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1.  ILOA JA HYVINVOINTIA YHDESSÄOLOSTA

Karjalaisen Nuorisoliiton tavoitteena on siirtää karjalaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville
tuoden samalla sen raikkaasti tähän päivään. Korostamme kaikessa toiminnassamme nuorten
merkitystä ja tarjoamme heille ilon ja onnistumisen kokemuksia. Karjalaisten ilojen kokemisen
keinoja päivitetään kulloiseenkin aikaan ja mieltymyksiin.

Vuosi 2022 merkitsi uutta alkua parin hiljaisemman pandemiavuoden jälkeen. Palasimme takaisin
lähitapahtumien järjestämiseen kun kohtaamiset olivat jälleen mahdollisia. Vuoden päätapahtuma
oli Hyvinkään Hoijakka -tapahtuma Hyvinkäällä 10.–12.6.2022 yhteistyössä Suomalaisen
Kansantanssin Ystävien ja Suistamon Perinneseuran kanssa. Lisäksi järjestettiin erilaisia
pienempiä alueellisia koulutustapahtumia eri paikkakunnilla. Vuotuinen kulttuurimatka tehtiin
Suomen puolen Karjalaan: Lappeenrantaan, Parikkalaan, Ilomantsiin, Mikkeliin ja Heinävedelle.
Vuoden päätteeksi kokosimme uudet ja vanhat karjalaiset ystävämme iloisiin karjalaisiin
pikkujouluihin.

Emme unohtaneet poikkeusolojen aikana oppimiamme etäyhteydenpidon muotoja vaan
käynnistimme uuden toimintamuodon, podcast-tuotannon. Julkaisimme YouTubessa karjalaisia
iltasatuja sekä karjalaisia tieteen ja taiteen tarinapodcasteja. Uusi aluevaltaus sai heti
innostuneen vastaanoton, ja podcastien julkaisuja jatketaan myös tulevaisuudessa.

Jatkoimme monipuolista yhteistyötä muiden kulttuurijärjestöjen kanssa ja solmimme uusia
kumppanuuksia. Iloksemme pääsimme yhteistyökumppaniksi yhteistyöhankkeeseen, jossa
Kalevalalle haetaan Euroopan kulttuuriperintötunnusta.

Maailmantilanteen ollessa ahdistava ja pelottava, on tärkeää kokoontua yhteen mukavien
asioiden äärelle. Karjalaisella Nuorisoliitolla on paljon annettavaa!
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2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

Karjalainen Nuorisoliitto on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä harrastus- ja kulttuurijärjestö,
jonka tavoitteena on tulla maamme merkittävimmäksi karjalaisen kulttuurin vaalijaksi ja
uudistajaksi. Vuonna 2022 kuljimme tätä tavoitetta kohti alla luetelluin keinoin.

2.1 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA
PERINTEEN ASIANTUNTIJA

TAVOITTEET ▪ Olla kehitysmyönteinen, kokeileva ja luokseen kutsuva toimija
karjalaisen kulttuurin kentällä.

▪ Olemme karjalaisen kansantanssin erityisosaajia ja teemme
karjalaisen kansantanssin iloa tunnetuksi lapsille ja nuorille.

▪ Laajentaa näkymää karjalaiseen kulttuuriin, tanssiin, taiteeseen,
käsitöihin, musiikkiin ja perinteeseen.

▪ Osallistua karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista
käytävään keskusteluun ja tuoda siihen nuorten näkökulmaa.

TOTEUTUS ▪ Toteutimme karjalaista kulttuuria laajasti esittelevän Hyvinkään
Hoijakka -kansanperinnetapahtuman, jossa oli mm piirakkapaja,
tanssikoulutusta ja letityspaja.

▪ Lanseerasimme kansallispukuraitaiset jumppatrikoot eli
Helmatrikoot ja Seiskarin kansallispuvusta raitansa saaneen
sateenvarjon.

▪ Järjestimme alueellisia kansantanssikoulutuksia eri
paikkakunnilla.

▪ Toteutimme tykkimyssykurssin.
▪ Toteutimme kulttuurimatkan Suomen puolen Karjalaan.
▪ Viestimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja osallistuimme

ajankohtaisiin keskusteluihin.
▪ Puheenjohtajaa haastateltiin karjalaisuudesta Ruotsin radioon ja

Kroatian televisioon.
▪ Tuotimme ja julkaisimme yli 20 kiinnostavaa ja puhuttelevaa

podcastia, joilla on kiinnostava ja raikas yhteys karjalaisuuteen.
Niiden parissa viihtyy ja oppii.

2.2 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI
TOIMINTA-ALUEILLA

TAVOITTEET ▪ Toiminta on nykyaikaista ja kiinnostavaa.
▪ Olla reilu ja kannustava kumppani nuorille tulevaisuuden

tähdille.
▪ Laaja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.
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▪ Suvaitseva ja saavutettava yhteistyökumppani.
TOTEUTUS ▪ Tilasimme kuvituksia karjalajuuriselta nuorelta kuvittajalta ja

jaoimme tietoa hänen näyttelystään kaikissa kanavissamme.
▪ Järjestimme Hyvinkään Hoijakka -kansanperinnetapahtuman

Hyvinkäällä yhteistyössä Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja
Suistamon Perinneseuran kanssa.

▪ Suunnittelimme yhteistä kevättapahtumaa Suomen
Nuorisoseurojen kanssa.

▪ Suunnittelimme yhteistä kesätapahtumaa Karjalan Liiton,
Karjalan Sivistysseuran ja Suomalaisen Kansantanssin ystävien
kanssa.

