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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 

 

 

1.  YLEISTÄ 

 
Karjalaisen Nuorisoliiton tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi karjalaista kulttuuria erityisesti kansantanssia, musiikkia, kädentaitoja sekä vuosittain vaihtuvaa 

kulttuuriteemaa. Vuonna 2015 syvennetään tietoutta kansallispuvuista. Teema näkyy kurssitarjonnassa, tapahtumissa ja viestinnässä. Lisäksi huomioidaan 

juhlavuodet: Karjalainen Nuorisoliitto täyttää 35 vuotta, Kalevala 180 vuotta, Kanteletar 175 vuotta ja suomalainen kansallispuku 130 vuotta. Kansallispuvun 

juhlavuoden ympärille kehitetään valokuvahaaste, #TuunaaMunPerinne. 

Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnassa painottuvat yhteisöllisyys, ylisukupolvisuus ja yhdessä tekeminen. Vuonna 1980 perustetun liiton 35-vuotista taivalta juhlistetaan 

läpi vuoden tapahtumissa ja tiedotuksessa. 35-vuotisjuhlaa vietetään Suuri Karjalainen Karonkka -risteilyllä Helsingistä Tallinnaan 10.–11.10. Koko perheelle 

suunnatulla, kolmen sukupolven risteilyllä on tarjolla laadukas, tässä ajassa elävä ohjelma. Lisäksi järjestetään juhlaseminaari ja -vastaanotto Karjalatalolla 10.10. 

Suuri Karjalainen Karonkka tapahtumakokonaisuus on liiton juhlavuoden päätapahtuma.  

Juhlavuosi ja sen teema näkyvät kaikissa Nuorisoliiton toiminnoissa, kaikissa valtakunnallisissa tapahtumissa, Kevätpäivillä, Karjalaisilla kesäjuhlilla ja Suuressa 

Karjalaisessa Karonkassa. Luovutetun Karjalan alueelle suuntautuva kulttuurimatka, ”Kurppamatka”, järjestetään juhlavuoden kunniaksi nelipäiväisenä. 

Tapahtumien lisäksi liiton tunnettavuutta parannetaan viestinnällisin keinoin ja tarjoamalla kaikille avointa laadukasta koulutustoimintaa. Liiton toimintaa esittelevät 

35-vuotisjuhlalehti ilmestyvät keväällä ja syntymäpäivän alla lokakuussa Karjala-lehden välissä. Hanke jäsenseurojen hallinnon tukemiseksi jatkuu. Vuoden 2014 

lopulla käynnistynyt seurakiertue vierailee jokaisen jäsenseuran luona. 

Omaa varainhankintaa vauhditetaan kansallispukuarpajaisilla. Juhlavuoden järjestelyihin haetaan lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä karjalaisilta 

säätiöiltä. 

Karjalainen Nuorisoliitto palvelee jäseniään ja kaikkia karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneita toimistollaan Helsingin Karjalatalolla. Tietoa toiminnasta saa osoitteesta 

www.karjalainennuorisoliitto.fi, sähköisestä uutiskirjeestä ja Facebook-sivulta. 
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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. 
 

● Karjalaisuutta ja karjalaista perinnettä tuodaan näkyvästi esille kaikissa vuoden aikana 

järjestettävissä tapahtumissa. 
● Tarjotaan asiantuntija-apua lapsille ja nuorille sopivan toiminnan käynnistämiseen ja 

toteutukseen.  
● Tuotetaan ja välitetään karjalaiseen perinteeseen pohjautuvaa materiaalia. 

● Järjestetään #TuunaaMunPerinne -valokuvahaaste ja levitetään sitä sosiaalisessa mediassa. 

● Matka Karjalaan -lautapeli uudistetaan ja tuotetaan myyntituotteeksi. 
● Järjestetään Kevätpäivät -kulttuuritapahtuma Kotkassa 17.–19.4. 

● Ollaan mukana järjestämässä Karjalaisia kesäjuhlia Hyvinkäällä 13.–14.6. Suunnitellaan ja 
toteutetaan ohjelmaa lapsille ja nuorille sekä vastataan tapahtuman kansantanssiosuudesta.  

