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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013  

 

 

1.  YLEISTÄ 

 

Vuoden 2013 teema on musiikki. Teeman puitteissa pyritään nostamaan esiin musiikkitoimintaa jäsenseuroissamme, tukemaan elävän musiikin käyttöä tanssiryhmissä 

ja madaltamaan kynnystä musiikin ja tanssin välillä. Teema otetaan huomioon myös tapahtumissa sekä koulutustoiminnassa. 

Vuoden toinen painopiste on nuorten osallistaminen. Nuorten liittokokouksen ja viime vuonna perustetun nuorten oman Facebook-ryhmän esiin tuomia toiveita ja 

ehdotuksia kuunnellaan herkällä korvalla ja nuoria rohkaistaan ja otetaan mukaan tapahtumien ja koulutusten suunnitteluun entistä enemmän. Nuorten 

tavoittamiseksi käytetään erityisesti sosiaalisen median keinoja.  

Jäsenpalveluihin pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota. Virtaa Vunukkatoimintaan-projekti vie toiminnanjohtajan vierailulle seuroihin. Näiden vierailujen ja vuoden 

aikana toteutettavan jäsenpalvelukyselyn avulla kartoitetaan jäsenseurojen tuen tarve ja sen aiheet, jäsenistön toiveet järjestön kehittämisestä seuraavan 

strategiakauden aikana sekä jäsenkentän tämän hetkinen tilanne. Tätä tukee myös luottamushenkilöpäivien järjestäminen. 

Sukupuu-projektia jatketaan vuoden aikana jo valmistuneen materiaalin levittämisellä ja julkaisemalla Vunukkakirja, karjalainen vauvakirja. Säestystoimintaa seuroissa 

tukeva projekti alkaa myös kevään ja alkusyksyn aikana.   
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2.  STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012–2016 

2.1.  Karjalainen Nuorisoliitto on tunnettu karjalaisen kulttuurin tuotteistaja 

  

TAVOITE: TOIMENPITEET: 

Toimia lasten ja nuorten asiantuntijana karjalaisen 

kulttuurin edistämisessä ja tuotteistamisessa 
 

Tarjota erilaisten kohderyhmien tarpeisiin vastaavaa 
materiaalia ja toimintaa  

 

Olla karjalaisen perinnekulttuurin aktiivinen toimija 
 

 Karjalaisuus ja karjalainen perinne näkyy kaikissa Nuorisoliiton järjestämissä tapahtumissa 

 tuotteistetaan ja välitetään alueellisia kursseja karjalaisesta kulttuurista ja lasten kerhotoiminnan 

ohjaamisesta 

 järjestetään Kevätpäivät –kulttuuritapahtuma Haminassa 26.-28.4. 

 Ollaan mukana järjestämässä Karjalaisia Kesäjuhlia Porissa 14.-16.6. Vastataan yhdessä 

paikallisen nuorisotoimikunnan kanssa juhlien lasten ja nuorten ohjelmasta. 
 huomioidaan lasten ja nuorten parissa toimivat ohjaajat järjestämällä lapsille sopivien 

laululeikkien kurssi, kerhonohjaajan peruskurssi ja tanhuohjaajan peruskurssi.  

 Tarjotaan eri kohderyhmille tapahtumia ja toimintaa, esim. aikuisten kulttuurimatka Käkisalmeen 

ja Valamoon, valtakunnallinen nuorten oma leiri, lasten kulttuurimatka Viipuriin sekä karjalaisen 
kulttuurin seminaari  

 Tuotetaan ja välitetään karjalaiseen perinteeseen pohjautuvaa sekä lasten- ja nuorten toiminnan 

järjestämistä tukevaa materiaalia 
 Markkinoidaan sukututkimusta ja omien juurien tuntemista edistävästä Sukupuu-hankketta 

laajasti lasten ja nuorten parissa toimiville. Tuotetaan hankkeen puitteissa Vunukkakirja 

perheiden ja pienten lasten käyttöön. 

 Tuetaan kansantanssitoimintaa jäsenseuroissa lisäämällä yhteistyötä kansanmusiikin toimijoiden 

kanssa paikallistasolla 

2.2.  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen kansantanssin asiantuntija 

   

TAVOITE: TOIMENPITEET: 

Tehdä karjalainen kansantanssiperinne tunnetuksi  
 

Korostaa karjalaisten kansantanssien 

asiantuntijaroolia 

 Jatketaan materiaalin tuottamista Nuorisoliiton www-sivuilla olevaan karjalaisen kansantanssin 

sähköiseen tietopankkiin.  
 Kartoitetaan ennen julkaisemattomia karjalaisia kansantansseja ja julkaistaan niitä osana 

ohjelmistotuotantoa 

 jatketaan Viola Malmin perinteiden vaalimista pitäen yllä ohjaajakontakteja Petroskoihin 

 Tiivistetään myös yhteistyötä Viipurilaisen kulttuurikeskus Kanervan kanssa mm. Lasten 

kulttuurimatkan tiimoilta. 

 nostetaan julkisuuskuvaa asiantuntijuudesta tiedottamalla 

 välitetään kouluttajia ja annetaan asiantuntija-apua sekä jäsenseuroille että ulkopuolisille tahoille 

 järjestetään korkeatasoista kaikille avointa kurssitoimintaa 

 Jatketaan vanhojen kansantanssin vuosiohjelmien ja niiden musiikkien digitalisointia. 