▪ Tuotimme raikkaita karjalaisia sisältöjä Karjala-lehteen.
▪ Osallistuimme yhteistyöryhmään, joka hakee Euroopan

kulttuuriperintötunnusta Kalevalalle.
▪ Solmimme uusia kumppanuuksia ja yhteistyön muotoja.
▪ Järjestimme karjalaistoimijoiden pikkujoulut.
▪ Laajensimme yhteistyöverkostojamme podcastien teossa:

Karjalazet Nuoret Suomes, Karjalan Sivistysseura, Itä-Suomen
yliopisto, Periodika-kustantamo, Lahden Videokuvaajat, Lahden
museot, LUT yliopisto, kirjailija Anna Kortelainen.

2.3 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN
RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ

TAVOITTEET ▪ Erottua edukseen muista järjestöistä perinnekentällä. Niistä
asioista, joista muut itkevät, me laulamme ja tanssimme.

▪ Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteitä ja nykyaikaa.
▪ Lisätä perinteen ja juurien arvostusta.
▪ Vahvistaa nuorten itsetuntoa ja oman identiteetin kehittymistä.

TOTEUTUS ▪ Käytimme sosiaalisessa mediassa omia nimikkotunnisteita
#karjalainenkauneus, #perinnettäelämässä, #juurihoidossa,
#kurppamatka, #tuunaamunperinne, #minunkansallispukuni ja
#minunjuureni.

▪ Kokeilimme uudenlaisia ideoita: Letityspajaa Hyvinkään
Hoijakassa, karjalainen murhasatu-podcast ja Kuulokulmia
Karjalaan -podcastsarjan jakso siitä, miten Viipuri näkyy Lahden
kaupungin kaavoituksessa tänä päivänä. Kansallispukuraitaiset
jumppatrikoot lanseerattiin ja ne ovat myös aika villi juttu ja ne
saivat innostuneen vastaanoton.

▪ Julkaisimme kiinnostavia podcasteja monista aiheista, jotka
jollain tavalla liittyvät Karjalaan tai sopivasti “raapaisevat”
Karjala-teemaa.

▪ Olimme näkyvillä erilaisissa markkinatapahtumissa.
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▪ Jatkoimme iloisten karjalaistuotteiden myyntiä ja tuotimme
uudeksi myyntituotteeksi kansallispukuraitaisen sateenvarjon.

▪ Rakensimme yhteistyön siltoja moniin karjalaisuuden kentällä
toimiviin järjestöihin.

3. KOULUTUSTOIMINTA

Liiton koulutustoiminta tukee jäsenseurojen toimintaa ja tarjoaa tietoa karjalaisesta perinteestä
kaikille siitä kiinnostuneille. Koulutustoiminnassa huomioidaan erilaisten kohderyhmien toiveet ja
tarjotaan yleisen koulutustoiminnan lisäksi myös räätälöityjä koulutuspalveluja jäsenseurojen,
koulujen ja muiden yhdistysten hyödynnettäväksi.

Vuonna 2022 koulutustoiminnan painopisteitä olivat jäsenistömme osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen. Tärkeänä painopisteenä oli myös ohjaajuuden vahvistaminen ja koulutusten
saavutettavuuden parantaminen. Järjestimme kaksi kurssikiertuetta, jolloin koulutus tulee
jäsenten kotiseuduille. Teimme koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Koulutustoimintaan saatiin Opintokeskus Siviksen myöntämää tukea. Koulutuksista kerättiin
kirjallinen osallistujapalaute, jonka perusteella koulutustoimintaa kehitetään edelleen.

3.1 KANSANTANSSIKURSSIT
TAVOITTEET ▪ Saada kaikentasoiset, kaikenkokoiset ja kaikensukupuoliset

tanssinharrastajat tuntemaan itsensä tärkeiksi
kansantanssiyhteisön jäseniksi.

▪ Avartaa suuren yleisön tietoisuutta kansantanssista ja
kansantanssin ja muiden tanssilajien iloisista risteytyksistä.

▪ Lisätä karjalaisten tanssien, karjalaisen karaktäärin ja
rajantakaisen Karjalan tanssiperinteen tuntemusta suomalaisten
ryhmien keskuudessa.

▪ Tiivistää yhteistyötä Karjalan tasavallan kansantanssin
asiantuntijoiden kanssa.

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

▪ Tutustuttaa ohjaajat kansantanssin vuosiohjelmaan ja antaa
heille työkaluja sen opettamiseen omille ryhmilleen.

TOTEUTUS ▪ Järjestimme Hyvinkään Hoijakassa riemukkaan
Kolttakatrilli-tanssikurssin, johon olivat tervetulleita kaikki, myös
ilman aikaisempaa tanssikokemusta. Palaute oli hyvä.

▪ Järjestimme alueellisia kansantanssikoulutuksia: Pre-Hoijakka
-kiertueella Hyvinkäällä 23.4. ja Lahdessa 14.5. opeteltiin
Hoijakka-tapahtuman yhteisiä kansantansseja. Kouluttajina
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olivat Pia Pyykkinen ja Rami Meling. Lahdessa oli paikalla myös
videokuvaaja, joka tallensi esitykset. Näitä esityksiä
kansantanssiryhmät voivat käyttää viestinnässään.

▪ Loppuvuoden Kekri-kiertueella Kangasalla 21.11. ja Kotkassa
12.12. kouluttajana oli kansantanssinopettaja Ella Rautamies.
Koulutuksissa tarjottiin ohjaajille uusia välineitä ja ideoita
opetustyöhön.

VAIKUTTAVUUS ▪ Pre-Hoijakka -kiertueelle osallistui 44 henkilöä ja
Kekri-kiertueella oli 30 osallistujaa.

▪ Pre-Hoijakan kursseilla opitut tanssit esitettiin kesäkuussa
Hyvinkään Hoijakka-tapahtumassa.

