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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2013  

 

 

1.  YLEISTÄ 

 

Vuoden 2013 teemana oli musiikki. Teeman puitteissa nostettiin esiin jäsenseurojen musiikkitoimintaa ja tuettiin elävän musiikin käyttöä tanssiryhmissä ja esityksissä. 

Teema otettiin huomioon myös tapahtumissa ja koulutustoiminnassa. 

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

ehdotuksia kuunneltiin ja nuoria otettiin mukaan tapahtumien ja koulutusten suunnitteluun entistä enemmän. Sosiaalisen median kautta käytiin keskusteluja nuorten 

kanssa ja sitä kautta he pääsivät myös vaikuttamaan.  

Ylisukupolvinen kulttuurityö on ollut tärkeänä teemana. Sukupuu-projektia jatkettiin jo valmistuneen materiaalin levittämisellä. Kesäkuussa julkaistiin Vunukkakirja, 

karjalainen vauvakirja.  
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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. 

 Karjalaisuus ja karjalainen perinne näkyivät kaikissa Nuorisoliiton järjestämissä tapahtumissa. 

 Tuotteistettiin ja välitettiin alueellisia kursseja karjalaisesta kulttuurista ja lasten kerhotoiminnan 

ohjaamisesta. 

 Osallistuttiin Folklandia-risteilylle 11.–12.1. pitämällä info- ja tuotemyyntitiskiä Folkmessuilla ja 

tuottamalla risteilylle esiintyvä ryhmä. Ks. 4.1. 
 Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma järjestettiin Haminassa 26.–28.4. Ks. 4.2. 

 Koulutustoiminnasta kohdassa 3. 

 Oltiin mukana järjestämässä Karjalaisia kesäjuhlia Porissa 14.–16.6. Vastattiin yhdessä paikallisen 

nuorisotoimikunnan kanssa juhlien lasten ja nuorten ohjelmasta. 

 Huomioitiin lasten ja nuorten parissa toimivat ohjaajat järjestämällä tanhuohjaajan peruskurssi.  

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

ja Valamoon sekä karjalaisen kulttuurin seminaari.  
 Markkinoitiin sukututkimusta ja omien juurien tuntemista edistävää Sukupuu-hanketta laajasti 

lasten ja nuorten parissa toimiville.  

 Tuotettiin em. hankkeen puitteissa Vunukkakirja perheiden ja pienten lasten käyttöön. 

 

2.2.  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen kansantanssin asiantuntija 

   

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tehdä karjalainen kansantanssiperinne tunnetuksi.  

 
Korostaa karjalaisten kansantanssien 

asiantuntijaroolia. 

 Jatkettiin materiaalin tuottamista Nuorisoliiton www-sivuilla olevaan karjalaisen kansantanssin 

sähköiseen tietopankkiin.  

 Kartoitettiin ennen julkaisemattomia karjalaisia kansantansseja.  

 Jatkettiin Viola Malmin perinteiden vaalimista pitämällä yllä ohjaajakontakteja Petroskoihin. 

 Järjestettiin lapsille soveltuvien karjalaisten kansantanssien kurssi 15.–17.11. 

 Nostettiin omaa julkisuuskuvaa tiedottamalla asiantuntijuudesta.  

 Välitettiin kouluttajia ja annettiin asiantuntija-apua sekä jäsenseuroille että ulkopuolisille tahoille. 

 Järjestettiin korkeatasoista kaikille avointa kurssitoimintaa. 

 Jatkettiin vanhojen kansantanssin vuosiohjelmien ja niiden musiikkien digitointia. 

 Aloitettiin digimuotoisten audio- ja videomateriaalien luettelointi www-sivuille niiden käyttöön 

saattamisen helpottamiseksi.  
 Tiedotettiin saatavilla olevasta materiaalista yhteistyötahoja ja muita viiteryhmiä. 

 Tiivistettiin yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen kanssa. 

 Tuettiin jäsenseurojen toimintaa koulutuksella, materiaalituotannolla sekä tarjoamalla 

esiintymismahdollisuuksia. 

 Tuotettiin kansantanssin vuosiohjelma, joka sisältää materiaalia kaikenikäisille tanssijoille. 
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2.3.  Karjalaisen Nuorisoliiton palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tuottaa jäsenten tarpeita vastaavia palveluja. 

 
Kehittää uusia palveluita eri kohderyhmille. 

 
Kasvattaa liiton jäsenmäärää. 

 

 Arvioitiin toiminnansuunnittelun yhteydessä liiton palvelutarjontaa tavoitteena vastata palveluilla 

jäsenistön tarpeisiin. 

 Tuotteistettiin perinneosaaminen, kuten materiaalituotanto ja tilauskurssit, ja markkinoitiin niitä 

aktiivisesti karjalaisuudesta kiinnostuneille tahoille.  
 Toimittiin aktiivisesti uusien jäsenten saamiseksi. 

 Pidettiin säännöllisesti yhteyttä jäsenseuroihin.  

 Tiivistettiin ja monipuolistettiin yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, kulttuuritoimijoiden ja 

karjalaisen yhteisön toimijoiden kanssa. 

 

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. 
 

 Tuotettiin kuukausittain oma teemasivu ja kolumni Karjala-lehteen. Kolumnisteina toimivat eri-

ikäiset ja -taustaiset vaikuttajat jäsenistöstämme.  

