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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2012  

 

 

1.  YLEISTÄ 

 

Toimintavuonna 2012 keskityttiin erityisesti Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuuden lisäämiseen, jäsenmäärän kasvattamiseen ja taloudellisen vakauden 

parantamiseen. Minun Karjalani -teemana on ollut Leikin aika, joka on näkynyt liiton järjestämissä toiminnoissa vuoden aikana. Teeman ansiossa toiminnassa 

ovat näkyneet keskeisesti lapsille ja nuorille sekä heidän parissaan toimiville suunnatut palvelut. Nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti toimintaan myös oman 

harrastusalansa ulkopuolella, kuten osallistumalla lasten ja nuorten liittokokoukseen, valtakunnalliselle nuorten leirille ja facebook –ryhmän perustamisella. 

 

Liiton uusi strategia vuosille 2012–2016 otettiin käyttöön. Strategian painopisteinä ovat liiton asiantuntijuuden kehittäminen sekä kokonaisvaltainen 

jäsenpalvelujen parantaminen. Strategian tavoitteita ovat myös liiton tunnettuuden parantaminen sekä verkostoituminen ja yhteistyö karjalaisessa 

järjestökentässä, kansantanssikentässä sekä muiden karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Toiminnanjohtaja on tavannut monia eri 

kulttuuritoimijoita aloittaen uudenlaista keskustelukulttuuria alan sisällä. 

 

Edellisenä vuonna aloitettua jäsenhankintakampanjaa on jatkettu, yksi uusi jäsenseura ja useita henkilöjäseniä on liittynyt liittoon. Jäsenpalveluissa on keskitytty 

jäsenseurojen toiminnan tukemiseen sekä eri kohderyhmien tarpeisiin räätälöityjien jäsenpalveluiden tuotteistamiseen. Alkusyksystä käynnistettiin Sukupuu -

hanke, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria omien sukujuurien ja suvun tarinoiden selvittämiseen. Väritettävä ja tuunattava sukupuu, 

sukututkimusopas ja opettajan opas valmistuivat marraskuussa.  

 

Toimintaa leimasi edelleen tiukka taloustilanne, joka johtuu toisen merkittävän rahoittajatahon avustuksen pienenemisestä. Tämän vuoksi keskeisiksi asioiksi 

nousivat uusien rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen, projektikohtaisten yhteistyökumppaneiden löytäminen sekä yleinen verkostoituminen. Vaikka talous on 

ollut tiukka, liitto on kyennyt järjestämään laadukasta koulutusta ja tapahtumia sekä tuottamaan materiaaleja. Vuosittaisista tapahtumista Kevätpäivät pidettiin 

huhtikuussa Turengissa ja Syyspäivät lokakuussa Helsingissä. Liitto osallistui 13–17.6.2012 Tampereella järjestettyihin suomalais-virolaisiin Tanssipitoihin 

tuottamalla tapahtumaan osallistujia ja karjalaista ohjelmaa. Vuoden 2012 aikuisille tarkoitettu kulttuurimatka suuntautui Petroskoihin ja Kizhin saarelle. 

 

Vuoden Leikin aika –teemaan liittyen julkaistiin uutiskirjeessä kerran kuukaudessa kuukauden leikki. Maaliskuussa järjestettiin laululeikkikurssi Helsingissä. 

Tanssipidoissa oli karjalainen perinneleikkitupa ja kaikissa tapahtumissa leikki oli osana ohjelmaa.  
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2.  STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012–2016 

2.1.  Karjalainen Nuorisoliitto on tunnettu karjalaisen kulttuurin tuotteistaja 

  

TAVOITE: TOTEUTUNUT 

Toimia lasten ja nuorten 
asiantuntijana karjalaisen 

kulttuurin edistämisessä ja 
tuotteistamisessa. 

 

Tarjota erilaisten 
kohderyhmien tarpeisiin 

vastaavaa materiaalia ja 
toimintaa. 

 

Olla karjalaisen 
perinnekulttuurin aktiivinen 

toimija. 

 
 Folklandia-risteilyllä 13.-14.1. toimme esiin toimintaamme Folkmessuilla ja tuottamalla risteilylle esiintyvän 

ryhmän, ks. 4.1 

 Kevätpäivät järjestettiin Turengissa 20.-22.4., Ks. 4.2 

 Tanssipidoissa järjestimme perinnepajoja ja tuotimme tapahtumaan esiintyjän, Ks. 4.3 

 Koulutustoiminta yleisesti, Ks. 3 

 Leikin Aika –kurssi 25.3., ks. 3.3 

 Kulttuurimatka tehtiin Petroskoihin ja Kizhin saarelle 23.-26.8., ks. 5.3 

 Nykykarjalaisuus-seminaari järjestettiin 31.10., ks. 4.5 

 Materiaalintuotanto, ks. 6 

 Sukupuu-hanke, ks. 6 

 Kiilaferesikurssi 24.11., ks. 3.4 

2.2.  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen kansantanssin asiantuntija 

   

TAVOITE: TOTEUTUNUT 

Tehdä karjalainen 
kansantanssiperinne 

tunnetuksi. 

 
Korostaa karjalaisten 

kansantanssien 
asiantuntijaroolia. 