3.2 OHJAAJAKOULUTUS
TAVOITTEET ▪ Karjalaisen kansantanssin jatkumisen ja kehittymisen

varmistaminen.
▪ Jäsenseurojen toiminnan tukeminen ja toiminnan jatkuvuuden

varmistaminen.
▪ Kansantanssiohjaajaksi aikovien nuorten valmiuksien lisääminen:

tarjotaan nuorille perusvalmiudet kerhojen ja harrasteryhmien
ohjaamiseen, vapaaehtoistyöhön, palkalliseen työhön,
luottamustehtäviin ja yleisesti kansalaistoimintaan.

▪ Tuetaan nuorten henkilökohtaista kasvua.
▪ Työllistetään opiskelijoita ja tarjotaan heille harjoittelupaikkoja ja

opinnäytetyömahdollisuuksia.

TOTEUTUS ▪ Tarkoituksena oli järjestää aloitteleville ohjaajille tarkoitettu
kansantanssiohjaajan starttikurssi alkuvuonna 2022, mutta
koronatilanne pakotti meidät perumaan tämän koulutuksen.

▪ Palkkasimme nuoria kansantanssinopettajia ohjaajiksi
Kekri-kiertueelle marras-joulukuussa.

3.3 PERINNEKURSSIT
TAVOITTEET ▪ Näyttää ihmisille miten rikas ja kiinnostava perinteen maailma

on ja miten paljon sillä on annettavaa tämänkin ajan nuorille.
▪ Kouluttaa jäsenistöä ja muita kiinnostuneita karjalaiseen

perinteeseen liittyvistä aiheista.
▪ Edistää karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamista ja

tunnettuutta.
▪ Törmäyttää ja risteyttää moderneja ja perinteisiä teemoja

iloisesti yhteen.
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TOTEUTUS ▪ Toteutimme piirakkapajan ja letityspajan Hyvinkään Hoijakassa
12.6.

▪ Toteutimme itkuvirsikurssin Hyvinkäällä 11.6. Kouluttajana oli
kansanlaulaja Emmi Kuittinen.

▪ Järjestimme kansallispukuluennon ja ukrainalaisten
Motanka-nukkien työpajan Hyvinkään Hoijakassa 11.6.

▪ Järjestimme kansallispuvun päähineen eli tykkimyssyn
valmistuskurssin Helsingissä 13.–14.8. Kouluttajana oli Marja
Pihkala. Kurssilla kerrottiin kansallispukuperinteestä ja
päähineiden käytöstä. Jokainen osallistuja pääsi valmistamaan
oman tykkimyssyn.

VAIKUTTAVUUS ▪ Itkuvirsikurssilla oli 7 osallistujaa. Osallistujat olivat
koulutukseen erittäin tyytyväisiä.

▪ Tykkimyssykurssilla oli 7 osallistujaa. Osallistujapalaute oli
positiivista ja kurssille toivottiin jatkoa.

▪ Kansallispukuluennolla oli 8 osallistujaa.
▪ Motanka-nukkepajassa oli 20 osallistujaa.
▪ Piirakkapajassa oli 80 osallistujaa.
▪ Letityspajassa oli 11 osallistujaa.

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.

TOTEUTUS ▪ Pystyimme järjestämään tykkimyssyjen valmistuksen
tilauskurssin elokuussa ja se onnistui hienosti. Osallistujia oli 7.

▪ Vuoden 2022 alussa jouduimme perumaan tapahtumia ja
ihmiset muutenkin arkoja liikkumaan. Päätimme keskittyä
vuonna 2022 erityisesti kuunneltavaan kulttuuriin.

VAIKUTTAVUUS ▪ Karjalaisen perinteen tunnettuuden kasvattaminen
valtakunnallisesti.

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

perinteeseen liittyvistä aiheista.
▪ Koulutustoiminnan aktivointi paikallistasolla.
▪ Kansantanssitoiminnan levittäminen uusiin paikallisseuroihin.
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3.5 VERKKOKOULUTUKSET
TAVOITTEET ▪ Varmistaa, että kaikilla ihmisillä asuinpaikasta riippumatta, on

pääsy karjalaisen perinteen äärelle.
▪ Opettaa ja pitää yllä karjalaiseen käsityö- ja ruokaperinteeseen

sekä kansantanssiin liittyviä taitoja.
▪ Palvella jäseniä ja muita karjalaisesta perinteestä kiinnostuneita

laajemmin ja saavutettavammin.

TOTEUTUS ▪ Ihmisillä on pääsy karjalaisen perinteen äärelle ajasta ja
paikasta riippumatta laadukkaita podcastejamme kuunnellen.
Youtube-kanavallamme julkaistiin vuoden 2022 aikana 13
karjalaista satua ja tieteen ja taiteen näkökulmia avaavassa
Kuulokulmia Karjalaan -soittolistassa on 7 podcastia. Teemat
vaihtelevat LUT yliopistosta Lahden kaupungin kaavoitukseen,
kirjailijuudesta Itä-Suomen yliopiston hankkeeseen ja Viipurin
evakuoinnista koululaisten tarinapajoihin.

▪ Tarjoamme helppoja sisääntuloväyliä karjalaiseen kulttuuriin
mitä erilaisimpien teemojen kautta.

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

perinteeseen perehtymiseen.
▪ Tehdään karjalaista perinnettä tutuksi.

3.6 YHTEISTYÖ KOULUTUSTOIMINNASSA
TAVOITTEET ▪ Tarjota omille sekä muiden järjestöjen jäsenille sekä kaikille

karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneille laaja valikoima erilaisia
koulutuksia.

▪ Varmistaa, että nuorille on tarjolla paljon kiinnostavaa
tekemistä.