 Uutiskirje ilmestyi kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta.  

 Www-sivut uudistettiin ja siirrettiin uudelle palvelimelle käytettävyyden lisäämiseksi ja 

päivittämisen helpottamiseksi toukokuun puolivälistä alkaen. Facebookia ja www-sivuja 
päivitettiin säännöllisesti. 

 Tehtiin aktiivista tiedotusyhteistyötä mm. Nuorisoseurojen kuukausittaisen Tanssitiedotteen, 

Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskuksen kanssa. 
 Tapahtumien osalta tehtiin aktiivista yhteistyötä paikallisten tiedotusvälineiden ja paikallisten 

toimijoiden kanssa. 

 Tiedotettiin laajasti ja myös yhteistyökumppaneita hyödyntäen liiton toiminnasta ja 

kurssitarjonnasta. 
 Etsittiin aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. 

 Tehtiin aktiivista yhteistyötä muiden kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen kanssa. 

 Sukupuu-materiaalia markkinoitiin laajasti lasten parissa työskenteleville ja karjalaiselle 

järjestökentälle. Materiaalia kehitetään edelleen ja päivitetään hankkeeseen liittyvää Facebook-

sivua. 

 Hyödynnettiin sosiaalista mediaa tunnettuuden lisäämisessä sekä toiminnasta ja tarjonnasta 

tiedottamisessa. 
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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 on huomioitu myös musiikki-teema. 

3.1  Ohjaajakoulutus 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Päivittää ohjaajakoulutuksen 
materiaalit ja sisältö. 

 
Kouluttaa uusia ohjaajia. 

 
 

Olla mukana järjestämässä 

järjestöjen yhteistä 
ohjaajakoulutusta. 

Järjestettiin 10.3. Kansantanssiohjaajan starttikurssi Karjalatalolla.  Osallistujia oli 14 henkilöä, pääosin muista 
järjestöistä. Kouluttajana toimi kansantanssinopettaja (amk) Anna Oja. Palaute oli kiittävää ja kurssi koettiin tarpeelliseksi. 

Anna Oja päivitti ohjaajakoulutuksen sisällön ja materiaalit vastaamaan tämän päivän koulutuskysyntää. 
 

Toiminnanjohtaja osallistui kaikkien kansantanssijärjestöjen Kansantanssin Yhteisen Toimikunnan (KYT) työskentelyyn. 
Markkinoitiin yhteistä ohjaajakoulutusta aktiivisesti omalle jäsenistölle. 

 

Vastattiin em. koulutuksen Karjalainen tanssiperinne -kurssin järjestämisestä ja materiaalituotannosta. 

3.2  Ohjelmistokurssi 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tarjota 

kansantanssimateriaalia  

ohjaajille ja ryhmien käyttöön. 
 

Tarjota mahdollisuus ohjaajien 
tapaamiseen. 

Järjestettiin 12.10. kansantanssin Ohjelmistokurssi, jossa opeteltiin Lappeenrannan kesäjuhlien 2014 kansantanssin 

vuosiohjelma sekä BARNLEK 2014 -tapahtuman suomalaisten osallistujien tanssit. Paikalla oli 26 kurssilaista. Kouluttajina 

toimivat Rami Meling ja Erja Askolin. Kurssi toteutettiin yhteistyössä muiden kansantanssialan järjestöjen kanssa. 
Kurssipalaute oli kiittävää. 

 
Kurssin yhteydessä pidettiin ohjaajapalaveri. 

 

3.3  Kansantanssin erikoiskurssit 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Rajantakaisen Karjalan 

tanssiperinteeseen 
tutustuminen. 

 
Tarjota uutta julkaisematonta 

materiaalia tanssiryhmien 

Järjestettiin 15.–17.11. Karjalaisten kansantanssien kurssi teemana rajantakaisen Karjalan lasten ja nuorten tanssit. 

Kurssi oli osa järjestöjen yhteistä ohjaajakoulutusta. Kouluttajana toimi Boris Shustov Petroskoista. Osallistujia oli 13 
henkilöä. Kurssi toteutettiin osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmasta saadulla 

avustuksella. 
 

Markkinoitiin muiden järjestöjen erikoiskursseja omalle jäsenistölle koulutustarjonnan monipuolistamiseksi. 



 
Karjalainen Nuorisoliitto, toimintakertomus 2013  8 

käyttöön. 

 
Tarjota virikkeitä ohjaajille. 

 

 

3.4  Perinnekurssit 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Edistää karjalaista 
kulttuuriperinnetietoutta. 

 

Lapsille ja nuorille järjestettiin perinnetyöpajoja tapahtumissa. (Ks. Kevätpäivät 4.2, Karjalaiset Kesäjuhlat 4.3). Osa 
työpajojen aiheista liittyi vuoden teeman mukaisesti musiikkiin. 

3.5  Tilauskurssit 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tehdä liiton aiemmin 
järjestämistä perinnekursseista 

alueellisesti monistettavia ja 
laajemmin jäsenistöä 

palvelevia tilauskursseja. 

 

Tuotettiin kurssikortit saatavilla olevista perinne- ja toimintakursseista niiden markkinoinnin ja hyödyntämisen 
helpottamiseksi.  

