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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

1.  KARJALAISTEN TARINOIDEN TEEMAVUOSI - #JUURET 

Vuonna 2018 Karjalainen Nuorisoliitto kerää ihmisten tarinoita. Tarinoita suvun vaiheista, kotiseudusta, 

oman elämän käännekohdista, juurista. Tarinoita varten perustetaan yhteistyössä Karjala-lehden 

kanssa teemasivusto, jonne ihmiset voivat jakaa omia tarinoitaan valokuvina, kirjoituksina ja videoina. 

Teemaan liittyen järjestetään erityisesti lapsille ja nuorille kohdennettua koulutusta 

elämäkertakirjoittamisesta ja youtube-videoiden teosta. Teemavuoden aikana käytettäviä sosiaalisen 

median aihetunnisteita ovat #juuret, #munsuku, #muntanssi ja #sukujuhlat.  

Tarinavuoden yhteydessä julkaistaan apurahan turvin toteutettava Tarinoita Viipurista -julkaisu.  

Omat juuret ovat teemana myös vuoden päätapahtumassa, Sukujuhlat-kansanperinnetapahtumassa, 

joka järjestetään 20.–22.7.2018 Siilinjärvellä. Järjestöjen välisenä yhteistyönä toteutettavassa 

tapahtumassa ovat yhteistyötahoina Kansantanssinuorten liitto, Kalevalaisten Naisten Liitto, 

Helkanuorten liitto, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ja paikallinen Siilifolk-organisaatio. Samassa 

yhteydessä vietetään myös suomalais-ugrilaista Suguvastavundu-tapahtumaa.  

Nuorten osallisuuden kasvattamiseksi lisätään nuorten edustajien määrää liiton hallinnossa, 

työryhmissä ja toimikunnissa, ja lisätään nuorten osuutta tapahtumien suunnittelussa. Sukujuhlat -

tapahtuma aloitetaan nuorten leirillä, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa järjestöjen 

toiminnassa olevista nuorista koottu työryhmä.   

 

2.  STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET  
 

Karjalainen Nuorisoliitto on karjalaisen ja karjalaisuudesta kiinnostuneen nuorison valtakunnallinen 

harrastus- ja kulttuurijärjestö, jonka tavoitteena on tulla maamme merkittävimmäksi karjalaisen 

kulttuurin vaalijaksi ja uudistajaksi. 

2.1  KARJALAINEN NUORISOLIITTO TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA 
PERINTEEN ASIANTUNTIJA 

 

TAVOITTEET TOTEUTUS 

Laajentaa näkymää 

karjalaiseen kulttuuriin ja 

perinteeseen. 

Osallistua aktiivisesti 

karjalaisuudesta käytävään 

keskusteluun. 

Perinteen tuntemus mukana 

kaikessa toiminnassa, 

palveluissa ja tuotteissa. 

Pidetään esillä karjalaista kulttuuria monipuolisesti eri kanavissa ja 

tuodaan karjalaisuutta näkyväksi osaksi ihmisten arkea ja juhlaa. 

Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun karjalaisuudesta ja tuetaan 

karjalaista yhteisöllisyyttä.  

Tehdään karjalaista kulttuuriperintöä tutuksi suurelle yleisölle 

järjestämällä kolme valtakunnallista kulttuuritapahtumaa:  

❏  Kevätpäivät Tampereella 11.–13.4.2018. 

❏  Sukujuhlat Siilinjärvellä 20.–22.7.2018 

❏  Kekrijuhlat Helsingissä 27.10.2018. 
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Karjalaisen kansantanssin 

monipuolisin toimija.  

 

Tuetaan tietojen ja taitojen oppimista järjestämällä koulutusta 

karjalaisista kansantansseista, elämäkertakirjoittamista ja 

youtube-videoiden teosta.  

Tarjotaan kouluille työvälineitä kulttuurisen osaamisen ja 

kulttuuriperinnön arvostamisen opettamiseen.  