▪ Luoda yhteisiä koulutus- ja kurssikokonaisuuksia muiden alan
toimijoiden kanssa.

▪ Saada enemmän osallistujia kursseille yhteisen markkinoinnin
avulla.

TOTEUTUS ▪ Hyvinkään Hoijakassa toivotimme Suistamon Perinneseuran
ihmiset tervetulleiksi kaikkiin ohjelmanumeroihimme ja pajoihin.
Samoin me saimme osallistua heidän ohjelmanumeroihinsa
karjalaisissa iltapidoissa eli Illatsuissa.

▪ Koronan jäljiltä monet asiat ovat olleet halvaannuksissa, mutta
me olemme ojentaneet yhteistyön kättä, neuvotelleet ja
kutsuneet kylään monia potentiaalisia yhteistyökumppaneita.
Olemme saaneet aikaan edistystä Karjalan Liiton, Kalevalaisten
Naisten Liiton, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton ja monen
muun kanssa. Yhteistyö on alkanut ja uudet järjestöystävämme
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tulivat järjestämiimme karjalaisiin pikkujouluihin 28.11. Vuonna
2023 on tulossa useita yhteisiä tapahtumia Suomen
Nuorisoseurojen Lounais-Suomen piirin, Karjalan Liiton,
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien, Pitäjäyhdistysten Liiton ja
Karjalan Sivistysseuran kanssa.

VAIKUTTAVUUS ▪ Yhdessä saamme isomman näkyvyyden ja kiinnostavamman
kokonaisuuden. Eri järjestöjen jäsenet tutustuvat toisiinsa ja
näkökulmat laajenevat.

4. HARRASTUSTOIMINTA

Karjalaisen Nuorisoliiton harrastustoiminnan tavoitteena on tarjota tietoa karjalaisesta
kansantanssista ja muusta perinteestä kaikille kiinnostuneille. Liitto tukee seuroja lapsille ja
nuorille suunnatun harrastustoiminnan käynnistämisessä ja sen eteenpäin viemisessä.
Valtakunnallisten tapahtumien osallistujat pääsevät tapaamaan muita kansantanssin,
karjalaisuuden ja perinteen harrastajia.

Kaikista tapahtumista kerätään osallistujapalaute, ja harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään
palautteen perusteella.

4.1 FOLKLANDIA-RISTEILY M/S SILJA EUROPALLA 7.–8.1.
TAVOITTEET ▪ Tavoittaa nuoria kansantanssiohjaajia ja kansantanssin ja

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

verkostoitua kansantanssin ja -musiikin parissa toimivien
kanssa.

TOTEUTUS ▪ Vuoden 2022 Folklandia-risteily jouduttiin perumaan
pahentuneen pandemiatilanteen takia.

▪ Karjalainen Nuorisoliitto oli suunnitellut risteilyä varten
karjalaiseen hyvinvointiin liityvän tanssillisen kuntoilutuokion,
joka oli tarkoitus esittää tapahtuman avajaisissa suurelle
yleisölle.

4.2 KEVÄTPÄIVÄT KANGASALLA 19.–20.3.
TAVOITTEET ▪ Tuottaa karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa karjalaisuus näkyy

monipuolisesti.
▪ Tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille kansantanssikatselmus ja

antaa kehuvaa ja kehittävää palautetta tanssiryhmille.
▪ Tarjota jäsenistölle tilaisuus esitellä omaa osaamistaan ja

kohdata muita harrastajia.
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▪ Vankistaa Kevätpäivien asema liiton näkyvimpänä ja suurimpana
vuosittaisena tapahtuma.

▪ Pitää yllä karjalaisia perinnetaitoja.
▪ Houkutella lasten kansantanssiryhmiä

kansantanssikatselmukseen myös muista järjestöistä, kuten
Suomen Nuorisoseuroista, joilla ei ole omaa lasten
luokittelutapahtumaa vuonna 2022.

TOTEUTUS ▪ Koronatilanteen vuoksi siirsimme 2022 Kevätpäivät lähes
sellaisenaan järjestettäväksi keväällä 2023 Nokialla.

▪ Kevätpäivien tilalla vuonna 2022 järjestimme iloisen
kuvauspäivän Lahdessa 14.5. Tässä tapahtumassa
harjoittelimme Hoijakan tansseja ja videokuvaaja kuvasi
valokuvia ja videokuvaa tanssiryhmien markkinointikäyttöön.

4.3 HYVINKÄÄN HOIJAKKA 10.–12.6.
TAVOITTEET ▪ Tarjota jäsenille ja yleisölle elämyksiä ja suuren

kulttuuritapahtuman tunnelmaa.
▪ Tarjota lapsille ihana yhteisöllisyyden kokemus

koulumajoituksessa ja osana isoa tanssiesitystä.
▪ Verkostoitua yli järjestörajojen.
▪ Tiivistää yhteistyötä tapahtumatuottamisessa Suomalaisen

Kansantanssin Ystävien ja Suistamon Perinneseuran kanssa.

TOTEUTUS ▪ Iloinen kansanperinnetapahtuma Hyvinkään Hoijakka
järjestettiin Hyvinkäällä 10.–12.6.2022 yhteistyössä Suomalaisen
Kansantanssin Ystävien ja Hyvinkään Kansantanssijoiden kanssa.
Samanaikaisesti järjestettiin Suistamon Perinneseuran
kesätapahtuma Suistamon VII laulujuhlat. Myös Hyvinkään
Karjalaseura oli mukana tapahtumassamme.

▪ Perjantain ohjelmassa oli karjalainen elokuvailta elokuvateatteri
Kinomassa.