 
Järjestettiin alkuvuodesta tilauksesta kaksi Kiilaferesikurssia (Nokialla 8 osallistujaa ja Helsingissä 12 osallistujaa). Samoin 

jäsenten aloitteesta järjestettiin Piirakkakurssi (12 osallistujaa) Karjalatalolla. Pääosa kurssin osallistujista oli ei-jäseniä. 

Kurssista koottiin Tilauskurssipaketti. 
 

Kiilaferesikursseilla opettajana toimi käsityönopettaja Marja Toivonen ja Piirakkakurssilla piirakkamestari Saara Pöyri. 
Molempien kurssien palautteet olivat kiittäviä, erityisesti opettajia kehuttiin. 

 
Järjestettiin Hygieniapassikoulutus ja -tentti jäseniltä tulleen toiveen mukaisesti. Kouluttajana oli Tuuli Ahde ja 

osallistujia neljä henkilöä. Koulutus oli tehokas ja kaikki suorittivat sen hyväksytysti läpi.  

 
Myös Kansantanssinohjaajan Starttikurssista tehtiin tilauskurssipaketti, jota markkinoidaan jäsenseuroille ja myös muille 

järjestöille. 
 

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: TOTEUTUNUT: 

Tehdä Karjalaisen Osallistuttiin taustajärjestäjänä Folklandia-risteilylle. 
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Nuorisoliiton toimintaa 

tunnetuksi kansantanssi- ja 
kansanmusiikkikentällä. 

Tuotettiin esiintyjäksi Hyvinkään Kansantanssijoiden Usva-ryhmä. Usvan esitystä oli seuraamassa 350 katsojaa. Usva oli myös 

valittu Folklandian vuoden 2013 kummiyhtyeeksi. 
 

Osallistuttiin kansanmusiikin ja -tanssin messutapahtumaan omalla esittely- ja myyntipöydällä. Markkinoinnin kärki oli 

Sukupuu-paketissa, joka herätti paljon mielenkiintoa. 
 

4.2  Kevätpäivät Haminassa 26.–28.4. 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tuottaa monipuolinen 

kulttuuritapahtuma omalle 
jäsenistölle ja muille 

osallistujille.  

 
Saada näkyvyyttä Haminan 

seudulla ja Kaakkois-
Suomessa. 

 

Aktivoida lapsia ja nuoria 
osallistumaan tarjoamalla 

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. 

Järjestettiin Kevätpäivät yhdessä Haminan Seudun Karjalaseura ry:n nuorten osaston kanssa. Tapahtumaan osallistui myös 9 

Setlementtiliiton ryhmää sekä muutamia Nuorisoseurojen ryhmiä. Osallistujatavoite (350 henkilöä) ylittyi reippaasti. Osallistujia 
oli noin 490 henkeä (289 vuonna 2012). 

 

Viestinnässä tehtiin yhteistyötä paikallisen median kanssa ja hyödynnettiin sosiaalisen median keinoja sekä tapahtumaa 
edeltävässä että sen aikaisessa tiedottamisessa. Paikallislehdessä sekä Karjala-lehdessä julkaistiin artikkelit tapahtumasta. 

Päivien aikana Liiton Facebook-sivua päivitettiin ahkerasti, ja luokittelujen ja kykykisan tulokset saatettiin www-sivujen kautta 
jakoon heti tapahtuman jälkeen. 

 

Lasten ja nuorten liittokokous  
Toteutettiin demokratiakasvatusta kutsumalla lapset ja nuoret omaan liittokokoukseen, jossa on mahdollista ilmaista omia 

mielipiteitä ja toiveita liiton tarjoamista tapahtumista ja koulutuksista. Samalla osallistujille opetetaan kokouskäytäntöjä ja heitä 
rohkaistaan osallistumaan omien järjestöjensä päätöksentekoon. Tänä vuonna keskityttiin keskustelemaan nuorten 

vaikutusmahdollisuuksista omassa ryhmässä ja seurassa, jakamaan vinkkejä ja kokemuksia, sekä pohtimaan, mihin kaikkeen 
12–18-vuotiaat kokevat tärkeäksi päästä vaikuttamaan liiton toiminnassa. 

 

Kansantanssiluokittelu  
Järjestettiin eri ikäryhmille tarkoitettu koulutuksellinen kansantanssiluokittelu. Luokitteluun osallistui 39 ryhmää (13 ryhmää 

enemmän kuin edellisenä vuonna). Tuomaristoja oli kaksi. Pienet vunukat (alle 7v., 7–10 v., 10–15 v.) ja isot vunukat (15–20 
v.): tanssinopettaja (amk) Susanna Kivinen, toiminnanjohtaja Tuija Leino, muusikko Jari Komulainen, sihteerinä Anna Mikola. 

Aikuiset (yleinen sarja ja yli 55 v.): kansantanssin opettaja Sari Suokas, tanssinopettaja (amk) Eero Hietanen, muusikko Jarmo 

Romppanen, sihteerinä Ville Korpela. 
Sarjajaot: alle kouluikäiset: 4 ryhmää, Harrastussarja: 2 ryhmää, Taitosarja: 15 ryhmää, Valiosarja: 10 ryhmää, 

Mestaruussarja: 8 ryhmää. 
Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ns. non-stop -periaatteella, jossa konsertit ja harjoitukset seurasivat toisiaan noin 

tunnin välein. Tuomaristot vaihtuivat konserteittain. Niin tanssijat kuin tuomaritkin kokivat tämän toimivaksi järjestelyksi, 

vaikka aikataulut olivat todella tiukat. 
 