Rohkaistaan nuoria kansainvälisyyteen ja kulttuurien 

moninaisuuden ymmärtämiseen järjestämällä matkat Viroon ja 

luovutettuun Karjalaan, järjestämällä suomalais-ugrilainen 

kulttuuritapahtuma Suguvastavundu sekä osallistumalla 

kansainvälisiin kansantanssitapahtumiin kuten Europeadeen. 

2.2  KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI TOIMINTA-ALUEILLA  

 

TAVOITTEET TOTEUTUS 

Laaja yhteistyö eri järjestöjen 

kanssa. 

Suvaitseva ja saavutettava 

yhteistyökumppani. 

Toiminta on laadukasta ja 

houkuttelevaa.  

Toteutetaan Sukujuhlat-tapahtuma järjestöjen välisenä 

yhteistyönä yhdessä Kansantanssinuorten liiton, Kalevalaisten 

Naisten Liiton, Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja 

Helkanuorten liiton kanssa. Näiden järjestöjen kanssa tehdään 

myös koko vuoden koulutusyhteistyötä. 

Kehitetään uusia toimintamuotoja ja tiivistetään yhteistyötä 

karjalaisten pitäjäseurojen, sukuseurojen ja muiden 

karjalaistahojen kuten Evakkolapset ry:n kanssa.  

Tehdään viestintä- ja markkinointiyhteistyötä Karjala-lehden 

kanssa.  

Kurssitoiminnassa käytetään kouluttajina tunnustettuja omien 

alojensa asiantuntijoita.  

 

2.3  KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN  
RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ  
 

TAVOITTEET TOTEUTUS 

Erottuu selkeästi toiminta-

alueidensa muista 

järjestöistä. 

Yhdistää 

ennakkoluulottomasti 

perinteen nykyaikaan. 

Perinteen ja juurien 

arvostuksen lisääminen.  

Toteutetaan tarinoiden keruu, jossa hyödynnetään monipuolisesti 

sosiaalista mediaa ja sähköisiä julkaisukanavia. Tällä rohkaistaan 

nuoria tekemään sukututkimusta ja keräämään talteen oman 

sukunsa tarinoita.  

Kurssitarjonnassa otetaan huomioon ajankohtaiset ilmiöt kuten 

vloggaus, somen hyödyntäminen toiminnan markkinoinnissa ja 

youtube-videoiden teko.  

Suunnitellaan karjalaiseen kulttuuriperintöön pohjaavia raikkaita 

ja uudenlaisia tuotteita ja tuodaan ne suuren yleisön saataville.  
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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 ja muiden yhdistysten hyödynnettäväksi. Kouluttajina käytetään eri alojen 

asiantuntijoita. Koulutusyhteistyötä tehdään muiden kansantanssijärjestöjen, Helkanuorten liiton ja 

Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa. Koulutustoiminta toteutetaan pääosin Opintokeskus Siviksen 

myöntämien valtionapuun oikeuttavien kurssituntien avulla. 

 

3.1 KANSANTANSSIN OHJELMISTOKURSSI 3.2.2018 
  

TAVOITTEET TOTEUTUS  mittaaminen/seuranta 

Kouluttaa ohjaajia 

ohjaamaan vuoden 

2018 kansantanssin 

vuosiohjelma.  

Koulutetaan jäsenseurojen kansantanssiohjaajia 

opettamaan kansantanssin vuosiohjelma 2018. 

Vuosiohjelman tanssit esitetään Sukujuhlat-

tapahtumassa suurena kenttäesityksenä satojen 

tanssijoiden voimin. Myös yksittäiset tanssijat 

voivat osallistua kurssille.  

Kouluttajina ovat kansantanssin vuosiohjelman 

laatineet kansantanssiohjaajat Rami Meling ja 

Tiina Salmi sekä esityksen ohjaajat, nuoret 

kansantanssinopettajaopiskelijat Oulun 

ammattikorkeakoulusta Ella Rautamies ja Anni 

Kirppu. Pelimannina on Arttu Kunnasto.  

