyminen on osa kestävää lähimatkailua.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Kuuntelukertojen ja kanavamme tilaajien määrä.
● Yhteistyöstä saatu palaute museoilta ja tutkijoilta.

6.2 MINUN JUURENI -VERKKOHANKE
TAVOITTEET ● Kannustaa ihmisiä pohtimaan juuriaan ja mitä kaikkea

perinteellä on heille annettavaa.
● Auttaa nuoria oivaltamaan, että karjalainen perinne on läsnä

nykyajassa.
● Tehdä tunnetuksi Karjalan alueen maantietoa ja historiaa.
● Tiivistää yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
● Tarjota monipuolista oppimateriaalia verkossa.
● Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.

TOTEUTUS ● Jatketaan vuonna 2021 aloitettua karjalaisten pitäjien
esittelysarjaa www.karjalainennuorisoliitto.fi -sivustolla.

● Rohkaistaan nuoria kertomaan omia kotiseututarinoitaan
sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #MinunJuureni.

VAIKUTTAVUUS ● Tuntemus karjalaisista pitäjistä lisääntyy.
● Nuorten kiinnostusta omia sukujuuria kohtaan kasvatetaan.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Medianäkyvyys verkossa ja muualla.
● Yhteistyöhön lähteneiden karjalaisten pitäjäseurojen määrä ja

heiltä saatu palaute.
● Artikkelisarjan herättämä kiinnostus ja sen saama yleisöpalaute.

6.3 KARJALAISET ILTASADUT JA KUULOKULMIA KARJALAAN -PODCASTIT
TAVOITTEET ● Tarjota kaikenikäisille suloista rauhoittumista satujen äärellä.
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● Tarjota kaikenikäisille ihmisille kiinnostavaa karjalaista sisältöä
● Tehdä tunnetuksi karjalaista puheenpartta ja kertomaperinnettä.
● Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.
● Innostaa ihmisiä syventämään tietämystään ja kouluttautumaan.

TOTEUTUS ● 2022 alkanut karjalaisten iltasatujen sarja jatkuu uusilla saduilla.
● Tuotetaan karjalaisten kansansatujen tallenteita podcasteina.
● Saduista tehdään eri kieli- ja murreversioita.

VAIKUTTAVUUS ● Tuntemus karjalaisesta satuperinteestä lisääntyy.
● Lasten kiinnostusta karjalaista kulttuuria kohtaan kasvatetaan.
● Saduista osa on suunnattu aikuisille, ja he saavat yllättyä

satujen äärellä.
● Tuodaan karjalainen perinne modernisti nykyaikaan.
● Tavoitetaan uusia karjalaisuudesta ja karjalaisista juuristaan

kiinnostuneita.
MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Medianäkyvyys verkossa ja muualla.
● Tallenteiden latauskertojen määrä.

7. MATERIAALIPALVELUT

TAVOITTEET ● Tehdä karjalaista kulttuuria tunnetuksi.
● Tuoda markkinoille nykyaikaisia karjalaisesta kulttuurista

inspiroituneita tuotteita.
● Tuottaa ja välittää julkaisuja jäsenistölle ja muille karjalaisesta

kulttuurista kiinnostuneille.
● Julkaista karjalaiseen kulttuuriin liittyvää oppimateriaalia.
● Varainhankinnan kasvattaminen.

TOTEUTUS ● Markkinoidaan liiton tuottamia tuotteita, pelejä ja muuta
materiaalia tapahtumissa, tilaisuuksissa ja verkossa.

● Monipuolistetaan tuotevalikoimaa uusilla elämyksellisillä
myyntituotteilla.

● Etsitään aktiivisesti tuotteille uusia myyntikanavia.
● Lisätään aineistojen saavutettavuutta julkaisemalla karjalaisia

podcasteja ja Youtube-videoita.

VAIKUTTAVUUS ● Varainhankinnan ohella ammennetaan inspiraatiota karjalaisista
perinteistä uusissa tuotteissa.

● Tarjotaan oppimateriaaleja opettajille ja harrastusryhmien
ohjaajille.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

● Seurataan tuotemyynnin kehitystä tuotekohtaisesti.
● Tilastoidaan opetusvideoiden ja luentolinkkien latauskertoja.
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8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen perinteen tunnetuksi tekeminen ja sen hyväntuulinen
uudistaminen.

▪ Sanallisen ja kuvallisen viestinnän uudistaminen nuoria
puhuttelevaan suuntaan.

▪ Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden
tunnetuksi tekeminen.

▪ Tapahtumien, koulutusten, matkojen ja tuotteiden markkinointi.
▪ Verkostoituminen median edustajien kanssa.

TOTEUTUS ▪ Viestitään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter,
Instagram).

▪ Ostetaan nuorilta viestintäpalveluita ja somesisältöä.
▪ Pidetään verkkosivut kiinnostavina, selkeinä ja saavutettavina.
▪ Osallistutaan nuorisotyötä ja karjalaisuutta käsitteleviin

keskusteluihin ja luodaan omia keskustelunavauksia.
▪ Tiedotetaan ajankohtaisista asioista uutiskirjeillä.
▪ Pidetään yhteyttä nuorisotyöstä ja kulttuurista kirjoittaviin

toimittajiin ja tarjotaan aktiivisesti haastateltavia ja liiton
kommentteja tekeillä oleviin artikkeleihin.