Karjalainen kyky  
Esittävän taiteen ammattilaisista koottu tuomaristo (Henni Kiri, teatteri ja Susanna Apo-Syrjänen, musiikki) antoi esiintyjille 

palautetta ja yleisö äänesti voittajan. Osallistuvia esityksiä oli 7 (tavoite 8 esitystä, 4 esitystä vuonna 2012). Voittajaksi nousi 
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Salli Paaso (PKN) haitariesityksellään joka nähtiin myös sunnuntain pääjuhlassa. Toiseksi tuli Imatran Kiikkurien Piirakkalaulu ja 

kolmanneksi Haminan nuorten ja lasten Live while we die young -tanssiesitys. 
 

Kesäjuhlatanssien yhteisharjoitukset 

Porin kesäjuhlien yhteistanssiharjoitukset pidettiin sunnuntaiaamuna. Harjoituksia säesti kesäjuhlabändi NirSo. Paikalla oli noin 
sata tanssijaa. 

 
Työpajat 

Kevätpäivillä järjestettiin seuraavia työpajoja: 
Patalaput (50 osallistujaa) (virkkaus/pujottelu) 
Pannunaluset (25 osallistujaa) (puukiekoista) 
Kirjasiilit (45 osallistujaa)  
Pirtanauhat (67 osallistujaa) 
Piirakkapaja (29 osallistujaa)  
Lasten liikuntahetki (30 osallistujaa), yhteistyössä Haminan seurakunnan kanssa 
Sirkuspajat (50 osallistujaa), yhteistyössä Haminan teinisirkuksen kanssa 
Paukepiiri (26 osallistujaa)  

 

Iltaohjelma jatkui Karjalainen kyky -kisan jälkeen poloneesilla ja pelimannijamitansseilla.  
 

Osallistujapalaute 
Palaute oli kiittävää. Toivottiin jopa, että Kevätpäivät voisi heti ensi vuonna pitää uudestaan Haminassa. Iltaohjelman 

myöhäinen ajankohta ja konserttien aikataulutus toi hieman kritiikkiä. Järjestelyihin sekä talkoolaisten toimintaan oltiin erittäin 

tyytyväisiä. 
 

Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös sääntömääräinen liittokokous. Liittokokouksessa oli ensimmäistä kertaa myös 
henkilöjäsenedustajia, ja yksi henkilöjäsen valittiin hallitukseen. 

 

4.3  Karjalaiset Kesäjuhlat Porissa 14.–16.6. 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Koota yhteen karjalaiset ja 

karjalaisuudesta 
kiinnostuneet ihmiset. 

 
Näkyä Porin 

kaupunkikuvassa. 

 
Tehdä karjalaista perinnettä 

ja kansantanssia tunnetuksi. 

Toteutettiin Karjalaiset kesäjuhlat yhteistyössä Karjalan Liiton ja Satakunnan Karjalaisseurojen piirin sekä sen paikallisseurojen 

kanssa musiikkiteemalla. Tapahtuman organisointivastuu oli erillisillä ohjelma- ja nuorisotoimikunnilla. 
 

Osallistujatavoitteesta (350) jäätiin 25 henkilöä.   
 

Työpajat olivat avoimia kaikille kesäjuhlavieraille non-stop -periaatteella. Soitinpajassa tehtiin pajupillejä, nappihyrriä ja 

helistimiä, punomalla valmistettiin avaimenperiä ja piirakkapajassa rypytettiin karjalanpiirakoita. Sukupuupajassa rakennettiin 
oma sukupuu ja keskusteltiin omista juurista. Pajat saivat paljon kiittävää palautetta keskeisen sijaintinsa ja mukavan 

tarjontansa vuoksi. 
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Kansantanssikonsertti järjestettiin lauantaina Promenadikeskuksen salissa. Esiintymässä olivat tuomareiden Kevätpäivien 
luokituksista valitsemat ryhmät, satakuntalainen Tikki ja Gornitsa-ryhmä Petroskoista. Yleisöä oli yli 200 henkilöä. 

 

Tuotettiin Karjalan Liiton antamalla avustuksella kansantanssin yhteisesitys ’Ilo Suomessa’ sunnuntain päiväjuhlaan. 
Yhteisesityksen koreografia ja sommittelu oli Hilkka Toivonen-Alastalon käsialaa ja säestyksestä vastasi Sibelius-Akatemian 

kansanmusiikin nuorisokoulutuksen NirSo-yhtye Roope Aarnion johdolla. Esityksen valmistelu ja harjoittelu aloitettiin syksyllä 
2012.  

 

4.4  Lasten tanssi- ja teatterileiri 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tarjota nuorille 

kansantanssin harrastajille 

omaa, laadukasta koulutusta. 
 

Sitouttaa lapsia ja nuoria 
entistä vahvemmin 

kansantanssitoimintaan. 