 Luetteloidaan digimuotoiset audio- ja videomateriaalit nettisivuille niiden käyttöön saattamisen 

helpottamiseksi. Tiedotetaan saatavilla olevasta materiaalista yhteistyötahoja ja muita 
viiteryhmiä. 
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 Tiivistetään yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen kanssa. 

 jäsenseurojen toimintaa tuetaan koulutuksella, materiaalituotannolla sekä tarjoamalla 

esiintymismahdollisuuksia 

 Tuotetaan kansantanssin vuosiohjelma, joka sisältää materiaalia kaiken ikäisille tanssijoille. 

2.3.  Karjalaisen Nuorisoliiton palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: 

Tuottaa jäsenten tarpeita vastaavia palveluja 

 
Kehittää uusia palveluita eri kohderyhmille 

 

Kasvattaa liiton jäsenmäärää 
 

 toteutetaan jäsenpalvelukysely, jolla kartoitetaan jäsenistön toiveita ja tarpeita Nuorisoliiton 

tarjoaman koulutuksen ja jäsenpalveluiden suhteen 

 arvioidaan toiminnansuunnittelun yhteydessä liiton palvelutarjontaa tavoitteena vastata palveluilla 

jäsenistön tarpeisiin 
 tuotteistetaan perinneosaaminen ja markkinoidaan sitä aktiivisesti karjalaisuudesta kiinnostuneille 

tahoille (mm. Sukupuu-hanke, materiaalin digitalisointi, materiaalituotanto) 

 toimitaan aktiivisesti uusien jäsenten saamiseksi 

 pidetään yhtä jäsenseuroihin säännöllisesti ja käynnistetään Virtaa vunukkatoimintaan -hanke 

jäsenseurojen toiminnan tueksi 

 tiivistetään ja monipuolistetaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, kulttuuritoimijoiden ja 

karjalaisen yhteisön toimijoiden kanssa 

2.4.  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen järjestökentän arvostettu ja omavarainen toimija 

   

TAVOITE: TOIMENPITEET: 

Parantaa Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuutta 
 

Löytää uusia karjalaisesta lasten ja nuorten 

toiminnasta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita 
 

 tuotetaan kuukausittain oma teemasivu ja kolumni Karjala-lehteen. Pyydetään kolumnisteiksi eri-

ikäisiä ja -taustaisia vaikuttajia jäsenistöstämme.  
 tavoitetaan karjalaisuudesta kiinnostuneita uutiskirjeen, www-sivujen ja Facebookin välityksellä 

 tapahtumien osalta tehdään aktiivista yhteistyötä paikallisten tiedotusvälineiden ja paikallisten 

toimijoiden kanssa 

 tiedotetaan laajasti ja myös yhteistyökumppaneita hyödyntäen liiton toiminnasta ja 

kurssitarjonnasta 

 etsitään aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia 

 tehdään aktiivista yhteistyötä muiden kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen kanssa 

 järjestetään perinnekursseja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa 

 Sukupuu-materiaalia markkinoidaan laajasti lasten parissa työskenteleville ja karjalaiselle 

järjestökentälle. Kehitetään materiaalia edelleen ja päivitetään hankkeeseen liittyvää 
www.facebook.com/sukupuuhanke -sivua. 

 Hyödynnetään sosiaalista mediaa tunnettuuden lisäämisessä sekä toiminnasta ja tarjonnasta 

tiedottamisessa. 

http://www.facebook.com/sukupuuhanke
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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 hyödynnettäväksi. 
Koulutustoiminta toteutetaan pääosin OK-opintokeskuksen myöntämien valtionapuun oikeuttavien kurssituntien avulla. Kouluttajina käytetään eri alojen 

asiantuntijoita, ja karjalaista yhteistyötä pyritään laajentamaan sekä kotimaan järjestökentässä että Venäjän Karjalan toimijoiden kesken. Vuoden 

koulutustoiminnassa huomioidaan myös musiikki-teema mahdollisimman laajasti. 

3.1  Ohjaajakoulutus 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Päivittää ohjaajakoulutuksen 
materiaalit ja sisältö. 

 
Kouluttaa uusia ohjaajia. 

 
 

Olla mukana järjestämässä 

järjestöjen yhteistä 
ohjaajakoulutusta. 

Järjestetään keväällä Kansantanssiohjaajan starttikurssi.  Osallistujatavoite 
20 henkilöä. 

 
Järjestetään kerhonohjaajakoulutus Nuorten leirin yhteydessä. 

Osallistujatavoite 20 henkilöä. 
  

Osallistutaan Kansantanssin Yhteisen Toimikunnan (KYT) työskentelyyn. 

