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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 

1.  SATA PISTOA PERINTEESEEN - karjalaisuus arjessa ja juhlassa 

 

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta. Suomi 100 -juhlavuoden teema “Yhdessä” 

näkyy Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnassa siten, että suurin osa tapahtumista ja koulutuksista 

järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.  Liitto on mukana monessa Suomi100v. 

hankkeessa vuoden aikana. Myös liiton toimitilojen muutto Kalevalaisten Naisten Liiton 

naapuriin edesauttaa perinnejärjestöjen aiempaa tiiviimpää yhteistyötä.  

Sata pistoa perinteeseen -hanke esittelee karjalaisen ja suomalaisen lastenkulttuurin 

muuttumista sadan vuoden ajalta. Yhteistyössä Helkanuorten liiton kanssa toteutettava hanke 

käsittää suomalais-karjalaisia perinne-elementtejä esittelevän verkkosivun, johon kerätään 

materiaalia haastattelemalla eri-ikäisiä suomalaisia, sekä lasten ja nuorten kesäleirin.  

Toimintavuoden tärkeä painopiste on kansainvälisyys. Lapsiryhmät vievät karjalaista väriä 

heinäkuussa pohjoismaiseen Barnlek-tapahtumaan Färsaarille. Paljon osallistujia odotetaan 

myös heinäkuussa Turussa järjestettävään Euroopan suurimpaan kansanperinnetapahtumaan, 

Europeadeen, jossa tehdään karjalaisuutta tutuksi noin 5000 osallistujalle eri puolilta 

Eurooppaa. Syyskuun kulttuurimatkalla luovutetun Karjalan alueelle perehdytään 

ortodoksisuuden vaikutukseen karjalaisuudessa. Nuoret kokoontuvat leirille venäläisnuorten 

kanssa Kirvuun Venäjän Karjalaan. 

Evakkomatka ja elämä evakkona ovat näkyvästi esillä vuoden aikana. Maaliskuussa 

järjestetään evakkoutta ennen ja nyt käsittelevä seminaari yhteistyössä Evakkolapset ry:n ja 

Espoon työväenopiston kanssa. 26.8. toteutetaan Tampereelta Haapamäelle kulkeva 

Evakkojuna-tapahtuma. Tapahtumasta vastaa Karjala-lehti, ja Karjalainen Nuorisoliitto on yksi 

tapahtuman yhteistyökumppaneista.  

Karjalaisten arkea ja juhlaa korostetaan vuoden aikana mm. käsityökursseilla. Sarafaani- 

ja sielunlämmittäjäkurssit ja –luennot avaavat väyliä rikkaan ja värikkään karjalaisen 

juhlapukeutumisen saloihin. Arkivaatteita valmistetaan sota-ajan vaatteiden kurssilla. 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen vuositeemaa ’Kaikki laulaa’ toteutetaan 

tapahtumien yhteydessä. 
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Koulutusten osalta tehdään tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Helkanuorten liiton 

kanssa toteutetaan Sata pistoa perinteeseen -hankkeeseen liittyvää koulutusta. 

Kansantanssikurssit järjestetään yhteistyössä Suomalaisen Kansantanssin Ystävien kanssa. 

Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa järjestetään käsityökursseja sekä viestintäkoulutusta 

jäsenseuroille.  

Viestinnässä keskitytään tavoittamaan entistä suurempia yleisöjä omien ympyröiden 

ulkopuolelta. Liiton verkkosivuja parannetaan ja niiden toimivuutta kehitetään. Uusia 

sosiaalisen median työkaluja otetaan käyttöön, ja jäsenseuroille annetaan koulutusta 

sosiaalisen median hyödyntämiseen. Mediayhteistyökumppanina jatkaa Karjala-lehti.  

Karjalaisen Nuorisoliiton uusi strategiakausi käynnistyy kevään liittokokouksesta. Liitto haluaa 

olla yksi maamme merkittävimmistä karjalaisen kulttuurin edistäjistä ja vaalijoista.   
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2.  STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET  

 
Kevään 2017 liittokokouksessa hyväksyttävässä strategiassa Karjalainen Nuorisoliitto haluaa 
profiloitua karjalaista kulttuuria vaalivana ja sitä raikkaasti uudistavana edelläkävijänä. Lisäksi 

strategian painopisteeksi tulee entistä laaja-alaisempi näkymä karjalaiseen kulttuuriin, 
yhteistyön syventäminen karjalaisen järjestökentän toimijoiden kanssa ja uudenlaiset 
yhteistyön muodot. 

 

2.1  Karjalainen Nuorisoliitto tunnettu karjalaisen kulttuurin tuotteistaja 

 

 

TAVOITTEET TOTEUTUS 

Toimia lasten ja nuorten 

asiantuntijana karjalaisen 
kulttuurin edistämisessä ja 

tuotteistamisessa. 
Tarjota erilaisten 
kohderyhmien tarpeisiin 

vastaavaa materiaalia ja 
toimintaa. 
Olla karjalaisen 

perinnekulttuurin aktiivinen 
toimija. 
 

Tuodaan karjalaisuus näkyväksi osaksi ihmisten arkea ja 

juhlaa, ja tehdään karjalaisuutta tunnetuksi paikallisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

 
Järjestetään kaikille avoin Kevätpäivät -kulttuuritapahtuma 
Espoossa 7.-9.4. 

