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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

VUOSIKERTOMUS 2017 

1.  SATA PISTOA PERINTEESEEN - karjalaisuus arjessa ja juhlassa 

 
8.4.2017 hyväksytyn strategian mukaan Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen ja 
karjalaisuudesta kiinnostuneen nuorison valtakunnallinen harrastus- ja kulttuurijärjestö, jonka 
tavoitteena on olla vuonna 2030 merkittävin karjalaisen kulttuurin vaalija ja uudistaja.  
 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi näkyi liiton toiminnassa monin tavoin. Karjalaisen 
Nuorisoliiton ja Helkanuorten liiton yhteisessä Sata pistoa perinteeseen -hankkeessa luotiin 
suomalaista perinnekulttuuria sadan vuoden ajalta esittelevä verkkosivusto (www.100pistoa.fi) 
ja toteutettiin liittojen yhteinen lasten ja nuorten kesäleiri. Toimintavuonna muisteltiin myös 
maamme historian traagisia vaiheita: evakkoon lähtöä ja evakkona elämistä. Liitto oli 
näkyvästi mukana toteuttamassa itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumiin kuulunutta 
Evakkojuna-tapahtumaa, jossa höyryjuna kuljetti lähes tuhat ajanmukaisesti pukeutunutta ja 
varustautunutta “evakkoa” 26.8. Tampereelta Haapamäelle ja takaisin. Tapahtumaa varten 
järjestettiin roolipelikoulutusta junaoppaille ja toteutettiin muistitiedon keruu lapsuuden 
evakkomatkoista. Liitto oli myös mukana järjestämässä evakkoseminaaria Espoossa 3.3.  
 
Yhteistyön voima näkyi myös Kalevalan päivänä 28.2. Tennispalatsissa. Karjalainen 
Nuorisoliitto oli mukana yhteistyökumppanina Kalevalaisten Naisten Liiton järjestämässä 
tapahtumassa.    
 
Kevätpäivät kansantanssiluokitteluineen ja vuosikokouksineen järjestettiin Porvoossa 8.4. 
Samalla hyväksyttiin ja otettiin käyttöön liiton uusi strategia. Tulevaisuuden päämääränä on 
olla entistä pontevammin karjalaisen kulttuurin edelläkävijä ja paremmin näkyvillä 
karjalaisessa yhteisössä ja koko järjestökentässä.  
 
Kansainvälinen toiminta oli vuoden aikana vilkasta. Liiton jäseniä osallistui Barnlek-
tapahtumaan Färsaarilla ja Europeade-tapahtumaan Turussa. Vuosittainen kulttuurimatka 
suuntautui luovutetun Karjalan alueelle Konevitsan luostariin.  
 
Koulutustoiminnassa perehdyttiin karjalaiseen perinnepukeutumiseen järjestämällä kurssit 
suoran feresin ja kiilaferesin valmistuksesta. Kansantanssin puolella järjestettiin kaksi 
teemakurssia. Violan tanssit -kurssilla 11.11. opeteltiin perinteenkerääjä Viola Malmin muistiin 
merkitsemiä karjalaisia tansseja. Lapsille ja nuorille soveltuvien kansantanssien Hulivili-kurssi 
lapsille, nuorille ja heidän ohjaajilleen pidettiin Nokialla 28.10.  
 
Varainhankintatuotteiksi tuotettiin kaksi uutta kansallispukuaiheista putkihuivia.  
 
Tapahtumayhteistyötä tehtiin Helkanuorten liiton, Kalevalaisten Naisten Liiton, Evakkolapset 
ry:n, Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n, Suistamon Perinneseuran, Wiipuri-
yhdistyksen ja Karjala-lehden kanssa.   
 
Henkilökuntaa työllisti osaltaan liiton toimiston muutto.    
  

http://www.100pistoa.fi/
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2.  STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET  
 
Kevään 2017 liittokokouksessa hyväksytyssä strategiassa Karjalainen Nuorisoliitto haluaa 
profiloitua karjalaista kulttuuria vaalivana ja sitä raikkaasti uudistavana edelläkävijänä. Lisäksi 
strategian painopisteinä ovat entistä laaja-alaisempi näkymä karjalaiseen kulttuuriin, 
yhteistyön syventäminen karjalaisen järjestökentän toimijoiden kanssa ja uudenlaiset 
yhteistyön muodot. 

2.1  Karjalainen Nuorisoliitto on tunnettu karjalaisen kulttuurin tuotteistaja 

 

TAVOITTEET TOTEUTUNUT TOIMINTAVUONNA 

Toimia lasten ja nuorten 
asiantuntijana karjalaisen 
kulttuurin edistämisessä ja 
tuotteistamisessa. 
 
Tarjota erilaisten 
kohderyhmien tarpeisiin 
vastaavaa materiaalia ja 
toimintaa. 
 
Olla karjalaisen 
perinnekulttuurin aktiivinen 
toimija. 
 

Liiton julkaisema, lapsille ja nuorille soveltuvien karjalaisten 
tanssien ja leikkien Hulivili-opas on kauan toivottu lisä 
saatavilla oleviin kansantanssioppaisiin. Huliviliin liittyen 
järjestettiin tanssikurssi lapsille, nuorille ja heidän 
ohjaajilleen Nokialla 28.10. 
 
Julkaistiin myös kansantanssin vuosiohjelma ja tuotettiin 
siihen äänite. Karjalaisten kansantanssien kurssi pidettiin 
11.11. 
 
Koulutustoiminta sisälsi kansantanssikurssien lisäksi kaksi 
käsityökurssia: kiilaferesin (21.1.) ja suoraferesin (18.–
19.11) ompelukurssit.  
 
Tapahtumatuotanto oli vilkasta. Kevätpäivät -
kulttuuritapahtuma oli Porvoossa 8.4. Osallistuttiin 
kansainvälisiin kansantanssi- ja kansanperinnetapahtumiin 
Barnlekiin ja Europeadeen. Kulttuurimatka suuntautui 
Konevitsan luostariin.  
 
Toteutettiin “100 pistoa perinteeseen” -hanke yhteistyössä 
Helkanuorten liiton kanssa. Siihen kuuluivat oma 
verkkosivusto www.100pistoa.fi sekä lasten ja nuorten 
kulttuurileiri Petäjävedellä 15.–18.6. 
 
Osallistuttiin Evakkojuna-tapahtumaan 26.8. junaoppaina ja 
roolipelaajina. Tapahtumaa varten järjestettiin roolipelikurssi 
11.6.  
 
Toimittiin yhteistyökumppanina evakkoteemaisessa 
seminaarissa 3.3. Espoossa ja Kalevalan päivän 
tapahtumassa 28.2. Helsingissä. Lisäksi osallistuttiin 
aktiivisesti karjalaisyhteisöjen messu- ja myyjäistapahtumiin.  
 
Karjalaisen kulttuurin tuotteistamisen puolella tuotettiin 
uusia karjalaisiin kansallispukuihin perustuvia putkihuiveja, 
joita myytiin tapahtumissa ja postimyyntinä.  

http://www.100pistoa.fi/
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2.2  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen kansantanssin asiantuntija 

 

TAVOITTEET TOTEUTUNUT TOIMINTAVUONNA 

Tehdä karjalainen 
kansantanssiperinne 
tunnetuksi. 
 
Korostaa karjalaisten 
kansantanssien 
asiantuntijaroolia. 

Järjestettiin kansantanssiryhmien luokittelutapahtuma 
Porvoossa 8.4. 
 
Lapsille ja nuorille sopivien tanssien ja leikkien Hulivili-opas 
valmistui, ja sen pohjalta pidettiin Hulivili-kurssi lapsille, 
nuorille ja ohjaajille 28.10. Nokialla. 
 
Tuotettiin kansantanssin vuosiohjelma vuodelle 2018.  
 
Järjestettiin perinteisen karjalaisten tanssien “Violan tanssit” 
-kurssi 11.11. Helsingissä.  
 

2.3  Karjalaisen Nuorisoliiton palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia 

 

TAVOITTEET TOTEUTUNUT TOIMINTAVUONNA 

Tuottaa jäsenten tarpeita 
vastaavia palveluja. 
Kehittää uusia palveluita 
eri kohderyhmille. 
Kasvattaa liiton 
jäsenmäärää. 