Markkinoidaan yhteistä ohjaajakoulutusta aktiivisesti omalle jäsenistölle. 
Vastataan em. koulutuksen Karjalainen tanssiperinne –kurssin 

järjestämisestä ja materiaalituotannosta. 

 suunniteltujen koulutusten 

toteutuminen 
 kurssien osallistujamäärä ja 

kurssipalaute 

 yhteisen ohjaajakoulutuksen 

opetusosuuksien saama palaute: omat 
osallistujat/ muut osallistujat 

 koulutustoimikunnan kokousten määrä 

 

3.2  Ohjelmistokurssi 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tarjota 

kansantanssimateriaalia  
ohjaajille ja ryhmien käyttöön. 

 
Tarjota mahdollisuus ohjaajien 

tapaamiseen 

Järjestetään syyskuussa kansantanssin Ohjelmistokurssi, jossa opetellaan 

Lappeenrannan Kesäjuhlien 2014 kansantanssin vuosiohjelma. Osallistujatavoite 
30 henkilöä. 

 
Pidetään kurssin yhteydessä ohjaajapalaveri. 

 

 kurssin osallistujamäärä 

 kurssipalaute 

 

3.3  Kansantanssin erikoiskurssit 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Rajantakaisen Karjalan 

tanssiperinteeseen 
tutustuminen. 

Tarjota uutta julkaisematonta 
materiaalia tanssiryhmien 

käyttöön 

Järjestetään helmi- tai marraskuussa viikonlopun mittainen Karjalaisten 

kansantanssien kurssi teemana rajantakaisen Karjalan lasten ja nuorten 
tanssit. Kurssi on osa järjestöjen yhteistä ohjaajakoulutusta. Osallistujatavoite 20 

henkilöä. 
 

 

 kurssin osallistujamäärä 

 kurssipalaute  

 osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 
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Tarjota virikkeitä ohjaajille. 
 

Leikin aika -laululeikkikurssi 

Järjestetään Leikin aika -laululeikkikurssi maaliskuussa. Kurssia markkinoidaan 
oman jäsenistön lisäksi myös opettajille ja lastentarhanopettajille. Materiaali 

julkaistaan Karjalaisen Kansantanssin tietopankissa kurssin jälkeen. 

Osallistujatavoite 20 henkilöä. 

3.4  Perinnekurssit 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Edistää karjalaista 
kulttuuriperinnetietoutta 

 
 

Perinneaskartelukurssi järjestetään loppuvuodesta. Osallistujatavoite on 20 
henkilöä. 

 
Järjestetään lapsille ja nuorille perinnetyöpajoja tapahtumissa. (Kts. 

Kevätpäivät 4.2, Karjalaiset Kesäjuhlat 4.3 ja Karjalaiset pitäjä- ja sukumarkkinat 

4.7) Valtaosaltaan työpajojen teemat liittyvät vuoden teeman mukaisesti 
musiikkiin. 

 kurssin ja työpajojen osallistujamäärä 

 kurssipalaute  

 osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

3.5  Tilauskurssit 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tehdä liiton aiemmin 

järjestämistä perinnekursseista 

alueellisesti monistettavia ja 
laajemmin jäsenistöä 

palvelevia tilauskursseja 
 

Tuotetaan kurssikortit saatavilla olevista perinne- ja toimintakursseista niiden 

markkinoinnin ja hyödyntämisen helpottamiseksi.  

 
Tavoitteena on järjestää 6 kurssia eri aihepiireistä.  

 
 

 välitettyjen tilauskurssien määrä 

 kursseille osallistuneiden määrä  

 osallistujilta saatu palaute 

3.6  Kansanmusiikkiprojekti 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Lisätä yhteistyötä 

kansanmusiikin ja 

kansantanssin harrastajien 
välillä jäsenseuroissa. 

 

Kansanmusiikkiprojektia suunnittelemaan ja koordinoimaan kootaan 

musiikkityöryhmä. 

 
Kartoitetaan jäsenseurojen säestäjätilanne ja vastaavasti kansanmusiikin opetusta 

järjestävät tahot eri paikkakunnilla. Koordinoidaan ja ohjataan tanssiryhmiä ja 
musiikin opiskelijoita yhteistyöhön, ensi vaiheessa projektimuotoisesti. 

Kartoitetaan myös projektissa mukana olevien yhdistysten joukosta musiikin 

harrastajat, jotka pienellä tuella voisivat toimia säestäjinä. Kannustetaan ja 
ohjataan yhdistyksiä lisäämään myös musiikkitoimintaansa. 

 
Annetaan käytännön ohjausta yhteistyötahoille tarvittaessa. Kartoituksen 

 Saadun apurahan määrä 

 Projektissa mukana olleet ja/tai 

kiinnostuneet kansanmusiikkia opettavat 

tahot. 

 Projektissa mukana olleet jäsenseurat. 

 Ohjauskäyntien määrä. 

 Kontaktoitujen oppilaitosten ja 

yhdistysten määrä. 
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yhteydessä tehdään yhteystietolista eri paikkakuntien kansanmusiikin 

opetuksesta, jotta jäsenseurojen ohjaaminen musiikkiyhteistyöhön oppilaitosten 
kanssa helpottuu. Samalla kootaan esiintyjäpankki projektiin osallistuneista 

oppilaitoksista. Pankki annetaan Karjalan Liiton sekä omien jäsenseurojen 

käyttöön. 
 