 
Osallistutaan kansainvälisiin kansantanssi- 
kansanperinnetapahtumiin Barnlekiin ja Europeadeen 

markkinoidaan karjalaiseen kulttuuriperintöön pohjaavia 
tuotteita myyntitapahtumissa ja sähköisissä 
myyntikanavissa. 

 
Tavoitellaan valtakunnallista näkyvyyttä Suomen 100-
vuotisjuhlan “Sata pistoa perinteeseen” -hankkeessa, jonka 

puitteissa järjestetään lasten kesäleiri ja valmistetaan 
näyttämöesitys. 
 

Tehdään tunnetuksi evakkoasiaa järjestämällä 
evakkoaiheinen seminaari ja tuottamalla ohjelmaa 
Evakkojuna-tapahtumaan. 

 
Järjestetään karjalaiseen perinteeseen liittyviä kursseja ja 

tilauskursseja. 

 
 

2.2  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen kansantanssin asiantuntija 

 

 

TAVOITTEET TOTEUTUS 

Tehdä karjalainen 
kansantanssiperinne 

tunnetuksi. 
 

Toteutetaan perinteisten karjalaisten kansantanssien kurssi. 
 

Julkaistaan lapsille sopivien karjalaisten kansantanssien 
Hulivili -oppimateriaalipaketti ja järjestetään sen pohjalta 
koulutusta. 
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Korostaa karjalaisten 

kansantanssien 
asiantuntijaroolia. 

Järjestetään kansantanssiluokittelutapahtuma ja sen 

yhteyteen tanssinopetusta. 
 
Nostetaan karjalaisia lasten pieniä tansseja esille Sata pistoa 

perinteeseen -hankkeen myötä. 

 

2.3  Karjalaisen Nuorisoliiton palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia 

 

TAVOITTEET TOTEUTUS 

Tuottaa jäsenten tarpeita 
vastaavia palveluja. 

Kehittää uusia palveluita 
eri kohderyhmille. 
Kasvattaa liiton 

jäsenmäärää. 

Tuotetaan laadukasta koulutusmateriaalia ja karjalaiseen 
perinteeseen liittyvää materiaalia. 

 
Järjestetään tilauksesta karjalaisia kulttuurikursseja 
kysynnän mukaan. 

 
Otetaan huomioon kentältä tulevat toiveet kurssien ja 

materiaalien osalta. 

 

2.4  Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen järjestökentän arvostettu ja 

omavarainen toimija 

 

TAVOITTEET TOTEUTUS 

Parantaa Karjalaisen 
Nuorisoliiton tunnettuutta. 
 

Löytää uusia karjalaisesta 
lasten ja nuorten 
toiminnasta kiinnostuneita 

yhteistyökumppaneita. 

Tiivistetään yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa. 
  
Toteutetaan Sata pistoa perinteeseen -hanke yhteistyössä 

Helkanuorten liiton kanssa.  
 
Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa tehdään tapahtuma- ja 

koulutusyhteistyötä.  
 
Evakkojuna-tapahtuma toteutetaan usean 

yhteistyökumppanin voimin.  
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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, koulujen, muiden yhdistysten ja yritysten hyödynnettäväksi. 
Koulutustoiminta toteutetaan pääosin Opintokeskus Siviksen myöntämien valtionapuun 

oikeuttavien kurssituntien avulla. Kouluttajina käytetään eri alojen asiantuntijoita. 
Toimintavuonna järjestettävät koulutukset toteutetaan pääosin yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa.  

 

3.1 Kiilaferrekurssi 21.1. 
  

TAVOITTEET TOTEUTUS  mittaaminen/ 
seuranta 

Tutustuttaa 

karjalaiseen 
perinne-
pukeutumiseen  

Valmistetaan perinteiseen malliin 

pohjautuva moderni sovellus karjalaisen 
naisen feresi-puvusta. Kurssia 
markkinoidaan omien jäsenten lisäksi 

Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenille ja 
ortodoksiseurakunnille.  
Osallistujatavoite 10 henkilöä.  

 osallistujamäärä 

 palautekyselyn 

tulokset 
 kurssin tulokset 

 

3.2 Hulivili, karjalaiset kansantanssit lapsille ja nuorille -kurssi 
  

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 

seuranta 

Tuoda uusia 

tansseja ryhmien 
käyttöön. 
 

Opettaa karjalaista 
perinnettä 

Järjestetään alkuvuodesta kurssi aiemmin 

julkaisemattomista lasten karjalaisista 
kansantansseista Nokialla. Kurssi 
suunnataan lapsiryhmille ohjaajineen. 

Opettajana toimii FM Juha-Matti Aronen. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien 

kanssa. 
Osallistujatavoite 30 henkilöä. 
#Hulivili 

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 
tulokset 

 

3.3 Sielunlämmittäjäkurssi ja -luento 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 

seuranta 

Tutustuttaa 
karjalaiseen 

perinnepukeutu-
miseen ja 

Keväällä valmistetaan kurssilla karjalaisen 
juhlapukeutumisen helmi, sielunlämmittäjä. 

Kurssiin kuuluu kaikille avoin luento. 

 osallistujamäärä 

 palautekyselyn 
tulokset 

 kurssin tulokset 
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perinteisiin 

käsityötapoihin. 
 