▪ Lauantaina järjestettiin kansallispukuluento, lasten lorupaja ja
ukrainalainen motanka-nukkepaja Hyvinkään kirjastolla, folktori
torilla sekä kansantanssiharjoitukset ja karjalanpiirakkapaja
Pohjoispuiston koululla.

▪ Hyvinkääsalissa pidettiin kansantanssikonsertti ja Suistamon
laulujuhlien konsertti, jossa esiintyi mm. Philomela-kuoro.

▪ Lauantain iltaohjelmassa Järjestötalolla oli kolttakatrillien
opetusta, pelimannitanssit sekä illan huipentanut Suistamon
Sähkö -yhtyeen esitys.

▪ Sunnuntain tunnelmallinen pääjuhla oli Pohjoispuiston koulun
sisäpihalla.
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VAIKUTTAVUUS ▪ Karjalaisesta Nuorisoliitosta ja Suomalaisen Kansantanssin
Ystävistä oli yhteensä 233 osallistujaa tapahtumassa.

▪ Kansantanssikonsertissa oli 141 kuulijaa ja Suistamon laulujuhlat
-konsertissa 114 kuulijaa.

▪ Sunnuntain pääjuhla oli maksuton ulkoilmatapahtuma, jossa
esiintyjiä ja yleisöä oli hieman yli 300 henkilöä.

4.4 “SOIDINMATKA” -KANSALLISPUKUVAELLUS 1.–4.9.
TAVOITTEET ▪ Karjalaiseen kulttuuriin ja kansallispukuperinteeseen

tutustuminen ja rohkaiseminen kansallispukuun pukeutumiseen.
▪ Paluu juurille. Karjalaisen Nuorisoliiton historian alkuaikoina

tehtiin vuosittain Lapin matkoja. Vanhan perinteen elvyttäminen.
▪ Erityisesti nuorille jännittävä ensimmäinen matka Lappiin ja

itsensä haastaminen hauskalla vaelluksella.
▪ Vastuun antaminen nuorille retken ruokailuista.
▪ Pohjoismaisen perinneharrastajien verkoston luominen.
▪ Pohjoisessakin on paljon karjalajuurisia ihmisiä. Soidinmatkalla

aktivoidaan heitä.

TOTEUTUS ▪ Totesimme Lapin matkan olevan liian suuri harppaus
koronankurittamille jäsenillemme. Niin päädyimme keskittämään
voimamme Suomen puolen Karjalan matkaan. Integroimme
Karjalan matkaan käynnin Petkeljärven kansallispuistossa
Ilomantsissa. Nautimme siellä erämaan tunnelmasta.
Kansallispuvut olivat vahvasti läsnä Karjalan matkallamme, sekä
aitoina kokonaisina pukuina että “Tuunaa mun
perinne”-henkisinä asuina. Tästä lisää kohdassa 5.1.

4.5 KEKRI-KIERTUE
TAVOITTEET ▪ Tuoda korkeatasoista kansantanssin opetusta maakuntiin,

jäsenistömme kotipaikkakunnille.
▪ Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista jäsenseuroissa

toimiville aktiiveille ja muille kansantanssi- ja perinneseuroissa
toimiville.

▪ Hyötyä petroskoilaisten tanssikouluttajien asiantuntijuudesta:
Saamme heiltä uusia ideoita karjalaisiin tansseihin.

▪ Sitouttaa ihmisiä Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaan.
▪ Tarjota ryhmien ohjaajille piristystä ja uusia ideoita.

TOTEUTUS ▪ Olisi ollut ideaalia saada Kekri-kiertueelle kouluttajiksi
Petroskoista karjalaisen kansantanssin opettajia (katso kohta
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6.1), mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaikki rajanylittävä
yhteistyö seisahtui.

▪ Loppuvuoden Kekri-kiertueella Kangasalla 21.11. ja Kotkassa
12.12. kouluttajana oli nuori kansantanssinopettaja Ella
Rautamies. Koulutuksissa tarjottiin ohjaajille ja harrastajille
uusia välineitä ja ideoita tanssiin ja opetustyöhön.

VAIKUTTAVUUS ▪ Kekri-kiertueella oli 30 osallistujaa.
▪ Palaute oli positiivista ja osallistujina oli lapsia, nuoria ja aikuisia.

4.6 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT
TAVOITTEET ▪ Olla näkyvästi esillä karjalaisessa järjestökentässä.

▪ Rohkaistaan nuoria suunnittelemaan ja valmistamaan omia
tuotteita ja myymään niitä rohkeasti.

▪ Tavoittaa liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.
▪ Kertoa liiton toiminnasta ja hankkia uusia jäseniä.
▪ Tehostaa varainhankintaa myymällä karjalaistuotteita.
▪ Saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

TOTEUTUS ▪ Osallistuttiin karjalaisiin kevätmyyjäisiin 9.4., Sastamalan vanhan
kirjallisuuden päiville 1.-2.7., karjalaisille suku- ja
pitäjämarkkinoille 26.11., karjalaisiin adventtimyyjäisiin 27.11. ja
Karjalatalon joulumarkkinoille 17.12.

▪ Tapahtumissa tavoitettiin yhteensä noin 900 henkilöä ja
tuotemyyntiä oli 2563,50 €.

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

5. KANSAINVÄLINEN KARJALAINEN TOIMINTA

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

Osana kansainvälistä toimintaamme kontaktoidaan ulkomailla toimivia karjalaisyhteisöjä ja
tarjotaan aktiivisesti heidän käyttöönsä liiton toimittamia materiaaleja.

5.1 KULTTUURIMATKA KARJALAAN 16.–18.9.
TAVOITTEET ▪ Tutustua Karjalan historiaan ja nykypäivään sekä karjalaisuuden

eri ilmenemismuotoihin.
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▪ Tarjota kaikenikäisille ihmisille ikimuistoinen matka Karjalaan ja
elävöittää historiantuntemusta.