 
Kaikki projektiin osallistuneet ryhmät esittäytyvät Kevätpäivillä 2014. 

 
Projekti toteutetaan erikseen haettavalla apurahalla.  

 

4.  HARRASTUSTOIMINTA  
Liiton harrastustoiminnan tavoitteena on tarjota tietoa karjalaisesta kansantanssista ja perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille ja olla tukemassa jäsenseuroja 

harrastustoiminnan käynnistämisessä ja sen eteenpäin viemisessä.  

4.1  Folklandia-risteily m/s Silja Europalla 11.–12.1. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tehdä Karjalaisen Nuorisoliiton 

toimintaa tunnetuksi 
kansantanssi- ja 

kansanmusiikkikentällä 

Osallistutaan taustajärjestäjänä Folklandia-risteilylle. 

 
Tuotetaan esiintyjäksi Hyvinkään Kansantanssijoiden Usva -ryhmä. 

 
Osallistutaan kansanmusiikin ja -tanssin messutapahtumaan omalla esittely- ja 

myyntipöydällä. 

 liiton tuottaman ryhmän esiintymisen 

yleisömäärä 

 messuilla saavutettujen 

asiakaskontaktien määrä 
 

4.2  Kevätpäivät Haminassa 26.–28.4. 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tuottaa monipuolinen 

kulttuuritapahtuma omalle 
jäsenistölle ja muille 

osallistujille  
 

Saada näkyvyyttä Haminan 

seudulla ja Kaakkois-
Suomessa. 

 
Aktivoida lapsia ja nuoria 

osallistumaan tarjoamalla 

Järjestetään Kevätpäivät yhdessä Haminan Seudun Karjalaseura ry:n nuorten 

osaston kanssa. Markkinoidaan tapahtumaa myös muille kansantanssijärjestöille. 
Osallistujatavoite 350 henkilöä. 

 
Viestinnässä tehdään yhteistyötä paikallisen median kanssa ja pyritään 

hyödyntämään sosiaalisen median keinoja sekä tapahtumaa edeltävässä että sen 

aikaisessa tiedottamisessa. 
 

Lasten ja nuorten liittokokous  
Toteutetaan demokratiakasvatusta kutsumalla lapset ja nuoret omaan 

liittokokoukseen, jossa on mahdollista ilmaista omia mielipiteitä ja toiveita liiton 

 tapahtuman osallistujamäärä ja 

osallistuvien seurojen määrä 

 luokitteluun ja katselmukseen 

osallistuneiden ryhmien ja esiintyjien 
määrä 

 tilaisuuksiin myytyjen pääsylippujen 

määrä 
 osallistujilta saatu palaute 

 luokittelun ja katselmuksen 

tuomaristoilta saatu palaute 

 tapahtuman saama medianäkyvyys 
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heille liittokokous. 

 
 

 

 
 

Tarjota ryhmille ja 
yksittäisille esiintyjille 

esiintymisfoorumi, jossa 
heillä on mahdollisuus saada 

asiantuntevaa palautetta ja 

nähdä muiden esityksiä 
 

 
 

 

 
Tarjota koulutusta ohjaajille 

ja ryhmille Tanssipitojen 
ohjelmistoista. 

tarjoamista tapahtumista ja koulutuksista. Samalla osallistujille opetetaan 

kokouskäytäntöjä ja heitä rohkaistaan osallistumaan omien järjestöjensä 
päätöksentekoon. Kokouksesta laaditaan julkilausuma, joka esittelee varsinaiselle 

liittokokoukselle nuorten omasta keskuudestaan valitsema delegaatio. 

 
Kansantanssiluokittelu  

Järjestetään eri ikäryhmille tarkoitettu kansantanssiluokittelu. Tuomaristoon 
kutsutaan kansantanssin ja -musiikin asiantuntijoita. Korostetaan luokittelun 

koulutusnäkökulmaa. Tarjotaan muiden kansantanssijärjestöjen ryhmille 
mahdollisuutta osallistua luokitteluun. Osallistujatavoite 35 ryhmää. 

 

Karjalainen kyky  
Esittävän taiteen harrastajille suunnattua kulttuurikatselmusta markkinoidaan oman 

jäsenistön lisäksi myös alueen oppilaitoksille ja harrastusryhmille. Esittävän taiteen 
ammattilaisista koottu tuomaristo antaa esiintyjille palautetta ja valitsee esityksistä 

yhden sunnuntain päiväjuhlaan. Osallistujatavoite 8 esitystä. 

 
Kesäjuhlatanssien yhteisharjoitukset 

Kesäjuhlien yhteistansseja mennään läpi illanvietossa sekä sunnuntaiaamun 
yhteisharjoituksissa. 

 
Työpajat 

Järjestetään tapahtuman osallistujille suunnattuja intensiivikursseja, teemana mm. 

rytmiikka ja musiikin eri osa-alueet. 
 

Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös sääntömääräinen liittokokous ja 
iltaohjelmaa. 

 osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

 
 

 

4.3  Karjalaiset Kesäjuhlat Porissa 14.-16.6. 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Koota yhteen karjalaiset ja 
karjalaisuudesta kiinnostuneet 

ihmiset 
 

Näkyä Porin kaupunkikuvassa 

 
Tehdä karjalaista perinnettä ja 

kansantanssia tunnetuksi. 
 

 

Suunnitellaan ja toteutetaan Karjalaiset kesäjuhlat yhteistyössä Karjalan Liiton ja 
Satakunnan Karjalaisseurojen piirin sekä sen paikallisseurojen kanssa 

musiikkiteemalla. Tapahtuman organisointivastuu on erillisillä ohjelma- ja 
nuorisotoimikunnilla. 

 

Tuotetaan juhlille toiminnallinen lasten ja nuorten ohjelma: erilaisia kaikille 
avoimia työpajoja, oheisohjelmaa ja illanvietto sekä kansantanssikonsertti. 

Kaikessa ohjelmassa otetaan huomioon vuoden teema, musiikki. Tuotetaan 
kansantanssin yhteisesitys päiväjuhlaan Karjalan Liiton myöntämällä avustuksella. 

 

 tapahtuman osallistujamäärä ja 

määrän kehitys 
 arvio eri tilaisuuksiin osallistuneiden 

määrästä 

 saatu palaute 

 yhteisesitykseen osallistuneiden määrä 

ja määrän kehitys 
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Tuotetaan juhlille esiintymään Gornitsa-kansantanssiryhmä Petroskoista OKM:n 

taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmasta saadulla avustuksella. 
 

Osallistujatavoite 350 henkilöä.  

 
Työpajat 

Tuotetaan erilaisia, juhlien musiikki-teemaan liittyviä intensiivikursseja ja 
työpajoja lapsille ja nuorille. Pajat ovat kaikille avoimia. Pajavalikoimasta tehdään 

monipuolinen niin, että joukossa on kädentaitoja, musiikkia ja tanssia. Yksi 
pajoista on Sukupuupaja, jossa hyödynnetään Sukupuu-hankkeessa tuotettua 

materiaalia. 

 
Kansantanssikonsertti 

Tuotetaan Karjalaisilla Kesäjuhlilla perinteinen Kansantanssikonsertti, jossa 
esiintyvät ryhmät valitaan Kevätpäivien kansantanssiluokittelujen yhteydessä. 

Lisäksi konserttiin tuotetaan esiintymään Gornitsa-ryhmä Petroskoista sekä 

musiikin teemaa esille tuova yhteissoitto-numero. 
 

Kansantanssin yhteisesitys 
Tuotetaan Karjalan Liiton antamalla avustuksella kansantanssin yhteisesitys 

Päiväjuhlaan sunnuntaina. Esityksen valmistelu ja harjoittelu on aloitettu syksyllä 
2012.  

 

4.4  Lasten ja nuorten kansantanssileiri 

 
TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tarjota nuorille kansantanssin 
harrastajille omaa, laadukasta 

koulutusta. 
 

Sitouttaa lapsia ja nuoria 

entistä vahvemmin 
kansantanssitoimintaan. 

Järjestetään lapsille ja nuorille suunnattu viikon mittainen kansantanssin päiväleiri 
yhdessä Maailman musiikin keskuksen kanssa. Leiri pidetään Skatan tilalla 

Helsingissä kesäkuun alussa. Osallistujatavoite 20 henkilöä. 
 

Opettajaksi valitaan tanssin alan ammattilainen. Valintaan pääsevät nuoret itse 

osallistumaan oman Facebook-ryhmänsä kautta. 
 

 

  osallistujamäärä ja osallistujilta saatu 

palaute 
 yhteistyötahoilta saatu palaute 

4. 5  Syyspäivät  

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tarjota jäsenistölle 

rentouttava ja 

Järjestetään syksyllä Syyspäivät yhteistyössä paikallisen jäsenseuran kanssa. 

Tapahtuman ohjelmassa on kyykkämestaruusturnaus, ulkoilua ja illanvietto sekä 

 osallistujamäärä ja osallistujilta saatu 

palaute 
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koulutuksellinen viikonloppu 

sekä mahdollisuus 
verkostoitumiseen  

 

Tiivistää yhteistyötä 
osakuntien kanssa ja saada 

sen myötä uusia toimijoita 
mukaan liiton toimintaan 

koulutussisältöä myöhemmin määriteltävällä aiheella. Markkinointia suunnataan 

erityisesti osakuntalaisille ja nuorille aikuisille. Osallistujatavoite 30 henkilöä. 

 

Luottamushenkilötapaaminen 
Järjestetään Syyspäivien yhteydessä jäsenseurojen luottamushenkilöille suunnattu 

koulutustapahtuma. Osallistujatavoite 20 henkilöä. 

 toimintaan mukaan tulleiden uusien 

toimijoiden määrä 

 osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

4.6  Karjalaisuus nykypäivänä -seminaari  

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Esitellä ajankohtaista Karjalaan 

liittyvää akateemista 

tutkimusta ja nuoria tutkijoita 
 

Tarjota opiskelijoille ja suurelle 
yleisölle suunnattu tilaisuus 

 

Parantaa Karjalaisen 
Nuorisoliiton tunnettuutta. 