Yhteistyössä Kalevalaisten Naisten Liiton 

kanssa.  
Osallistujatavoite luennolle 20 henkilöä, 
kurssille 10 henkilöä. 

 

 

3.4 Suorasarafaani ja kiilaferesi - karjalaisnaisen juhla-asut 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS  mittaaminen/ 

seuranta 

Tutustuttaa 
karjalaiseen 

perinnepukeutu-
miseen  
 

Oppia perinteisiä 
työtapoja 

Valmistetaan perinteiseen malliin 
pohjautuva karjalaisen naisen juhla-asu. 

Kurssia markkinoidaan kohdennetusti 
syksyn Konevitsan ristisaattoon 
suuntautuvan kulttuurimatkan osallistujille 

sekä omien jäsenten lisäksi Kalevalaisten 
Naisten Liiton jäsenille ja 

ortodoksiseurakunnille.  
Osallistujatavoite 10 henkilöä.  

 osallistujamäärä 

 palautekyselyn 
tulokset 

 kurssin tulokset 
 

 

3.5 Violan tanssit -karjalaisten kansantanssien kurssi 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Viola Malmin 
opettaman 
kansantanssiperin-

teen ylläpitäminen 
ja levittäminen. 
 

Uuden ohjelmiston 
tarjoaminen 
kansantanssiryh-

mille 

Järjestetään syksyllä kurssi karjalaisen 
tanssimestari Viola Malmin muistiin 
merkitsemistä tansseista. Opettajana toimii 

kansantanssinopettaja Sari Suokas. Kurssi 
järjestetään yhteistyössä Suomalaisen 
Kansantanssin Ystävien kanssa. 

 
Osallistujatavoite 30 henkilöä. 
 

 osallistujamäärä 
 palautekyselyn 

tulokset 
 
 

 

3.6 Järjestökoulutus 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Tarjotaan 

jäsenseuroille 
tarpeellista ja 
ajankohtaista 

koulutusta 

Järjestetään sosiaalisen median työkaluihin 

perustuvaa some-koulutusta sekä 
viestintäkoulutusta Karjalaisen Nuorisoliiton 
ja Kalevalaisten Naisten Liiton 

jäsenseuroille.  
Tavoitteena neljä kurssia, joissa yhteensä 

40 osallistujaa. 

 osallistujamäärä 

 palautekyselyn 

tulokset 
 opitun asian 

käyttöönotto 
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3.7 Tilauskurssit 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Tehdää 
karjalaisuutta 

tunnetuksi. 
Tehdä 
Nuorisoliittoa  

tunnetuksi ja 
saada uusia 
jäseniä. 

Kootaan olemassa olevasta 
kurssitarjonnasta erimittaisia 

kokonaisuuksia aina parin tunnin pituisesta 
työpajasta viikonlopun kestävään 
syventävään koulutukseen. Markkinoidaan 

näitä aktiivisesti jäsenistölle ja eri 
yhteisöille. 
 

Tavoitteena neljä kurssia, joissa yhteensä 
40 osallistujaa. 

 osallistujamäärä 
 palautekyselyn 

tulokset 
 opitun asian 

käyttöönotto 
 

 

3.8 Evakkojuna ja evakkous –koulutus 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Lasten ja nuorten 
tutustuttaminen 
karjalaisten 

evakko-
taipaleeseen 
omakohtaisen 

tekemisen ja 
kokemisen kautta. 

Järjestetään kevään aikana 
Evakkojuna-tapahtumaan 
liittyvää koulutusta. 

 
Rakenna roolisi 
Kurssilla luodaan junassa ja asemilla oleville 

esiintyjille identiteetti ja tehdään erilaisia 
näyttämöllisiä harjoitteita. Roolin 
rakentamisessa osallistujat haastattelevat 

isovanhempiaan. Kurssin opettajina toimii 
roolipeliharrastajia Harmaasudet ry:stä. 

 
1940-luvun vaatetus 
 Kurssilla ommellaan puvustus 

Evakkojunaan. 
 
Evakkotarinoita 

Kootaan neljä erilaista koululaisille 
suunnattua pakettia evakkotarinoista ja 
evakkoudesta yhdessä Evakkolapset ry:n ja 

karjalaisseurojen kanssa. Paketit tulevat 
maksutta käyttöön ja niitä markkinoidaan 
jäsenseuroille ja muille karjalaisille seuroille. 

Tuetaan heitä käymään kouluilla 
kertomassa evakoista.  
 

#evakkojuna2017 #evakkojuna 

 osallistujamäärä 
 palautekyselyn 

tulokset 
 Evakkojuna-

tapahtumaan 
osallistuneiden 

lasten ja nuorten 
määrä. 

 kouluvierailuiden 

määrä 
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3.9 Yhteistyö koulutustoiminnassa  

 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Saada kursseille ja 
koulutuksiin 

enemmän 
osallistujia ja 
laajempaa 

markkinointia. 

Järjestetään kansantanssikursseja 
yhteistyössä muiden 

kansantanssijärjestöjen kanssa osana 
kansantanssialan yhteistä 
ohjaajakoulutusta. 

 toteutuneiden 
kurssien määrä 

 osallistujamäärä 

4.  HARRASTUSTOIMINTA  
 

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

 

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

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 

seuranta 

Tehdä Karjalaisen 
Nuorisoliiton 

toimintaa 
tunnetuksi 
kansantanssi- ja 

kansanmusiikki-
kentällä. 