Osallistujatavoite 16 henkilöä.  

#Sukujuhlat 

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 

tulokset 

 

 

3.2 HULIVILI - KARJALAISIA KANSANTANSSEJA LAPSILLE JA  
NUORILLE -KURSSI 4.2.2018 

  

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Tuoda uusia 

tansseja ryhmien 

käyttöön. 

Opettaa karjalaista 

perinnettä. 

Järjestetään kurssi loppuvuodesta 2017 

julkaistun Hulivili -ohjekirjassa olevista aiemmin 

julkaisemattomista lasten karjalaisista 

kansantansseista. Kurssi suunnataan 

lapsiryhmille ohjaajineen. Opettajana toimii FM 

Juha-Matti Aronen, pelimannina mus. yo Vilma 

Jääskeläinen.  

Osallistujatavoite 30 henkilöä. 

#Hulivili 

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 

tulokset 
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3.3 TUBETA! -KOULUTUS, MAALISKUU 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Opettaa osallistujat 

tekemään youtube-

videoita. 

Rohkaista omien 

muistojen 

tallentamiseen ja 

jakamiseen muille 

nykytekniikan 

keinoin. 

Järjestetään nuorille suunnattu kurssi 

tubetuksesta eli videobloggaamisesta. Kurssilla 

opetellaan esiintymistä, videokuvausta, 

editointia ja käsikirjoittamista. Kukin osallistuja 

luo oman videon, joka julkaistaan youtubessa. 

Kouluttajana on nuorten suosima tunnettu 

videobloggaaja. Kurssi järjestetään yhteistyössä 

Kansantanssinuorten Liiton kanssa. Kurssia 

markkinoidaan myös Helkanuorten liiton 

jäsenille ja ohjaajille.  

Osallistujatavoite 12 henkilöä.  

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 

tulokset 

● kurssilla tehtyjen 

videoiden 

saavuttama 

katsojamäärä 

 

 

3.4 LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI HELSINGISSÄ 4.-6.5.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS  mittaaminen/seuranta 

Kuinka muuttaa 

suvun tarinat 

kertomuksen 

muotoon.  

Rohkaista omien 

muistojen 

tallentamiseen ja 

jakamiseen muille.  

Luovan kirjoittamisen kurssilla työstetään omia 

muistoja tai oman suvun tarinaa tekstiksi. 

Erilaisten harjoitusten avulla perehdytään 

tarinankerrontaan ja elämäkertakirjoittamiseen. 

Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että kokeneille 

kirjoittajille. Kurssipaikkana on idyllinen ja 

inspiroiva vanha puuhuvila Villa Salmela meren 

rannalla. Kouluttajana toimii luovan 

kirjoittamisen opettaja Maarit Saarelainen.  

Osallistujatavoite 10 henkilöä. 

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 

tulokset 

 

 

 

3.5 NUORTEN KANSAINVÄLINEN TANSSILEIRI SIILINJÄRVELLÄ 16.–20.7.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Vastuuttaa nuoria 

tapahtuman 

järjestämiseen. 

Tuottaa Sukujuhlat -

tapahtumaan uutta 

nuorten ideoimaa 

ohjelmaa. 

Järjestetään kansainvälinen nuorten 

kansantanssileiri Siilinjärvellä. Leirille kutsutaan 

suomalaisten sukukansojen edustajia. Leirillä 

tutustutaan eri kulttuurien tansseihin ja 

valmistetaan esityksiä Sukujuhlat-tapahtumassa 

esitettäväksi. Leirin suunnittelusta ja ohjelmasta 

vastaa nuorista tanssijoista koottu tiimi. Leirille 

on pääsy kielletty 30+ -ikäisiltä. 

Osallistujatavoite 16 henkilöä.  

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 

tulokset 
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3.6 APUOHJAAJAKOULUTUS 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Rohkaista nuoria 

ottamaan vastuuta. 

Tukea vapaaehtoisia 

ohjaajia työssään.  