● Järjestetään koko perheelle suunnattu Suuri Karjalainen Karonkka -kulttuuriristeily Helsingistä 
Tallinnaan 10.–11.10. Hankitaan tapahtumalle uusia yhteistyökumppaneita.  

 

2.2.  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen kansantanssin asiantuntija 
   

TAVOITE: TOIMENPITEET: 
Tehdä karjalainen kansantanssiperinne tunnetuksi.  
 
Korostaa karjalaisten kansantanssien 
asiantuntijaroolia. 

● Kartoitetaan ennen julkaisemattomia lapsille suunnattuja karjalaisia kansantansseja ja saatetaan 

niistä valmiiksi Jagujalga -junior julkaisu ja cd.  
● Lisätään karjalaisten kansantanssiohjeiden määrää www-sivuilla.  

● Järjestetään kansantanssin ohjelmistokurssi, kansantanssiohjaajien koulutus- ja 
yhteistyöviikonloppu sekä karjalaisten kansantanssien erikoiskursseja.  

● Annetaan asiantuntija-apua kansantanssia koskevissa kysymyksissä.  

● Opastetaan, neuvotaan ja koulutetaan karjalaiseen kansantanssiin liittyvissä asioissa.  
● Jatketaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen kanssa. 

● Tuetaan jäsenseurojen toimintaa koulutuksella ja materiaalituotannolla sekä tarjoamalla 
esiintymismahdollisuuksia. 

● Ollaan aktiivisesti mukana Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen toiminnassa. 
● Tuotetaan kansantanssin vuosiohjelma, jossa on materiaalia kaikenikäisille tanssijoille. 

2.3.  Karjalaisen Nuorisoliiton palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: 
Tuottaa jäsenten tarpeita vastaavia palveluja. 
 

● Jäsenseuran tukipaketti -hanketta jatketaan seuravierailuin. Hankkeen tarkoituksena on tukea 

jäsenseuroja tarjoamalla hallintoa helpottavia työkaluja. Vierailuilla seurat saavat tarpeisiinsa 
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Kehittää uusia palveluita eri kohderyhmille. 
 
Kasvattaa liiton jäsenmäärää. 
 

räätälöityä palvelua.  
● Materiaali- ja kurssitarjontaa suunnataan aktiivisesti kaikille karjalaisuudesta kiinnostuneille.  

● Markkinoidaan liiton jäsenyyttä ja henkilöjäsenyyttä tapahtumien ja kurssien yhteydessä.  

● Kouluttajina käytetään kulloisenkin alan asiantuntijoita. 

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. 
 

● Hyödynnetään sosiaalista mediaa monipuolisesti näkyvyyden saavuttamiseksi.  
● Tehostetaan yhteistyötä sekä muiden kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen että eri 

kansantanssitoimijoiden ja perinnejärjestöjen kanssa.  

● Minne menet, Karjala? -seminaari järjestetään yhdessä Karjala-lehden kanssa lokakuussa. 
● Tuotetaan kuukausittain oma sivu Karjala-lehteen, lisäksi keväällä ja syksyllä teemaliite 

otsikolla ”Karjalainen Nuorisoliitto 35 vuotta”. Lehtiartikkeleissa korostetaan liiton toiminnan 
monipuolisuutta ja esitellään toiminnassa mukana olevia henkilöitä.  

● Tapahtumien yhteydessä tehdään tiedotusyhteistyötä paikallisen median kanssa.  

● Markkinoidaan kursseja yhdessä muiden järjestöjen kanssa. 

 

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 OK-opintokeskuksen myöntämien valtionapuun oikeuttavien kurssituntien avulla. 

Kouluttajina käytetään eri alojen asiantuntijoita, ja karjalaista yhteistyötä pyritään laajentamaan kotimaan järjestökentässä. Vuoden koulutustoiminnassa 
huomioidaan kansallispukuteema.  

3.1 Kansantanssiohjaajien viikonloppu 17.–18.1. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tarjota koulutusta ohjaajille ja 
ohjaajien 

tapaamismahdollisuus.   
 
Tarjota virikkeitä ohjaajille. 