Järjestetään lokakuun lopulla ajankohtaista Karjala-tutkimusta käsittelevä 

seminaari yhteistyössä Helsingin yliopiston Karjalaisen ja Wiipurilaisen 

osakunnan kanssa. 
Osallistujatavoite 25 henkilöä. 

 
Jaetaan seminaarin tallenne sosiaalisessa mediassa digitaalisessa muodossa 

kiinnostuneille lisäten näin toimintamme saavutettavuutta.  

 osallistujamäärä 

 tilaisuudesta saatu palaute 

 osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

4.7   Nuorten leiri  

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tutustuttaa nuoret toisiinsa yli 

seurarajojen 
 

Aktivoida nuoria osallistumaan 

ja suunnittelemaan toimintaa 

Järjestetään syksyllä 13-17 -vuotiaille suunnattu viikonloppuleiri. Leirin 

koulutussisältö liittyy musiikkiin. 
 

Leirin suunnittelussa hyödynnetään sosiaalisen median avulla kokoontuvaa 

nuorten työryhmää. Osallistujatavoite 25 henkilöä. 

 osallistujamäärä 

 osallistujilta saatu palaute 

 osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

 

4.8  Karjalaiset markkinat 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Yhteistyön tiivistäminen suku- 

ja pitäjäseurojen kanssa sekä 
uusien jäsenien hankinta 

 
Parantaa Karjalaisen 

Nuorisoliiton tunnettuutta 

Osallistutaan vuosittain Karjalatalolla järjestettäville markkinoille, kuten 

pääsiäismarkkinoille, karjalaisille pitäjä- ja sukumarkkinoille sekä 
joulumarkkinoille. 

 
Tiedotetaan Nuorisoliiton toiminnasta ja markkinoidaan jäsenyyttä. Markkinoidaan 

Sukupuu-projektia ja sen puitteissa tuotettua materiaalia suku- ja pitäjäseurojen 

käyttöön. 

 tapahtuman osallistujamäärä 

 Asiakaskontaktien määrä (arvioitu) 
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Järjestetään kaikille avoin, nonstop-periaatteella toimiva kädentaitopaja 
Nuorisoliiton toimintapisteen yhteyteen resurssien salliessa. 

5.  KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

5.1  Esiintymismatkat 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tarjota ryhmille kansainvälinen 

esiintymiskokemus 

Tiedotetaan Folklore Suomi Finlandin välittämistä matkoista ja autetaan ryhmiä 

tarvittaessa ystäväryhmä-vierailujen järjestämisessä. 

Ollaan mukana BARNLEK 2014 tapahtuman suunnittelussa yhdessä muiden 

kansantanssijärjestöjen kanssa. 

 esiintymis- tai ystäväryhmä-matkoille 

hakeneiden /lähteneiden ryhmien 

määrä 
 matkoista saatu palaute 

5.2  Lasten Viipuri 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tutustua luovutetun Karjalan 
alueeseen, sen historiaan ja 

nykypäivään 

Järjestetään lapsiperheille kulttuurimatka Viipuriin yhdessä Viipuri-keskuksen 
kanssa.  

 
 

 matkan toteutuminen 

 matkan osallistujamäärä ja 

palaute 

5.3  Kulttuurimatka Karjalaan  

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Tutustua luovutetun Karjalan 

alueeseen, sen historiaan ja 

nykypäivään 
 

Saada uusia henkilöjäseniä 
 

Järjestetään elokuun lopulla kulttuurimatka Käkisalmeen ja Valamoon. Matkalla 

käydään myös Viipurissa. Matkan aikana kuullaan asiantuntijaluentoja ja 

vieraillaan historiallisesti merkittävissä kohteissa.  
Matkaa markkinoidaan kohdennetusti osakuntalaisille ja osakuntasenioreille sekä 

liiton henkilöjäsenille. Osallistujatavoite 35 henkilöä. 

 matkan osallistujamäärä 

 matkapalaute 

 osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

6.  MATERIAALIPALVELUT  

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Lisätä omaa varainhankintaa 

tuottamalla ja välittämällä 
karjalaiseen 

Jatketaan nykyisten myyntituotteiden välittämistä tapahtumissa, myyjäisissä ja 

postimyyntinä. Tuotetaan materiaaleista esitteet, jotka löytyvät myös liiton 

 myytyjen tuotteiden myyntimäärän 

euromääräinen kehitys verrattuna 

edelliseen vuoteen 



 
Karjalainen Nuorisoliitto, toimintasuunnitelma 2013  14 

kansanperinteeseen liittyvää 

materiaalia 
 

Palvella jäsenistöä heidän 

tarpeisiinsa perustuvalla 
materiaalituotannolla. 

 
 

nettisivuilta. 