Suomen juhlavuoden aikana valmistunut verkkosivusto 
www.100pistoa.fi sisältää ohjeet sataan erilaiseen leikkiin, 
loruun, tanssiin, askarteluun, käsityöhön ja ruokaan. Sivusto 
on hyvä tietopaketti harrastusryhmien ohjaajille ja koulujen 
käyttöön.  
 
Koulutustoimintaa toteutettiin jäsenistöltä saatujen toiveiden 
perusteella. Kiinnostavien kurssien myötä liittoon liittyi uusia 
henkilöjäseniä.  

2.4  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen järjestökentän arvostettu ja 
omavarainen toimija 

 

TAVOITTEET TOTEUTUNUT TOIMINTAVUONNA 

Parantaa Karjalaisen 
Nuorisoliiton tunnettuutta. 
 
Löytää uusia karjalaisesta 
lasten ja nuorten 
toiminnasta kiinnostuneita 
yhteistyökumppaneita. 

Tehtiin yhteistyötä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa 
Kalevalan päivän tapahtumassa 28.2.2017 sekä yhteisissä 
koulutustilaisuuksissa.   
 
Tehtiin yhteistyötä Evakkolapset ry:n kanssa 
evakkoseminaarissa 3.3.2017. 
 
Osallistuttiin Suistamon perinneseuran järjestämille 
Suistamon laulujuhlille Palokan pelimannitalossa 
Jyväskylässä 17.6. Lasten esittämä ohjelmanumero “Sain 
minä laulun palkastani” sisälsi lauluja, leikkejä, runoja ja 
soittoa. Myös yleisö otettiin mukaan tanssimaan. Esitys 

http://www.100pistoa.fi/
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toteutettiin Karjalaisen Nuorisoliiton ja Helkanuorten liiton 
yhteistyönä.  
 
Evakkojuna-tapahtuma 26.8. oli useiden karjalaistoimijoiden 
yhteinen hanke. Pääjärjestäjä oli Karjala-lehti, ja 
yhteistyökumppaneina olivat mm. Karjalainen Nuorisoliitto ja 
Karjalaisseurojen Tampereen piiri.   

 

3.  KOULUTUSTOIMINTA  
  
Liiton koulutustoiminnan tavoitteena on tukea jäsenseurojen toimintaa ja tarjota tietoa 
karjalaisesta perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille. Koulutustoiminnassa huomioidaan 
erilaisten kohderyhmien tarpeet ja tarjotaan yleisen koulutustoiminnan lisäksi myös räätälöityjä 
koulutuspalveluja jäsenseurojen, koulujen, muiden yhdistysten ja yritysten hyödynnettäväksi. 
Koulutustoiminta toteutetaan pääosin Opintokeskus Siviksen myöntämien valtionapuun 
oikeuttavien kurssituntien avulla. Kouluttajina käytetään eri alojen asiantuntijoita. Vuonna 
2017 koulutukset toteutettiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.  
 

3.1 Kiilaferesikurssi 21.1. 
  

TAVOITTEET Tutustuttaa karjalaiseen perinnepukeutumiseen. 

TOTEUTUS  

 

Järjestettiin kiilaferesin ompelukurssi Helsingissä 21.1.2017. 
Kouluttajana toimi tekstiilityönopettaja Marja Toivonen.  
 
Kurssi on yksi liiton jäsenseurojen ohjaajille ja harrastajille 
tarjottavista perinnekoulutuksista.  
 
Kurssi toteutettiin yhteistyössä Kalevalaisten Naisten Liiton ja 
Opintokeskus Siviksen kanssa.  

VAIKUTTAVUUS Kurssilla oli 11 osallistujaa, henkilöjäseniä ja kolmen 
jäsenseuran edustajaa. Kurssilla opittua karjalaista 
pukuperinnettä ja kulttuuria viedään pääkaupungin, 
Hämeenlinnan ja Keuruun seuduille niin jäsenseuroihin kuin 
muiden harrastusryhmien tietoisuuteen. Lisäksi kurssilla 
valmistuneita asuja on esitelty laajasti sosiaalisen median eri 
kanavissa ja kurssista julkaistiin artikkeli Karjala-lehdessä. 

PALAUTE Kurssista saadun osallistujapalautteen mukaan koulutukselle 
asetut oppimistavoitteet saavutettiin erinomaisesti. 
Kouluttajan opetustaidot ja asiasisällön hallinta arvioitiin niin 
ikään erinomaisiksi. Kaikki olivat valmiita suosittelemaan 
kurssia muille. 
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3.2 Hulivili, karjalaiset kansantanssit lapsille ja nuorille -kurssi 28.10.  
  

TAVOITTEET Tuoda uusia tansseja ryhmien käyttöön. 
 
Opettaa karjalaista perinnettä. 

TOTEUTUS Järjestettiin lapsille, nuorille ja heidän ohjaajilleen tarkoitettu 
karjalaisten tanssien Hulivili-kurssi Nokialla Nuorisokahvila Nuksussa 
28.10. Opettajana toimi FM Juha-Matti Aronen ja säestäjänä mus.yo 
Vilma Jääskeläinen. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Suomalaisen 
Kansantanssin Ystävien ja Opintokeskus Siviksen kanssa. 
 
Kurssi liittyi liiton julkaisemaan ja Juha-Matti Arosen toimittamaan 
samannimiseen oppimateriaalipakettiin. Se on osa liiton ohjaajille ja 
jäsenille tarjoamista kansantanssin koulutuksista. 

VAIKUTTAVUUS Kurssilla oli 13 osallistujaa, sekä aikuisia ohjaajia että 
lapsiharrastajia kolmesta jäsenseurasta (Nokian karjalainen 
nuorisoseura, Hyvinkään kansantanssijat, Kokemäen Karjalaseuran 
vunukat).   

PALAUTE Saadun palautteen mukaan kurssi oli erittäin onnistunut. Tansseissa 
oli paljon uutta materiaalia. Tila sopi hyvin tanssimiseen. Osallistujat 
olivat aktiivisia ja tunnelma oli hyvä. Kouluttajan opetustaito, 
asiasisällön hallinta ja oppimisilmapiiri arvioitiin erinomaisiksi.  
 
Kurssia toivottiin järjestettäväksi uudelleen muualla Suomessa.  

 

3.3 Suorasarafaani - karjalaisnaisen juhla-asu 18.–19.11. 
 

TAVOITTEET Tutustuttaa karjalaiseen perinnepukeutumiseen. 
 
Oppia perinteisiä työtapoja. 

TOTEUTUS 
 
 
 

 

Järjestestettiin perinteiseen malliin pohjautuvan karjalaisen naisen 
juhla-asun eli feresin ompelukurssi Helsingissä Allianssi-talossa 18.–
19.11. Opettajana toimi tekstiilityönopettaja Marja Toivonen.  
 
Kurssilaiset kuulivat karjalaisesta perinnepukeutumisesta ja 
kansanasuista sekä valmistivat itselleen tai perheenjäsenelleen oman 
feresin.  
 
Kurssi on yksi liiton jäsenseurojen ohjaajille ja harrastajille 
tarjottavista perinnekoulutuksista.  
 
Kurssi järjestettiin yhteistyössä Kalevalaisten Naisten Liiton ja 
Opintokeskus Siviksen kanssa.  

VAIKUTTAVUUS Kurssilla oli 8 osallistujaa Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. 
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Osallistujat olivat Karjalaisen Nuorisoliiton ja Kalevalaisten Naisten 
Liiton aktiivisia toimijoita, jotka levittävät omissa yhdistyksissään 
tietoa karjalaisesta perinnepukeutumisesta. Lisäksi kurssilla 
valmistuneita asuja on esitelty laajasti sosiaalisen median eri 
kanavissa ja kurssista julkaistiin artikkeli Karjala-lehdessä. 

PALAUTE Palautteessa kiitettiin rentoa ja välitöntä tunnelmaa, kiireettömyyttä 
ja henkilökohtaista ohjausta. Kouluttajan opetustaito, asiasisällön 
hallinta ja oppimisilmapiiri arvioitiin erinomaisiksi. Kritiikkiä tuli 
opetustilasta, joka oli tavallinen kokoustila eikä käsityöluokka. 

 

3.4 Violan tanssit -karjalaisten kansantanssien kurssi 
 

TAVOITTEET Viola Malmin opettaman kansantanssiperinteen ylläpitäminen ja 
levittäminen. 
 