Karjalaisen Nuorisoliiton kansantanssiohjaajille tarkoitettu viikonloppu tarjoaa 
ohjaajille mahdollisuuden saada tukea, kannustusta ja ohjausta omaan 

työhönsä. Kurssi järjestetään Haminassa yhdessä Haminan Seudun 
Karjalaseuran nuorten kanssa. Sunnuntaina ohjelmaan kuuluu ohjelmistokurssi, 

jossa opetellaan vuoden 2015 kansantanssin vuosiohjelma.  
Osallistujatavoite vähintään 20 henkilöä.  

● kurssien osallistujamäärä  
● kurssipalaute 



 
Karjalainen Nuorisoliitto, toimintasuunnitelma 2015  7 

3.2  Ohjelmistokurssi 3.10.  
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tarjota 

kansantanssimateriaalia  
ohjaajille ja ryhmien käyttöön. 
 
Tarjota mahdollisuus ohjaajien 
tapaamiseen. 

Järjestetään lokakuussa kansantanssin ohjelmistokurssi. Kurssilla opetellaan 

vuoden 2016 kansantanssin vuosiohjelmisto, jossa on tansseja kaikenikäisille 
tanssijoille. Kurssin yhteydessä pidetään ohjaajapalaveri.  
Osallistujatavoite vähintään 20 henkilöä. 
 
 

● kurssin osallistujamäärä 

● kurssipalaute 

● osallistujamäärän muutos verrattuna 

aiempiin vuosiin 

 

3.3  Kansantanssin erikoiskurssit 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Rajantakaisen Karjalan 

tanssiperinteeseen 

tutustuminen. 
 
Tarjota uutta julkaisematonta 

materiaalia tanssiryhmien 
käyttöön. 

Jagujalga junior -kurssit 
Järjestetään kaksi päivän mittaista kurssia uuden lasten karjalaisista 

kansantansseista koostuvan julkaisun materiaaleista. Kurssit markkinoidaan 
omien jäsenten lisäksi kaikille muillekin kansantanssijärjestöille. Osallistujatavoite 

vähintään 16 henkilöä molemmille kursseille. 

● kurssien osallistujamäärät 

● kurssipalautteet  

 

3.4  Perinnekurssit 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Edistää karjalaista 
kulttuuriperinnetietoutta. 
 
Huomioida suomalaisen 

kansallispuvun 130-
vuotisjuhlavuosi. 
 
 

“Näin loihdit karjalaisen juhla-aterian” -ruokakurssi 9.5. 
Järjestetään juhlaruokakurssi kotiseutuneuvos Aira Viitaniemen johdolla. Kurssi 

sopii kaikille taitotasosta ja keittokokemuksesta riippumatta, miehille ja naisille.  

Osallistujatavoite vähintään 10 henkilöä.  
 
#TuunaaMunPerinne 
Järjestetään vaatetuunauskurssi liittyen #TuunaaMunPerinne -
valokuvahaasteeseen. Kurssilla valmistetaan arkivaatteita ja asusteita 

hyödyntämällä kansallispukujen osia ja kansanomaisia elementtejä. 

Osallistujatavoite vähintään 12 henkilöä. 
 
Karjalainen sorokka, säpsä ja nuttu eli suhai 
Järjestetään kurssi, jossa valmistetaan nuttu ja/tai karjalaiseen feresi-
/sarafaanipukeutumiseen liittyvä päähine, sorokka tai säpsä. Osallistujatavoite 

vähintään 12 henkilöä. 

● kurssien ja työpajojen osallistujamäärä 
ja osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

● osallistujilta saatu palaute  
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Muut perinnekurssit 
Kevätpäivillä ja Kesäjuhlilla järjestetään kädentaitojen perinnetyöpajoja, joiden 

teemana on mm. kansallispukukankaiden kierrättäminen arkipukeutumisessa ja 
asusteissa. 

3.5  Tilauskurssit 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tarjota liiton aiemmin 

järjestämiä perinnekursseja 
jäsenistölle ja muille 

kiinnostuneille tilauskurssien 
muodossa. 

Tavoitteena on välittää 6 tilauskurssia eri aihepiireistä.  
 