 Toiminnanjohtaja tapasi Petroskoin Gornitsa-ryhmän edustajia Tanssipidoissa Tampereella. Kulttuurimatkan aikana piti 

järjestää yhteinen illanvietto Petroskoissa, joka kuitenkin peruuntui vakavan sairastapauksen vuoksi. Yhteydenpitoa 
jatketaan ja tuotetaan Petroskoista kouluttajia kansantanssin erikoiskurssille. 

 Koulutustoiminta, Ks. 3 

 Vanhan audio- ja videomateriaalin digitalisointi aloitettiin keväällä harjoittelijan avulla. 

 

2.3.  Karjalaisen Nuorisoliiton palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT 

Tuottaa jäsenten tarpeita 
vastaavia palveluja 

 
Kehittää uusia palveluita eri 

kohderyhmille 

 Toimisto antoi neuvontaa jäsenseuroille yhdistystoimintaa, tapahtumien järjestämistä, kansantanssia ja karjalaista kulttuuria 

koskevissa kysymyksissä. 
 Virtaa Vunukkatoimintaan –hanke ei saanut rahoitusta toimintavuoden aikana, ja siirtyi ensi vuodelle. 

 Sukupuu –hanke, ks. 6 

 Liittoon liittyi yksi uusi jäsenseura ja 13 uutta henkilöjäsentä 



 
Karjalainen Nuorisoliitto, toimintakertomus 2012  6 

 

Kasvattaa liiton jäsenmäärää 

2.4.  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen järjestökentän arvostettu ja omavarainen toimija 
   

TAVOITE: TOTEUTUNUT 

Parantaa Karjalaisen 

Nuorisoliiton tunnettuutta 
 

Löytää uusia karjalaisesta 
lasten ja nuorten toiminnasta 

kiinnostuneita 
yhteistyökumppaneita 

 

 Karjala-lehteen tuotettiin kuukausittain oma teemasivu ja kolumni, joissa käsiteltiin Nuorisoliiton ajankohtaisia aiheita 

sekä esiteltiin toimijoita ja toimintaa. 

 Sähköinen uutiskirje ilmestyi kerran kuukaudessa 

 www-sivuja päivitettiin vähintään kerran viikossa 
 Facebookin profiilia markkinointi- ja tiedotuskanavana nostettiin perustamalla omia sivuja liiton nuorille ja tapahtumille, 

perustamalla kulttuurimatkojen kävijöille ja kiinnostuneille oma aktiivisesti toimiva Kurpat-ryhmä sekä julkaisemalla liiton 

profiilissa ajankohtaisia uutisia ja kuvia liiton ja viiteryhmien toiminnasta. Facebookia päivitettiin monilta osin päivittäin. 

 Nuorisoliiton tapahtumat, projektit ja toiminta ylittivät uutiskynnyksen 15 kertaa. 

 Tapahtumien, kurssien ja toiminnan tiedottaminen myös muille kuin omille jäsenille oli enenevässä määrin sähköistä. 

Loppuvuodesta hankimme tunnukset kansantanssi.fi –portaaliin, jossa kurssitarjontamme saadaan kansantanssialan 
toimijoiden nähtäväksi. Molemminpuolista tiedotusyhteistyötä tehtiin mm. Suomen Nuorisoseurojen Tanssitiedotteen sekä 

Kansantanssinuorten Liiton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien uutiskirjeen kanssa. 
 Sukupuu-hanke käynnistettiin ja sen toteuttaminen ja kehittely jatkuu vuonna 2013. Ks. 6 

 Kiinteämmästä yhteistyöstä kansantanssin osalta sovittiin Setlementtiliiton kanssa. 

 Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa käytiin yhteistyöneuvotteluja.  

3.  KOULUTUSTOIMINTA  
  

Kaikki kurssit ja koulutustapahtumat järjestettiin yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. 

3.1  Ohjaajakoulutus 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT:  

Päivittää ohjaajakoulutuksen 

materiaalit ja sisältö. 
 

Kouluttaa uusia ohjaajia. 
 

 

Olla mukana järjestämässä 
järjestöjen yhteistä 

ohjaajakoulutusta ja 
kehittämässä sen sisältöjä 

 

 Vanhan tanhuohjaajakoulutuksen materiaali päivitettiin ja koulutus tiivistettiin yhden päivän mittaiseksi. Samalla nimi 

muutettiin Kansantanssiohjaajan starttikurssiksi, joka on pohjakoulutus kansantanssijärjestöjen yhteisiin 
Kansantanssiohjaajan perusopintoihin. 

 toiminnanjohtaja on ollut aktiivisesti mukana kansantanssijärjestöjen yhteisen koulutustoimikunnan työskentelyssä. 

Kokouksia on ollut 3. 
 kansantanssijärjestöjen yhteisen ohjaajakoulutuksen perusopinnot käynnistyivät syksyllä. Mukana on myös 

Nuorisoliiton jäseniä.  
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3.2  Ohjelmistokurssi 29.9. 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tarjota 

kansantanssimateriaalia  

ohjaajille ja ryhmien käyttöön. 
 

Tarjota mahdollisuus ohjaajien 
tapaamiseen 

 ohjelmistokurssi järjestettiin Hyvinkäällä 

 osallistujia oli 17 henkilöä 6 seurasta 

 ohjelmassa oli vuoden 2013 vuosiohjelman tanssit ja virikemateriaalia 

 kouluttajina Rami Meling ja Hilkka Toivonen-Alastalo 

 kurssin yhteydessä pidettiin ohjaajapalaveri, jossa käytiin läpi järjestön ajankohtaisia kansantanssiasioita 

 

3.3  Kansantanssin erikoiskurssit 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Rajantakaisen Karjalan 
tanssiperinteeseen 

tutustuminen. 
Tarjota uutta julkaisematonta 

materiaalia tanssiryhmien 

käyttöön 
 

Tehdään yhteistyötä muiden 
kansan-tanssijärjestöjen 

kanssa. 
 