TOTEUTUS ▪ Järjestettiin kulttuurimatka Suomen puolen Karjalaan. Matkalla
vierailtiin Ilomantsissa Parppeinvaaran runokylässä, Heinävedellä
Valamon luostarissa ja Mikkelissä Jalkaväkimuseossa.
Asiantuntijaoppaana matkalla oli Kyösti Toivonen.

▪ Matkalla oli 33 osallistujaa, joista ensikertalaisia oli viisi.
▪ Matkan palautteissa kehuttiin ohjelman monipuolisuutta ja

oppaan asiantuntemusta.
VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite on 35 henkilöä.

▪ Matkan ennakkomarkkinointi ja jälkikäteen julkaistut artikkelit
tavoittavat laajasti karjalaisen yhteisön: Karjalaisen Nuorisoliiton
jäsenseurat, yliopiston osakunnat ja karjalaiset pitäjäseurat.

▪ Postasimme matkalta ahkerasti sosiaaliseen mediaan ja matkalla
mukanaolijat käyttivät myös paljon hashtagejamme, mm.
#kurppamatka #kurppis. Tieto matkastamme ja karjalaisista
tunnelmista levisi laajalle.

6. HANKKEET

6.1 “KAHDEN PUOLEN RAJAA” – karjalaisen kansantanssin yhteistyöhanke
TAVOITTEET ▪ Luoda yhteistyökanava petroskoilaisten karjalaista

kansanperinnettä esittävien ja vaalivien toimijoiden kanssa.
▪ Luoda ryhmävaihto- ja koulutusohjelma.
▪ Luoda yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten ja Venäjän

karjalaisten lasten ja nuorten kansantanssiryhmien kanssa.

TOTEUTUS ● Yhteistyö Venäjällä toimivien venäläisten
yhteistyökumppaniemme kanssa estyi Venäjän hyökättyä
Ukrainaan. Jatkoimme yhteistyötä Venäjän puolen Karjalan
tunnettuuden lisäämiseksi julkaisemalla venäjänkielisiä
karjalaisia satuja sekä karjalankielisiä satuja. Teimme yhteistyötä
Karjalan Sivistysseuran kanssa, jolla on yhteyksiä Petroskoissa
toimivaan Periodika-kustantamoon.

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

perinteellä on heille annettavaa.
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▪ 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 ▪ Jatkettiin vuonna 2021 aloitettua karjalaisten pitäjien
esittelysarjaa julkaisemalla uusia artikkeleita
www.karjalainennuorisoliitto.fi -sivustolla.

▪ Rohkaistiin nuoria kertomaan omia kotiseututarinoitaan
sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #MinunJuureni.

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

6.3 KARJALAISET ILTASADUT
TAVOITTEET ▪ Tarjota kaikenikäisille suloista rauhoittumista satujen äärellä.

▪ Tarjota perheille kiinnostavaa karjalaista materiaalia.
▪ Tehdä tunnetuksi karjalaista puheenpartta ja kertomaperinnettä.
▪ Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.

TOTEUTUS ▪ Tuotettiin YouTubeen karjalaisia iltasatuja. Vuoden loppuun
mennessä satuja oli julkaistuina 13 kpl.

▪ Hankkeeseen saatiin erillisavustustusta Museovirastolta, Alli
Paasikiven säätiöltä, Suoja-säätiöltä ja M.A.Castrénin seuralta.

▪ Karjalaisia satuja on suomeksi, vienankarjalaksi, livvinkarjalaksi
ja venäjäksi.

VAIKUTTAVUUS ▪ Tuntemus karjalaisesta satuperinteestä lisääntyy.
▪ Lasten kiinnostusta karjalaista kulttuuria ja karjalan kieltä

kohtaan kasvatetaan.
▪ Tuodaan karjalainen perinne modernisti nykyaikaan.
▪ Tavoitetaan uusia karjalaisuudesta ja karjalaisista juuristaan

kiinnostuneita.

7. MATERIAALIPALVELUT

TAVOITTEET ▪ Tehdä karjalaista kulttuuria tunnetuksi.
▪ Tuottaa ja välittää julkaisuja jäsenistölle ja muille karjalaisesta

kulttuurista kiinnostuneille.
▪ Julkaista karjalaiseen kulttuuriin liittyvää oppimateriaalia.
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▪ Tuoda markkinoille nykyaikaisia karjalaisesta kulttuurista
inspiroituneita tuotteita.

▪ Varainhankinnan kasvattaminen.

TOTEUTUS ▪ Jatkettiin pelien, ohjevihkojen ja muiden tuotteiden myyntiä
verkkokaupassa ja markkintapahtumissa.

▪ Tuotettiin uudeksi myyntituotteeksi kokoontaitettava
sateenvarjo, jonka kuosi on Seiskarin kansallispuvusta.

▪ Julkaistiin karjalaisia tieteen ja taiteen tarinakävelyitä eli
“Kuulokulmia Karjalaan”-podcasteja YouTube-kanavallamme.
Podcastien tuottamiseen saatiin rahoitusta Karjalaisen kulttuurin
edistämissäätiöltä.

▪ Verkkokaupan myynti oli 1 942,10 € (edellisvuonna 5992,50 €).
Eniten myytiin sateenvarjoja ja Matka Karjalaan -lautapeliä.

VAIKUTTAVUUS ▪ Varainhankinnan ohella tehdään tunnetuksi modernia
karjalaisuutta.

▪ Tarjotaan ohjaajille ja opettajille materiaalia heidän työnsä
tueksi.

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen perinteen tunnetuksi tekeminen ja sen hyväntuulinen
uudistaminen.