Digitalisoitu audio- ja videoaineisto luetteloidaan nettisivuille ja sitä välitetään 

kiinnostuneille. 

Nettisivuilla julkaistaan vuoden teeman mukaan kuukauden laululeikki tai laulu, 

joiden valinnassa otetaan huomioon myös pienet soittajat, musiikin teeman 
mukaisesti. Liitetään vuoden aikana koottu materiaali osaksi Kansantanssin 

vuosiohjelmapakettia 2014. 

Pidetään yllä Nuorisoliiton julkaisemien kansantanssien listaa lisäämällä 

vuosittaisten kansantanssiohjelmistojen sisältötiedot. 
www-sivuille lisätään leikkiohjeita, askarteluohjeita ja tietoa karjalaisesta 

perinteestä. 

Karjalaisten tanssien tietopankki 

Jatketaan karjalaisten tanssien tietopankin kartuttamista. Yhtenäistetään sen 
ulkoasua ja lisätään käytettävyyttä selkeyttämällä materiaalin jaottelua 

tietopankissa. 

Materiaalipaketit 

Kaikki koulutustoimintaa varten tuotettava materiaali tuotetaan myös erikseen 
myytäviksi paketeiksi tai ladataan tietopankkiin vapaasti käytettäviksi.  

Vunukkakirja 
Julkaistaan Anu Virolaisen toimittama karjalainen vauvakirja, Vunukkakirja.   

Vuosiohjelma 2014 
Suunnitellaan ja tuotetaan kansantanssin vuosiohjelma 2014, jota esitetään 

Karjalaisilla Kesäjuhlilla Lappeenrannassa. 

Minun sukupuuni 

Jatketaan Minun sukupuuni –materiaalin markkinointia karjalaisille sukuyhteisöille, 
peruskouluihin sekä Suomi-kouluihin ympäri maailmaa. 

 www-sivujen kävijämäärä 
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7. VIESTINTÄ 

 
TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Pitää oma jäsenistö ajan 

tasalla tapahtumista ja 
toiminnasta. 

 
Tiedottaa tapahtumista ja 

toiminnasta kiinnostuneita ja 

saada näin uusia jäseniä. 
 

Lisätä liiton tunnettuutta 
laadukkaan toiminnan 

järjestäjänä ja Karjalaisen 

kulttuurin tuotteistamisen 
asiantuntijana. 

 
Kehittää sähköisten välineiden 

käyttöä tiedotuksessa ja 
osallistumisessa. 

Siirretään www-sivut uudelle, käytettävyyttä lisäävälle alustalle, joka 

mahdollistaa myös sähköisen jäsenrekisterin pidon sekä intranet-käytön. 
Intranettiä hyödynnetään hallituksen, työryhmien ja toimiston työskentelyssä. 

Tarjotaan samaa www-alustaa jäsenseuroille ja koulutetaan heitä sen käytössä. 

Jatketaan ja laajennetaan sosiaalisen median aktiivista käyttöä 

tiedotuskanavana, markkinointivälineenä ja keinona jakaa materiaalia.  

Julkaistaan kerran kuussa sähköpostilla levitettävä uutiskirje ajankohtaisista 

asioista tiedottamiseen. Julkaistaan tarvittaessa erillisiä tiedotteita tapahtumista. 

Julkaistaan lehdistötiedotteita tapahtumista ja projekteista medianäkyvyyden 
saamiseksi. Valtakunnallisten tapahtumien osalta tehdään tiedotusyhteistyötä 

paikallismedioiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. 

Tehdään tiedotusyhteistyötä muiden saman alan toimijoiden ja järjestöjen 

kanssa erityisesti koulutusten markkinoimiseksi. 

Toimitetaan kerran kuussa Karjalaisen Nuorisoliiton, kansantanssikentän ja 

karjalaisen nuorisotyön ajankohtaisia aiheita käsittelevä sivu Karjala-lehteen.  

 Sähköisten tiedotteiden määrä 

 www-sivujen päivitystiheys ja 

kävijämäärä 

 Sosiaalisen median päivitystiheys, 

päivitysten seuraajien määrä ja 
tykkäykset. 

 Uutiskynnyksen ylittämisten määrä. 

 

 

8.  NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ 

 
Liitto käynnistää jäsenseurojen tukemiseen ja aktivointiin keskittyvän Virtaa Vunukkatoimintaan –hankkeen yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. Sen 

tarkoituksena on aktivoida uinuvia jäsenseuroja ja antaa uutta puhtia aktiivisille seuroille. Hanke käsittää seurakohtaiset vierailut, alueelliset koulutukset sekä 
lokakuussa järjestettävät valtakunnalliset luottamushenkilöpäivät.  