Nuorisoliitto järjestää vuoden aikana kaksi kurssia valikoimissa olevista 
tilauskursseista edistämään kurssien markkinointia. 
 

● välitettyjen tilauskurssien määrä 

● kursseille osallistuneiden määrä  
● osallistujilta saatu palaute 

3.6  Kulttuurisen nuorisotyön päivä 25.5. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Lisätä yhteistyötä muiden 
kulttuurista nuorisotyötä 

tekevien järjestöjen kanssa. 

Osallistutaan Nuori kulttuuri -säätiön järjestämään Kulttuurisen nuorisotyön 
päivään yhteistyötahona.  

● yhteistyö eri järjestöjen välillä jatkossa 

● uudet verkostot 

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 Baltic Queenilla 9.–10.1. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tehdä Karjalaisen Nuorisoliiton 

toimintaa tunnetuksi 
kansantanssi- ja 

kansanmusiikkikentällä. 

Osallistutaan taustajärjestäjänä Folklandia-risteilylle. Ollaan mukana tapahtuman 

Folkmessuilla, jossa esitellään liiton toimintaa ja markkinoidaan tulevia 
tapahtumia. 
 
Tuotetaan esiintyjäksi Hyvinkään Kansantanssijoiden Usva-ryhmä. 

● liiton tuottaman ryhmän esiintymisen 

yleisömäärä 

● messuilla saavutettujen 

asiakaskontaktien määrä 

 



 
Karjalainen Nuorisoliitto, toimintasuunnitelma 2015  9 

 

4.2  Kevätpäivät Kotkassa 17.-19.4. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tuottaa monipuolinen 

kulttuuritapahtuma omalle 
jäsenistölle ja muille 

osallistujille. 
 
Saada näkyvyyttä Kotkassa 

ja sen ympäristössä.  
 
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 

yhteisohjelmatansseissa. 
 
Aktivoida osallistujat luovan 

toiminnan pariin. 

Järjestetään Kevätpäivät yhdessä Kotkan Kansantanssijoiden kanssa Kotkassa 17.–

19.4. Markkinoidaan tapahtumaa myös muille kansantanssijärjestöille. 
#KNkevatpaivat15 
Osallistujatavoite 350 henkilöä. 
 
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. 
 
Kulttuurikatselmus 
Esittävän taiteen harrastajille suunnatun kulttuurikatselmuksen osallistujatavoite on 
5 esitystä. Kulttuurikatselmusta markkinoidaan oman jäsenistön lisäksi myös alueen 

oppilaitoksille ja harrastusryhmille. Esittävän taiteen ammattilaisista koottu 

tuomaristo antaa esiintyjille palautetta ja valitsee esityksistä yhden sunnuntain 
päiväjuhlaan. 
 
Työpajat 
Järjestetään tapahtuman osallistujille suunnattuja intensiivikursseja, teemana mm. 

kansallispuku. Työpajojen lisäksi järjestetään yhteissoittoharjoitus kesäjuhlien 

kansantanssin yhteisesityksen säestämistä varten. 
 
Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös sääntömääräinen liittokokous, lasten ja 

nuorten liittokokous sekä iltaohjelmaa. 
 

● 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 

● osallistujamäärän muutos verrattuna 

edelliseen vuoteen 

● sosiaalisen median päivitykset 
#KNkevatpaivat15 

 
 
 

4.3  Ravintolapäivä 16.5.  
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tehdä karjalaista 

ruokakulttuuria tunnetuksi 
raikkaalla, modernilla otteella.  
 

Haastetaan jäsenseurat perustamaan yhdeksi päiväksi karjalaista katuruokaa 

tarjoavia pop up -ravintoloita. #KarjalaistaKaturuokaa 
 
Jaetaan valokuvia tapahtumasta sosiaalisessa mediassa.  

● perustettujen ravintoloiden määrä 

● sosiaalisen median päivitysten määrä, 
#KarjalaistaKaturuokaa 
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4.4  Karjalaiset Kesäjuhlat Hyvinkäällä 13.–14.6. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Koota yhteen karjalaiset ja 

karjalaisuudesta kiinnostuneet 
ihmiset. 
 