Osallistutaan taustajärjestäjänä Folklandia-
risteilylle. Ollaan mukana tapahtuman 

Folkmessuilla, jossa esitellään liiton 
toimintaa ja markkinoidaan tulevia 
tapahtumia. 

 
Tuotetaan esiintyjäksi perinteisen 
kansantanssin konserttiin Imatran Seudun 

Karjalaisten Nestorit -ryhmä. 

● liiton tuottaman 
ryhmän 

esiintymisen 
yleisömäärä 

● messuilla 

saavutettujen 
asiakaskontakti-
en määrä 

 

4.2 Kalevalan päivä 28.2.  
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Näkyvyyden 
saavuttaminen ja 
tunnettuuden 

lisääminen 

Liitto järjestää yhteistyössä Helsingin 
taidemuseon ja Kalevalaisten Naisten Liiton 
kanssa Kalevalan päivän tapahtumaan 

Tennispalatsiin tiistaina 28.2. 
Koko Tennispalatsi täytetään 
kansallispukuisella ihmisjoukolla Suomen 

itsenäisyyden kunniaksi. Ohjelmassa 
musiikkia, laulua, käsitöitä ja toiminnan 
esittelyä.  

● vierailijoiden 
määrä 

● tapahtumasta 

saatu palaute 
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4.3 Evakkoseminaari 4.3. 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Osallistua 
yhteiskunnalliseen 

keskusteluun 
tuomalla evakkous 
myös nuorten 

tietoisuuteen ja 
peilaamalla 
evakkoutta tämän 

päivän 
muuttoliikkeisiin. 
 

Järjestetään “Sisulla 100-
vuotiaaksi” seminaaripäivä 

yhteistyössä Espoon 
työväenopiston ja Evakkolapset 
ry:n kanssa Espoossa 4.3. Seminaarissa 

esitellään tuoreinta akateemista 
evakkotutkimusta ja peilataan evakkoutta 
tämän päivän siirtolaisuuteen ja 

pakolaisuuteen. Paneelikeskustelussa 
keskustellaan omakohtaisista evakkouden ja 
vierauden tuntemuksista.   

 
Innostetaan Evakkojunaan osallistuvat 
nuoret mukaan seminaariin 

haastattelemaan evakkoja ja heidän 
jälkeläisiään.  
Osallistujatavoite 100 henkilöä.  

● osallistujamäärä 
● saavutettu 

medianäkyvyys 

 

4.4  Kevätpäivät Espoossa 7.-9.4. 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

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. 

Kevätpäivät -kulttuuritapahtuma 

järjestetään Espoossa Sellosalissa JuuriJuhla 
-kansanmusiikkitapahtuman yhteydessä.  

Yhteistyökumppaneina ovat Espoon 
kaupungin Sellosali, Leppävaaran kirjasto, 
JuuriJuhla, Pääkaupunkiseudun 

Karjalaisyhteisöt Pääsky ry ja 
jäsenyhdistyksemme Karjalan Nuoret ry.  
 

Kansantanssiluokittelu  
Järjestetään eri ikäryhmille tarkoitettu 
kansantanssiluokittelu Sellosalissa 

Espoossa. Raatiin kutsutaan kansantanssin 
ja -musiikin asiantuntijoita. Luokittelun 
tavoitteena on tukea ryhmien 

harrastustoimintaa raadin antaman 
rakentavan palautteen kautta. Lapsille ja 
nuorille on tärkeää nähdä toistensa 

esiintymisiä vertaisoppimisen näkökulmasta. 
Tapahtumaan ovat tervetulleita myös 

● 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 
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Aktivoida 
osallistujat luovan 
toiminnan pariin. 

 
Nostaa liiton 
tunnettuutta. 

 
Tarjota karjalaisia 
työpajoja 

espoolaisille ja 
tapahtuman 

yleisölle. 

muiden kansantanssijärjestöjen ryhmät. 

Osallistujatavoite 35 ryhmää. 
 
Muu ohjelma  

 
Leppävaaran kirjastossa ja Sellosalin aulassa 
järjestetään kaikille avoimia työpajoja. 

Työpajoissa askarrellaan karjalaishenkisiä 
tuotteita kierrätysmateriaaleista ja leikitään 
eri vuosikymmenien leikkejä Suomi100 -

vuoden hengessä.  
 

Viikonlopun aikana pidetään ryhmille 
kansantanssin yhteisharjoitukset kesän 
tapahtumien kansantanssiohjelmista. 

 
Lasten ja nuorten liittokokouksessa 
nuoret jäsenet pohtivat toiminnan 

kehittämistä omista lähtökohdistaan. Heidän 
kokouksensa tulokset esitellään 
sunnuntaina järjestettävässä Karjalaisen 

Nuorisoliiton liittokokouksessa, jossa 
hyväksytään myös vuosien 2017-2021 uusi 
strategia. 

 
Lauantai-iltana järjestetään tanssi-iltamat 
ison pelimanniorkesterin säestyksellä 

Sellosalin aulassa. Lapsille on yhteisen 
alkuillan jälkeen omaa ohjelmaa 

majoituskoululla. 
 
