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1.

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON PERINNEKULTTUURIN ROHKEA UUDISTAJA

Karjalaisen Nuorisoliiton tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi karjalaista kulttuuria erityisesti kansantanssia, musiikkia, kädentaitoja sekä vuosittain nimettävää
kulttuuriteemaa. Vuoden 2016 teemana on karjalainen ruokaperinne. #TuunaaMunPerinne -haaste keskittyy tällä kertaa perinneruokien tuunaamiseen uusiin
muotoihin.
Sosiaalisen median kanavia hyödynnetään tulevana toimintavuonna entistä laajemmin erilaisilla haastekampanjoilla. Laajalle levinnyt pukeutumishaaste saa rinnalleen
ruokahaasteen. #TuunaaMunPerinne -kampanjassa haastetaan ruokabloggarit ja kaikki karjalaisesta ruokakulttuurista kiinnostuneet kehittelemään uusia versioita
perinneruoista. Myös maahanmuuttajat kutsutaan mukaan tekemään oman kulttuurinsa mukaisia versioita perinteisistä karjalaisista ruokalajeista ja leivonnaisista.
Pukeutumisen osalta jatketaan vuonna 2015 alkanutta #TuunaaMunPerinne -pukeutumishaastetta. #HalaaKarjalainenPäivässä -kampanjassa pureudutaan
suvaitsevaisuuden lisäämiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja sukupolvien väliseen kanssakäymiseen. Kampanjassa haastetaan ihmisiä olemaan tekemisissä toistensa
kanssa ikään, taustaan, ulkonäköön ja puhetapaan katsomatta.
Muuttuva maailmantilanne velvoittaa järjestöt vastaamaan ajan haasteisiin. Jäsenseuroja kannustetaan monikulttuuriseen toimintaan omilla paikkakunnillaan.
Kulttuurisen identiteetin vahvistaminen on aiheena syksyn nuorisoseminaarissa. Liitto ottaa myös kantaa kiusaamista vastaan ja tuo aihetta esille yhdessä
Evakkolapset ry:n kanssa. Nuorten roolia liiton toiminnassa vahvistetaan. Nuorille annetaan aiempaa suurempi rooli tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tavoitteena on tuottaa nuorten itsensä näköistä toimintaa. Nuorten talkookoulutus -hankkeessa koulutetaan nuoria toimijoita tapahtumatyöskentelyn eri osa-alueille.
Nuorille järjestetään myös omia leirejä. Kulttuurinen vuorovaikutus Venäjän Karjalan kanssa sisältää nuorten kesäleirin, “Tirppamatkan”, ja aikuisten kulttuurimatkan
“Kurppamatkan”.
Vuosi 2016 on kansantanssin riemuvuosi. Karjalainen Nuorisoliitto osallistuu riemuvuoden tapahtumiin ja kansantanssin markkinointiin alan näkyvyyden ja
tunnettuuden lisäämiseksi. Vuoden päätapahtuma on Kauniaisissa 17.–19.6.2015 järjestettävä neljän kansantanssijärjestön yhteinen GraniFolk -tapahtuma.
Tapahtuman ympärillä järjestetään runsaasti koulutusta eri puolilla maata ja järjestöjen yhteisiä nuorten kokoontumisia.
Karjalainen Nuorisoliitto palvelee jäseniään ja kaikkia karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneita toimistollaan Helsingin Karjalatalolla. Tietoa toiminnasta saa osoitteesta
www.karjalainennuorisoliitto.fi, uutiskirjeestä. Facebook-sivulta, Twitteristä ja Instagramista.
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2.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012–2016
2.1

Karjalainen Nuorisoliitto on tunnettu karjalaisen kulttuurin tuotteistaja

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

2.2

Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen kansantanssin asiantuntija

TAVOITTEET
Tehdä karjalainen kansantanssiperinne tunnetuksi.
Korostaa karjalaisten kansantanssien
asiantuntijaroolia.

2.3

TOTEUTUS
● #TuunaaMunPerinne -valokuvahaasteessa etsitään uusia tulkintoja perinteisistä ruokalajeista.
Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2015 aloitettu pukeutumishaaste jatkuu.
● Tehdään tunnetuksi karjalaista kulttuuria kansantanssijärjestöjen yhteisessä GraniFolktapahtumassa. Kts. kohta 4.3.
● Järjestetään elokuussa nuorten kesäleiri ja aikuisten kulttuurimatka luovutetun Karjalan alueelle.
● Järjestetään koko perheen Suuri Karjalainen Karonkka -risteily, jossa on karjalaiseen kulttuuriin
liittyvää ohjelmaa.
● Matka Karjalaan -pelistä tehdään Apple-ympäristöön soveltuva mobiilipeli. Lautapelin
markkinointia jatketaan.
● #TuunaaMunPerinne -ruokakampanjassa julkaistaan kuukauden perinneruokaohje, jonka pohjalta
ihmisiä kutsutaan tekemään omia versioita ruokalajeista. Myös maahanmuuttajat kutsutaan
tutustumaan suomalaisiin perinneruokiin ja tuomaan niihin omia, etnisiä vivahteita.