Vuoden aikana toteutetaan jäsenpalvelukysely jäsenseurojen ja henkilöjäsenten keskuudessa. Sen avulla Liitto pyrkii määrittämään toiminnan tulevalle 
kehitykselle jäsenistölähtöiset suuntaviivat ja kartoittamaan tuen ja neuvonnan tarpeen ja aiheet. Näin pystymme vastaamaan jäsenseurojen koulutus- ja 

neuvontatarpeisiin entistä tarkoituksenmukaisemmin, sekä tuottamaan laajemmin jäsenistöä tyydyttävää toimintaa ja tapahtumia. Jäsenpalvelukysely auttaa 

myös arvioimaan käynnissä olevan strategian onnistumista jäsenistön näkökulmasta. 
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Pyrimme palvelemaan jäsenistöämme myös kehittämällä yhteistyötä karjalaisessa järjestökentässä sekä kulttuuri- ja kansantanssijärjestöjen kanssa. Tavoite on 

kehittää yhteisiä jäsenmalleja ja palveluita sekä tiivistää tiedotus- ja koulutusyhteistyötä. Kehveli-kerhon toimintamallia pidetään yllä sekä edesautetaan uusien 
kerhojen syntymistä ja tuetaan vanhojen toimintaa materiaalituotannon keinoin. Vuoden aktiivinen seura, ryhmä ja ohjaaja palkitaan.     

9.  HALLINTO 
 

9.1  Toimisto ja henkilöstö 

Liiton toimisto sijaitsee Karjalatalolla Helsingissä. Liiton palveluksessa ovat toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Projekteja ja hankkeita varten otetaan 
harjoittelijoita. Kirjanpitopalvelut ostetaan Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta.  

9.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta 

Sääntömääräinen liittokokous pidetään Kevätpäivien yhteydessä 28.4.2013 Haminassa. Liitokokouksen yhteydessä järjestetään myös Lasten ja nuorten 

liittokokous, jonka tarkoituksena on tukea demokratiakasvatusta. Hallitus ja työvaliokunta kokoontuvat tarpeen mukaan.  

9.3 Työryhmät 

Liiton hallitus nimittää asiantuntijatyöryhmät, joiden tehtävänä on kehittää liiton toimintaa strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Työryhmien 

työskentelyä edesautetaan etäosallistumismahdollisuuksia kehittämällä ja tarkemmalla tavoitteenasettelulla. Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan.  
Vuonna 2013 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin työryhmä, kansantanssityöryhmä, matkatyöryhmä, musiikkityöryhmä ja tarvittaessa nimitettävä 

projektien ohjausryhmä. 

10.  TALOUS  

Talouden omavaraisuusastetta pyritään tehostamaan etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita sekä lisäämällä tuotemyyntiä. Taloutta hoidetaan 

hyväksytyn budjetin ja tarkoituksenmukaisen varojenkäyttösuunnitelman puitteissa. Taloutta seurataan kuukausittaisten tuloslaskelmien ja taseiden sekä 
talousraporttien avulla.   

11. YHTEISTYÖ 

11.1 Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä 

Toimintavuoden aikana pyritään vahvistamaan Nuorisoliiton asemaa karjalaisessa järjestökentässä ja kehittämään yhteistyötä laajemmin eri karjalaisten 

toimijoiden kanssa. Sukupuu-materiaalia pyritään markkinoimaan yhteistyössä Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton kanssa. Liiton tavoitteena on saada 
karjalainen lapsi- ja nuorisotoiminta leviämään uusiin karjalaisen yhteisön jäsenseuroihin ja sen myötä kasvattaa omaa jäsenmäärää.  

 

Nuorisoliitto tekee yhteistyötä Karjalan Liiton ja Satakunnan piirin kanssa kesän 2013 Karjalaisten kesäjuhlien valmistelujen osalta. Muun yhteistyön osalta 
neuvotellaan Karjalan Liiton ja muiden toimijoiden kanssa erikseen ja analysoidaan tapauskohtaisesti, millaista yhteistoimintaa vuoden aikana on resurssien 

puitteissa mahdollista toteuttaa. 
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11.2 Muu yhteistyö 

Liitto tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tapahtumien (Kevätpäivien ja Syyspäivien) paikallisten järjestäjien kanssa. Liitto jatkaa myös kaikkien 
kansantanssijärjestöjen yhteisen ohjaajakoulutuksen toteuttamista yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa. Kursseja ja tapahtumia markkinoidaan aiempaa 

aktiivisemmin muille kansantanssijärjestöille. Tavoitteena on tiivistää erityisesti kansantanssitoimintaa sekä tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä mm. 
Setlementtien kansantanssitoimijoiden, Helkanuorten ja Marttojen kanssa. Liitolla on edustajansa Folklore Suomi Finland ry:n hallituksessa, Suomen 

Nordlek-komiteassa ja CIOFF-nuorissa. Yhteistyötä tehdään tilaisuuden tullen myös muiden kulttuuri- ja kansantanssijärjestöjen kanssa. 

11.3 Jäsenyydet 
Liitto on Karjalan Liiton, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin, Opintotoiminnan Keskusliiton, Nordlekin, Folklore Suomi Finlandin ja Kansanmusiikin ja –

tanssin edistämiskeskuksen jäsen. 

 
 

 
 

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 25.11.2012. 

 
 

 
 

 
 

 
Outi Mulari     Hilkka Toivonen-Alastalo 
puheenjohtaja     toiminnanjohtaja 

 