Järjestettiin lapsille suunnattu viikon mittainen kansantanssin ja teatterin päiväleiri yhdessä jäsenseuramme Karjalan Nuoret 

ry:n kanssa. Leiri pidettiin Skatan tilalla Helsingissä 10.–14.6. Osallistujina oli 15 tanssista ja teatterista kiinnostunutta lasta, 

pääosin Vuosaaren alueelta. Lapset nauttivat leiristä ja Skatan tilan tarjoamasta muusta ohjelmasta. Opettajina toimivat 
tanssinopettaja (amk) Anna Oja ja teatteriopettaja Petra Haapio. Kurssijärjestelyistä vastasi Monika Niskanen Karjalan 

Nuorista. 
 

 

4.5  Karjalaisuus nykypäivänä -seminaari  

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Esitellä ajankohtaista 

Karjalaan liittyvää 
akateemista tutkimusta ja 

nuoria tutkijoita. 
 

Tarjota opiskelijoille ja 

suurelle yleisölle suunnattu 
tilaisuus. 

 
Parantaa Karjalaisen 

Nuorisoliiton tunnettuutta. 

Järjestettiin 13.11. seminaari teemalla Mikä merkitys kotiseudulla on identiteetille? yhteistyössä Helsingin yliopiston 

Karjalaisen ja Wiipurilaisen osakunnan kanssa. Seminaarin aluksi nähtiin Mari Ljokkoin lyhytelokuva Kalevala 2.0. Risto Piekka 
alusti teemasta, jonka jälkeen seurasi paneelikeskustelu Anne Uotisen johdattelemana.  

Panelisteina olivat Mari Ljokkoi, Outi Mulari, Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksen puheenjohtaja, Risto Piekka, Sammattiseuran 
ja Paikkarin torpan tuen puheenjohtaja, AKAVA:n emerituspuheenjohtaja, Antti Räty, Karjalainen osakunta ja Anssi Tuovinen, 

Wiipurilainen osakunta. Yleisökeskustelu oli illkasta. 

 
Osallistujia oli 22 henkilöä. 

 

       4.6  Karjalaiset markkinat 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tiivistää yhteistyötä suku- ja 

pitäjäseurojen kanssa sekä 

Osallistuttiin Karjalatalolla järjestettyihin Perhe- ja suku -tapahtumaan 9.11. sekä joulumyyjäisiin 14.12.  
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hankkia uusia jäseniä.  

 
Parantaa Karjalaisen 

Nuorisoliiton tunnettuutta. 

Tapahtumissa tiedotettiin Nuorisoliiton toiminnasta ja markkinoitiin jäsenyyttä. Tiedotuksen kärkenä olivat Vunukkakirja sekä  

Sukupuu-projekti ja sen puitteissa tuotettu materiaali suku- ja pitäjäseurojen käyttöön. 
 

5.  KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

5.1  Esiintymismatkat 

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tarjota ryhmille 
kansainvälinen 

esiintymiskokemus. 

Tiedotettiin Folklore Suomi Finlandin välittämistä matkoista. 

BARNLEK 2014 – Islanti 

Toiminnanjohtaja on ollut mukana BARNLEK 2014 tapahtuman suunnittelussa yhdessä muiden kansantanssijärjestöjen 
edustajien kanssa. Suomalaisten kansantanssijärjestöjen yhteisohjelman Islannissa ohjaa Rami Meling Pääkaupungin 

Karjalaisista Nuorista toimien samalla Suomen pääohjaajana. 
 

5.2  Kulttuurimatka Karjalaan  

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Tutustua luovutetun Karjalan 

alueeseen, sen historiaan ja 

nykypäivään. 
 

Saada uusia henkilöjäseniä. 
 

Järjestettiin kulttuurimatka Käkisalmeen ja Valamoon 23.–25.8. Matkalla käytiin myös Viipurissa. Matkan oppaana toimi 

Kyösti Toivonen, joka luennoi Karjalan historiasta ja perinteistä. Matkanjohtajana toimi toiminnanjohtaja. Matkalla vierailtiin 

historiallisesti merkittävissä kohteissa. Matkalla oli 47 osallistujaa (viime vuonna 26). Mukana oli 16 ensikertalaista. 
Palaute oli yksinomaan kiittävää. Opas sai paljon kehuja asiantuntemuksestaan. 

6.  MATERIAALIPALVELUT  

 

TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

Lisätä omaa varainhankintaa 

tuottamalla ja välittämällä 
karjalaiseen 

kansanperinteeseen liittyvää 

materiaalia. 
 

Palvella jäsenistöä heidän 
tarpeisiinsa perustuvalla 

Julkaistiin Anu Virolaisen kirjoittama ja toimittama sekä Laura Sillanpään kuvittama ja taittama karjalainen vauvakirja, 

Vunukkakirja.  Julkaisu tapahtui Karjalaisilla Kesäjuhlilla Porissa ja kirjasta otettiin 300 kpl myyntipainos. Kirjan painaja ja 
kustantaja oli Books on Demand. 

Jatkettiin nykyisten myyntituotteiden välittämistä tapahtumissa, myyjäisissä ja postimyyntinä. Digitalisoitujen audio- ja 
videoaineistojen luettelointi on aloitettu. 
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materiaalituotannolla. 