TOTEUTUS
● Järjestetään karjalaisen kansantanssin työpajoja GraniFolk -tapahtumassa.
Jaetaan tietoa karjalaisesta kansantanssista.
● Tehdään karjalaistanssien vuosiohjelma.
● Julkaistaan Jagujalga junior -tanssiohjepaketti.
● Julkaistaan Trivial tanhuit -lautapeli.

Karjalaisen Nuorisoliiton palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia

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

Karjalainen Nuorisoliitto, toimintasuunnitelma 2016

TOTEUTUS
● Liitto tuottaa jäsenistönsä tarpeisiin koulutusmateriaaleja ja -aineistoja.
● Koulutustarjonta on laadukasta ja monipuolista. Kouluttajina käytetään alojen erikoisosaajia.
● Tuotteita ja koulutuksia markkinoidaan myös oman jäsenistön ulkopuolelle eri tapahtumien
yhteydessä ja sosiaalisessa mediassa.
● Henkilöjäsenten määrää kasvatetaan kurssien, tapahtumien ja matkojen yhteydessä.
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2.4

Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen järjestökentän arvostettu ja omavarainen toimija

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

3.

TOTEUTUS
 Suuri Karjalainen Karonkka -risteily on tarkoitettu kaikille karjalaisjuurisille henkilöille. Risteilylle
haetaan uusia yhteistyökumppaneita.
 Mediayhteistyötä Karjala-lehden kanssa jatketaan.
 Sosiaalisessa mediassa viestitään aktiivisesti. Erilaisten kampanjoiden avulla saavutetaan
näkyvyyttä.
 Yhteistyötä pitäjä- ja sukuseurojen kanssa tiivistetään.
 #HalaaKarjalainenPäivässä -kampanjaan haastetaan mukaan uusi karjalainen taho kuukausittain.

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 ruokaperinne-teema.
Vuonna 2016 tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta kansantanssiesityksestä. Sen kunniaksi vuosi 2016 on nimetty kansantanssin
riemuvuodeksi. Juhlavuosi näkyy monin tavoin koulutustoiminnassa.
3.1

Kansantanssiohjaajien koulutusviikonloppu 29.–31.1.

TAVOITTEET
Tarjota ohjaajakoulutusta ja
ohjaajien
verkostoitumismahdollisuus.
Tarjota virikkeitä ohjaajille.

TOTEUTUS
Järjestetään ohjaajien koulutusviikonloppu yhdessä Finlands Svenska
Folkdansringin, Kansantanssinuorten liiton ja Suomalaisen Kansantanssin
Ystävien kanssa Oriveden opistolla. Ohjelmassa on ohjaajuuteen ja omaan
tanssijuuteen liittyviä harjoitteita sekä GraniFolk -tapahtuman ohjelmistojen
harjoittelua.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● kurssin osallistujamäärä
● kurssipalaute

Tapahtuman yhteydessä on Karjalaisen Nuorisoliiton ohjaajien oma
ohjaajatapaaminen.
Osallistujatavoite vähintään 20 henkilöä.
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3.2

Kansantanssikurssit yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

TAVOITTEET
Tarjota tanssijoille
mahdollisuus harjoitella ison
ryhmän kanssa.
Tarjota
kansantanssimateriaalia
ohjaajille ja ryhmien käyttöön.
Tarjota mahdollisuus ohjaajien
tapaamiseen ja
verkostoitumiseen.

TOTEUTUS
Vuoden aikana järjestetään seuraavat kansantanssikurssit yhteistyössä Finlands
Svenska Folkdansringin (FSF), Kansantanssinuorten Liiton (KTNL) ja
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien (SKY) kanssa:

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● kurssien osallistujamäärä
● kurssipalaute

GraniFolkin yhteisohjelmien kertauskurssi 19.3. Helsingissä
aikuistanssijoille. Vastuullisena järjestäjänä SKY.
Lasten tanssikurssi – Lek och dans 19.–20.3. Turussa. Vastuullisena
järjestäjänä FSF.
Alueelliset yhteisharjoitukset: Helsinki 19.3 (SKY), 23.4. Imatra (Karjalainen
Nuorisoliitto), 14.5. Jyväskylä (SKY), 15.5. Turku (FSF).
Osallistujatavoite vähintään 20 henkilöä/kurssi.
Markkinoidaan kaikkien kansantanssijärjestöjen yhteisen ohjaajakoulutuksen
kursseja omalle jäsenistölle.