Tarjota virikkeitä ohjaajille. 

 

 
 Järjestettiin Norjalaisten kansantanssien kurssi Helsingissä Karjalatalolla yhteistyössä Finlands Svenska Folkdansringenin 

kanssa 3.-4.3.  Kurssi oli suunnattu erityisesti NORDLEK 2012 -tapahtumaan osallistuville tanssijoille. Opettajina olivat Torunn 

Hernes Bjerkem ja Johan Einar Bjerkem. Osallistujia oli 20. 
 

 Järjestettiin Leikin aika -laululeikkikurssi 25.3. Helsingissä. Kouluttajana toimi musiikin maisteri Maija Karhinen-Ilo. 

Kurssilla oli 18 osallistujaa. Kurssi oli suunnattu lapsiryhmien ohjaajille ja lastentarhanopettajille. Palaute oli kiittävää, 

erityisesti kehuttiin monipuolista sisältöä ja uusien leikkien määrää. Kouluttaja oli innostunut ja mukaansatempaava. 
 

 Markkinoitiin muiden järjestöjen kurssitarjontaa soveltuvin osin omalle jäsenistölle mm. Uutiskirjeen, Facebookin ja www-

sivujen kautta. 
 

3.4  Perinnekurssit 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Edistää karjalaista 
kulttuuriperinnetietoutta 

 

 

 Kevätpäivillä järjestettiin kankaanpainanta- ja lankatyöpajat. Ks. 4.2  

 Tanssipidoissa oli paperiaskartelupaja, perinneleikkipaja ja kantelepaja, joihin osallistui yhteensä noin 410 lasta. Ks. 4.3 

(kesäjuhlilla 2011 pajoissa 150 osallistujaa) 
 Karjalan Liiton järjestämiä käsityökursseja mainostettiin omille jäsenille. 

  Kädentaitokoulutuksena järjestettiin tänä vuonna Kiilaferesikurssi 24.11. Kangasalla. Osallistujia oli 8 joista omia jäseniä 

7 (2011 Olkityökurssilla 6 osallistujaa) Kouluttajana toimi Marja Toivonen. Palautteessa kiiteltiin opettajaa ja kurssin rentoa 

ilmapiiriä ja kiinnostavaa aihetta.  

 Kulttuurimatka Kizhille ja Petroskoihin tutustutti matkaajat itäkarjalaiseen kansankulttuuriin. Ks. 5.3 
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3.5  Tilauskurssit 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tehdä liiton aiemmin 

järjestämistä perinnekursseista 
alueellisesti monistettavia ja 

laajemmin jäsenistöä 
palvelevia tilauskursseja 

 

 Kerhonohjaajakoulutuksia ja muita tilauskursseja markkinointiin omille jäsenseuroille sekä yhteistyötahoille. 

 

 Kiilaferesikurssista koottiin tilauskurssipaketti jäsenistön kiinnostuksen johdosta. Ensimmäinen paikallinen kiilaferesikurssi 

järjestetään tammikuussa 2013 Nokialla. 

4.  HARRASTUSTOIMINTA  

4.1  Folklandia-risteily m/s Silja Europalla 13.–14.1. 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tehdä Karjalaisen Nuorisoliiton 

toimintaa tunnetuksi 
kansantanssi- ja 

kansanmusiikkikentällä 

 Folklandia-risteily toteutui suunnitelman mukaisesti. Esiintyjänä oli Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten Pitko-ryhmä. 

Yleisöä heidän esiintymisessään oli paikalla noin 250 henkilöä. 

 Folkmessuilla keskityimme tuotemyyntiin ja toimintamme esittelyyn edellisvuosien tapaan. 

  

 

4.2  Kevätpäivät Turengissa 20.–22.4. 
 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tuottaa monipuolinen 

kulttuuritapahtuma omalle 
jäsenistölle ja muille 

osallistujille  
 

Saada näkyvyyttä 
Hämeenlinnassa, Hämeessä 

ja Etelä-Suomessa. 

 
Aktivoida lapsia ja nuoria 

osallistumaan tarjoamalla 
heille ja liittokokous. 

 

Tarjota ryhmille ja 
yksittäisille esiintyjille 

esiintymisfoorumi, jossa 

 Järjestettiin Kevätpäivät yhdessä Hämeenlinnan Karjala-Seura ry:n nuorisojaoston kanssa. Tapahtumaan osallistui 289 henkilöä 

10 jäsenseurasta. (241 henkilöä vuonna 2011) 

 Kansantanssiluokitteluun osallistui 26 ryhmää kymmenestä jäsenseurasta ja kaksi muiden järjestöjen ryhmää. (22 ryhmää, 
5 muista järjestöistä vuonna 2011) 

 Tuomareina toimivat Jutta Wrangén, Sari Suokas, Jari Komulainen (lapset), Juha-Matti Aronen, Lennu Yläneva ja Olli Kari 

(nuoret ja aikuiset) 

 Ryhmistä 6 luokiteltiin taitosarjaan, 9 valiosarjaan ja ylimpään eli mestaruussarjaan 4 ryhmää. Lisäksi tuomaristo antoi 

erikoismaininnan muusikko Marika Löytylle ja Pääkaupungin Karjalaiset Nuoret (PKN) sai kunnialuokituksen Mestaruus 
kokonaisuudestaan Evakon Laulu. 