 
 

www-sivuilla ja kuukausitiedotteessa julkaistiin vuoden teeman mukaan kuukauden laululeikki tai laulu. 

Pidettiin yllä Nuorisoliiton julkaisemien kansantanssien listaa lisäämällä vuosittaisten kansantanssiohjelmistojen sisältötiedot. 

www-sivuille lisättiin leikkiohjeita, askarteluohjeita ja tietoa karjalaisesta perinteestä. 

Jatkettiin karjalaisten tanssien tietopankin kartuttamista. Yhtenäistettiin sen ulkoasua ja lisättiin käytettävyyttä 

selkeyttämällä materiaalin jaottelua tietopankissa. 

Materiaalipaketit 

Kiila- ja suoraferesin tekemisestä teetettiin myytävät työohjeet piirroksineen.  

Vuosiohjelma 2014 

Tuotettiin kansantanssin vuosiohjelma, jossa on Karjalaisten Kesäjuhlien sekä BARNLEK 2014 yhteisohjelmatanssit. 
Vuosiohjelman suunnittelusta vastasivat Rami Melingin johdolla Ville Korpela, Päivi Korteniemi ja Maarit Auvinen.  

Minun sukupuuni 

Jatkettiin Minun sukupuuni -materiaalin markkinointia karjalaisille sukuyhteisöille, peruskouluihin ja Suomi-kouluihin ympäri 

maailmaa. 
 

7. VIESTINTÄ 

 
TAVOITE: TOTEUTUNUT: 

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 

Siirrettiin www-sivut uudelle, käytettävyyttä lisäävälle alustalle, joka mahdollistaa myös sähköisen jäsenrekisterin pidon ja 

intranetin. Intranetia hyödynnetään hallituksen, työryhmien ja toimiston työskentelyssä.  

Jatkettiin ja laajennettiin sosiaalisen median aktiivista käyttöä tiedotuskanavana, markkinointivälineenä ja keinona jakaa 

materiaalia.  

Lähetettiin kerran kuukaudessa sähköpostitse uutiskirje, jossa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Tarpeen mukaan julkaistiin 

erillisiä tiedotteita tapahtumista. Kursseja ja koulutuksia markkinoitiin myös kohdennetusti eri ryhmille. 

Julkaistiin lehdistötiedotteita tapahtumista ja projekteista medianäkyvyyden saamiseksi. Valtakunnallisten tapahtumien 
osalta tehtiin tiedotusyhteistyötä paikallismedian ja paikallisten toimijoiden kanssa. 

Tehtiin tiedotusyhteistyötä muiden saman alan toimijoiden ja järjestöjen kanssa erityisesti koulutusten markkinoimiseksi. 

Toimitettiin kerran kuussa Karjalaisen Nuorisoliiton, kansantanssikentän ja karjalaisen nuorisotyön ajankohtaisia aiheita 
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tiedotuksessa ja 

osallistumisessa. 

käsittelevä sivu Karjala-lehteen. 

 

8.  NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ 

 

Vuoden lopussa 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 pystytään vastaamaan jäsenseurojen koulutus- ja 

neuvontatarpeisiin entistä tarkoituksenmukaisemmin, sekä tuottaa laajemmin jäsenistöä tyydyttävää toimintaa ja tapahtumia.  

Olemme kehittäneet yhteistyötä karjalaisessa järjestökentässä sekä muiden kulttuuri- ja kansantanssijärjestöjen kanssa. Tiedotamme molemminpuolisesti 

toistemme koulutuksista ja tapahtumista. Kulttuurista nuorisotyötä tekevät järjestöt ovat aloittaneet tiiviin yhteistyön verkostoitumalla. 

 
Vuoden aktiiviseksi seuraksi valittiin Nokian karjalainen nuorisoseura. Kunniakirjat saivat Pääkaupungin Karjalaiset Nuoret (Evakon laulu -teos), Kotkan 

karjalaisseura/Salusiini (jäsenmäärän kasvu) ja Kokemäen Karjalaseuran Vunukat (toiminnan kasvattaminen). Vuoden ohjaajaksi valittiin Sini Innilä Pääkaupungin 
Karjalaisista Nuorista ja vuoden ryhmäksi Usva Hyvinkään Kansantanssijoista. 

9.  HALLINTO 

 

9.1  Toimisto ja henkilöstö 

Liiton toimisto sijaitsee Karjalatalolla Helsingissä. Liiton palveluksessa ovat toimintavuonna olleet toiminnanjohtaja Hilkka Toivonen-Alastalo ja 

kulttuurituottaja Anu Virolainen 31.7.2013 asti. Maria Laine suoritti työkokeilun toimistolla 21.2.–20.6. ja toimi toimistosihteerinä 12.8.2013 alkaen.  
Kirjanpitopalvelut ostettiin Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta.  

9.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta 

Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Kevätpäivien yhteydessä 28.4.2013 Haminassa. Liitokokouksen yhteydessä järjestettiin myös Lasten ja nuorten 
liittokokous, jonka tarkoituksena on tukea demokratiakasvatusta. Hallitus on kokoontunut 6 kertaa ja työvaliokunta 2 kertaa.   