3.3

Kansantanssin erikoiskurssit

TAVOITTEET
Rajantakaisen Karjalan
tanssiperinteeseen
tutustuminen.
Tarjota uutta julkaisematonta
materiaalia tanssiryhmien
käyttöön.
3.4

TOTEUTUS
Jagujalga junior -kurssit
Järjestetään kaksi päivän mittaista kurssia uuden lasten karjalaisista
kansantansseista koostuvan julkaisun materiaaleista. Kurssit markkinoidaan
omien jäsenten lisäksi kaikille muillekin kansantanssijärjestöille. Kurssille
kutsutaan ohjaajat ja lapset osallistujiksi. Osallistujatavoite vähintään 16 henkilöä
molemmille kursseille. Kouluttajana FM Juha-Matti Aronen.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● kurssien osallistujamäärät
● kurssipalautteet

TOTEUTUS
Piirakkakurssi
Karjalaisten piirakoiden erikoiskurssi huhtikuussa. Kotiseutuneuvos Aira
Viitaniemen johdolla käydään läpi erilaiset karjalaiset piirakat, kuten vatruskat,
supikkaat, tapuntaiset ja pyöröt. Osallistujatavoite vähintään 10 henkilöä.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● kurssien ja työpajojen osallistujamäärä
ja osallistujamäärän muutos verrattuna
edelliseen vuoteen
● osallistujilta saatu palaute

Perinnekurssit

TAVOITTEET
Edistää karjalaista
kulttuuriperinnetietoutta.
Tuoda esille karjalaista
ruokaperinnettä modernilla

Karjalainen Nuorisoliitto, toimintasuunnitelma 2016
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tavalla.
Opettaa vaatteiden tuunausta.

#TuunaaMunPerinne -ruokakurssit
Järjestetään kahdeksan ruokakurssia maahanmuuttajille yhteistyössä
kulttuurikeskus Caisan kanssa. Toteutukseen osallistuvat myös Helsingin
yliopiston Karjalainen ja Wiipurilainen osakunta. Osallistujatavoite 10 henkilöä.
#TuunaaMunPerinne -vaatekurssi
Vaatetuunauskurssi, jossa valmistetaan arkivaatteita ja asusteita hyödyntämällä
kansallispukujen osia ja kansanomaisia elementtejä. Kouluttajana
käsityönopettaja Marja Toivonen. Osallistujatavoite vähintään 12 henkilöä.
Loppusyksyn pikkujouluruokakurssilla valmistetaan perinteisten ruokalajien
tuunattuja versioita nykyaikaisella otteella. Valmistettavista ruoista järjestetään
äänestys somessa jaettujen ruokalajien pohjalta.
Muut perinnekurssit
GraniFolk-tapahtuman yhteydessä järjestetään karjalaisia kädentaitojen
perinnetyöpajoja.

3.5

Tilauskurssit

TAVOITTEET
Tarjota liiton aiemmin
järjestämiä perinnekursseja
jäsenistölle ja muille
kiinnostuneille tilauskurssien
muodossa.
3.6

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

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● välitettyjen tilauskurssien määrä
● kursseille osallistuneiden määrä
● osallistujilta saatu palaute

Nuorten talkookoulutus

TAVOITTEET
Lisätä nuorten oma-aloitteista
tekemistä.
Kouluttaa aktiivisia toimijoita

TOTEUTUS
Järjestetään yli 15-vuotiaille nuorille suunnattu koulutus, jossa valmennetaan
toimimaan tapahtumien järjestelyissä sekä talkoolaisina. Koulutusta tarjotaan eri
osa-alueilta (tuotanto, viestintä, tapahtuma-aikaiset työt).

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● osallistujien määrä
● nuorten talkoolaisten määrä
tilaisuuksissa

Koulutuksen suunnittelua tarjotaan opiskelijan projektityöksi Humanistiseen
ammattikorkeakouluun. Koulutusta tarjotaan myös muiden GraniFolk tapahtumaan osallistuvien järjestöjen nuorille.
Koulutukseen osallistuvia nuoria kutsutaan mukaan talkoolaisiksi GraniFolk tapahtumaan sekä suunnittelemaan syksyn nuorten leiriä.
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4.

HARRASTUSTOIMINTA
Liiton harrastustoiminnan tavoitteena on tarjota tietoa karjalaisesta kansantanssista ja perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille. Liitto tukee jäsenseuroja
harrastustoiminnan käynnistämisessä ja sen eteenpäin viemisessä.
Kansantanssin riemuvuoden kunniaksi suomalaisen kansantanssin elinvoimaisuutta juhlitaan vuoden aikana monin eri tavoin.
4.1

Folklandia-risteily m/s Baltic Queenilla 8.–9.1.

TAVOITTEET
Tehdä Karjalaisen Nuorisoliiton
toimintaa tunnetuksi
kansantanssi- ja
kansanmusiikkikentällä.