Uuden ohjelmiston tarjoaminen kansantanssiryhmille. 

TOTEUTUS Järjestettiin Violan tanssit -kurssi karjalaisen tanssimestari Viola 
Malmin muistiin merkitsemistä tansseista Helsingissä Nuorisokahvila 
Clubissa 11.11.  
 
Kurssilla opittiin, kuinka karjalaiset tanssit eroavat muista tansseista. 
Kurssilaiset perehtyivät karjalaisten tanssien askelikkoihin ja 
ominaispiirteisiin. Opettajana toimi kansantanssinopettaja Sari 
Suokas ja säestäjänä muusikko Pekka Pentikäinen.  
 
Kurssi oli yksi liiton ohjaajille ja jäsenille tarjoamista kansantanssin 
koulutuksista. 
 
Kurssi järjestettiin yhteistyössä Suomalaisen Kansantanssin Ystävien 
ja Opintokeskus Siviksen kanssa. 

VAIKUTTAVUUS Karjalainen Nuorisoliitto toteutti kurssin avulla yhtä 
perustehtäväänsä, tietouden levittämistä karjalaisesta 
tanssiperinteestä. Järjestörajat ylittävällä kurssilla oli 11 ohjaajaa ja 
tanssijaa (tavoite 30) Karjalaisesta Nuorisoliitosta, Nuorisoseuroista 
ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävistä. Ohjaajat saivat tältä 
kurssilta valmiudet opettaa karjalaisia kansantansseja omille 
ryhmilleen eri puolilla maata. 

PALAUTE Osallistujapalautteessa kiitettiin lupsakkaa ja yhteisöllistä tunnelmaa 
sekä kouluttajan asiantuntemusta. Kurssin aihe, karjalaisen 
tanssiperinnön pitäminen elävänä ja siirtäminen eteenpäin, koettiin 
erittäin tärkeäksi.   
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3.5 Järjestökoulutus 
 

TAVOITTEET Tarjotaan jäsenseuroille tarpeellista ja ajankohtaista koulutusta. 

TOTEUTUS 
 

Sata pistoa perinteeseen -kesäleirillä Petäjävedellä osallistujille 
tarjottiin viestintäkoulutusta. Kaisa Nordlund koulutti valokuvien 
käyttämisestä sosiaalisessa mediassa, ja Veera Hellman luennoi 
järjestöjen mahdollisuuksista vaikuttaa.  

VAIKUTTAVUUS Koulutukseen osallistui 30 henkilöä eri puolilta Suomea. He saivat 
koulutuksesta eväät oman seuransa viestinnän parantamiseen. 

PALAUTE Koulutus koettiin tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi.  

 

3.6 Tilauskurssit 
 

TAVOITTEET Tehdää karjalaisuutta tunnetuksi. 
Tehdä Nuorisoliittoa tunnetuksi ja saada uusia jäseniä. 

TOTEUTUS 
 

Kootaan olemassa olevasta kurssitarjonnasta eri mittaisia 
kokonaisuuksia aina parin tunnin pituisesta työpajasta viikonlopun 
kestävään syventävään koulutukseen. Markkinoidaan näitä 
aktiivisesti jäsenistölle ja eri yhteisöille. 
 
Tavoitteena neljä kurssia, joissa yhteensä 40 osallistujaa. 

VAIKUTTAVUUS  

PALAUTE Toiminnanjohtajan sijaisuudesta johtuen koulutuspaketteja ei tehty 
toimintavuoden aikana. 

 

3.7 Evakkojuna ja evakkous -koulutus 
 

TAVOITTEET 
 

Lasten ja nuorten tutustuttaminen karjalaisten evakkotaipaleeseen 
omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta. 

TOTEUTUS 
 
 
 
 
 
 

Rakenna roolisi 
Järjestettiin roolipelaamisen 
peruskurssi Evakkojunaan tuleville 
elävöittäjille 11.6.  
 
Kurssilla luotiin kullekin oma 1940-
luvun identiteetti ja näyteltiin tilanne 
juna-asemalla. Kouluttajana toimi 
Kerttu Lehto Lounatar-yrityksestä.  
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Evakkotarinoiden keruu 
Kerättiin Karjala-lehden välityksellä kertomuksia evakkomatkan 
kokeneilta. Keruu tuotti 19 muistelutarinaa, joita hyödynnettiin 
Evakkojuna-tapahtumaan valmistautumisessa. Evakkojunasta 
kerrotaan kohdassa 4.9.  

VAIKUTTAVUUS Kurssilla oli 9 osallistujaa ikähaitarilla 2-60, ja se tavoitti kokonaan 
uutta yleisöä, minkä myötä saatiin uusia henkilöjäseniä. Kurssi 
myös sitoutti uusia harrastajia liiton aktiivitoimintaan. 

PALAUTE Kurssi sai kiittävää palautetta, ja se koettiin erittäin hyödylliseksi 
oman roolin rakentamisessa. “Opettajana toiminut Kerttu Lehto oli 
hurjan hyvä opettaja! Hän kertoi asiat selkeästi ja oli hyvin 
innostava ja positiivinen. Oppimisilmapiiri oli tosi hyvä myös, kaikki 
ihmiset ja heidän luomansa hahmot otettiin lämmöllä vastaan.” 

 
 
3.8 Yhteistyö koulutustoiminnassa  
 

TAVOITTEET Saada kursseille ja koulutuksiin enemmän osallistujia ja laajempaa 
markkinointia. 

TOTEUTUS 
 

Koulutukset toteutettiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa: 
kansantanssikurssit toteutettiin yhdessä Suomalaisen 
Kansantanssin Ystävien ja käsityökurssit yhdessä Kalevalaisten 
Naisten Liiton kanssa. Kesäleiri oli yhteinen Helkanuorten liiton 
kanssa.  
 
Jäsenistölle markkinoitiin muiden järjestöjen koulutustoimintaa.  

VAIKUTTAVUUS kts. kohdat 3.1, 3.2, 3.4 ja 3.5 

PALAUTE Yhteistyön lisääminen on avannut tehokkaita markkinointiväyliä ja 
tuonut koulutuksiin enemmän osallistujia. Karjalaisia perinnetaitoja 
on voitu näin levittää laajemmalle. 

 
4.  HARRASTUSTOIMINTA  

 
Liiton harrastustoiminnan tavoitteena on tarjota tietoa karjalaisesta kansantanssista ja 
perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille. Liitto tukee jäsenseuroja harrastustoiminnan 
käynnistämisessä ja sen eteenpäin viemisessä. 

 

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

TAVOITTEET Tehdä Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa tunnetuksi kansantanssi- 
ja kansanmusiikkikentällä. 
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TOTEUTUS 
 

Osallistuttiin taustajärjestäjänä 
Folklandia-risteilylle. Tuotettiin 
esiintyjäksi perinteisen kansantanssin 
konserttiin Imatran Seudun 
Karjalaisten Nestorit -ryhmä.  
 
Oltiin mukana tapahtuman 
Folkmessuilla esittelemässä liiton 
toimintaa. 

VAIKUTTAVUUS m/s Silja Europa oli loppuunmyyty aikaisempien vuosien tapaan. 
Aluksessa oli n. 2800 kansantanssin ja -musiikin ystävää. Risteilyllä 
saavutetut kontaktit olivat samaa tasoa edellisvuosien kanssa: 
konsertissa oli yleisöä noin 460 henkilöä ja messupisteellä vieraili 
noin 200 henkilöä. Lisäksi verkostoiduttiin median edustajien 
kanssa, ja toimitettiin mediatiedote risteilyn mediakansioon. 
Risteily on hyvä foorumi tavoittaa alan harrastajia ympäri Suomen 
ja tehdä liittoa tunnetuksi.   

PALAUTE Liiton myyntituotteet, kuten kansallispukukuvioiset putkihuivit, 
kävivät hyvin kaupaksi.  

 

4.2 Kalevalan päivä 28.2.  
 

TAVOITTEET Näkyvyyden saavuttaminen ja tunnettuuden lisääminen. 

TOTEUTUS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oltiin mukana Kalevalaisten Naisten Liiton yhteistyökumppanina 
Kalevalan päivän tapahtumassa Helsingin taidemuseossa 
Tennispalatsissa 28.2.  
 