Näkyä Hyvinkään 
kaupunkikuvassa. 
 
Tehdä karjalaista perinnettä ja 

kansantanssia tunnetuksi. 
 
 

Suunnitellaan ja toteutetaan Karjalaiset kesäjuhlat yhteistyössä Karjalan Liiton ja 

Uudenmaan Karjalaisseurojen piirin kanssa. Tapahtuman organisointivastuu 
Nuorisoliiton osalta on erillisellä nuorisotoimikunnalla.  

 
Tuotetaan juhlille kansantanssiesityksiä, kansantanssikonsertti ja ohjelmaa lapsille 
ja nuorille. Kansantanssin yhteisesityksen teemoina ovat Kalevala ja pesäpallo.   
 
Osallistujatavoite 300 henkilöä.  
 
Kansantanssikonsertti 
Tuotetaan Hyvinkääsaliin kansantanssikonsertti, jonka esiintyjät valitaan 

Kevätpäivien kansantanssiluokittelujen yhteydessä.  
 
Kansantanssin yhteisesitys 
Tuotetaan Karjalan Liiton ostosopimuksella kansantanssin yhteisesitys 
Päiväjuhlaan sunnuntaina. Yhteisesitys on nimeltään Pesä, juoksu ja meidän 

metsä. Siinä huomioidaan Kalevalan juhlavuosi ja tapahtumapaikka, Tahko 

Pihkalan pesäpallostadion.  
 
Muu ohjelma 
Toteutetaan majoituskoululla osallistujille ohjelmaa, kuten työpajoja vuoden 
teemoista sekä lasten ja nuorten illanvietto. 

● tapahtuman osallistujamäärä ja 

määrän kehitys 

● arvio eri tilaisuuksiin osallistuneiden 

määrästä 

● saatu palaute 

● yhteisesitykseen osallistuneiden määrä 

ja määrän kehitys 

 

4.5  “Mihin menet, Karjala?” -seminaari 10.10. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Yhteistyön tiivistäminen 
karjalaisten toimijoiden 

kanssa. 
 
Yhteiskunnallisen tietoisuuden 
lisääminen karjalaisuudesta. 

Järjestetään yhteistyössä Karjala -lehden kanssa ajankohtaisia karjalaisia asioita 
käsittelevä seminaari Karjalatalolla 10.10. Pyydetään seminaariin 

yhteistyökumppaneiksi myös Helsingin Yliopiston Karjalainen ja Wiipurilainen 

Osakunta. 
Seminaari on osa Karjalaisen Nuorisoliiton 35-vuotisjuhlavuotta. 

● tapahtuman osallistujamäärä 

● medianäkyvyys 
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4.6  Suuri Karjalainen Karonkka -risteily 10.–11.10. - KARJALAINEN NUORISOLIITTO 35 VUOTTA 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tarjota karjalaisuudesta 

kiinnostuneille tahoille 
rentouttava ja 

koulutuksellinen tapahtuma 
sekä mahdollisuus 

verkostoitumiseen  
 
Tiivistää yhteistyötä eri 
kulttuuritoimijoiden välillä. 

Karjalaisen Nuorisoliiton 35-vuotisjuhlavuosi huipentuu Suuri Karjalainen 
Karonkka -risteilyyn, joka on samalla osa liiton 35-vuotisjuhlaviikonloppua.  

Karonkka kerää kulttuuri- ja karjalahenkiset toimijat yhteen tapaamaan toisiaan ja 
nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta.  

Risteilyn ohjelmassa on luentoja, työpajoja, konsertteja, yhteislauluja ja tanssia.  

Pääyhteistyökumppanina on Karjala-lehti. Muita yhteistyötahoja haetaan 
karjalaisen perinteen eri alueilta.  

Osallistujatavoite 500 henkilöä. 

#KarjalainenKaronkka 

● osallistujamäärä ja osallistujilta saatu 

palaute 

● osallistujamäärän kehitys edelliseen 

vuoteen verrattuna 

● uusien yhteistyötahojen määrä 

● sosiaalisen median päivitysten määrä, 

#KarjalainenKaronkka 

 

4.7  Karjalaiset markkinatapahtumat 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Yhteistyön tiivistäminen suku- 

ja pitäjäseurojen kanssa sekä 
uusien jäsenien hankinta. 
 