Tapahtuman tuottamisessa ja 

toteuttamisessa käytetään 
talkookoulutuksen käyneitä nuoria. Nuoret 
vastaavat tapahtuman aikaisesta 

tiedottamisesta ja työpajojen vetämisestä 
sekä toimivat muissa talkootehtävissä. 
#kevätpäivät2017 

● sosiaalisen 

median 
päivitykset  

 

 
 

 

4.5 Sata pistoa perinteeseen -leiri 15.-18.6. 
  

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 

seuranta 

Järjestöjen välinen 
yhteistyö. 

 

Järjestetään lasten ja nuorten 
perinneleiri Keski-Suomessa 

15.-18.6. yhteistyössä 
Helkanuorten liiton kanssa. 
Ohjelmassa tanssia, kanteleensoittoa, 

● osallistujamäärä 
● osallistujapalaute 
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Leirikokemuksen 

tarjoaminen 
jäsenille.  

laulua, leirikisat, tutustuminen Jyväskylän 

kansallispukunäyttelyyn, työpajoja sekä 
yhteisen esityksen valmistaminen 
Suistamon laulujuhlille Jyväskylässä 17.6.  

Osallistujatavoite 90 henkilöä. 
 
Kts. tarkemmin 5.1 Sata pistoa 

perinteeseen. 
#100pistoaperinteeseen 

 
 
4.6   Suistamon laulujuhlat Jyväskylässä 17.6.  

 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Karjalaisen 
kulttuurin 

näkyvyyden 
edistäminen 
Keski-Suomessa. 

Pitäjäseura-
yhteistyön 
ylläpitäminen.  

Tuotetaan tanssia, musiikkia, laulua ja 
leikkejä sisältävä esitys Suistamon 

Perinneseuran järjestämään Suistamon 
laulujuhlat -tilaisuuteen.  

● yleisömäärä  
● saatu palaute 

 

 

4.7 Europeade 26.-30.7. Turku  
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 

seuranta 

Kansojen välisen 
ystävyyden ja 

yhteisöllisyyden 
lisääminen. 
Karjalaisen 

kulttuurin 
tunnetuksi 
tekeminen osana 

Suomi-kuvaa.  

Markkinoidaan jäsenille 
ensimmäistä kertaa Suomessa 

järjestettävää Euroopan suurinta 
kansanperinnetapahtumaa, Europeadea. 
Tapahtumaan osallistuu 5000 alan 

harrastajaa eri puolilta Eurooppaa ja se on 
samalla kansantanssijoiden suurin 
yhteistapahtuma Suomen itsenäisyyden 

juhlavuonna. Osallistujatavoite 200 jäsentä.  

#europeade2017 #folkloreforever 

● osallistujamäärä 
● osallistujilta 

saatu palaute 

 

4.8  Kansallispukujen tuuletuspäivä 5.8. 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 



14 
 

Karjalaisten 

kansallispukujen 
ja 
muinaispukujen 

esittely suurelle 
yleisölle 
 

Järjestöjen 
välinen 
verkostoituminen 

 

Osallistutaan Kalevalaisten 

Naisten Liiton järjestämään 
kansallis- ja muinaispukujen 
tuuletustapahtumaan Esplanadin 

puistossa Helsingissä yhdessä muiden 
kansallispukualan toimijoiden kanssa. Mukaan 
kutsutaan myös etnisten vähemmistöjen 

edustajia ja Suomessa asuvia muiden 
kansallisuuksien edustajia omine pukuineen. 
Tapahtumassa esitellään pukujen kirjoa ja 

nostetaan yhteinen malja itsenäiselle 
Suomelle. Kutsutaan paikalle median 

edustajia.  
#kansallispuku 

● osallistujamäärä 

● tapahtuman 
saavuttama 
medianäkyvyys  

4.9  Evakkojuna 26.8.  
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Tarjotaan lapsille 
ja nuorille 
mahdollisuus 

kokea 
evakkomatkan 
tunnelma 

omakohtaisen 
tekemisen ja 
kokemisen 

kautta, 
evakkokysy-
myksen 

pitäminen esillä, 
evakkouden 
tekeminen 

tunnetuksi lapsille 
ja nuorille 

Osallistutaan yhtenä 
yhteistyökumppanina Karjala-
lehden aloitteesta toteutettavaan 
Evakkojuna 2017 -tapahtumaan. 

Tapahtumassa matkustetaan höyryveturin 
vetämällä kymmenen puuvaunun ja 

härkävaunun junalla Tampereelta 
Haapamäelle.  

Haapamäen Höyryveturipuistossa on 
pääjuhla, evakkomarkkinat ja ohjelmaa.  

Karjalainen Nuorisoliitto vastaa junavaunujen 
ja asemien elävöittämisestä ajanmukaisesti 
sonnustautuneiden esiintyjien voimin. 

Rooleihin on perehdytty Roolipeliyhdistys 
Harmaasudet ry:n kouluttajien johdolla 
kevään aikana. Puvustusta on myös tehty 

kursseilla. Liitto hoitaa junaan myös 
talkoolaiset.  

Höyryveturipuistossa liitto hoitaa 

yhteislaulujen vetämisen ja pitää 
lettukahvilaa.  

Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Karjala 
Lehti Oy, Haapamäen Höyryveturipuisto ja 

K.K.T. yhteistyökumppaneinaan 
Karjalaisseurojen Tampereen piiri, Karjalainen 

Nuorisoliitto, Haapamäen 
Museoveturiyhdistys sekä Juupajoen, 
Keuruun ja Haapamäen Karjalaseurat.  

#evakkojuna 

● tapahtumaan 
osallistuneiden 
lasten ja nuorten 

määrä 
● saavutettu 

medianäkyvyys 
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4.10  Karjalaiset markkinatapahtumat 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Karjalaisen 
Nuorisoliiton 

tunnettuuden ja 
näkyvyyden 
parantaminen. 

 
Näkyvyys 
karjalaisessa 

järjestökentässä, 
varainhankinta ja 
jäsenhankinta.  

 

Osallistutaan erilaisiin karjalaisiin 
markkinatapahtumiin: ruokamarkkinoille, 

suku- ja pitäjämarkkinoille, Karjalan Liiton 
kesäjuhlille sekä joulumyyjäisiin. 
Tilaisuuksien yhteydessä esitellään 

Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa, myydään 
tuotteita ja markkinoidaan jäsenyyttä.  
 

● saavutettujen 
asiakaskontakti-

en määrä  
● tuotemyynnin 

määrä 

● uusien jäsenten 
määrä 

● yhteydenottojen 

määrä 
 

 

4.11  Yhteistyö harrastustoiminnassa 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seurant
a 

Olla mukana 

järjestämässä 
järjestöjen 
yhteistä ohjaaja-

koulutusta. 
  

Olla mukana 

kehittämässä 
tiiviimpää 
yhteistyötä 

kansantanssijärje
stöjen välillä. 

Toimintavuoden aikana pyritään löytämään 

parhaat mahdolliset yhteistyötahot eri 
toimintoihin. Kaksi tai useampi toimija saa 
yhdessä näyttävämpiä tapahtumia 

aikaiseksi. 
 
Tehdään koulutusyhteistyötä Helkanuorten 

liiton, Kalevalaisten Naisten Liiton ja 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien kanssa.  
 

Osallistutaan kansantanssijärjestöjen välisen 
Kansantanssin Yhteisen Toimikunnan (KYT) 

työskentelyyn. Markkinoidaan järjestöjen 
yhteistä ohjaajakoulutusta aktiivisesti omalle 
jäsenistölle. 

 
Osallistutaan Museoviraston hallinnoiman 
Unescon yleissopimuksen alaisen 

aineettoman kulttuuriperinnön 
suojelemiseksi luodun wikiluettelon 
täydentämiseen karjalaisten osa-alueiden 

osalta. 
   
Toiminnanjohtaja on Kansanmusiikin ja 

Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) 
hallituksen jäsen. 

● yhteisen 

ohjaajakoulutuksen 
opetusosuuksien 
saama palaute: omat 

osallistujat/ muut 
osallistujat 
 

● KYT:n ja KEK:n 
kokousten määrä 
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5.  KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 

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

 

5.1  Esiintymismatkat 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Tarjota ryhmille 

kansainvälisiä 
esiintymiskoke-
muksia. 

Tarjota 
karjalaista 
kansantassia 

kansainvälisiin 
tapahtumiin. 

Tiedotetaan Kansanmusiikin ja 
Kansantanssin Edistämiskeskuksen 

välittämistä matkoista ja autetaan ryhmiä 
ystäväryhmävierailujen järjestämisessä. 

Edistämiskeskus panostaa toimintavuonna 
ryhmien välitystoiminnan lisäämiseen. 

 

● esiintymis- tai 

ystäväryhmä-
matkoille 
hakeneiden ja 

lähteneiden 
ryhmien määrä 

● matkoista saatu 

palaute 

 

5.2   BARNLEK 5.-10.7. Klaksvik, Färsaaret 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Karjalaisen 
lastenkulttuurin 

tunnetuksi 
tekeminen 
ulkomailla. 

 
Tarjota 
harrastajille 

kansainvälisyysko
kemuksia. 

Lähetetään esiintyjäryhmiä lasten 
pohjoismaiseen kansantanssitapahtumaan 

BARNLEKIIN, jossa tehdään tunnetuksi 
karjalaista kansantanssiperinnettä muiden 
Pohjoismaiden asukkaille. Tapahtumaan 

osallistuu 700 lasta ja nuorta kaikista 
Pohjoismaista ja itsemääräämisalueilta. 
 

Valmistellaan suomalaisten ohjelma-osuutta 
yhteistyössä Finlands Svenska 
Folkdansringin, Kansantanssinuorten liiton ja 

Suomen Nuorisoseurojen kanssa. 
Suomalaisten osallistujien kiintiö 
tapahtumassa on 250 osallistujaa, joista 

tavoitteena on saada noin neljännes 
Karjalaisen Nuorisoliiton jäsenistä. 

● osallistujamäärä 
● saatu palaute 

järjestelyjen osalta 
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5.3 Nuorten leiri Kirvussa 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Kontaktien 
luominen 

suomalaisten ja 
venäläisten 
nuorten välille, 

kulttuurien 
välinen yhteistyö, 
suomalais-

venäläisen 
leiriperinteen 
käynnistäminen 

Käynnistetään suomalaisten ja venäläisten 
nuorten välinen yhteistyöverkosto, jonka 

puitteissa järjestetään suomalais-venäläinen 
nuorten teatterileiri Venäjän Karjalassa 
Kirvun pitäjässä. Leirin aikana tehdään 

erilaisia ilmaisuharjoitteitta teatterialan 
ammattilaisen johdolla, tutustutaan 
lähialueeseen, lauletaan, leikitään ja 

pelataan kesäpelejä. Seuraavana vuonna 
pidetään samansisältöinen leiri Suomessa. 
Osallistujatavoite 15 suomalaista nuorta. 