 Yleisö äänesti suosikkiryhmäkseen Jengan PKN:stä. 

 Lasten ja nuorten liittokokoukseen osallistui 35 nuorta (viime vuonna 36). Nuoret antoivat palautetta liiton tapahtumista 

ja kertoivat omia toiveitaan. Kokouksesta laadittiin lausunto, jonka esittivät seuraavana päivänä varsinaisessa liittokokouksessa 
Nina Lähteinen, Antti Rinta-Filppula, Leia Laaksonen (Kangasala), Aino Öhman ja Ella Miikki (Imatra) Nuorten Liittokokouksen 

edustajina. 

 Karjalaisessa kykykilpailussa oli 4 esitystä (vuonna 2011 neljä). Voittajaksi valittiin Ilmari Liikkanen Haminasta.  

 Tanssikursseilla tanssittiin salsaa, flamencoa, merenqueta, bachataa, itämaista tanssia ja FolkJamia. Työpajoissa painettiin 
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heillä on mahdollisuus saada 

asiantuntevaa palautetta ja 
nähdä muiden esityksiä 

 

Tarjota koulutusta ohjaajille 
ja ryhmille Tanssipitojen 

ohjelmistoista. 

kangaskasseja ja valmistettiin lankatupsuja. 

 Tarjottiin ohjaajille ja ryhmille mahdollisuus käydä Tanssipitojen ohjeita läpi Tanssipitoklinikalla Rami Melingin johdolla, 

joka oli yksi Tanssipitojen assistenteista. Sunnuntaiaamun yhteisharjoituksiin osallistui 150 tanssijaa ja 5 ohjaajaa. (Uusi 
konsepti, ei järjestetty edellisvuonna) Paikalla oli myös Tanssipitojen työntekijä vastaamassa järjestelyitä koskeviin 

kysymyksiin. 

 
 Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös sääntömääräinen liittokokous, konsertteja sekä työpajoja ja iltaohjelmaa. 

 

 

4.3  Tanssipidot Tampereella 13.-17.6. 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tarjota jäsenseurojen 
kansantanssiryhmille kokemus 

kansantanssin 
suurtapahtumasta. 

 

Tehdä karjalaista perinnettä ja 
kansantanssia tunnetuksi. 

 
 

 Osallistuttiin taustajärjestäjänä suomalais-virolaisiin Tanssipitoihin Tampereella 13.-17.6. 

 Karjalaisesta Nuorisoliitosta osallistui noin 230 henkeä Tanssipitoihin. Tapahtuman kokonaisosallistujamäärä oli noin 4000. 

 Tuotettiin lapsille Käellä ja syämmellä -perinnepajat. Paperiaskartelupajassa oli noin 170 osallistujaa, kantelepajassa ja 

perinneleikkituvassa kummassakin noin 120 osallistujaa. Suullisena saatu palaute oli positiivista, vain pajojen sijainti koettiin 
vaikeaksi löytää. 

 Tuotettiin tapahtumaan esiintymään Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten Evakon Laulu -kokonaisuus. Konsertti oli 

loppuunmyyty ja tiedusteluja tuli runsaasti. 
 Jaettiin Karjalaisen Nuorisoliiton tunnustukset Evakon Laulun yhteydessä ja tehtiin samalla Karjalaista Nuorisoliittoa 

tunnetuksi Tanssipitojen yleisölle ja muille osallistujille. 

 

4.4  Syyspäivät Helsingissä 13.-14.10. 
 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tarjota jäsenistölle 

rentouttava ja 

koulutuksellinen viikonloppu 
sekä mahdollisuus 

verkostoitumiseen  
 

Tiivistää yhteistyötä 

osakuntien kanssa ja saada 
sen myötä uusia toimijoita 

mukaan liiton toimintaan 

 Järjestettiin Syyspäivät Karjalatalolla yhdessä Karjalaisen ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Ohjelmassa oli 

kyykkämestaruuskisa, akateeminen pöytäjuhla, saunomista ja illanviettoa. 

 Tapahtuman koulutussisältönä oli perinnepeli kyykän opettelun lisäksi tutustuminen akateemisten juhlatapojen maailmaan 

sekä vanhoihin saunaloitsuihin ja uskomuksiin. 

 Osallistujia oli 25 ja lisäksi Osakuntien talkoolaisia seitsemän henkilöä. (44 osallistujaa vuonna 2011) 

 Markkinointia oli suunnattu nuorille aikuisille ja vanhoille aktiiveille. Paikalla oli mm. neljä entistä vara- ja varsinaista 

puheenjohtajaa. 
 Järjestelyt onnistuivat hienosti, palaute oli kiittävää erityisesti ruuan suhteen, joka oli ensiluokkaista. Myös Karjalatalo 

paikkana sai kiitosta. 
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4.5  Seminaari Helsingissä 31.10. 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Esitellä ajankohtaista Karjalaan 

liittyvää akateemista 
tutkimusta ja nuoria tutkijoita 

 
Tarjota opiskelijoille ja suurelle 

yleisölle suunnattu tilaisuus 

 
Parantaa Karjalaisen 

Nuorisoliiton tunnettuutta. 