9.3 Työryhmät 

Työryhmät kokoontuivat syyskuun loppuun mennessä seuraavasti:  
Matkatyöryhmä 4 kertaa, kansantanssityöryhmä 2 kertaa ja Karjalaisen kulttuurin työryhmä 0 kertaa. Lisäksi työryhmät kävivät aktiivista 

sähköpostikeskustelua toimialaansa liittyvistä kiireellisistä aiheista näin hyödyntäen etäosallistumismahdollisuuksia.  

10.  TALOUS  
 

Liiton taloustilanne on jatkunut tiukkana. Talouden omavaraisuusastetta tehostettiin toiminnan hankejohtoisella suunnittelulla ja lisäämällä yhteistyön määrää 
saman alan järjestöjen kanssa. Karjalan Kulttuurirahasto myönsi 10 000 € toiminta-avustuksen, Karjalan Liitto 5 000 € Kesäjuhlien päiväjuhlan yhteisohjelman 

sekä lasten työpajojen tuottamiseen. Karjalaisseurojen Kymenlaakson piiri tuki Kevätpäiviä 1500 € ja Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajien seura Pamaus ry 
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myönsi 3 000 € käytettäväksi karjalaiseen nuorisotyöhön. Koulutustoimintaa järjestettiin OK-opintokeskuksen tuella. Se myönsi tälle toimintavuodelle 500 

tukituntia.  
 

Syyskuun loppuun mennessä liittoon oli liittynyt 17 uutta henkilöjäsentä ja yhdistysjäseneksi Finnish Society of Melbourne Australiasta. Kannatusjäseneksi liittyi  
29 yhdistystä. 

11. YHTEISTYÖ 

11.1 Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä 
 

Nuorisoliiton edustajana Karjalan Liiton hallituksessa toimii Tomi Härmä ja Karjalan Liiton edustaja Nuorisoliiton hallituksessa on Anna-Maija Nurminen-

Lempinen. Karjalan Liiton Liittovaltuustossa Nuorisoliiton edustajana on toiminut Satu Stirkkinen. 
 

Toiminnanjohtaja oli jäsenenä Porissa 14.–16.6.2013 järjestettyjen Karjalaisten kesäjuhlien nuoriso- ja ohjelmatoimikunnissa. 
 

11.2 Muu yhteistyö 

Liitto teki tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tapahtumien paikallisten järjestäjien kanssa. Liitto jatkoi myös kaikkien kansantanssijärjestöjen yhteisen 
ohjaajakoulutuksen toteuttamista yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa. Kursseja ja tapahtumia markkinoitiin aiempaa aktiivisemmin muille 

kansantanssijärjestöille mm. sosiaalisen median ja Suomen Nuorisoseurojen Tanssitiedotteen, Suomalaisen Kansantanssin Ystävien Tanhuviestin sekä 

Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskuksen sähköisen tiedotteen 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. Toiminnanjohtaja on osallistunut kulttuuristen nuorisojärjestöjen työntekijöiden kokouksiin. 
 

11.3 Jäsenyydet 

Karjalainen Nuorisoliitto 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. FolkForum    Turku   HT-A, AV 

11.-12.1. Folklandia    Turku-Tukholma-Turku  HT-A, AV 
18.1. OK-opintokeskuksen johtajakoulutus  Tampere   HT-A 

28.1. ohjelmiston koulutus   Hämeenlinna   HT-A 
31.1. Kansalaisfoorumin aamiaistapaaminen  Helsinki   HT-A 

2.-3.2. vuosiohjelmalevyn äänitys   Helsinki   HT-A 

4.2. ohjelmiston koulutus   Turku   HT-A 
10.2. Kesäjuhlaseminaari   Pori   HT-A 
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12.2. Kansantanssin Yhteinen Toimikunta  Vantaa   HT-A 

19.2. Kevätpäivät -palaveri   Hamina   HT-A 
25.2. Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus, hallitus Helsinki   HT-A 

6.3. Kesäjuhlien ohjelmatoimikunnan kokous  Pori   HT-A 
7.3. Kesäjuhlien nuorisotoimikunnan kokous  Pori   HT-A 

10.3. hallituksen kokous   Helsinki   HT-A, OM 

10.3. kansantanssiohjaajan starttikurssi  Helsinki   HT-A 
13.10. järjestökoulutuksen suunnittelupalaveri  Helsinki   HT-A, AV 

15.3. Kurppakuoron kokoontuminen  Helsinki   AV 
16.3. Hygieniapassikoulutus   Helsinki 

16.3. Kiilaferesikurssi   Helsinki 
20.3. Lasten kesäleiripalaveri   Helsinki   HT-A 

25.3. BARNLEK 2014 -toimikunta   Helsinki   HT-A 

2.4. Kevätpäivät -palaveri   Hamina   HT-A 
3.4. tapaaminen Allianssin pääsihteerin kanssa  Helsinki   HT-A 

4.4. Kesäjuhlien ohjelmatoimikunnan kokous  Pori   HT-A 
5.4. Kesäjuhlien nuorisotoimikunnan kokous  Pori   HT-A 

11.4. Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus, hallitus Helsinki   HT-A 

11.4. Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskesk., vuosikokous Helsinki   HT-A 
16.4. Allianssin vuosikokous   Helsinki   HT-A 