Ohjelmassa oli lausuntaesityksiä, 
näytelmiä, kansanmusiikkia ja 
kädentaitojen työpajoja sekä 
koruseminaari. Nuorisoliitto tuotti 
tapahtumaan esiintyjäksi Inkerit-
lauluyhtyeen.   
 
Yleisöstä ja osallistujista monet 
olivat pukeutuneet kansallispukuun tai muinaispukuun. Yleisö 
saattoi kuvauttaa itsensä valokuvausseinän edessä.  

VAIKUTTAVUUS Illan aikana tapahtumassa vieraili noin 400 henkilöä. Karjalainen 
Nuorisoliitto tuli tutuksi Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenille sekä 
aivan tavallisille museokävijöille, joita oli paikalla runsaasti, 
ulkomaita myöten.  

PALAUTE Tapahtuma oli onnistunut esimerkki järjestöjen välisestä 
yhteistyöstä. Samankaltaisia tapahtumia pyritään järjestämään 
jatkossakin.  
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4.3 Evakkoseminaari 4.3. 
 

TAVOITTEET Osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla evakkous myös 
nuorten tietoisuuteen ja peilaamalla evakkoutta tämän päivän 
muuttoliikkeisiin. 

TOTEUTUS 
 
 

 

Järjestettiin yhdessä Evakkolapset ry:n ja Espoon työväenopiston 
kanssa Sisulla 100-vuotiaaksi -seminaari Espoossa Finnsin 
kartanossa. Seminaarin teemana oli Suomen kulttuurinen ja 
historiallinen muotoutuminen sotien ja 
maailman kriisien keskelle parhaaksi 
paikaksi asua ja elää.  
 
Seminaarissa puhuivat Espoon 
kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, 
valtioneuvos Riitta Uosukainen, 
kasvatustieteen tohtori Eeva Riutamaa, 
julkaisupäällikkö Silja Tenhunen ja 
lukiolainen Eeli Kettunen.  

VAIKUTTAVUUS 
 

Seminaarin aihe oli erittäin ajankohtainen, sillä tänäkin päivänä 
ihmiset joutuvat pakenemaan sodan olta ja siirtymään uusille sijoille. 
Oman historian tunteminen auttaa ymmärtämään paremmin tämän 
päivän tilannetta. Seminaariin osallistui paikan päällä liki 100 
henkilöä, minkä lisäksi se striimattiin Omnian opiskelijoille. 
Seminaari sai näkyvyyttä mm. Karjala-lehdessä ja sosiaalisen 
median kanavissa.  

PALAUTE Tapahtuman myötä Karjalainen Nuorisoliitto tuli tutuksi 
Evakkolapset ry:n jäsenille ja Omnian opiskelijoille.   

 
 

4.4  Kevätpäivät Porvoossa 8.4. 
 

TAVOITTEET Tuottaa monipuolinen kulttuuritapahtuma omalle jäsenistölle ja 
muille osallistujille. 
 
Aktivoida lapsia ja nuoria tekemään heidän näköisensä tapahtuma. 
 
Tarjota esiintymisfoorumi, jossa on mahdollisuus saada asian- 
tuntevaa palautetta ja nähdä muiden esityksiä. 
 
Aktivoida osallistujat luovan toiminnan pariin. 
 
Nostaa liiton tunnettuutta. 
 
Tarjota karjalaisia työpajoja porvoolaisille ja tapahtuman yleisölle. 
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TOTEUTUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Järjestettiin Kevätpäivät -kulttuuritapahtuma Porvoossa Kulttuuritalo 
Grandissa.   
 
Kansantanssiluokittelu muodosti 
tapahtuman ytimen. Ryhmät saivat 
arviointiraadilta palautteen 
esityksistään. 
Raadin muodostivat Antti Savilampi, 
Tiina Salmi ja Jarmo Romppanen.  
 
Muu ohjelma  
Työpajoissa askarreltiin virpomavitsoja ja muita pääsiäiskoristeita 
sekä opeteltiin tanssimaan humppaa Porvoon torilla.  
 
Päivän aikana järjestettiin myös Karjalaisen Nuorisoliiton 
liittokokous, jossa hyväksyttiin liiton uusia strategia vuosille  2017-
2021. 
 
Tapahtumaan saatiin talkoolaisia Pääkaupungin Karjalaisista 
Nuorista.  

VAIKUTTAVUUS Kansantanssiluokitteluun osallistui 202 henkilöä, 17 ryhmää ja 9 
seuraa (vuonna 2016: 10 ryhmää ja 5 seuraa). Tapahtuma keräsi 
osallistujia Karjalaisen Nuorisoliiton kansantanssia harrastavista 
jäsenseuroista ja myös muista kansantanssijärjestöistä. 
Luokittelutapahtuma on tärkeä vuosittainen virstanpylväs 
kansantanssin harrastajille. 

PALAUTE Tapahtuma toteutettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti yksipäiväisenä 
ja tavallista pienemmin resurssein. Järjestelyt saivat kuitenkin paljon 
kiitosta: tila oli kodikas, ruoka hyvää ja tunnelma yhteisöllinen.  

 

4.5 Sata pistoa perinteeseen -leiri 15.-18.6. 
  

TAVOITTEET 
 

Järjestöjen välinen yhteistyö. 
 
Leirikokemuksen tarjoaminen jäsenille.  

TOTEUTUS 
 

Järjestettiin yhteistyössä Helkanuorten liiton kanssa lasten ja nuorten 
perinneleiri Petäjävedellä 15.-18.6. Leirillä harjoiteltiin musiikki- ja 
tanssiesitys Suistamon perinneseuran Suistamon laulujuhlilla 17.6. 
Jyväskylässä. Leirin ohjelmassa oli lisäksi tanssikursseja, letitystä, 
huovutusta, pirtanauhojen valmistamista, tutustuminen Petäjäveden 
vanhaan kirkkoon ja vierailu Suomen käsityön museon 
kansallispukunäyttelyyn.  

VAIKUTTAVUUS Leirin osallistujamäärä 45 leiriläistä ja osallistujien ikähaarukka oli 
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laaja, ja maantieteellinen ulottuvuus ylti Helsingistä Kuhmoon. 
Karjalaisen Nuorisoliiton jäseniä ei valitettavasti saatu toivotusti 
liikkeelle uudenlaiseen kesätapahtumaan, mutta varsinkin liittojen 
välinen yhteistyö ja tietoisuus toistensa toiminnoista kehittyi paljon. 

PALAUTE Helkanuorten liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnassa on paljon 
sisällöllistä samankaltaisuutta. Liittojen toiveena on tiivistää 
yhteistyötä. Jatkossa mietitään lisää sellaisia yhteisiä toimintoja, 
jotka olisivat mielekkäitä molempien liittojen jäsenille.  

 
 
4.6   Suistamon laulujuhlat Jyväskylässä 17.6.  
 

TAVOITTEET Karjalaisen kulttuurin näkyvyyden edistäminen Keski-Suomessa. 
 
Pitäjäseura-yhteistyön ylläpitäminen.  

TOTEUTUS 
 

Tuotettiin yhteistyössä Helkanuorten liiton kanssa tanssia, 
kanteleensoittoa, laulua, runoja ja leikkejä sisältävä esitys “Sain minä 
laulun palkastani” Suistamon Perinneseuran järjestämään Suistamon 
laulujuhlat -tilaisuuteen Palokan Pelimannitalon pihamaalla 
Jyväskylässä lauantaina 17.6. Esityksen ohjasi Karjalaisen 
Nuorisoliiton puheenjohtaja, kansantanssinopettaja Outi Mulari. 

VAIKUTTAVUUS Tapahtuma oli hyvä osoitus hyvin toimivasta järjestöjen välisestä 
yhteistyöstä, pitäjäseurojen tukemisesta ja iloisesta eri sukupolvien 
välisestä yhteisestä tekemisestä. Suistamon Perinneseura ilmaisi 
kiinnostuksensa yhteistyöhön myös jatkossa.  
 
Vieraileva kansantanssinohjaaja vahvisti myös Helkanuorten liiton 
jäsenten karjalaisen tanssin osaamista ja esityksen tanssit toivat uutta 
ohjelmistoa seurojen harjoituksiin. 
 