VAIKUTTAVUUS ▪ Tehdään Karjalaista Nuorisoliittoa tunnetuksi ja korostetaan
nuorten merkitystä karjalaisen kulttuurin kentällä.

▪ Saadaan näkyvyyttä liiton toiminnalle, tapahtumille ja tuotteille.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪ Verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kävijämäärien
kehitys.

▪ Mediaosumat ja liiton kautta välitettyjen haastateltavien määrä.
▪ Uutiskirjeen tilaajien määrä ja kirjeen avaamisprosentti.

9. NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ

TAVOITTEET ▪ Varmistaa, että karjalaisen kulttuurin järjestökentällä ihmiset
voivat hyvin.

▪ Palvella jäsenistöä sen tarpeiden mukaisesti. Tarjota tietoa ja
neuvoja karjalaisesta kulttuurista kaikille kiinnostuneille.

▪ Kannustaa ja huomioida aktiivisia seuroja ja toimijoita.

TOTEUTUS ▪ Jäsenistöä haastatellaan ja jututetaan säännöllisesti ja näin
saadaan selkeä kuva jäsenten toiveista.

▪ Jäsenseuroihin pidetään säännöllisesti yhteyttä.
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▪ Autetaan ja neuvotaan jäsenseuroja järjestötoimintaan,
työnantajuuteen, palkkaukseen, viestintään, varainhankintaan ja
lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

▪ Tarjotaan jäsenseuroille palkanmaksupalveluita liiton käyttämän
tilitoimiston kautta.

▪ Välitetään tilauskursseja ja kouluttajia jäsenseurojen käyttöön.
▪ Jaetaan Opintokeskus Siviksen myöntämää tukea jäsenseurojen

järjestämiin koulutuksiin.
VAIKUTTAVUUS ▪ Jäsentyytyväisyyden kasvu parantuneen palvelun myötä.

Jäsenseurojen toiminnan pyörittäminen helpottuu liiton
tarjoaman konkreettisen tuen avulla.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪ Jäsenseuroilta saadun palautteen seuraaminen.
▪ Jäsenseurojen toiminnan laadun seuraaminen

toimintatietokyselyn avulla.

10. HALLINTO

10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Liiton toimisto sijaitsee Kannelmäessä Helsingissä. Vakituisina työntekijöinä ovat
toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Opiskelijoille tarjotaan opintoihin kuuluvia
harjoittelupaikkoja. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesätyöhön sekä koulun TET-viikolle
ja taksvärkkipäivään. Tapahtumiin koulutetaan vapaaehtoisia talkoolaisia.

Palkanmaksu- ja kirjanpitopalvelut ostetaan Tilibic Oy:ltä. Taloushallinto tehdään
sähköisesti Netvisor-ohjelmalla.

Toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen.
Toimisto pidetään mahdollisimman paperittomana, kokouksissa hyödynnetään
verkkoneuvottelutyökaluja ja työntekijöillä on etätyömahdollisuus.

10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA
Sääntömääräinen liittokokous pidetään Kevätpäivien yhteydessä 19.3. Hallitus kokoontuu
5–8 kertaa vuoden aikana ja työvaliokunta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään
enimmäkseen etäyhteyksin ja sähköisiä työkaluja hyödyntäen.

10.3 TYÖRYHMÄT
Liiton hallitus nimittää vuosittain asiantuntijatyöryhmät, joiden tehtävänä on kehittää liiton
toimintaa strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Myös työryhmissä on
etäosallistumismahdollisuus, mikä edistää kestävää kehitystä ja lisää alueellista
yhdenvertaisuutta.
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11. TALOUS

Laaditun talousarvion toteutuminen varmistetaan taloussuunnitelman ja
varainhankintasuunnitelman avulla. Hankinnat kilpailutetaan, ja talouden
omavaraisuusastetta tehostetaan etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita.
Tuotemyyntiä pyritään kasvattamaan oman varainhankinnan lisäämiseksi.

12. YHTEISTYÖ

Jatketaan yhteistyötä kansantanssijärjestöjen, perinnejärjestöjen ja muiden yhteisöjen
kanssa. Yhteistyötahoina ovat mm. Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto, Helkanuorten liitto,
Kalevalaisten Naisten Liitto, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ja Suomen Nuorisoseurat.
Tarjotaan omille sekä muiden järjestöjen jäsenille sekä kaikille karjalaisesta kulttuurista
kiinnostuneille laaja valikoima erilaisia koulutuksia. Näin saadaan kasvatettua
osallistujamääriä.

Luodaan yhteisiä koulutus- ja kurssikokonaisuuksia muiden alan toimijoiden kanssa.
Tiivistetään yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen, sukuseurojen sekä paikallisten
kansantanssi- ja karjalaisseurojen kanssa erityisesti yhteisten koulutusten ja tapahtumien
kautta. Haastattelemme jäsenseurojemme aktiiveja ja haastattelemme myös aktiiveja
yleisessä karjalaisen kulttuurin kentässä. Pidämme yhteyttä eduskunnan Karjala-kerhoon.

13. JÄSENYYDET

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

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 28.9.2022 esitettäväksi liittokokoukselle.

Outi Mulari Marianne Valola
puheenjohtaja toiminnanjohtaja
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