TOTEUTUS
Osallistutaan taustajärjestäjänä Folklandia-risteilylle. Ollaan mukana tapahtuman
Folkmessuilla, jossa esitellään liiton toimintaa ja markkinoidaan tulevia
tapahtumia.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● liiton tuottaman ryhmän esiintymisen
yleisömäärä
● messuilla saavutettujen
asiakaskontaktien määrä

Tuotetaan esiintyjäksi Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten Soppa-ryhmä.
4.2

Kansantanssiluokittelu Kauniaisissa 16.–17.6.

TAVOITTEET
Tuottaa monipuolinen
kulttuuritapahtuma omalle
jäsenistölle ja muille
osallistujille.
Aktivoida lapsia ja nuoria
tekemään heidän
näköisensä tapahtuma.
Tarjota esiintymisfoorumi,
jossa on mahdollisuus saada
asiantuntevaa palautetta ja
nähdä muiden esityksiä.
Aktivoida osallistujat luovan
toiminnan pariin.

TOTEUTUS
Kansantanssiluokittelu
Järjestetään eri ikäryhmille tarkoitettu kansantanssiluokittelu. Tuomaristoon
kutsutaan kansantanssin ja -musiikin asiantuntijoita. Korostetaan luokittelun
koulutusnäkökulmaa. Tapahtumaan ovat tervetulleita myös muiden
kansantanssijärjestöjen ryhmät. Osallistujatavoite 35 ryhmää.
Muu ohjelma
Lasten ja nuorten liittokokous kokoontuu tapahtuman yhteydessä. Kokous
tekee julkilausuman liiton hallitukselle toiveistaan liiton toiminnan suhteen. Lasten ja
nuorten liittokokous tukee demokratiakasvatusta.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● tapahtuman osallistujamäärä (ryhmät,
seurat, esiintyjät, yleisö)
● muista järjestöistä tulevien
osallistujien määrä
● osallistujilta saatu palaute
● arvosteluraatien antama palaute
● tapahtuman saama medianäkyvyys
● osallistujamäärän muutos verrattuna
edelliseen vuoteen
● sosiaalisen median päivitykset

Tapahtuman yhteydessä järjestetään #TuunaaMunPerinne -näyttely, jossa on
esillä tuunattuja, kansallispukukankaista tehtyjä käsitöitä. Lisäksi järjestetään
kädentaitojen työpajoja ja karjalainen illanvietto.
Perinnekirppiksellä voi myydä pieneksi jääneitä ja itselle tarpeettomia pukuja,
jalkineita ja asusteita.
Tapahtuman tuottamisessa ja toteuttamisessa käytetään talkookoulutuksen käyneitä
nuoria. Nuoret vastaavat tapahtuman aikaisesta tiedottamisesta ja työpajojen
vetämisestä sekä toimivat muissa talkootehtävissä.
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4.3

GraniFolk 17.–19.6.

TAVOITTEET
Järjestöjen välinen yhteinen
toiminta
Kansantanssin ilo
Näkyä Kauniaisten
kaupunkikuvassa.
Tehdä karjalaista perinnettä ja
kansantanssia tunnetuksi
muille kansantanssin
harrastajille

TOTEUTUS
Kauniaisissa järjestetään neljän kansantanssijärjestön yhteinen kesätapahtuma,
GraniFolk. Karjalainen Nuorisoliitto, Finlands Svenska Folkdansring, Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät ja Kansantanssinuorten liitto toteuttavat yhteistyössä
merkittävän kansantanssitapahtuman.
GraniFolk esittelee suomalaisen kansantanssin koko kirjon Pohjanlahdelta
Laatokalle. Se tarjoaa ainutlaatuisen näyteikkunan elävään suomalaiseen
kansantanssiin. Tanssijat jakavat yhdessä tanssimisen elämyksen, josta välittyy
tanssin ilo. Tapahtumassa on konsertteja, kulkueita, työpajoja, retkiä ja
tanssitupia.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● tapahtuman osallistujamäärä
● arvio eri tilaisuuksiin osallistuneiden
määrästä
● saatu palaute
● yhteisesitykseen osallistuneiden määrä
ja määrän kehitys
● saavutettu medianäkyvyys

Koko tapahtuman osallistujatavoite on 800 henkilöä, josta Karjalaisen Nuorisoliiton
osuus 300 osallistujaa.
Karjalainen Nuorisoliitto tuottaa tapahtumaan karjalaisen tanssituvan ja
karjalaisen työpajan. Kaikkien yhteisessä kansantanssin yhteisesityksessä on myös
karjalaisia tansseja.

4.4

Karjalaiset Kesäjuhlat Seinäjoella 17.–19.6.

TAVOITTEET
Näkyvyys karjalaisjärjestöjen
ja karjalaisjuuristen
keskuudessa
sekä varainhankinta

TOTEUTUS
Osallistutaan karjalaiselle torille, jossa myydään Matka Karjalaan -pelejä ja
kerrotaan Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnasta.
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määrä
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4.5

Ravintolapäivä

TAVOITTEET
Tehdä karjalaista
ruokakulttuuria tunnetuksi
raikkaalla, modernilla otteella.