Esityksessä oli mukana noin 40 lasta ja nuorta liittojen jäsenseuroista 
Tampereelta, Lempäälästä, Kuhmosta, Laukaasta, Porista ja 
Helsingistä. Nuorimmat esiintyjät olivat 4-vuotiaita. Myös yleisö 
otettiin mukaan tanssiin. Yleisö koostui Suistamon Perinneseuran eri 
puolilta Suomea saapuneista jäsenistä. Heitä oli paikalla n. 100 
henkeä.  

PALAUTE Suistamon Perinneseura oli äärettömän tyytyväinen esitykseen ja 
yhteistanssiin. Ohjelmanumero sai vuolaat kiitokset ja saatu hyvä 
palaute kannustaa jatkamaan liiton pitäjäseurayhteistyön kehittämistä.  

 

4.7 Europeade 26.-30.7. Turku  
 

TAVOITTEET Kansojen välisen ystävyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen.  
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 Karjalaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen osana Suomi-kuvaa.  

TOTEUTUS 
 

Euroopan suurin kansanperinnetapahtuma, Europeade, järjestettiin 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtumaan osallistui 
lähes 6500 alan harrastajaa eri puolilta Eurooppaa. Suomesta oli 
mukana 1124 osallistujaa. Europeaden ohjelmassa oli 
kansantanssinäytöksiä eri puolilla kaupunkia, humpan 
maailmanennätys, avajais- ja päätösjuhlat sekä värikäs juhlakulkue. 
Tapahtuman järjesti Turun kaupunki yhdessä kansainvälisen 
Europeade-komitean 
kanssa. 

Karjalainen Nuorisoliitto 
järjesti tapahtuman 
yhteydessä oman 
kansantanssikonsertin. 
Lisäksi liitto oli mukana 
kansantanssijärjestöjen 
yhteisessä esittelymökissä, 
jossa kerrottiin liiton 
toiminnasta ja neuvottiin, 
kuinka kansantanssia 
pääsee harrastamaan.  

VAIKUTTAVUUS Karjalaisen Nuorisoliiton kansantanssikonserttia Turun keskustassa 
Varvintorin lavalla seurasi n. 1400 henkilöä. 

Liiton jäsenseuroista tapahtumaan osallistui 131 henkilöä. 
Yhteistanssien harjoittelu toi uutta ohjemistoa jäsenseurojen 
harjoituksiin kevään ajaksi. 6500 eurooppalaisen harrastajan yhteinen 
tapahtuma toimi myös kansainvälisyyskasvatuksena kaikille 
osallistujille. 

Kansantanssijärjestöjen yhteisellä tiedotusmökillä vieraili päivittäin 
noin 100 vierasta. Mökillä päivystäneet vapaaehtoiset tekivät pr-työtä 
suomalaisen kansantanssin puolesta. Syntyi kulttuurien välisiä 
kohtaamisia. Kotimaisille vierailijoille kerrottiin muun muassa, miten 
kansantanssiharrastuksen voi aloittaa.  

Karjalainen Nuorisoliitto tuotti tapahtumaan myös ohjelmatuotannon 
vastuutalkoolaisia, jotka tapahtuman aikana hoitivat Turun keskustan 
esiitymislavojen toimintaa ja kouluttivat nuorempia talkoolaisia 
ohjelmatyöhön kuten juontotehtäviin ja lavamanagerin tehtäviin. 

PALAUTE Europeade sai kaikilta tapahtumaan osallistuneilta kiittävää palautetta. 
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4.8  Kansallispukujen tuuletuspäivä 5.8. 
 

TAVOITTEET 
 

Karjalaisten kansallispukujen ja muinaispukujen esittely suurelle 
yleisölle. 
 
Järjestöjen välinen verkostoituminen. 

TOTEUTUS 
 
 

Tiedotettiin jäsenistölle ympäri maata järjestetyistä kansallispukujen 
tuuletuspiknikeistä ja kehotettiin järjestämään tapahtuma omalla 
paikkakunnalla.  
 
Pidettiin yllä kansallispukuasiaa muutenkin läpi vuoden, ja liityttiin 
kansallispukuyhdistys Raita ry:n kannatusjäseneksi.  

VAIKUTTAVUUS Kansallispuvut saivat hyvin näkyvyyttä mediassa. Helsingissä 
Esplanadin puistossa järjestetty kansallispukutuuletus 
pukuesittelyineen pääsi Kymmenen uutisten loppukevennykseen.  

PALAUTE Kansallispukutuuletukset näkyivät valtakunnallisesti eri 
paikallislehdissä että etenkin osallistujien runsaina päivityksinä 
sosiaalisessa mediassa.  

 

4.9  Evakkojuna 26.8.  
 

TAVOITTEET 
 

Tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus kokea evakkomatkan 
tunnelma omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta, evakko- 
kysymyksen pitäminen esillä, evakkouden tekeminen tunnetuksi 
lapsille ja nuorille. 

TOTEUTUS 
 

 

Osallistuttiin yhteistyökumppanina 
Evakkojuna 2017 -tapahtuman 
järjestelyihin toteutukseen. 
Tapahtumassa 750 henkilöä matkusti 
kahden höyryveturin vetämissä 
museovaunuissa Tampereelta 
Juupajoen kautta Haapamäelle, missä 
järjestettiin suuri markkinatapahtuma.  

 

Ennen tapahtumaa talkoolaisille 
järjestettiin roolipelikoulutusta. 
Kahvilan pyörittämiseen saatiin apua 
Keuruun Martoilta ja Keuruun 
kisailijoiden yleisurheilujaostolta. 
Tapahtuman pääjärjestäjänä oli 
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Karjala-lehti yhteistyökumppaneinaan karjalaistoimijoita kuten 
Karjalainen Nuorisoliitto ja Karjalaisseurojen Tampereen piiri. 

Karjalainen Nuorisoliitto toi tapahtumaan 35 talkoolaista, jotka 
toimivat matkan ajan junaoppaina, eli auttoivat matkustajia 
käytännön asioissa, kertoivat 
matkan vaiheista ja viihdyttivät 
junassa laulaen ja soittaen. 
Lisäksi talkoolaiset järjestivät 
Haapamäen Höyryveturipuiston 
päätapahtumaan lettukahvilan ja 
hoitivat historiallisten 
höyryveturien 
seppelöintiseremonian.  

VAIKUTTAVUUS Roolipelaamisen keinoin tapahtumasta saatiin hyvin autenttisen 
tuntuinen. Evakkojunassa oli mukana paljon perheitä. Näin lapsille 
voitiin tarjota aidontuntuinen elämys itse kokemalla ja oppimalla.  

Evakkojunan matkaa, lähtöä Tampereelta, pysähdystä Juupajoella ja 
saapumista Haapamäelle oli seuraamassa ja Höyryveturipuiston 
päätapahtumaan osallistumassa yhteensä yli 8 000 ihmistä. 

Tapahtuma sai runsaasti medianäkyvyyttä ja tapahtuman valokuvia ja 
videoita jaettiin runsaasti sosiaalisessa mediassa. Junamatkaa 
tallentamassa oli lisäksi YLE:n dokumenttiryhmä.  

PALAUTE Karjalainen Nuorisoliitto sai paljon kiitosta taitavista junaoppaista. 
Innostunut keskustelu aiheesta jatkui monta viikkoa mm. Karjala-
lehden palstoilla.  

 

4.10  Karjalaiset markkinatapahtumat 
 

TAVOITTEET Karjalaisen Nuorisoliiton tunnettuuden ja näkyvyyden parantaminen. 
 
Näkyvyys karjalaisessa järjestökentässä, varainhankinta ja 
jäsenhankinta. 

TOTEUTUS 
 

Osallistuttiin karjalaisiin markkinatapahtumiin: ruokamarkkinoille, 
suku- ja pitäjämarkkinoille ja Pääsky ry:n joulumyyjäisiin. Tilaisuuksien 
yhteydessä esiteltiin Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa, myytiin 
tuotteita ja markkinoitiin jäsenyyttä.  

VAIKUTTAVUUS Markkinoilla liiton myyntipöydän luona keskusteltiin noin 400 henkilön 
kanssa. Karjalaisessa yhteisössä arvostettiin Nuorisoliiton näkymistä ja 
läsnäoloa karjalaisissa tapahtumissa. Markkinoilla keskustelun 
aloittaminen on helppoa, ja myyntityön lisäksi liiton toiminnasta ja 
arvoista kertominen on luontevaa. 
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PALAUTE Nuorisoliiton tuotteet saivat paljon positiivista palautetta, ja esimerkiksi 
pari vuotta sitten julkaistu Matka Karjalaan -lautapeli oli yhä suosittu.  