Parantaa Karjalaisen 
Nuorisoliiton tunnettuutta. 

Osallistutaan Karjalatalolla järjestettäville markkinoille: pääsiäismarkkinoille, 

karjalaisille pitäjä- ja sukumarkkinoille sekä joulumarkkinoille. Tapahtumien 
yhteydessä esitellään Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa, myydään tuotteita ja 

markkinoidaan jäsenyyttä.  
 

● tapahtuman osallistujamäärä 

● asiakaskontaktien määrä (arvioitu) 

 

4.8 Yhteistyö harrastustoiminnassa 

 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 

Olla mukana järjestämässä 
järjestöjen yhteistä 

ohjaajakoulutusta. 
  

Ollaan mukana kehittämässä 
tiiviimpää yhteistyötä eri 

kansantanssijärjestöjen välillä. 

Osallistutaan Kansantanssin Yhteisen Toimikunnan (KYT) työskentelyyn ja 
markkinoidaan kansantanssijärjestöjen yhteistä ohjaajakoulutusta aktiivisesti 

omalle jäsenistölle. 
 

Jatketaan syksyllä 2014 alkanutta kansantanssimerkkien suoritusvaatimusten 
yhtenäistämistä eri kansantanssijärjestöjen kanssa. 

 

Osallistutaan Kansantanssin riemuvuosi 2016 -ohjelma- ja sisältösuunnitteluun 
muiden kansantanssijärjestöjen kanssa. 

● yhteisen ohjaajakoulutuksen 
opetusosuuksien saama palaute: omat 

osallistujat/ muut osallistujat 
● KYT:n kokousten määrä 
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5.  KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

5.1  Esiintymismatkat 

 
TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tarjota ryhmille 

kansainvälinen 
esiintymiskokemus 

Tiedotetaan Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen välittämistä 
matkoista ja autetaan ryhmiä tarvittaessa ystäväryhmävierailujen järjestämisessä. 

Kannustetaan jäsenseurojen nuoria lähtemään Europeade -tapahtumaan 
Helsingborgiin elokuussa. Matka lisää yhteistyötä eri jäsenseurojen välillä. 

● esiintymis- tai ystäväryhmä-matkoille 

hakeneiden /lähteneiden ryhmien 
määrä 

● matkoista saatu palaute 

5.2  Kulttuurimatka Karjalaan 20.–23.8. 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Tutustua luovutetun Karjalan 

alueeseen, sen historiaan ja 

nykypäivään. 
 

Saada uusia henkilöjäseniä. 
 
 

Järjestetään elokuussa kulttuurimatka Laatokan ympäri.  Matkalla vieraillaan 

mm. Aunuksessa, Pähkinälinnassa ja Aleksanteri Syväriläisen luostarissa. 

Oppaana toimii historiantuntija Kyösti Toivonen.   
 
Juhlavuoden kunniaksi matka järjestetään nelipäiväisenä. 
 
Matkaa markkinoidaan kohdennetusti osakuntalaisille ja osakuntasenioreille sekä 
liiton henkilöjäsenille. Osallistujatavoite 45 henkilöä. 

● matkan osallistujamäärä 

● matkapalaute 

● osallistujamäärän muutos verrattuna 
edelliseen vuoteen 

6.  PROJEKTIT  

6.1  Jäsenseuran tukipaketti 
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Luoda jäsenseuroille helppo ja 

vähän aikaa vievä 

raportointijärjestelmä 
toiminnan tilastoimiseen. 
 
 

Jäsenseuran tukipaketti -hankkeen jalkauttaminen jäsenseuroihin jatkuu. 

Helmikuun loppuun mennessä kaikki seurat on koulutettu käyttämään uutta 

sähköistä toimintakirjanpitoa.  Kevään aikana hankkeesta tehdään yhteenveto.  
 
Tukipaketti-koulutusta markkinoidaan muille järjestöille ja käydään kouluttamassa 

sitä kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. 
 
Hankkeen materiaalipaketti toimii maksuttomien verkkosovellusten kautta.  
Projekti toteutetaan OK-opintokeskukselta saadulla apurahalla.  