● osallistujamäärä 
● osallistujilta saatu 

palaute 
● syntyneiden 

kontaktien määrä 

 
 

5.4 Kulttuurimatka Karjalaan 8.-10.9. 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Tutustua 

luovutetun 
Karjalan alueen 
historiaan ja 

nykypäivään sekä 
karjalaisuuden eri 
ilmenemis-

muotoihin.  

Järjestetään aikuisille suunnattu 

kulttuurimatka luovutetun Karjalan alueella. 
Matkan teemana on ortodoksisuuden 
vaikutus karjalaiseen kulttuuriin. Matkalla 

tutustutaan Konevitsan luostarisaareen 
Laatokalla, sen historiaan, rakennuksiin ja 
nykypäivän luostarielämään. 

Osallistujatavoite 40 henkilöä.  

● osallistujamäärä 

● osallistujilta saatu 
palaute 

6.  HANKKEET 
 

6.1  Sata pistoa perinteeseen 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Karjalaisen 

lastenperinteen 
tekeminen 
tunnetuksi koko 

maassa. 
 
Järjestöjen 

välinen yhteistyö. 

Osana Suomi 100 vuotta -

ohjelmaa toteutetaan 
Helkanuorten liiton kanssa 
yhteistyöhanke Sata pistoa 

perinteeseen.  
 
Hankkeen aikana kerätään sata 

suomalaisen lastenkulttuurin elementtiä 
sadan vuoden ajalta. Karjalaiset lorut, leikit, 

laulut ja tanssit kerätään eri-ikäisiä 
karjalaisia haastatellen, ja arkistoihin 

● verkkosivuston 

kävijämäärä 
● näyttämöesityksen 

esityskerrat ja –

paikkakunnat 
● saavutettu 

medianäkyvyys 

● yhteydenottojen 
määrä 
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tutustumalla. Nuoria rohkaistaan 

haastattelemaan sukulaisiaan ja omien 
seurojensa vanhempaa väkeä. Evakkolapset 
ry:n ja karjalaisten pitäjäseurojen 

tilaisuuksissa kerätään myös leikkimuistoja. 
Karjalainen Nuorisoliitto vastaan karjalaisten 
elementtien keräämisestä, Helkanuorten 

liitto läntisen perinnealueen elementtien. 
Kerätystä materiaalista tehdään vuoden 
lopussa verkkosivu, josta löytyy ideoita ja 

ohjeita lapsille, harrastusryhmien ohjaajille, 
opettajille ja vanhemmille. 

 
Materiaalin pohjalta rakennetaan 
koulutuskokonaisuuksia, niin lapsiryhmille 

kuin ohjaajille. Niitä markkinoidaan 
karjalaisuudesta kiinnostuneille tahoille sekä 
päiväkoteihin ja alakouluihin.  

 
Kesällä Helkanuorten liiton ja Karjalaisen 
Nuorisoliiton lapset ja nuoret kokoontuvat 

yhteiselle leirille Keski-Suomeen. Leirillä on 
ohjelmassa tanssi-, laulu- ja 
kanteletyöpajoja, leirileikkejä sekä 

tutustuminen Jyväskylän käsityömuseoon ja 
Toivolan Vanhaan pihaan. Leirillä 
viimeistellään kevään aikana eri puolilla 

Suomen harjoituksissa opeteltu esitys 
‘Suomen lapset laulavaiset’, joka esitetään 

Suistamon laulujuhlilla 17.6. Esitys tullaan 
näkemään itsenäisyyspäivän tienoilla eri 
puolilla maata liittojen jäsenseurojen 

esittämänä. 
#100pistoaperinteeseen 

7.  MATERIAALIPALVELUT  

 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/ 

seuranta 

Varainhankinnan 
kasvattaminen. 

 
Karjalaiseen 
kulttuuriin 

liittyvän 
materiaalin 
julkaiseminen. 

 

Julkaistaan karjalaisten piirakoiden 
ominaispiirteitä ja historiaa käsittelevä 
tietokirja FT Pirkko Sallinen-Gimpln 

käsikirjoituksen pohjalta. Kustantajana toimii 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Markkinoidaan vuoden 2016 lopussa 

julkaistua lapsille sopivien kansantanssien 
Hulivili -oppimateriaalipakettia. 

● tuotemyynnin 
euromääräinen 

arvo ja kehitys 
edellisvuoteen 
verrattuna 

● www-sivujen 
kävijämäärä 

● tilattujen 

tuotteiden määrä 
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Modernien ja 

raikkaiden 
karjalaistuot-
teiden tuominen 

markkinoille.  

Julkaistaan karjalaisista elementeistä tehty 

värityskirja, piirtäjänä Toarie Tokoi. 

Ideoidaan uusia modernisti karjalaisuutta 
esitteleviä tuotteita yhteistyötahojen kanssa. 