 

4.11  Yhteistyö harrastustoiminnassa 
 

TAVOITTEET Olla mukana järjestämässä järjestöjen yhteistä kansantanssin 
ohjaajakoulutusta. 

  
Olla mukana kehittämässä tiiviimpää yhteistyötä kansantanssi- 
järjestöjen välillä. 

TOTEUTUS 
 
 

Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Helkanuorten liiton, Kalevalaisten 
Naisten Liiton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien kanssa.  
 
Tapahtumien kohdalla tehtiin yhteistyötä Kalevalaisten Naisten Liiton, 
Evakkolapset ry:n, Suistamon Perinneseuran, Wiipuri-yhdistyksen ja 
muiden perinnetoimijoiden kanssa.  
 
Osallistuttiin kansantanssijärjestöjen välisen Kansantanssin Yhteisen 
Toimikunnan (KYT) ja Kansanmusiikin ja Kansantanssin 
Edistämiskeskuksen (KEK) työskentelyyn. Markkinoitiin järjestöjen 
yhteistä ohjaajakoulutusta aktiivisesti omalle jäsenistölle. 

VAIKUTTAVUUS Yhdessä tekemällä ja voimat yhdistämällä saadaan 
kansantanssikentälle enemmän näkyvyyttä. Toimintavuoden aikana 
suunniteltiin, kuinka alan näkyvyyttä voitaisiin parantaa. Yhteiset 
koulutukset ovat kaikkien etu ja kurssit saadaan paremmin 
toteutumaan kun niitä markkinoidaan yhdessä.  
 
Kts. kohdat 4.1, 4.3 - 4.9. 

PALAUTE Yhteiset tiedotus- ja markkinointitoimet on koettu hyviksi, ja niitä 
jatketaan. Yhteinen koulutustoiminta on vielä melko uutta mutta 
ehdottomasti oikea suunta tulevaisuudessa.  

 
 
 
5.  KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Kansainvälisyyskasvatus on osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla muun 
maalaisiin saman alan harrastajiin, lapset ja nuoret oppivat hyväksyntää, avoimuutta ja paljon 
toistensa kulttuureista. 
 

5.1  Esiintymismatkat 
 

TAVOITTEET Tarjota ryhmille kansainvälisiä esiintymiskokemuksia. 
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Tarjota karjalaista kansantanssia kansainvälisiin tapahtumiin. 

TOTEUTUS 
 

Tiedotettiin Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen 
välittämistä matkoista ja autettiin ryhmiä ystäväryhmävierailujen 
järjestämisessä.  

VAIKUTTAVUUS  

PALAUTE Liiton jäsenseuroista ei lähtenyt ryhmiä esiintymis- tai 
ystäväryhmämatkoille toimintavuoden aikana.  

 

5.2 BARNLEK 6.-9.7. Klaksvik, Färsaaret 
 

TAVOITTEET Karjalaisen lastenkulttuurin tunnetuksi tekeminen ulkomailla. 
 
Tarjota harrastajille kansainvälisyyskokemuksia. 

TOTEUTUS 
 

Lasten pohjoismainen kansantanssitapahtuma, BARNLEK, järjestettiin 
tänä vuonna Färsaarilla. Tapahtumassa oli 550 osallistujaa, joista 160 
oli Suomesta. Suurin osa osallistujista oli 7-17 -vuotiaita. Tapahtuman 
ohjelma oli suurelta osin nuorten itsensä suunnittelemaa.  
 
Suomalaisten yhteistanssiesityksessä oli huomioitu Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhla.  
 
Karjalaisesta Nuorisoliitosta oli mukana 34 osallistujaa Pääkaupungin 
Karjalaisista Nuorista ja Haminan seudun Karjalaseurasta iältään 11-17 
vuotta. 

VAIKUTTAVUUS Suuri pohjoismainen tapahtuma oli valtava elämys lapsille ja nuorille. 
He pääsivät tutustumaan Färsaarten luontoon ja kulttuuriin, ja samalla 
solmittiin ystävyyssuhteita muiden Pohjoismaiden edustajien kanssa. 
Matkalla tehtiin myös tunnetuksi karjalaisia kansantansseja, joita 
opetettiin tapahtuman osallistujille. 

PALAUTE Osallistujapalaute oli positiivista. Välimatkat olivat lyhyitä, ruoka oli 
hyvää, hienosti järjestetyt retket tarjosivat elämyksiä, ja uimahalli oli 
käytössä maksutta.  

 

5.3 Kulttuurimatka Karjalaan 8.-10.9. 
 

TAVOITTEET Tutustua luovutetun Karjalan alueen historiaan ja nykypäivään sekä 
karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin.  

TOTEUTUS 
 

Järjestettiin kulttuurimatka luovutetun Karjalan alueelle. Matkan 
teemana oli ortodoksisuuden vaikutus karjalaiseen kulttuuriin. Matkan 
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pääkohde oli Konevitsan luostarisaari Laatokalla, jonka toimintaan 
tutustuttiin Konevitsan ystävät ry:n puheenjohtajan Heikki Jääskeläisen 
opastuksella. Matkalla tutustuttiin myös Käkisalmeen, Sakkolaan ja 
Viipuriin.  

VAIKUTTAVUUS Matkalla oli 34 osallistujaa, joista 4 oli ensikertalaisia. Vuonna 2016 oli 
33 osallistujaa, joista 3 ensikertalaisia. Matkalla oli mukana eri puolilta 
Suomea useiden eri yhdistysten aktiiveja, jotka voivat hyödyntää 
omassa harrastustoiminnassaan matkalla opittuja asioita.  

PALAUTE Palautteessa matkaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Matka vastasi 
odotuksia, ja kaikki olivat valmiita lähtemään vastaavalle matkalle 
uudestaan. Matkan teemaksi valittu ortodoksisuus koettiin 
kiinnostavaksi aiheeksi  

 
6.  HANKKEET 
 

6.1  Sata pistoa perinteeseen 
 

TAVOITTEET 
 

Karjalaisen lastenperinteen tekeminen tunnetuksi koko maassa. 
 
Järjestöjen välinen yhteistyö. 

TOTEUTUS 
 
. 

Osana Suomi 100 vuotta -ohjelmaa toteutettiin yhteistyössä 
Helkanuorten liiton kanssa Sata pistoa perinteeseen -hanke.  
 
Hankkeen aikana kerättiin sata suomalaisen lastenkulttuurin elementtiä 
viimeisten sadan vuoden ajalta. Ne julkaistiin sivustolla 
www.100pistoa.fi, jonka toteuttamista varten saatiin apuraha Alfred 
Kordelinin säätiöltä.  
 
Kerätystä materiaalista tehtiin vuoden lopussa kooste, josta löytyy 
ideoita ja ohjeita lapsille, harrastusryhmien ohjaajille, opettajille ja 
vanhemmille. 
 
Helkanuorten liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton yhteinen lasten ja 
nuorten kesäleiri järjestettiin Petäjävedellä 15.-18.6.2017. Kts. kohdat 
4.5 ja 4.6. 

VAIKUTTAVUUS 100pistoa.fi -sivustolla oli vuoden aikana 2031 käyntiä ja 1557 eri 
kävijää. Kaikkiaan eri sivut saivat vuoden aikana 5245 katselukertaa.  

PALAUTE Erityisesti vuotuisperinteitä (laskiainen, virpominen, kekri, joulu) 
koskevat artikkelit saivat paljon jakoja sosiaalisessa mediassa. Myös 
vanhojen perinneleikkien ohjeet herättivät kiinnostusta. 

http://www.100pistoa.fi/
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7.  MATERIAALIPALVELUT  
 

TAVOITTEET Varainhankinnan kasvattaminen. 
 
Karjalaiseen kulttuuriin liittyvän materiaalin julkaiseminen. 
 
Modernien ja raikkaiden karjalaistuotteiden tuominen markkinoille.  

TOTEUTUS 
 

Varsinainen toiminta 

Julkaisutoiminnalla toteutetaan liiton perustoimintaa tuottamalla uusia 
karjalaisen kansantanssin materiaaleja. 