22.4. BARNLEK 2014 -toimikunta   Helsinki   HT-A 
26.-28.4. Kevätpäivät    Hamina   HT-A, AV 

15.5. järjestökoulutuksen suunnittelupalaveri  Helsinki   HT-A, AV 
17.5. Kesäjuhlien johtoryhmän kokous  Pori   HT-A 

19.5. hallituksen kokous   Helsinki   HT-A, OM 

22.5. Lasten kesäleiripalaveri   Helsinki   HT-A 
22.5. Emotional fundraising -seminaari  Helsinki   HT-A 

24.5. Kesäjuhlien nuorisotoimikunnan kokous  Pori   HT-A, AV 
30.5. Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus, hallitus Helsinki   HT-A 

4.6. Tanssin talo -seminaari   Helsinki   HT-A 

7.6. nettisivupalaveri, Yhdistysavain  Tampere   HT-A 
10.-14.6. Lasten tanssi- ja teatterileiri   Helsinki 

14.-16.6. Karjalaiset Kesäjuhlat   Pori   HT-A, AV, OM, ML 
18.6. BARNLEK 2014 -toimikunta   Helsinki   HT-A 

2.-3.8. vierailu Salusiinin kesäleirille   Kuutsalo, Kotka  HT-A 

6.8. Tanssin talo -tapahtumatyöryhmän kokous  Helsinki   HT-A 
19.8. Tanssin talo -tapahtumatyöryhmän kokous  Helsinki   HT-A 

22.8. Kansantanssityöryhmän kokous  Helsinki   HT-A 
23.-25.8. Kulttuurimatka    Käkisalmi, Valamo, Viipuri  HT-A, OM 

1.9. hallituksen kokous   Helsinki   HT-A, OM 
3.9. Allianssin kulttuurisen nuorisotyön järjestöjen tapaaminen Helsinki   HT-A 
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6.9. Kesäjuhlien nuorisotoimikunnan kokous  Pori   HT-A 

6.9. Kesäjuhlien kiitostilaisuus   Pori   HT-A 
8.9. Kenttäohjelmistoa tekemään! -kurssi  Helsinki 

13.9. OK-opintokeskuksen koulutus , varainhankinta Helsinki   HT-A 
16.9. Kesäjuhlat 2014 nuorisotoimikunnan palaveri Imatra   HT-A  

26.9. Kesäjuhlat 2014 -palaveri Karjalan Liitto  Helsinki   HT-A 

8.10. OKM järjestöpäivä   Helsinki   HT-A 
10.10. Kesäjuhlat 2014 -palaveri Karjalan Liitto  Helsinki   HT-A 

12.10. Kesäjuhla- ja BARNLEK 2014 -ohjelmistokoulutus Mäntsälä   HT-A 
15.10. Folklore Suomi Finland, syyskokous  Lahti   HT-A 

23.10. BARNLEK 2014 -toimikunta   Helsinki   HT-A 
24.10. Matkatyöryhmän kokous   Helsinki   ML 

30.10. Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskesk. palaveri Helsinki   HT-A 

4.11. Allianssin kulttuurisen nuorisotyön järjestöjen tapaaminen Helsinki   HT-A 
5.10. Googlen työkalut järjestötoiminnassa -koulutus Helsinki   HT-A 

5.-6.11. Folklandian taustajärjestäjien suunnitteluristeily Helsinki-Tallinna-Helsinki  HT-A, ML 
7.11. Allianssin syyskokous   Helsinki   HT-A 

9.11. Perhe- ja suku -tapahtuma   Helsinki   ML 

13.11. kulttuurityöryhmän kokous   Helsinki   OM, ML 
13.11. Karjalaisuus nykypäivänä -seminaari  Helsinki   HT-A, OM, ML 

15.-17.11. Karjalaisia kansantansseja lapsille –kurssi  Mikkeli   HT-A 
17.11. hallituksen kokous   Helsinki   HT-A, OM 

25.11. Kesäjuhlat 2014 nuorisotoimikunnan kokous  Imatra   HT-A 
27.11. BARNLEK 2014 -toimikunta   Helsinki   HT-A 

27.11. Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskesk., hallitus Helsinki   HT-A 

27.11. Folklore Suomi Finlandin ja KEK:n seminaari  Helsinki   HT-A 
27.11. Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskesk., syyskokous Helsinki   HT-A 

10.12. Kesäjuhla -tapaamiset   Lappeenranta   HT-A 
10.12. Kevätjuhla- -palaveri   Helsinki   HT-A 

14.12. Joulumyyjäiset    Helsinki  

16.12. Kevätjuhla -tapaaminen   Kauniainen   HT-A 
 

 
HT-A = Hilkka Toivonen-Alastalo, toiminnanjohtaja 

AV = Anu Virolainen, vt. kulttuurituottaja 31.7. 

ML = Maria Laine, toimistosihteeri  
OM = Outi Mulari, puheenjohtaja 
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Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 15.3.2014 

 
 

 
 

 

 
 

Outi Mulari    Hilkka Toivonen-Alastalo    Anu Virolainen 
puheenjohtaja     toiminnanjohtaja    varapuheenjohtaja 

 
 

sekä hallituksen jäsenet 

 
 

  
 

Maarit Auvinen   Sari Mustonen    Mari Sobott 

 
 

 
 

 
     

Outi Tiainen    Antti Räty    Aino Romo 
 