 Järjestettiin Karjalaisen perinteen näkymistä nykypäivässä käsittelevä seminaari yhdessä Karjalaisen osakunnan kanssa.  

 Alustajan oli Hämeen muotoilun läänintaiteilija Paula Susitaival.  

 Paikalla oli 20 osallistujaa (28 vuonna 2011), minkä lisäksi seminaari herätti paljon kiinnostusta etukäteen Karjalaisen 

Nuorisoliiton Facebook-sivulla. 

 Seminaari videoitiin ja välitettiin sosiaalisen median kautta halukkaiden katsottavaksi. (linkki löytyy osoitteesta 

http://www.facebook.com/karjalainennuorisoliitto?fref=ts ) 
 Tapahtumasta saatu palaute oli positiivista. Alustus oli mielenkiintoinen ja paneelikeskusteluun osallistuttiin aktiivisesti. Vain 

paikan päälle Domus Gaudiumiin löytäminen koettiin haasteelliseksi. 

 

4.6   Nuorten leiri Haminassa 7.-8.9. 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tutustuttaa nuoret toisiinsa yli 

seurarajojen 
 

 

Aktivoida nuoria osallistumaan 
ja suunnittelemaan toimintaa 

 Järjestettiin 12–17 -vuotiaille suunnattu viikonloppuleiri Haminassa Kannusjärven koululla yhteistyössä Haminan seudun 

Karjala-seuran nuorten osaston kanssa. Osallistujia oli 17 nuorta. 

 Nuoret osallistuivat ohjelman suunnitteluun facebookin kautta. 

 ohjelmassa oli tuunausta, Allaskatrilli, piirakkapaja sekä tutustumisretki Tykän tilalle. 

 Syrjinnästä vapaa –työpajassa puhuttiin syrjimisestä, tasa-arvosta, kiusaamisesta sekä lasten oikeuksista. Keskustelun 

lisäksi koulun ja päiväkodin pihan puihin tuunattiin Syrjinnästä vapaa alue. 
 Leiri sai hyvän palautteen nuorilta ja toiveen jatkaa samankaltaisen toiminnan järjestämistä. 

 

 

4.7  Markkinatapahtumat Karjalatalolla 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Yhteistyön tiivistäminen suku- 
ja pitäjäseurojen kanssa sekä 

uusien jäsenien hankinta 
 

Parantaa Karjalaisen 

Nuorisoliiton tunnettuutta 

 Karjalan Liitto perui Karjalaiset Suku- ja pitäjämarkkinat, joten panostimme Karjalatalolla järjestettäviin Joulumarkkinoihin, 

sekä markkinoimme tuotteitamme ja toimintaamme Evakon laulu-kansantanssikonsertin yhteydessä 17.11. Karjalatalolla. 
 Joulumarkkinoilla 15.12. pidimme omaa pöytää Karjalan Liiton pöydän vieressä. Markkinoinnin kärkenä tapahtumassa oli 

Sukupuu-materiaali. Tuotemyynnin lisäksi tarjosimme musiikkielämyksiä markkinayleisölle viulisti Vilma Jääskeläisen avulla. 

Pöytää huolsi kulttuurituottajan apuna myös yksi talkoolainen. 
 

 

 

http://www.facebook.com/karjalainennuorisoliitto?fref=ts
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4.8  Kehvelikerhotoiminta 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Lisätä tietoisuutta lasten 

kerhotoimintamallin 

olemassaolosta. 
 

Kasvattaa kerhojen määrää 
 

Levittää karjalaista 

perinnetietoa 

 Kehvelikerhotoiminta on seuroissa tapahtuvaa omaehtoista yhdessä tekemistä. 

 Liitto tuotti Kehvelikerhojenkin käyttöön Sukupuu-paketin. Kts. 6 

5.  KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

5.1  Esiintymismatkat 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tarjota ryhmille kansainvälinen 

esiintymiskokemus 

 tiedotettiin jäsenistöä Folklore Suomi Finlandin välittämistä ulkomaisista festivaalikutsuista  

 Osallistuttiin suomalais-virolaisiin Tanssipitoihin Tampereella 13.-17.6. Kts 4.3 

 

5.2  Lasten Viipuri 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tutustua luovutetun Karjalan 

alueeseen, sen historiaan ja 
nykypäivään 

 Lapsiperheille suunnattua Viipurin kulttuurimatkaa hahmoteltiin matkatyöryhmässä. Eri vaihtoehtoja ja kohteita 

selvitetään alkuvuodesta 2013 yhteistyössä Viipuri-keskuksen kanssa.  

5.3  Kulttuurimatka Karjalaan 23.−26.8. 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tutustua luovutetun Karjalan 
alueeseen, sen historiaan ja 

nykypäivään 
 

Saada uusia henkilöjäseniä 
 

 Järjestettiin 23.–26.8. kulttuurimatka Petroskoihin ja Kizhin saarelle. Matkalla tutustuttiin myös Sortavalaan, Suojärveen 

ja Ruskealaan. Matkan aikana kuultiin asiantuntijaluentoja ja vierailtiin historiallisesti merkittävissä kohteissa.  
 Matka järjestettiin OK-opintokeskuksen kurssina. 