Järjestetään yksipäiväinen kansantanssin 

ohjaamisen kurssi, joka on suunnattu nuorille, 

aloitteleville ohjaajille. Kurssilla opitaan 

ohjaamisen perusasiat ja se antaa hyvät 

perusteet osallistua kansantanssijärjestöjen 

yhteiseen kolmivaiheiseen ohjaajakoulutukseen. 

Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä nuorten 

kanssa, joilla on jo entuudestaan 

ohjaajakokemusta. 

Osallistujatavoite 10 henkilöä.  

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 

tulokset 

 

 

3.7 KARJALAISET KLASSIKOT 27.10.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Karjalaisen 

perinnekulttuurin 

nostaminen 

valokeilaan.  

Perinteisten 

ohjeiden ottaminen 

esiin.  

Luoda 

yhteisöllisyyttä yli 

sukupolvirajojen. 

Karjalaiset klassikot -kurssilla opetellaan 

perinteisiä karjalaisia kansantansseja, jotka 

ovat saavuttaneet klassikkotanssien aseman 

kansantanssipiireissä. Nuorille opetetaan 

menneiden vuosien suosikkitansseja, ja näin 

siirretään perinnettä sukupolvelta toiselle.  

Samanaikaisesti järjestetään myös karjalaisten 

piirakoiden leivontakurssi, jolla opetellaan 

erilaisten karjalaisten piirakoiden valmistamista. 

Osallistujatavoite 30 henkilöä.  

● osallistujamäärä 

● palautekyselyn 

tulokset 

 

 

3.8 TILAUSKURSSIT 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Tehdä karjalaisuutta 

tunnetuksi. 

Tehdä Nuorisoliittoa 

tunnetuksi ja saada 

uusia jäseniä. 

Tarjota karjalaiseen 

perinteeseen 

pohjautuvia 

ohjelmanumeroita.  

Tarjotaan yhdistyksille ja yksityishenkilöille 

erilaisia perinnekursseja tilattavaksi. 

Kurssivalikoimassa on tarjolla erilaisia 

kädentaitojen kursseja pukujen ompelusta 

karjalaisten nauhojen valmistukseen, leivonta- 

ja ruokakursseja sekä tanssi-ilmaisun kursseja. 

Kouluttajina käytetään ammattilaisia. 

Tavoitteena on välittää vähintään neljä kurssia 

vuoden aikana.  

● välitettyjen 

tilauskurssien 

määrä 

● osallistujapalaute 
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3.9 YHTEISTYÖ KOULUTUSTOIMINNASSA  
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Saada kursseille ja 

koulutuksiin 

enemmän osallistujia 

ja laajempaa 

markkinointia. 

Kansantanssin ohjaajakoulutuksen osalta 

ollaan mukana kansantanssialan järjestöjen 

yhteisessä ohjaajakoulutuksessa, jossa 

koulutetaan kansantanssiryhmille ohjaajia. 

Koulutuksen kolmen viikonlopun mittaiset 

perusopinnot ovat yhteiset kaikkien järjestöjen 

edustajille. Perusopintojen lisäksi on 

mahdollisuus valita valinnaisia lisäopintoja 

kunkin järjestön omilta kursseilta.  

Markkinoidaan muiden järjestöjen koulutuksia 

omille jäsenille ja tiedotetaan omista 

kursseista muille kansantanssijärjestöille.  

● toteutuneiden 

kurssien määrä 

● osallistujamäärä 

 

4.  HARRASTUSTOIMINTA  
 

Liiton harrastustoiminnan tavoitteena on tarjota tietoa karjalaisesta kansantanssista ja muusta 

perinteestä kaikille kiinnostuneille. Liitto tukee seuroja lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan 

käynnistämisessä ja sen eteenpäin viemisessä. 

 

4.1 FOLKLANDIA-RISTEILY M/S SILJA EUROPALLA 12.–13.1.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Tehdä Karjalaisen 

Nuorisoliiton 

toimintaa tunnetuksi 

kansantanssi- ja 

kansanmusiikki-

kentällä. 