▪ Sanallisen ja kuvallisen viestintämme uudistaminen nuoria
puhuttelevampaan suuntaan.

▪ Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden
tunnetuksi tekeminen.

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

TOTEUTUS ▪ Viestittiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja saatiin
kasvatettua seuraajamääriä. Facebookissa oli 1511 seuraajaa
(edellisvuonna 1289), Instagramissa 815 seuraajaa (720),
Twitterissä 272 (227) seuraajaa.

▪ Verkkosivuilla oli 80 776 käyntiä (edellisvuonna 90 926).
▪ Tehtiin viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa ja julkaistiin

lehdessä oma sivu kerran kuukaudessa lehden ilmestymisen
päättymiseen (heinäkuu 2022) saakka.

▪ Tiedotettiin jäsenistölle ajankohtaisista asioista uutiskirjeellä 205
vastaanottajalle (edellisvuonna 217).
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VAIKUTTAVUUS ▪ Tehdään Karjalaista Nuorisoliittoa tunnetuksi ja korostetaan
nuorten merkitystä karjalaisen kulttuurin kentällä.

▪ Saadaan näkyvyyttä liiton toiminnalle, tapahtumille ja tuotteille.
▪ Puheenjohtajaa haastateltiin Ruotsin radioon (Sveriges radio) ja

Kroatian televisioon. Ruotsin radion podcast ja Kroatian
television dokumentti leviävät sosiaalisessa mediassa heidän
kanavissaan maailmanlaajuisesti ja lisäävät tunnettuuttamme.

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 ja etenkin karjalaisesta
kansantanssista.

▪ Kannustaa ja huomioida aktiivisia seuroja ja toimijoita.

TOTEUTUS ▪ Jaettiin jäsenseurojen käyttöön Opintokeskus Siviksen
myöntämää koulutustukea.

▪ Tarjottiin jäsenseuroille palkanmaksupalveluita ohjaajien
palkanmaksuun liiton käyttämän tilitoimiston kautta.

▪ Tarjottiin kopiointipalveluita jäsenseuroille.
▪ Suoritettiin jäsenseuroille suunnattu toimintatietokysely.
▪ Pidettiin aktiivisesti yhteyttä jäsenseuroihin ja karjalaisuuden

kentällä toimiviin vaikuttajiin. Pidettiin tapaamisia ja
etäpalavereita.

VAIKUTTAVUUS ▪ Jäsentyytyväisyyden kasvu parantuneen palvelun myötä.
Jäsenseurojen toiminnan pyörittäminen helpottuu liiton
tarjoaman konkreettisen tuen avulla.

10. HALLINTO

10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Liiton toimisto sijaitsee Kannelmäessä Helsingissä. Vakituisina työntekijöinä olivat
kulttuurituottaja Leena Rintala ja toiminnanjohtaja Marianne Valola. Työntekijöillä on
etätyömahdollisuus.

Palkanmaksu- ja kirjanpitopalvelut ostetaan Tilibic Oy:ltä. Taloushallinto hoidettiin itse
Netvisor-ohjelmalla. Työterveyspalvelut siirrettiin kilpailutuksen jälkeen Mehiläiselle vuoden
2022 alussa.

Toiminnan kaikilla portailla huomioitiin kestävä kehitys.
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10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖRYHMÄT
Sääntömääräinen liittokokous pidettiin 23.4. Hyvinkäällä. Hallituksella oli 5 kokousta, joista
2 läsnäkokousta ja 3 etäkokousta. Kokousten välillä hallitus keskusteli Facebook-ryhmässä.
Työvaliokunta toimi sähköisesti. Kansantanssityöryhmä ja matkatyöryhmä toimivat
sähköisesti, matkatyöryhmällä oli lisäksi yksi läsnäkokous.

11. TALOUS

Taloustilanne oli kireä johtuen ennakoitua pienemmästä tuotemyynnistä ja siitä, että
poikkeusvuosien jälkeen liitolla oli jälleen kaksi kokopäiväistä työntekijää. Iloksemme
saimme apurahoja Alli Paasikiven säätiöltä, Museovirastolta, M.A. Castrénin seuralta,
Karjalan Säätiöltä, Karjalan Kulttuurirahastolta, Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiöltä ja
Suoja-säätiöltä.

12. YHTEISTYÖ

Jatkettiin yhteistyötä muiden perinnejärjestöjen ja nuorisojärjestöjen kanssa. Yhteinen
kesätapahtuma tiivisti välejä Suomalaisen Kansantanssin Ystäviin ja Suistamon
Perinneseuraan. Jatkettiin yhteistyötä Suomen Nuorisoseurojen kanssa ja käynnistettiin
tapahtumayhteistyö Karjalan Liiton kanssa. Viestintäyhteistyö jatkui Karjala-lehden kanssa
lehden ilmestymisen loppumiseen (heinäkuu 2022) saakka.

13. JÄSENYYDET

Karjalainen Nuorisoliitto 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 23.2.2023 esitettäväksi liittokokoukselle.