 Matkalla oli 26 osallistujaa. Näistä 5 henkilöä oli ensikertalaisia. (vuonna 2011 osallistujia 25, 6 ensikertalaista) 

 Palautteen mukaan matkakohde oli onnistunut, mutta pitkät välimatkat tekivät aikataulun liian tiukaksi. Tavallista pidempi 

(neljä päivää) matka myös koettiin kalliiksi. Osallistujia oli kuitenkin enemmän kuin edellisenä vuonna.  

 Opas vaihtui juuri ennen matkaa, ja hänen sotahistoriallinen asiantuntemuksensa ei sopinut matkan aiottuun teemaan. 

Paikalliset oppaat Petroskoissa ja Kizhillä saivat kiitosta. 
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 Kaikki palautteenantajat suosittelisivat matkaa ja voisivat lähteä uudelleen mukaan. 

 Matkalla olleista 5 liittyi henkilöjäseniksi ennen matkaa tai sen jälkeen. 

 

6.  MATERIAALIPALVELUT  
 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Lisätä omaa varainhankintaa 

tuottamalla ja välittämällä 
karjalaiseen 

kansanperinteeseen liittyvää 
materiaalia 

 

Palvella jäsenistöä heidän 
tarpeisiinsa perustuvalla 

materiaalituotannolla. 
 

 

 tuotettiin Karjalaiselle Nuorisoliitolle uusiksi myyntituotteiksi t-paita ja kangaskassi. 

 

 Leikin vuoden teeman mukaiset Kuukauden leikit julkaistiin kuukausittain Uutiskirjeessä, lisättiin loppuvuodesta 

tietopankkiin ja liitettiin osaksi Vuosiohjelmaa 2013. 
 Karjalaisen kansantanssin tietopankin kehittämisestä ja markkinoinnista tehtiin suunnitelma, joka toteutuu vuonna 

2013. 

 Loppuvuodesta tuotettiin Sukupuu –paketti (pohja sukupuulle, sukututkimusopas ja opettajan opas), joita myydään 

paperisina tapahtumissa ja jaetaan maksutta (kouluille, yhdistyksille) tilauksesta sähköisenä versiona. Paketin kuvitti Laura 
Sillanpää, joka hoitaa myös Vunukkakirjan kuvituksen. Sukupuun interaktiivisuutta lisättiin luomalla projektille oma 

Facebook-sivu, johon tullaan kokoamaan kuvia, vinkkejä ja kertomuksia Sukupuun hyödyntämisessä. 
 Tuotettiin kansantanssin vuosiohjelma, johon liitettiin myös videoidut tanssiohjeet hyödyntäen sosiaalista mediaa 

(YouTube-linkkeinä). Vuosiohjelman musiikin sovittamisesta ja soittamisesta levylle vastaavat Sibelius-Akatemian 

kansanmusiikin osaston nuorisokoulutuksen opiskelijat. 

 Anu Virolaisen toimittaman karjalaisen vauvakirjan, Vunukkakirjan työstäminen aloitettiin. Julkaisu tapahtuu vuoden 2013 

puolella. 
 

 www-sivuilla oli vuoden aikana 6021 käyntiä. 

 

7.  NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ 
 

Vuoden aikana jatkettiin jäsenhankintakampanjaa, joka suunnattiin erityisesti Karjalan Liiton jäsenrekisterissä oleville lasten ja nuorten toiminnasta kiinnostuneille 
seuroille. Tiedotusta lisättiin em. seuroille.   

 
Neuvontaa annettiin jäsenseuroille ja toiminnasta kiinnostuneille mm. kansantanssin, kansanmusiikin, perinteisten pukujen, näihin liittyvien materiaalien sekä 

yhdistystoiminnan saralla.  

 
Vuoden aktiivisen seuran palkinto luovutettiin Kotkan karjalaisseura/Salusiinille ja kunniakirjat saivat Imatran Seudun Karjalaiset Nuoret, Kotkan Kansantanssijat 

ja Teatteriyhdistys Tuike Helsingistä.  Vuoden ohjaajaksi valittiin Satu Kirppu Haminan Karjalaseurasta ja Vuoden ryhmäksi Troppu Pääkupungin Karjalaisista 
Nuorista.     
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8.  HALLINTO 

Liitossa otettiin käyttöön uusi toimintastrategia vuosille 2012–2016. Hallitus valmisti liittokokoukselle erillisen vaaliohjesäännön. Loppuvuodesta aloitettiin 
siirtyminen uusiin nettisivuihin, jotka mahdollistavat jäsenrekisterin ja intranetin käytön. Uutta järjestelmää tullaan markkinoimaan myös jäsenseuroille.  

 

8.1  Toimisto ja henkilöstö 

Liiton toimisto sijaitsee Karjalatalolla Helsingissä. Liiton palveluksessa olivat toimintavuonna toiminnanjohtaja Hilkka Toivonen-Alastalo ja kulttuurituottajat 

Leena Rintala (toimivapaalla 1.8. alkaen) sekä Anu Virolainen (1.9. alkaen).  
 

Kirjanpitopalvelut on ostettu Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta.  

 
Projekteja varten toimeen otettuja harjoittelijoita on ollut kaksi: Joonas Eräpalo aloitti vanhan audio- ja videomateriaalin digitoimisen (huhti – kesäkuu 

2012) ja Adrienne Li jatkoi sitä (lokakuu 2012-tammikuu 2013), sekä toimi avustajana Sukupuu-projektin markkinointitehtävissä.  
 