Osallistutaan taustajärjestäjänä kansanmusiikki- 

ja kansantanssialan vuosittaiselle Folklandia-

risteilylle. Ollaan mukana tapahtuman 

Folkmessuilla, jossa esitellään liiton toimintaa ja 

markkinoidaan tulevia tapahtumia. 

Tuotetaan risteilylle esiintyjäksi Pääskyt-ryhmä 

Hämeenlinnan Karjala-seurasta.  

● liiton tuottaman 

ryhmän 

esiintymisen 

yleisömäärä 

● messuilla 

saavutettujen 

asiakaskontaktien 

määrä 

 

4.2 KEVÄTPÄIVÄT TAMPEREELLA 13.–15.4.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Tuottaa 

monipuolinen 

kulttuuritapahtuma 

Kevätpäivät -kulttuuritapahtuma järjestetään 

Tampereella Sampolassa. Järjestelyistä vastaa 

● tapahtuman 

osallistujamäärä 
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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. 

Nostaa liiton 

tunnettuutta. 

Tarjota karjalaisia 

työpajoja.  

jäsenseura Ahjolan Tanhuajat apunaan 

Tampereen työväenopiston kansantanssijat. 

Järjestetään eri ikäryhmille tarkoitettu 

kansantanssiluokittelu. 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 muiden kansantanssijärjestöjen ryhmät. 

Osallistujatavoite 35 ryhmää. 

Järjestetään kaikille avoimia työpajoja, joiden 

suunnittelussa on mukana nuorten idearyhmä. 

Työpajojen aiheet vaihtelevat tanssista 

askarteluun ja karjalanpiirakoiden leivontaan.   

Viikonlopun aikana järjestetään myös 

Karjalaisen Nuorisoliiton sääntömääräinen 

liittokokous sekä lasten ja nuorten 

liittokokous. Lisäksi pidetään kesätapahtuman, 

Sukujuhlien, kansantanssiesityksen 

yhteisharjoitukset.  

Iltaohjelmassa on tanssia elävän musiikin 

säestyksellä ja tarinankerrontaa.  

#Kevätpäivät2018 

(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  

 

 

 

 

4.3 SUKUJUHLAT SIILINJÄRVELLÄ 20.–22.7.2018 
  

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Järjestöjen välinen 

yhteistyö. 

Perinnekulttuurin 

tekeminen 

tunnetuksi suurelle 

yleisölle ja alan 

näkyvyyden 

parantaminen.  

Suomalais-

ugrilaisten 

sukukansojen 

perinteen tuominen 

esille.  

 

 

Järjestetään perinnejärjestöjen välisenä 

yhteistyönä yhteinen kesätapahtuma, 

Sukujuhlat, Siilinjärvellä 20.–22.7.2018. 

Tapahtuman tuottavat yhdessä Karjalainen 

Nuorisoliitto, Suomalaisen Kansantanssin 

Ystävät ja Kansantanssinuorten Liitto 

yhteistyössä Kalevalaisten Naisten Liiton ja 

Venäjän Karjalasta tulevan Suguvastavundu-

yhteisön kanssa.  

Samanaikaisesti järjestetään Siilifolk-

tapahtuma, joka on Siilinjärvellä järjestettävä 

vuotuinen musiikin, tanssin ja taiteen 

tapahtuma. Aiemmin kansantanssijärjestöt ovat 

järjestäneet omia kesätapahtumiaan, nyt 

kokeillaan ensimmäistä kertaa yhteistyötä 

Siilifolk-tapahtuman kanssa. Ensimmäistä kertaa 

● osallistujamäärä 

● osallistujapalaute 

● tapahtuman 

saama 

medianäkyvyys 

● sosiaalisen median 

päivitykset  
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tehdään yhteistyötä myös suomalais-ugrilaisen 

Suguvastavundu-kulttuurifoorumin kanssa.  