TOTEUTUS
Osallistutaan toukokuun ja marraskuun ravintolapäiviin. Haastetaan jäsenseurat
perustamaan yhdeksi päiväksi karjalaista katuruokaa tarjoavia pop up ravintoloita. Erityisesti kannustetaan perinneruokavariaatioihin.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● perustettujen ravintoloiden määrä
● sosiaalisen median päivitysten määrä,
#KarjalaistaKaturuokaa
#TuunaaMunPerinne

Jaetaan valokuvia tapahtumasta sosiaalisessa mediassa. #KarjalaistaKaturuokaa
#TuunaaMunPerinne
4.6

Nuorten leiri

TAVOITTEET
Osallistumismahdollisuuksien
lisääminen nuorille

TOTEUTUS
Järjestetään nuorten oma leiri yhteistyössä Finlands Svenska Folkdansringin,
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja Kansantanssinuorten liiton kanssa.

Järjestöjen välinen yhteistyö

Nuoret suunnittelevat itse leirin ohjelman.

4.7

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● leiriläisten määrä
● osallistujilta saatu palaute

Seminaari kulttuurisen identiteetin vahvistamisesta

TAVOITTEET
Karjalaisuus nykypäivässä,
ajankohtaiset Karjala-asiat
Yhteistyön tiivistäminen
karjalaisten toimijoiden
kanssa.

TOTEUTUS
Järjestetään syksyllä seminaari nuorten kulttuurisen identiteetin vahvistamisesta.
Yhteistyökumppaneina seminaarin järjestämisessä ovat Helsingin yliopiston
Karjalainen ja Wiipurilainen Osakunta.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● tapahtuman osallistujamäärä
● medianäkyvyys

Yhteiskunnallisen tietoisuuden
lisääminen karjalaisuudesta.
4.8

Suuri Karjalainen Karonkka -risteily

TAVOITTEET
Tarjota karjalaisuudesta
kiinnostuneille karjalaisen
kulttuurin teemaviikonloppu,
jossa on koulutuksellista ja
viihdyttävää ohjelmaa.
Luoda kohtauspaikka

TOTEUTUS
Karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneille kohdistettu risteily, jossa nautitaan
korkeatasoisesta karjalaisesta ohjelmasta. Ohjelmassa on luentoja, työpajoja,
konsertteja, yhteislauluja ja tanssia.
Risteilyn teemana on omat juuret. Ohjelmassa tuodaan esille sukututkimusta ja
kotiseutumatkailua. Kansantanssin riemuvuoden johdosta ohjelma sisältää
vapaata tanssia, tanssiesityksiä, yhteistansseja ja tanssitupia.
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MITTAAMINEN/SEURANTA:
● osallistujamäärä ja osallistujilta saatu
palaute
● osallistujamäärän kehitys edelliseen
vuoteen verrattuna
● uusien yhteistyötahojen määrä
● sosiaalisen median päivitysten määrä,
#KarjalainenKaronkka
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karjalaisjuurisille ja
karjalaisesta kulttuurista
kiinnostuneille.
Tuoda yhteen karjalaisen
kulttuurin parissa
työskenteleviä tahoja.
4.9

Pääyhteistyökumppanina ja mediakumppanina on Karjala-lehti. Muiksi
yhteistyötahoiksi kutsutaan perinnealan järjestöjä kuten Kalevalaisten Naisten
Liitto, Helkanuorten liitto, Perinnearkku ja Sukuseurojen liitto.
Osallistujatavoite 500 henkilöä.
#KarjalainenKaronkka

Karjalaiset markkinatapahtumat

TAVOITTEET
Yhteistyön tiivistäminen sukuja pitäjäseurojen kanssa sekä
uusien jäsenien hankinta.

TOTEUTUS
Osallistutaan Karjalatalolla järjestettäville markkinoille kuten ruokamarkkinoille ja
joulumyyjäisiin. Tilaisuuksien yhteydessä esitellään Karjalaisen Nuorisoliiton
toimintaa, myydään tuotteita ja markkinoidaan jäsenyyttä.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● tapahtuman osallistujamäärä
● asiakaskontaktien määrä (arvioitu)

Parantaa Karjalaisen
Nuorisoliiton tunnettuutta.
4.10 Yhteistyö harrastustoiminnassa
TAVOITTEET
Olla mukana järjestämässä
järjestöjen yhteistä
ohjaajakoulutusta.

TOTEUTUS
Osallistutaan Kansantanssin Yhteisen Toimikunnan (KYT) työskentelyyn ja
markkinoidaan kansantanssijärjestöjen yhteistä ohjaajakoulutusta aktiivisesti
omalle jäsenistölle.