● palautekyselyn tulokset 

● tukipaketin käyttöön ottaneiden 

jäsenseurojen määrä 
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7.  MATERIAALIPALVELUT  
 

TAVOITE: TOIMENPITEET: MITTAAMINEN/SEURANTA: 
Lisätä omaa varainhankintaa 

tuottamalla ja välittämällä 
karjalaiseen 

kansanperinteeseen liittyvää 
materiaalia. 
 
Palvella jäsenistöä heidän 

tarpeisiinsa perustuvalla 
materiaalituotannolla. 
 
 

Jatketaan nykyisten myyntituotteiden välittämistä tapahtumissa, myyjäisissä ja 
postimyyntinä. Tuotevalikoimaa kasvatetaan uudistetuilla pinsseillä. Uutena 

tuotteena valikoimassa on runokirja, joka on koottu lasten ja nuorten Nyt mie 

runolle rupean -runokilpailuun saapuneista teksteistä.  

Digitoitu audio- ja videoaineisto luetteloidaan verkkosivuille ja sitä välitetään 
kiinnostuneille. 

Julkaistaan juhlavuoden painos loppuunmyydystä Matka Karjalaan -pelistä. 

Teetetään Käki-tuuliviiri myyntituotteeksi. 

Pidetään yllä Nuorisoliiton julkaisemien kansantanssien listaa lisäämällä 

vuosittaisten kansantanssiohjelmistojen sisältötiedot. 

 

Karjalaisten tanssien tietopankki 

Jatketaan karjalaisten tanssien keräämistä ja taltioimista sekä niistä tiedottamista. 

Jagujalga-junior 
Tuotetaan valmiiksi ennen julkaisemattomista lapsille suunnatusta karjalaisista 

kansantansseista ohje- ja nuottikirja vuonna 2014 Karjalan Säätiöltä saadun 

apurahan turvin.  

Vuoden 2015 aikana julkaistaan cd-levy tanssien musiikeista. Tätä varten haetaan 
erillinen apuraha Karjalan Säätiöltä. 

#TuunaaMunPerinne 

Väitetään #TuunaaMunPerinne -valokuvahaasteen kautta tulleita kansallispuku- ja 
perinnepukeutumisen ideoita sosiaalisessa mediassa. 

Vuosiohjelma 2016 
Suunnitellaan ja tuotetaan kansantanssin vuosiohjelma, jota esitetään Karjalaisilla 

kesäjuhlilla vuonna 2016.  

Materiaalipaketit 

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

● myytyjen tuotteiden myyntimäärän 

euromääräinen kehitys verrattuna 
edelliseen vuoteen 

● www-sivujen kävijämäärä 

● mainintojen määrä sosiaalisessa 

mediassa #TuunaaMunPerinne 
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8. 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. 

Jatketaan ja laajennetaan sosiaalisen median aktiivista käyttöä 
tiedotuskanavana, markkinointivälineenä ja keinona jakaa materiaalia.  

Julkaistaan kerran kuussa sähköpostilla levitettävä uutiskirje ajankohtaisista 
asioista. Julkaistaan tarvittaessa erillisiä tiedotteita tapahtumista. 

Julkaistaan lehdistötiedotteita tapahtumista ja projekteista medianäkyvyyden 

saamiseksi. Valtakunnallisten tapahtumien osalta tehdään tiedotusyhteistyötä 

paikallismedian 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.  

Www-sivuston intranettiä hyödynnetään laajemmin hallituksen, työryhmien ja 
toimiston työskentelyssä. Tarjotaan samaa www-alustaa jäsenseuroille ja 

koulutetaan heitä sen käytössä. 

Toimitetaan keväällä ja syksyllä ilmestyvät Karjalainen Nuorisoliitto 35 vuotta 

-juhlajulkaisut yhteistyössä Karjala-lehdessä.   

Kannustetaan jäsenistöä käyttämään yhteisiä tunnisteita tapahtumia sosiaalisessa 
mediassa jaettaessa: #KNKevatpaivat15, #KarjalainenKaronkka, 

#TuunaaMunPerinne, #KarjalaistaKaturuokaa. 