8.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta 

Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Kevätpäivien yhteydessä 22.4.2012 Turengissa. Läsnä oli 10 virallista edustajaa 7 jäsenseurasta ja 1 piiristä. 
Liittokokous valitsi Outi Mularin jatkamaan puheenjohtajana. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin työryhmä laatimaan julkilausuma 

liittyen Tanssipitojen pääjuhlan musiikin järjestämiseen. 

 
Liitokokouksen yhteydessä järjestettiin myös Lasten ja nuorten liittokokous, jonka tarkoituksena on tukea demokratiakasvatusta ja antaa nuorille 

mahdollisuus vaikuttaa Liiton toimintaan. (Ks. tarkemmin 4.2)  
 

Hallitus kokoontui 7 kertaa ja työvaliokunta 3 kertaa.   

 

8.3 Työryhmät 

Työryhmät kokoontuivat seuraavasti: Matkatyöryhmä 2 kertaa, kansantanssityöryhmä 2 kertaa ja Karjalaisen kulttuurin työryhmä 1 kerran. Lisäksi 

työryhmät kävivät aktiivista sähköpostikeskustelua toimialaansa liittyvistä kiireellisistä aiheista näin hyödyntäen etäosallistumismahdollisuuksia.  

9.  TALOUS  

Liiton taloustilanne jatkui tiukkana Karjalan Liiton avustuksen pienentymisen vuoksi. Talouden omavaraisuusastetta tehostettiin toiminnan hankejohtoisella 
suunnittelulla ja lisäämällä yhteistyön määrää saman alan järjestöjen kanssa. Karjalan kulttuurirahasto myönsi 10 000 € toiminta-avustusta, OKM:n 

Venäjäohjelmasta saimme 6000 € karjalaisen tanssiperinteen koulutusvaihtoon (800 € vuodelle 2012 ja 5200 € vuodelle 2013), Karjalan Säätiö antoi 4000 € 

Sukupuuhankkeeseen ja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö 1000 € työpajojen tuotteistamiseen. Koulutustoimintaa järjestettiin OK-opintokeskuksen tuella. He 
myönsivät tälle vuodelle 500 tukituntia. Nuorisoliittoon liittyi vuoden aikana 1 uusi yhdistys ja 13 henkilöjäsentä. Kannatusjäsenmaksujen määrä väheni verrattuna 

edelliseen vuoteen. 
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10. YHTEISTYÖ 

10.1 Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä 

 
Karjalan Liitolla ja Karjalaisella Nuorisoliitolla on edustajat toistensa hallituksessa ja Karjalaisella Nuorisoliitolla lisäksi Karjalan Liiton liittovaltuustossa. 

Nuorisoliittoa edusti Karjalan Liiton hallituksessa Tomi Härmä ja liittovaltuustossa Satu Stirkkinen. 
 

Toiminnanjohtaja on jäsenenä Porissa 14.-16.6.2013 järjestettävien Karjalaisten kesäjuhlien nuoriso- ja ohjelmatoimikunnissa. 
 

10.2 Muu yhteistyö 

Liitto teki tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tapahtumien (Kevätpäivien ja Syyspäivien) paikallisten järjestäjien kanssa. Liitto oli muiden Folklore Suomi 

Finlandin jäsenjärjestöjen mukana järjestämässä Tanssipidot –tapahtumaa. Edustajana Tanssipitojen ohjelmatoimikunnassa oli Anu Virolainen sekä 
pääjuhlan Velisinfonian järjestelytyöryhmässä Rami Meling ja Pia Pyykkinen.  

 
Liitto jatkaa myös kaikkien kansantanssijärjestöjen yhteisen ohjaajakoulutuksen toteuttamista yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa. Kursseja ja tapahtumia 

markkinoitiin aiempaa aktiivisemmin muille kansantanssijärjestöille mm. sosiaalisen median ja Suomen Nuorisoseurojen Tanssitiedotteen välityksellä. Liiton 
edustajana Folklore Suomi Finland ry:n hallituksessa on toiminut Mari Sobott, Suomen Nordlek-komiteassa Ilona Käppi ja CIOFF-nuorissa Pauliina 

Lähteenmäki (HML) ja varalla Ella Rautamies (PKN). Yhteistyötä on tehty myös muiden kulttuuri- ja kansantanssijärjestöjen kanssa.  

10.3 Jäsenyydet 

Liitto on Karjalan Liiton, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin, Opintotoiminnan Keskusliiton, Nordlekin, Folklore Suomi Finlandin ja Kansanmusiikin ja -
tanssin edistämiskeskuksen jäsen. 

 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 

pvm mitä    missä   kuka oli 

 
11.1. Kesäjuhlapalaveri   Pori   HT-A 

13.1. FolkForum    Turku   HT-A, LR 
13.–14.1. Folklandia-risteily   Turku-Tukholma  HT-A, LR, OM 

2.2. Kevätpäiväpalaveri   Hämeenlinna   HT-A 

8.2. Allianssin tiedottajatapaaminen  Helsinki   LR 
13.2. Nordlek –toimikunta   Helsinki   Ilona Käppi 

15.2. toiminnan kehittämispalaveri/Olli Joensuu  Helsinki   HT-A 
21.2. Jäsenseuratapaaminen/Karjalan Nuoret ry  Helsinki   HT-A 