Olla mukana kehittämässä
tiiviimpää yhteistyötä
kansantanssijärjestöjen välillä.

Muiden kansantanssijärjestöjen kanssa jatketaan kansantanssimerkkien
suoritusvaatimusten yhtenäistämistä ja toteutetaan kansantanssin riemuvuoden
toimintoja.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● yhteisen ohjaajakoulutuksen
opetusosuuksien saama palaute: omat
osallistujat/ muut osallistujat
● KYT:n ja KEK:n kokousten määrä

Toiminnanjohtaja on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK)
hallituksen jäsen.
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5.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
5.1

Esiintymismatkat

TAVOITTEET
Tarjota ryhmille kansainvälisiä
esiintymiskokemuksia.

TOTEUTUS

MITTAAMINEN/SEURANTA:

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

● esiintymis- tai ystäväryhmä-matkoille
hakeneiden ja lähteneiden ryhmien
määrä

Kannustetaan jäsenseurojen nuoria lähtemään Europeade-tapahtumaan Belgian
Namuriin heinäkuussa. Matka lisää yhteistyötä eri jäsenseurojen välillä.
5.2

● matkoista saatu palaute

Nordring -kurssi 25.–28.3.

TAVOITTEET
Tarjota nuorille mahdollisuus
verkostoitua.

TOTEUTUS
Ollaan mukana järjestämässä yhteispohjoismaista nuorten leiriä. Nuoret itse
suunnittelevat leiriohjelman, joka sisältää eri maiden tanssiopetusta ja
kulttuuritoimintaa.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● leiriltä saatu palaute

Leirille tulee osallistujia kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta, yhteensä n.
50 nuorta.
5.3

Nuorten kulttuurileiri Venäjän Karjalassa 1.–5.8.

TAVOITTEET
Kulttuurivaihto Suomen ja
Venäjän välillä.
Tutustuttaa nuoret Venäjän
Karjalan alueen kulttuuriin.

TOTEUTUS
Nuorten kulttuurileirin, “Tirppamatkan”, tarkoituksena on tutustuttaa suomalaiset
ja venäläiset nuoret toisiinsa ja toistensa kulttuuriin. Leirillä toteutetaan erilaisia
taideprojekteja ammattitaiteilijan johdolla. Kirvun pitäjän alueella järjestettävän
leirin toteuttamiseen haetaan erillistä hankeapurahaa. Yhteistyökumppanina on
Kirvun pitäjäseura.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● leiriläisten määrä
● osallistujilta saatu palaute

Osallistujatavoite 15 nuorta.
5.4

Kulttuurimatka Karjalaan 19.–21.8.

TAVOITTEET
Tutustua luovutetun Karjalan
alueeseen, sen historiaan ja
nykypäivään.

TOTEUTUS
Järjestetään kulttuurimatka “Kurppamatka” luovutetun Karjalan alueelle 19.–21.8.
Matka on suunnattu nuorille aikuisille. Matkaa markkinoidaan mm. yliopistoopiskelijoille.

Saada uusia henkilöjäseniä.

Matkalla tutustutaan Viipurin nähtävyyksiin (mm. Monrepos’n puisto, taidemuseo
ja Sorvalin hautausmaa), Tali-Ihantalan taistelupaikkoihin sekä Kirvun pitäjään.

Karjalainen Nuorisoliitto, toimintasuunnitelma 2016

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● matkan osallistujamäärä
● matkapalaute
● osallistujamäärän muutos verrattuna
edelliseen vuoteen
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Oppaana toimii Karjalan historian asiantuntija Kyösti Toivonen.
Osallistujatavoite 40 henkilöä.

6.

HANKKEET
6.1

Karjalaisuuden tuotteistaminen

TAVOITTEET
Karjalaisuuden
tuotteistaminen.

TOTEUTUS
Luodaan karjalaista mielenmaisemaa heijasteleva tuoteperhe sekä teemoitetaan
karjalaisuuteen yhdistettävää kuvastoa raikkaalla ja uudella otteella. Tavoitteena
on luoda verkkokauppa, johon kootaan myös muiden toimijoiden ja pienyrittäjien
karjalaisia tuotteita. Tuotteistamisessa on mukana Karjala-lehti.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● hankkeesta saatu palaute

Hanke käynnistetään Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajaseura Pamauksen
myöntämällä apurahalla. Projektin jatkoon haetaan erillisrahoitusta.

7.

MATERIAALIPALVELUT
TAVOITTEET
Lisätä omaa varainhankintaa
tuottamalla ja välittämällä
karjalaiseen
kansanperinteeseen liittyvää
materiaalia.
Palvella jäsenistöä heidän
tarpeisiinsa perustuvalla
materiaalituotannolla.