Outi Mulari Marianne Valola
puheenjohtaja toiminnanjohtaja
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TAPAHTUMAKALENTERI 2022

5.1. Hoijakka-palaveri MV, LR

11.1. Allianssin yhdenvertaisuusasiantuntijan vierailu MV, LR

12.1. Hallituksen kokous MV, LR

24.1. Äänitys Artem Mktchyan MV

25.1. Äänitys Hannele Inkinen MV

3.2. Hoijakan suunnittelupalaveri MV, LR

3.2. Äänitys Kyösti Toivonen MV

7.2. Juttelukävely Päivi Korteniemi MV

9.2. Hoijakan suunnittelupalaveri MV, LR

11.2. Pienjärjestöjen verkostotapaaminen MV

15.2. Äänitys Anna Kortelainen MV

16.2. Kansantanssityöryhmän zoom-tapaaminen MV

21.2. Äänitys Riitta Niskanen MV

22.2. Työterveyshoitajan työpaikkakäynti MV, LR

23.2. Tapaaminen / Seta MV

1.3. Tapaaminen / Käpylän kansanmusiikkiopisto Maija Karhinen-Ilo MV

2.3. Äänitys Kyösti Toivonen MV

4.3. Pirkko Sallinen-Gimplin hautajaiset LR

8.3. Pirkko Sallinen-Gimplin puvun lahjoitus Lahden museolle MV

8.3. Keskustelu / Finlandssvenska Folkdansring Katja Nummelin-Sailakari MV

9.3. Tapaaminen / Kulttuuriperintökasvatusseura MV

18.3. Hoijakan tapahtumapaikkoihin tutustuminen Hyvinkäällä MV, LR

19.3. Karjalaisten kansallispukujen videointitapahtuma LR

22.3. Äänitys / Urbaani karjalaisuus -hanke MV

26.3. Hallituksen kokous MV

28.3. Keskustelu / Kulttuuriperintökasvatuksen seura Hanna Lämsä MV

2.4. Hoijakan suunnittelupalaveri MV, LR

5.4. Palaveri Suistamon Perinneseuran kanssa MV, LR

5.4. Keskustelu / toiminnantarkastaja Tarja Ranta MV

6.4. Tapaaminen Heinolassa / Karjalan liiton uusi toim.joht. Terhi Pietiläinen MV

7.4. Folklandian kevätseminaari LR

9.4. Karjalaiset kevätmarkkinat LR

23.4. Pre-Hoijakka -kiertue Hyvinkäällä MV

23.4. Liittokokous MV

25.4. Palaveri Suistamon Perinneseuran kanssa MV, LR

3.5. OKM: valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke MV, LR
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10.5. Hoijakan suunnittelupalaveri MV, LR

11.5. Palaveri Suistamon Perinneseuran kanssa MV, LR

12.5. Järjestöjen sivistyspäivä LR

14.5. Pre-Hoijakka -kiertue Lahdessa MV

19.5. Hoijakka tanssiasioiden palaveri MV

20.5. Hoijakan suunnittelupalaveri MV, LR

23.3. Haastattelu, jutun kirjoitus / Timo Tikka MV

25.5. Editointistudiopäivä MV

7.6. Hallituksen kokous MV

8.6. Editointistudiopäivä MV

10.-12.6. Hyvinkään Hoijakka -tapahtuma Hyvinkäällä MV, LR

21.6. OKM järjestöseminaari MV, LR

1.-2.7. Vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalassa

9.8. Tapaaminen / Kalevalaisten Naisten Liitto MV, LR

13.-14.8. Tykkimyssykurssi LR

17.8. Barnlek-tapaaminen MV

4.9. Toiminnansuunnittelupäivä ja hallituksen kokous MV, LR

13.9. Työvaliokunnan tapaaminen MV

14.9. OKM: Informaatiotilaisuus nuorisoalan järjestöjen hausta MV, LR

14.9. Yhteistyöpalaveri / Suomen Nuorisoseurat MV, LR

15.9. Sivis: Kestävän kehityksen aakkoset järjestöille LR

16.-18.9. Kulttuurimatka Suomen Karjalaan MV

21.9. Sivis-päivä LR

23.9. Allianssi vaikuttajakoulutus MV

27.9. Tutustumiskäynti Nuuksion Wäinölään MV, LR

4.10. Palaveri Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liiton kanssa MV, LR

6.10. Folklandian taustajärjestäjäseminaari LR

7.10. Palaveri Karjalan Liiton kanssa MV, LR

11.10. Kevätpäivien tiloihin tutustuminen Kangasalla LR

12.10. Allianssi: Järjestöonnistujat: koronan aikana kehitetyt konseptit LR

18.10 Tapaaminen Terhi Pietiläinen MV

25.10. Euroopan kulttuuriperintötunnus ja Kalevala -webinaari LR

1.11. Oodi Karjalalle -tapaaminen MV, LR

1.11. Barnlek-tapaaminen MV

7.11. Matkatyöryhmän kokous LR

7.11. Tapaaminen / Karjalan Sivistysseura Eila Stepanova MV

8.11. Allianssin varainhankintaverkoston tapaaminen LR

8.11. Lisävirtaa varainhankintaan -koulutus LR

15.11. Äänitys / Eila Stepanva MV

16.11. Kentaurin digipotku LR
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18.11. Editointistudiopäivä MV

21.11. Kekri-kiertue, Kangasala

22.11. Palaveri Karjalan Liiton kanssa MV, LR

24.11. Karjalainen iäni -seminaari MV, LR

26.11. Karjalaiset suku- ja pitäjämarkkinat LR

27.11. Karjalaiset adventtimyyjäiset LR

28.11. Toimiston karjalaiset pikkujoulut MV, LR

8.12. Kiistelty, kiitelty, kiistetty Kalevala -seminaari LR

12.12. Kekri-kiertue, Kotka

12.12. Äänitys Joensuussa / Olga Karlova MV

13.12. Barnlek Teams MV

13.12. Äänitys Lappeenrannassa / Juha Varis LUT MV

13.12. Kevätpäivien paikkoihin tutustuminen Nokialla LR

13.12. Hallituksen kokous MV, LR

17.12. Karjalaiset joulumarkkinat LR

19.12. Tapaaminen / Olli Joensuu Pamaus MV

28.-30.12. Editointistudiopäiviä MV

LR=Leena Rintala

MV=Marianne Valola

21