Jatketaan aiemmin tuotettujen lautapelien, 

kahvimukien, putkihuivien ja muiden 
varainhankintatuotteiden myyntiä. 
Laajennetaan tuotemyyntiä Karjala-lehden 

uuden karjalaisen verkkokaupan kautta. 
Etsitään aktiivisesti myös muita uusia 

jälleenmyyjiä tuotteille. 

Vuosiohjelma 2018 

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 TOTEUTUS mittaaminen/ 
seuranta 

Karjalaisen 
Nuorisoliiton ja 
karjalaisuuden 

tunnettuuden ja 
näkyvyyden 
lisääminen. 

 
Tapahtumista ja 
koulutuksista 

tiedottaminen. 
 
Tuotemyynnin 

edistäminen.  

Huhtikuussa liittokokouksessa 
hyväksyttävän toimintastrategian osaksi 
laaditaan erillinen viestintästrategia, joka 
määrittelee suuntaviivat liiton 

tiedotustoiminnalle.  

Jatketaan viestintäyhteistyötä Karjala-
lehden kanssa. Julkaistaan lehdessä liiton 

toiminnasta kertova oma sivu kerran 
kuukaudessa. 

Parannetaan liiton verkkosivuja 

selkeämmiksi ja toimivammiksi, jotta 
tarpeellinen tieto löytyisi entistä helpommin. 
Säilytetään verkkosivujen asema 

ajantasaisen viestinnän pääkanavana, jota 
täydennetään sosiaalisen median 
päivityksillä. 

Kuukausittainen uutiskirje lähetetään 

kaikille jäsenseurojen luottamushenkilöille, 
ohjaajille, henkilöjäsenille, 

kannatusjäsenseuroille ja muille 
kiinnostuneille. Jatketaan aktiivista 

 uutiskirjeen 
tilaajamäärä 

 www-sivujen 

kävijämäärä 
 sosiaalisen median 

seuraajien määrä 
 mediatiedotteiden 

määrä ja läpimeno 
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viestintää sosiaalisessa mediassa ja 

otetaan käyttöön uusia työkaluja. 
Tapahtumien yhteydessä käytetään kunkin 
tapahtuman omia tunnisteita some-

viestinnässä.  

Laaditaan mediatiedotteita tapahtumista 
ja muista ajankohtaisista asioista. 

Tiedotusyhteistyötä tehdään 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin 
Edistämiskeskuksen ja sen jäsenyhteisöjen 

kanssa sekä kaikkien yhteistyötahojen 
kanssa. 

 
9.  NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ  

 
Jäsenistöä palvellaan jakamalla jäsenseurojen välillä hyväksi todettuja toimintaideoita ja -

käytäntöjä, osaamista ja osaajia. Lisätään yhteistyötä karjalaisessa järjestökentässä sekä 
kulttuuri- ja kansantanssijärjestöjen kanssa. Kehitetään palveluita ja tiivistetään tiedotus- ja 
koulutusyhteistyötä. Palkitaan vuoden aktiivinen seura, ryhmä ja ohjaaja.  

10.  HALLINTO 

10.1 Toimisto ja henkilöstö 
Vuoden 2017 alusta Karjalainen Nuorisoliitto toimii uusissa toimitiloissa Kalevala 
kartanossa Helsingin Pitäjänmäessä. Muutto mahdollistaa entistä tiiviimmän 

yhteistyön samassa pihapiirissä toimivien Kalevalaisten Naisten Liiton ja Helkanuorten 
liiton kanssa. Liiton palveluksessa ovat toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. 
Projekteissa voidaan käyttää apuna harjoittelijoita. Kirjanpitopalvelut ostetaan 

Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta. Kirjanpito ja taloushallinto on 
sähköistä. Toimiston toiminnassa pyritään ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen.   

10.2 Liittokokous, hallitus ja työvaliokunta 
Sääntömääräinen liittokokous sekä lasten ja nuorten liittokokous pidetään 

Kevätpäivien yhteydessä 9.4. 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 2017 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin 
työryhmä, kansantanssityöryhmä, matkatyöryhmä ja strategiatyötyhmä. Lisäksi 

käytössä on erilaisia sähköisiä ideointiryhmiä. 
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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 talousraporttien avulla.  

12. YHTEISTYÖ  
 

Jatketaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, Kalevalaisten Naisten Liiton, 

Helkanuorten liiton ja Evakkolapset ry:n kanssa.  Viestintäyhteistyötä jatketaan Karjala-lehden 
kanssa.  

12.1 Yhteistyö karjalaisessa järjestökentässä 
Karjalan Liitto on suurin karjalaistoimija maassamme. Pyrimme tekemään liiton 

kanssa yhteistyötä niin kurssien kuin tapahtumajärjestämisen muodossa. 
 
Jatketaan yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kuten Suistamon Perinnseuran 

kanssa ja käynnistetään uusia yhteistyömuotoja uusien karjalaistahojen kanssa. 

Jatketaan viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa. Aloitetaan tuotemyynti Karjala-
lehden uuden karjalaisen verkkokaupan kautta. Toteutetaan yhteistyössä 

Evakkojuna-tapahtuma.  

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

 
 
 

 
 

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 27.9.2016 
 

 

 
 

Outi Mulari        Hilu Toivonen-Alastalo 

puheenjohtaja      toiminnanjohtaja 
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