● Sähköisten tiedotteiden määrä 

● www-sivujen päivitystiheys ja 
kävijämäärä 

● Sosiaalisen median päivitystiheys, 
päivitysten seuraajien määrä ja 

tykkäykset. 

● Uutiskynnyksen ylittämisten määrä. 

 

 

9.  NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ 
 

Liitto käynnistää erilaisia projekteja jäsenseurojen tukemiseksi ja aktivoimiseksi. Kts. kohta 6. Projektit.  

Jäsenten neuvonta-, koulutus- ja tukipalveluita kehitetään Jäsenseuran tukipaketti -koulutuksen ohessa jäsenseurojen ja henkilöjäsenten keskuudessa tehdyn 
jäsenpalvelukyselyn tulosten perusteella.  

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. Vuoden aktiivinen seura, ryhmä ja ohjaaja palkitaan.     
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10.  HALLINTO 

9.1  Toimisto ja henkilöstö 
Liiton toimisto sijaitsee Karjalatalolla Helsingissä. Liiton palveluksessa ovat toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Projekteja ja hankkeita varten otetaan 

mahdollisuuksien mukaan harjoittelijoita ja projektityöntekijöitä. Kirjanpitopalvelut ostetaan Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta.  

9.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta 
Sääntömääräinen liittokokous pidetään Kevätpäivien yhteydessä 19.4. Kotkassa. Liittokokouksen 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 2015 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin työryhmä, kansantanssityöryhmä, matkatyöryhmä ja juhlavuoden suunnitteluryhmä. 

11.  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.   
 
Yhtenä varainhankinnan keinona järjestetään toimintavuoden aikana juhlavuoden kansallispukuarpajaiset. Pääpalkintona on karjalainen kansallispuku tai 

feresi.  
 
Juhlavuoden erikoisohjelmaa varten haetaan rahoitusta karjalaisilta säätiöiltä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

12. YHTEISTYÖ 

12.1 Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä 
Toimintavuoden aikana pyritään edelleen vahvistamaan Nuorisoliiton asemaa karjalaisessa järjestökentässä ja kehittämään yhteistyötä laajemmin eri 
karjalaisten toimijoiden kanssa. Sukupuu-materiaalia markkinoidaan edelleen yhteistyössä Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton kanssa. Liiton tavoitteena on 

saada karjalainen lapsi- ja nuorisotoiminta leviämään uusiin karjalaisen yhteisön jäsenseuroihin ja sen myötä kasvattaa omaa jäsenmäärää.  
 
Muun yhteistyön osalta neuvotellaan Karjalan Liiton ja muiden toimijoiden kanssa erikseen ja analysoidaan tapauskohtaisesti, millaista yhteistoimintaa 

vuoden aikana on resurssien puitteissa mahdollista toteuttaa. 

12.2 Muu yhteistyö 
Liitto tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tapahtumien paikallisten järjestäjien kanssa. Liitto jatkaa myös kaikkien kansantanssijärjestöjen yhteisen 

ohjaajakoulutuksen toteuttamista yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa. Kursseja ja tapahtumia markkinoidaan muille kansantanssijärjestöille. Tavoitteena on 
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tiivistää erityisesti kansantanssitoimintaa sekä tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Vuoden aikana käynnistetään 
yhteistyöneuvottelut pitkän tähtäimen koulutus- ja tapahtumahankkeiden toteuttamisesta. 
 
Liitto on aktiivisesti mukana kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen yhteistyössä, toimintavuoden aikana mm. Kulttuurisen nuorisotyön päivät -
koulutustilaisuuden järjestämisessä. Liitolla on edustajansa Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen hallituksessa, Suomen Nordlek-

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

12.3 Jäsenyydet 
Liitto on Karjalan Liiton, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin, Opintotoiminnan Keskusliiton, Nordlekin ja Kansanmusiikin ja Kansantanssin 

Edistämiskeskuksen jäsen. 
 
 
 
 
Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 22.11.2014. 
 
 
 
 
 
Outi Mulari     Hilkka Toivonen-Alastalo 
puheenjohtaja     toiminnanjohtaja 