TOTEUTUS
Jatketaan nykyisten myyntiartikkeleiden välittämistä tapahtumissa, messuilla,
myyjäisissä ja postimyyntinä sekä tuotetaan uusia tuotteita.
Toimitetaan perheiden yhteisiin ruoanlaittohetkiin tarkoitettu reseptivihko
karjalaisista perinneruoista ja niiden moderneista muunnelmista. Ruokateemaan
liittyen kasvatetaan Karjalan käki -tuoteperhettä erilaisilla keittiötarvikkeilla kuten
patavahdilla ja piirakkapulikalla. Varainhankintaa vauhditetaan myös
myymällä omalla karjalaisella kuvioinnilla varustettuja lakritsirasioita.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● myytyjen tuotteiden myyntimäärän
euromääräinen kehitys verrattuna
edelliseen vuoteen
● www-sivujen kävijämäärä
● mainintojen määrä sosiaalisessa
mediassa #TuunaaMunPerinne

Matka Karjalaan -pelin mobiiliversio viedään Applen alustalle.
Trivial tanhuit
Kansantanssiryhmien käyttöön tarkoitettu lautapeli opettaa hauskalla tavalla
tietoutta kansantansseista, askelikoista, otteista ja kansallispuvuista.
Karjalaisten tanssien tietopankki
Jatketaan karjalaisten tanssien keräämistä ja taltioimista sekä niistä tiedottamista.
Jagujalga junior
Vuonna 2015 työstetty lapsille sopivien tanssien ja leikkien ohjevihko- ja
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äänitepaketti ilmestyy alkuvuodesta 2016.
Vuosiohjelma 2017
Tuotetaan ja julkaistaan karjalaisten kansantanssien vuosiohjelma.
Materiaalipaketit
Kaikki koulutustoimintaa varten tuotettava materiaali tuotetaan myös erikseen
myytäviksi paketeiksi tai ladataan tietopankkiin vapaasti käytettäviksi.

8.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
TAVOITTEET
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.

TOTEUTUS
Kerran kuukaudessa julkaistaan kuukauden perinneruokaohje. Sen pohjalta
pyydetään valokuvia ja ohjeita tuunatuista perinneruoista. Kuvia ja ohjeita jaetaan
sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #TuunaaMunPerinne ja #Perinneruoka. Vuoden
lopulla ohjeista koostetaan reseptivihko.
Verkkosivuilta löytyy aina kattava tieto tapahtumista ja muista ajankohtaisista
asioista. Sosiaalisen median osalta jatketaan Facebookin, Twitterin ja
Instagramin aktiivista päivittämistä ja tutkitaan uusien sosiaalisen median
työkalujen käyttöönottoa. Sitoutetaan nuoria julkaisemaan sosiaalisen median
päivityksiä tunnisteilla #KarjalainenKaronkka, #TuunaaMunPerinne,
#KarjalaistaKaturuokaa ja #HalaaKarjalainenPäivässä.

MITTAAMINEN/SEURANTA:
● Tiedotteiden määrä
● www-sivujen päivitystiheys ja
kävijämäärä
● Sosiaalisen median päivitystiheys,
päivitysten seuraajien määrä ja
tykkäykset.
● Uutiskynnyksen ylittämisten määrä.

Sosiaalisessa mediassa toimitaan aktiivisesti tiheillä some-pulsseilla.
Jatketaan hyvää yhteistyötä Karjala-lehden kanssa. Oma sivu ilmestyy
säännöllisesti kerran kuukaudessa ja lisänäkyvyyttä hankitaan tarpeen vaatiessa.
Lisäksi tehdään markkinointiyhteistyötä erityisesti Suuren Karjalaisen Karonkan
osalta.
Julkaistaan kerran kuussa sähköpostilla levitettävä uutiskirje ajankohtaisista
asioista. Julkaistaan tarvittaessa erillisiä tiedotteita tapahtumista.
Tuotetaan lehdistötiedotteita tapahtumista ja projekteista medianäkyvyyden
parantamiseksi. Tapahtumien osalta tehdään yhteistyötä paikallismedian ja
paikallisten toimijoiden kanssa.
Koulutuksia markkinoidaan muille järjestöille.
Tuotetaan markkinointimateriaalia jäsenseurojen toiminnan tueksi.
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9.

NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ
Jäsenten neuvonta-, koulutus- ja tukipalveluita kehitetään loppuvuonna 2015 järjestetyn jäsenkyselyn pohjalta. Viime vuonna toteutetun Jäsenseuran tukipaketti
-hankkeen tuloksena syntynyt verkossa toimiva toiminnan raportointilomakkeisto otetaan täysipainoisesti käyttöön. Tämä helpottaa jäsenseurojen hallintoa.
Jäsenistöä palvellaan myös lisäämällä yhteistyötä karjalaisessa järjestökentässä sekä kulttuuri- ja kansantanssijärjestöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää
yhteisiä jäsenmalleja ja palveluita sekä tiivistää tiedotus- ja koulutusyhteistyötä. Vuoden aktiivinen seura, ryhmä ja ohjaaja palkitaan.