Tuotettiin kansantanssiryhmien käyttöön kansantanssin vuosiohjelma 
2018. Paketti sisältää vuoden 2018 tapahtumien, Sukujuhlat - 
Suguvastavundu ja Barnlek, yhteistanssien ohjeet, nuotit ja musiikit. 

Markkinoitiin lapsille sopivien kansantanssien Hulivili -
oppimateriaalipakettia, joka julkaistiin tammikuussa 2018. 

Jatkettiin karjalaisten piirakoiden historiaa käsittelevän tietokirjan 
työstämistä FT Pirkko Sallinen-Gimpln kanssa ja haettiin rahoitusta 
teoksen kuvitusta ja taittoa varten. Teos ilmestyy rahoituksen 
varmistuttua.  

Varainhankinta 

Tuotettiin kaksi uutta karjalaiseen pukuperinteeseen pohjautuvia 
putkihuivia, joiden esikuvana ovat Koiviston ja Viipurin kansallispuvut.  

Tuotteita myytiin postimyyntinä ja tapahtumien, myyjäisten ja 
messujen yhteydessä.  

VAIKUTTAVUUS Kansantanssin vuosiohjelmaa on myyty omien jäsenseurojen lisäksi 
myös Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja Kansantanssinuorten 
Liiton jäsenille. Ohjelmaa tullaan harjoittelemaan eri puolilla maata 
lukuisten ryhmien toimesta heidän valmistautuessaan kesän 2018 
tapahtumiin. 

PALAUTE Uudet karjalaistuotteet ovat saaneet yleisöltä kiinnostuneen 
vastaanoton, ja tuotemyynnillä on merkittävä rooli omassa 
varainhankinnassa. 

Myyntituotteiden menekki oli lähes 4000 euroa pienempi. Uudet 
putkihuivit eivät myyneet niin hyvin kuin edelliset.  

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 

TAVOITTEET Karjalaisen Nuorisoliiton ja karjalaisuuden tunnettuuden ja näkyvyyden 
lisääminen. 
 
Tapahtumista ja koulutuksista tiedottaminen. 
 
Tuotemyynnin edistäminen.  
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TOTEUTUS 
 

Viestinnän pääkanava on verkkosivu osoitteessa 
www.karjalainennuorisoliitto.fi.  

Jäsenistölle lähetettiin kuukausittain ilmestyvä uutiskirje. Uutiskirjeen 
avasi keskimäärin 46,2% vastaanottajista.  

Tiedottamista täydennettiin sosiaalisen median avulla. Facebook-sivulla 
oli 701 tykkääjää (590 vuonna 2016), Twitterissä 71 seuraajaa (51 
vuonna 2016) ja Instagramissa 268 seuraajaa (180 vuonna 2016).  

Karjalaisyhteisön tavoittamiseksi julkaistiin joka kuukausi Karjala-
lehdessä liiton toiminnasta kertova oma sivu. Sivua käytettiin 
tapahtumista koulutusten ja tuotteiden markkinointiin sekä 
tapahtumista tiedottamiseen.  

Tiedotusyhteistyötä tehtiin mm. Suomalaisen Kansantanssin 
Ystävien Tanhuviesti-lehden ja Helkanuorten liiton kanssa. 

VAIKUTTAVUUS Viestinnän avulla on tavoitettu huomattavasti enemmän ihmisiä kuin 
liitolla on jäseniä. Erityisesti sosiaalisen median kautta pystytään 
tavoittamaan karjalaisuudesta kiinnostuneita. Sen merkitys on 
kasvanut vuosi vuodelta. Perinteisen median puolella Karjala-lehti 
tavoittaa hyvin karjalaisen yhteisön jäseniä.  

Verkkosivuilla oli vuoden aikana 36 344 käyntiä (40 000 käyntiä 
vuonna 2016).  

Sähköisen uutiskirjeen tilaajia oli 380 (346 vuonna 2016) hlöä. 

Vertailu vuoteen 2016: 
Facebook +11 hlöä 
Twitter + 20 hlöä 
Instagram + 88 hlöä 

Karjala-lehden levikki on 7000.  

PALAUTE Kurssien ja matkojen palautteissa korostuu sosiaalisen median rooli. 
Osallistujat ovat useimmiten saaneet tiedon koulutuksesta sosiaalisen 
median välityksellä. 

9.  NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ  
 
Jäsenistöä palveltiin jakamalla jäsenseurojen välillä hyväksi todettuja toimintaideoita ja -
käytäntöjä, osaamista ja osaajia. Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä sekä kulttuuri- ja 
kansantanssijärjestöjen kanssa lisääntyi vuoden aikana. Palveluita kehitettiin ja tiedotus- ja 
koulutusyhteistyötä tiivistettiin. Vuoden aktiiviseksi seuraksi valittiin Pääkaupungin Karjalaiset 
Nuoret. Kunniamaininnan saivat Haminan Karjalaiset Nuoret. Vuoden ohjaajaksi valittiin Janne 
Pöyhönen Ahjolan Tanhuajista Tampereelta ja vuoden ryhmäksi Nokian karjalaisen 
nuorisoseuran Viuhakka.  
 
Jäsenmäärä 31.12.2017 

alle 7 v. 271 hlöä 
7-14 v.  574 hlöä 

http://www.karjalainennuorisoliitto.fi/
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15-28 v. 601 hlöä 
yli 28 v. 1064 hlöä 
 

yhteensä 2510 hlöä 

10.  HALLINTO 

10.1 Toimisto ja henkilöstö 
Liiton toimisto muutti vuoden 2017 alussa uusiin toimitiloihin Kalevala kartanoon 
Helsingin Pitäjänmäkeen. Liiton palveluksessa olivat toiminnanjohtaja ja 
kulttuurituottaja. Toiminnanjohtaja Hilu Toivonen-Alastalo oli toimivapaalla 15.9.2017 
saakka, sijaisena toimi Susanna Salokannel. Kirjanpitopalvelut ostettiin Suomen 
Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta.  
 

10.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta 
Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Kevätpäivien yhteydessä Porvoossa 8.4. 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa, joista viisi sähköisesti. Työvaliokunnalla ei ollut 
tarvetta kokoontua kertaakaan. 

10.3 Työryhmät 
Vuonna 2017 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin työryhmä, kansantanssityöryhmä, 
matkatyöryhmä ja strategiatyötyhmä. Lisäksi käytössä oli erilaisia sähköisiä 
ideointiryhmiä. 
 

11.  TALOUS  
 

Taloutta rasittivat oman suurtapahtuman puuttuminen ja toimitilojen muutto. Yhteisesti 
järjestettyjen tapahtumien varjopuolena oli tuottojen jakautuminen usealle toimijalle. 
Tilinpäätös näyttää -21 304,39 tulosta. 
 
12. YHTEISTYÖ  
 

Järjestöjen välistä yhteistyötä tehtiin Helkanuorten liiton, Kalevalaisten Naisten Liiton, 
Evakkolapset ry:n, Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n, Suistamon 
Perinneseuran ja Wiipuri-yhdistyksen kanssa. Viestintäyhteistyökumppanina oli Karjala-lehti.  
 

12.1 Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä 
Karjalais-, pitäjä- ja sukuseuroihin lähetettiin tiedotteita liiton toiminnasta. Muiden 
karjalaistoimijoiden toiminnasta tiedotettiin omissa sähköisissä kanavissa. 
 

12.2 Jäsenyydet 
Liitto on Karjalan Liiton, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin, Opintokeskus Siviksen, 
Nordlekin ja Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen jäsen. 