3.-4.3. Norjalaisten kansantanssien kurssi  Helsinki 

8.3. OK-opintokeskuksen vierailu   Helsinki   HT-A, LR 
9.3. OK-opintokeskuksen aamiaistapaaminen  Helsinki   HT-A 

19.3. yhteistyöpalaveri/Maailman mus. keskus/Skatan tila Helsinki   HT-A 
20.3. Hyvä vuorovaikuttaja –koulutus  Helsinki   HT-A 
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23.3. Nuorten parlamentin istunto   Eduskunta   LR 

25.3. Leikin aika -laululeikkikurssi   Helsinki 
31.3. Karjalaiset ruokamarkkinat   Helsinki   LR 

31.3. Hallituksen kokous   Helsinki   HT-A, OM 
3.4.  Matkatyöryhmän kokous   Helsinki   LR 

5.4. ESR-hankepalaveri   Helsinki   HT-A 

17.4. Nordlek-komitea   Helsinki   Ilona Käppi 
20.−22.4. Kevätpäivät    Turenki   HT-A, LR, OM 

21.4. Lasten ja nuorten liittokokous  Turenki   LR 
22.4. Liittokokous    Turenki   HT-A, OM 

23.4. palaveri, Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus Helsinki   HT-A 
26.4. Allianssin kevätkokous   Helsinki   LR 

7.5. yhteistyöpalaveri/Skatan tila   Helsinki   HT-A 

9.5. Anna aihetta peukkuun –koulutus  Helsinki   HT-A 
20.5. Hallituksen kokous   Helsinki   HT-A, OM 

21.5. Kesäjuhlapalaveri   Pori   HT-A 
22.5. Järjestöjohtajien tapaaminen   Helsinki   HT-A 

23.5. Tanssipitojen lehdistötilaisuus  Helsinki   HT-A, LR 

30.5. Talouspalaveri tilitoimiston kanssa  Turku   HT-A 
31.5. Varainhankintakoulutus   Helsinki   HT-A 

14.6. −17.6. Tanssipidot 2012 Tampere   Tampere   HT-A, LR 
20.6. Toimiston avoimet ovet   Helsinki   HT-A, LR, AV 

5.8. Kansallispukujen tuuletuspiknik  Lempäälä   HT-A 
6.8. Kansantanssityöryhmän kokous  Helsinki   HT-A 

7.8. Kansantanssiyhteistyöpalaveri Setlementtiliiton kanssa Helsinki   HT-A 

23.-26.8. Kulttuurimatka    Venäjän Karjala  HT-A, AV 
30.8. Syyspäiväpalaveri osakuntien kanssa  Helsinki   HT-A 

1.9. hallituksen kokous   Helsinki   HT-A 
7.-8.9. Nuorten leiri    Hamina   HT-A 

18.-19.9. OK-opintokeskuksen johtajakoulutus  Tampere   HT-A 

21.9. yhteistyöpalaveri Kalevalaisten Naisten kanssa Helsinki   HT-A 
27.9. Kesäjuhlapalaveri   Pori   HT-A 

29.9. Ohjelmistokurssi   Hyvinkää   HT-A 
4.10. Kansantanssin yhteistyötoimikunta  Helsinki   HT-A 

4.10.  Allianssin tiedottajatapaaminen  Helsinki   AV 

5.10. Kevätpäiväpalaveri   Hamina   HT-A, AV 
9.10. OKM:n järjestöpäivä   Helsinki   HT-A 

9.10.  Matkatyöryhmän kokous   Helsinki   AV 
10.10. Karjalan Liiton kirjaston avajaiset  Helsinki   HT-A 

12.10. OK-opintokeskuksen johtajakoulutus  Tampere   HT-A 
13.-14.10. Syyspäivät    Helsinki   HT-A, AV 
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15.10. palaveri, Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus Hämeenlinna   HT-A 

18.10. Kansantanssityöryhmän kokous  Helsinki   HT-A 
19.10. Kesäjuhlapalaveri   Helsinki   HT-A 

22.10. Folklore Suomi Finland, syyskokous  Vantaa   Mari Sobott 
24.10. hätäensiapukoulutus   Vantaa   HT-A, AV 

31.10. palaveri, OK-opintokeskus   Helsinki   HT-A 

31.10. seminaari nykykarjalaisuudesta  Helsinki   HT-A, AV 
8.11. Kesäjuhlien ohjelma- ja nuorisotoimikuntien kokoukset Pori   HT-A 

13.11. SKAF:n Järjestöjohtajien aamutapaaminen  Helsinki   HT-A 
14.11. OKM:n Arviointi- ja avustustoimikunnan tapaaminen Helsinki   HT-A, AV, OM 

16.11. OK-opintokeskuksen johtajakoulutus  Tampere   HT-A 
17.11. Evakon laulu –konsertti   Helsinki   HT-A, AV 

22.11.  Karjalaisen kulttuurin työryhmän kokous  Helsinki   AV 

24.11. Kiilaferesikurssi   Kangasala   AV 
27.11. Yhdistysten mediakoulutus   Tampere   HT-A, AV 

11.12. OK-opintokeskuksen johtajakoulutus  Tampere   HT-A 
15.12. Karjalan Liiton joulumarkkinat  Helsinki   AV 

 

 
 

 
 

 
 

LR = Leena Rintala, kulttuurituottaja 

HT-A = Hilkka Toivonen-Alastalo, toiminnanjohtaja 
AV = Anu Virolainen, vt. kulttuurituottaja 1.9. alk. 

OM = Outi Mulari, puheenjohtaja 
 