10. HALLINTO
10.1 Toimisto ja henkilöstö
Liiton toimisto sijaitsee Karjalatalolla Helsingissä. Liiton palveluksessa ovat toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Projekteja ja hankkeita varten otetaan
resurssien salliessa harjoittelijoita ja projektityöntekijöitä. Kirjanpitopalvelut ostetaan Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta. Kirjanpito ja
taloushallinto on sähköistä. Myös muissa toimistorutiineissa pyritään paperittomuuteen. Työmatkoilla suositaan pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
10.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta
Sääntömääräinen liittokokous pidetään Imatralla huhtikuussa. Lasten ja nuorten liittokokous järjestetään 16.6. Kauniaisissa kansantanssiluokittelujen
yhteydessä. Hallitus ja työvaliokunta kokoontuvat tarpeen mukaan, osittain myös sähköisesti.
10.3 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,
sähköisiä osallistumistapoja suositaan. Vuonna 2016 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin työryhmä, kansantanssityöryhmä ja matkatyöryhmä. Lisäksi
perustetaan vapaaehtoisten toimijoiden sähköisiä ideointiryhmiä.
11. TALOUS
Talouden omavaraisuusastetta pyritään tehostamaan etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita sekä aktiivisella tuotemyynnillä. Taloutta hoidetaan
hyväksytyn budjetin ja tarkoituksenmukaisen varojenkäyttösuunnitelman puitteissa. Taloutta seurataan kuukausittaisten tuloslaskelmien ja taseiden sekä
talousraporttien avulla. Toiminnanjohtajan työaika on pienennetty 80%:iin kulujen pienentämiseksi.
12. YHTEISTYÖ
Uusia yhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti näkyvyyden ja taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Mediakumppanina jatkaa Karjala-lehti.
12.1

Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä
Osallistutaan säännöllisesti Karjalan Liiton kanssa yhdessä nimetyn yhteistyöryhmän työskentelyyn. Muun yhteistyön osalta neuvotellaan Karjalan Liiton
kanssa erikseen ja analysoidaan tapauskohtaisesti, millaista yhteistoimintaa vuoden aikana on mahdollista toteuttaa.
Toimintavuoden aikana pyritään edelleen vahvistamaan Nuorisoliiton asemaa karjalaisessa järjestökentässä ja kehittämään yhteistyötä laajemmin eri
karjalaisten toimijoiden kanssa. Pitäjäseurojen kanssa jatketaan yhteistyötä keräämällä kullekin pitäjälle tyypillisiä ruokaohjeita. Sukupuu-materiaalia
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markkinoidaan edelleen yhteistyössä Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton kanssa. Karjalaista järjestökenttää lähestytään myös #HalaaKarjalainenPäivässä –
haasteella. Evakkolapset ry:n kanssa laaditaan lausuma kiusaamisen vastustamisesta.
Liiton tavoitteena on saada karjalainen lapsi- ja nuorisotoiminta leviämään uusiin karjalaisen yhteisön seuroihin ja sen myötä kasvattaa omaa jäsenmäärää.
12.2 Muu yhteistyö
Vuonna 2016 Karjalainen Nuorisoliitto tekee yhteistyötä kaikkien kansantanssitoimijoiden kanssa Kansantanssin riemuvuoden puitteissa. Suomalaisen
Kansantanssin Ystävien, Kansantanssinuorten liiton ja Finlands Svenska Folkdansringin kanssa järjestetään GraniFolk -kansantanssitapahtuma Kauniaisissa
kesäkuussa. Näiden järjestöjen kanssa tehdään myös koulutus- ja leiriyhteistyötä.
Kansantanssijärjestöjen yhteistä ohjaajakoulutusta jatketaan yhdessä sisarjärjestöjen kanssa. Kursseja ja tapahtumia markkinoidaan muille järjestöille.
Tavoitteena on tiivistää erityisesti kansantanssitoimintaa sekä tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Vuoden aikana
käynnistetään yhteistyöneuvottelut pitkän tähtäimen koulutus- ja tapahtumahankkeiden toteuttamisesta.
Suuri Karjalainen Karonkka -risteilylle haetaan yhteistyökumppaneita, kuten Kalevalaisten Naisten Liitto, Helkanuorten liitto, Sukuseurojen liitto ja
Perinnearkku. Kulttuurikeskus Caisan kanssa tehdään yhteistyötä maahanmuuttajien ruokakurssien järjestämisessä. Nuorten seminaari toteutetaan
yhteistyössä Helsingin yliopiston Karjalaisen ja Wiipurilaisen osakunnan kanssa.
Liitto on mukana kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen yhteistyössä. 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 25.10.2015

Outi Mulari
puheenjohtaja
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Hilkka Toivonen-Alastalo
toiminnanjohtaja
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