 
Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 7.4.2018 
 

 
 

Outi Mulari        Hilu Toivonen-Alastalo 
puheenjohtaja      toiminnanjohtaja 
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LIITE 
 
TOIMINTAKALENTERI 2017 
 
 SS=Susanna Salokannel, LR=Leena Rintala, OM=Outi Mulari, HT-A Hilu Toivonen-Alastalo 
 

pvm mitä sidosryhmä kuka 

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

kansantanssi- ja musiikkiväki SS, LR, OM 

17.1. Vierailu Museoliittoon, Hki  LR 

20.1. Uuden toimiston avajaiset 
Pitäjänmäessä, Hki 

luottamushenkilöt, jäsenet SS, LR, OM 

21.1. Kiilaferesikurssi Helsingissä jäsenseurojen ohjaajat ja muut 
kiinnostuneet 

OM 

21.1. Matka Karjalaan –pelin 
esittely Matkamessuilla 
Helsingissä 

karjalaisuudesta kiinnostuneet 
messuvieraat 

LR 

24.1. Opintokeskus Sivis: 
Kansainvälisen toiminnan 
aamukahvi, Hki 

muut jäsenjärjestöjen työntekijät LR 

11.2. Wiipuri-Yhdistys: 
Kirjailijavieraana Anna 
Kortelainen, Hki 

Wiipuri-Yhdistyksen jäsenet, Viipurista 
kiinnostuneet 

LR 

28.2. Kalevalan päivän 
tapahtuma, Hki 

Kalevalaisen Naisten liiton jäsenet, 
perinteestä kiinnostuneet osallistujat 

SS, LR 

1.3. OKM järjestöseminaari, Hki muiden nuorisojärjestöjen 
toiminnanjohtajat/pääsihteerit 

SS 

3.3. Evakkoseminaari, Espoo Evakkolapset ry:n jäsenistö, 
evakkoudesta kiinnostuneet 

SS, LR 

18.3. Hallituksen kokous, Hki  SS, OM 

21.3. Sukujuhlat-palaveri, Hki sisarliittojen luottamushenkilöt SS, OM, LR 

24.3. Opintokeskus Sivis: 
Viestintätapaaminen, Hki 

Siviksen jäsenjärjestöjen tiedottajat LR 

30.3. Evakkojuna-palaveri 
Haapamäellä 

Evakkojuna-tapahtuman 
vastuuhenkilöt 

OM 

8.4. Kevätpäivät Porvoossa Jäsenseurojen 
kansantanssiharrastajat ja ohjaajat 

SS, OM, LR 

10.4. Matkatyöryhmän kokous, 
Hki 

 LR 
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19.4. OKM: avustusselvityksen 
infotilaisuus, Hki 

Nuorisojärjestöjen toiminnanjohtajat/ 
pääsihteerit 

LR 

19.4. Kansantanssin yhteinen 
koulutustmk, Hki 

Kansantanssijärjestöjen työntekijät SS 

4.5. OKM vierailu, Hki  SS 

8.5. Barnlek-kokous, Hki Kansantanssijärjestöjen 
työntekijät/kansantanssi-vastaavat 

SS 

13.5. Hallituksen kokous, Hki  SS 

8.6. Vapaaehtoistoiminnan 
infotilaisuus Eduskunnassa 

järjestöjen työntekijät LR 

9.6. Kevätpäiväkokous, Hki tapahtuman järjestämisestä vastaavat LR 

11.6. Roolipelikurssi, Hki Jäsenet ja evakkoudesta 
kiinnostuneet 

SS, LR 

13.6. Työhyvinvointi tulevai-
suuden järjestöissä, Hki  

Järjestötyöntekijät LR 

14.6. Sukujuhlat-kokous, Hki tapahtuman järjestämisestä vastaavat SS 

15.-18.6. 100 pistoa perinteeseen –
kesäleiri, Petäjävesi 

Helkojen ja Nuorisoliiton jäsenet OM 

17.6. Suistamon laulujuhlat, Jkl Suistamon pitäjäseuran jäsenet  OM 

19.6. Matkatyöryhmän kokous, 
Hki 

 LR 

30.6. Vierailu Lottamuseoon, 
Tuusula 

 SS, LR 

26.-30.7. Europeade, Turku kansanperinneharrastajat eri puolilta 
Eurooppaa 

SS, OM 

27.7. Karjalainen kansantanssi-
konsertti, Turku 

kansanperinneharrastajat eri puolilta 
Eurooppaa 

SS, OM 

18.8. Sitra: Kovaa osaamista –
julkistamistilaisuus, Hki 

 LR 

21.8. Matkatyöryhmän kokous, 
Hki 

 LR 

26.8. Evakkojuna, Tre-Juupajoki- 
Haapavesi 

Evakkoudesta ja karjalaisuudesta 
kiinnostuneet, evakot, evakoiden 
jälkeläiset 

SS, OM, LR 

28.8.-3.9. Pedal for peace –
rauhanpyöräily 
Ahvenanmaalla 

kansainväliset rauhantyöstä 
kiinnostuneet 

LR 
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8.-10.9. Kulttuurimatka Karjalaan, 
Konevitsa, Käkisalmi, 
Sakkola, Viipuri 

Karjalaista ja karjalaisuudesta 
kiinnostuneet jäsenet ja muut 

OM 

11.9. Viipuri-videon kuvaukset, 
Hki 

 OM, LR, 
HT-A 

16.9. Toiminnan suunnittelupäivä 
ja hallituksen kokous, Hki 

hallituksen ja työryhmien jäsenet SS, OM, 
LR, HT-A 

19.9. Veikkauksen viestintäpäivä, 
Hki 

järjestöjen viestintävastaavat LR 

28.9. Allianssi: 
Viestintätapaaminen, Hki 

järjestöjen viestinnästä vastaavat LR 

29.9. Museovirasto: Aineettoman 
kulttuuriperinnön 
rinkikokous, Hki 

kansanmusiikki-, kansantanssi- ja 
perinnetoimijoita eri järjestöistä ja 
organisaatioista 

HT-A 

29.9. Kansanmusiikin ja 
Kansantanssin 
Edistämiskeskuksen 
syyskokous, Hki 

Edistämiskeskuksen jäsenjärjestöjen 
edustajat 

HT-A 

7.10. Kansallispuvun juhlapäivä 
Kansallipukukeskuksessa 
Jyväskylässä 

Kansallispukuharrastajat ja 
ammattilaiset, kansallispuvuista 
kiinnostuneet 

HT-A, OM 

11.10. Matkatyöryhmän kokous, 
Hki 

 LR 

12.10. Kansanmuusiikin ja 
Kansantanssin 
Edistämiskeskus, 
hallituksen kokous, Hki 

 HT-A 

28.10. Hulivili –kurssi, Nokia jäsenseurojen kansantanssin ohjaajat 
ja harrastajat sekä muut karjalaisista 
kansantansseista kiinnostuneet 

 

31.10. Opintokeskus Sivis: 
Viestintätapaaminen, Hki 

Siviksen jäsenjärjestöjen viestinnästä 
vastaavat 

LR 

1.11. Kansanmuusiikin ja 
Kansantanssin 
Edistämiskeskus, 
hallituksen kokous, Hki 

 HT-A 

7.11. Muolaa-seminaari, Hki Muolaalaisten jälkeläiset LR 

8.11. Sukujuhlat-palaveri, Hki tapahtuman järjestelyistä vastaavat LR, HT-A 

9.11. ’Tomuta’ –hankepalaveri, Taito-liiton, Kansanmusiikin ja LR, HT-A 
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Museovirasto, Hki Kansantanssin Edistämiskeskuksen ja 
museoviraston edustajat 

11.11. Violan tanssit, Hki jäsenseurojen kansantanssiohjaajat ja 
harrastajat sekä muut karjalaisesta 
kansantanssista kiinnostuneet 

 

15.11.  ‘Tomuta’ –
hanketapaaminen, Hki 

Taito-liiton, Kansanmusiikin ja 
Kansantanssin Edistämiskeskuksen 
edustajat 

HT-A 

18.-
19.11. 

Feresikurssi, Hki jäsenseurojen ohjaajat, jäsenet ja 
muut kiinnostuneet 

 

18.11. Pitäjä- ja sukumarkkinat, 
Karjalatalo, Hki 

karjalaisista tuotteista kiinnostuneet LR 

23.11. Allianssi: 
Juhlaseminaari, Hki 

Allianssin jäsenjärjestöjen edustajat, 
nuorisotyöstä kiinnostuneet 

HT-A 

23.11. Allianssin syyskokous, Hki Allianssin jäsenjärjestöjen eudstajat LR, HT-A 

26.11. Pääskyn joulumyyjäiset, 
Karjalatalo, Hki 

karjalaisista tuotteista kiinnostuneet LR 

11.12. Kevätpäiväpalaveri, Tre  HT-A 

12.12. Vierailu Mariankodin 
Karjala-kerhossa, Hki 

Mariakodissa asuvat evakot LR, HT-A 

13.12. Allianssin joulupuuro, Hki Allianssin ja sen jäsenjärjestöjen 
työntekijät ja vapaaehtoiset 

LR, HT-A 

 
 
 
 