Tapahtuman ohjelmassa on 

kansantanssinäytöksiä, 

kansanmusiikkikonsertteja, perinnekäsitöiden 

työpajoja ja luentoja.   

Ohjelmassa on suuri kansantanssin yhteisesitys, 

kansanmusiikkikonsertteja, kädentaitojen 

työpajoja ja luentoja.  

Tapahtumaa edeltää kansainvälinen nuorten 

kansantanssileiri. Leirillä valmisteltuja esityksiä 

nähdään Sukujuhlat-tapahtumassa. Muutenkin 

nuorten osuus ohjelman tuottamisessa on 

merkittävä niin esiintyjinä, ohjaajina kuin 

suunnittelijoina. Esimerkiksi suuren 

kansantanssin yhteisesityksen ohjaavat nuoret 

opiskelijat Oulun ammattikorkeakoulusta, Anni 

Kirppu ja Ella Rautamies.  

Osallistujatavoite 500 osallistujaa.  

#Sukujuhlat 

 

4.4  KANSALLISPUKUJEN TUULETUSPÄIVÄ 5.8.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Karjalaisten 

kansallispukujen ja 

muinaispukujen 

esittely suurelle 

yleisölle. 

Paikallisten 

perinnetapahtu-

mien järjestäminen 

eri paikkakunnilla.  

Osallistutaan kansallis- ja muinaispukujen 

tuuletustapahtumiin eri puolilla maata. 

Rohkaistaan jäsenseuroja järjestämään 

kansallispukupiknikkejä omilla paikkakunnillaan. 

Kannustataan nuoria aktiiveja kansallispukuun 

pukeutumiseen tai vaihtoehtoisesti ideoimaan 

kansallispukutuuletusten yhteyteen omaa 

#tuunaamunperinne -ohjelmaa 

● osallistujamäärä 

● tapahtuman 

saavuttama 

medianäkyvyys  

 

4.5  KEKRIJUHLAT 27.10.2018  
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Tehdä tunnetuksi 

suomalaista 

kekriperinnettä.  

Luoda 

yhteisöllisyyttä yli 

sukupolvirajojen. 

Järjestetään syksyinen sadonkorjuujuhla, jonka 

keskiössä on herkuttelu syyssadon antimilla. 

Ohjelmassa on lisäksi kansantanssia, 

kansanmusiikkia ja perinnetyöpajoja lapsille. Koko 

perheen tapahtuma on päihteetön. Juhlan 

ohjelmasisältö on nuorten suunnittelema.   

● tapahtumaan 

osallistuneiden 

määrä 

● saavutettu 

medianäkyvyys 
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Uuden, modernin 

kansanperinnetapa

htuman luominen.  

Osallistujatavoite 40 henkilöä.  

#Kekrijuhlat 

 

4.6  KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Karjalaisen 

Nuorisoliiton 

tunnettuuden ja 

näkyvyyden 

parantaminen. 

Näkyvyys 

karjalaisessa 

järjestökentässä, 

varainhankinta ja 

jäsenhankinta.  

Osallistutaan vuoden aikana järjestettäviin 

perinnealan markkinatapahtumiin kuten 

joulumyyjäisiin, ruokamarkkinoille ja karjalaisille 

kirjamarkkinoille.  

Tilaisuuksien yhteydessä esitellään Karjalaisen 

Nuorisoliiton toimintaa, myydään tuotteita ja 

markkinoidaan jäsenyyttä.  

 

● saavutettujen 

asiakaskontaktien 

määrä  

● tuotemyynnin 

määrä 

● uusien jäsenten 

määrä 

● yhteydenottojen 

määrä 

 

4.7  YHTEISTYÖ HARRASTUSTOIMINNASSA 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Olla mukana 

järjestämässä 

järjestöjen yhteistä 

ohjaajakoulutusta. 

Olla mukana 

kehittämässä 

tiiviimpää 

yhteistyötä 

kansantanssi-

järjestöjen välillä. 

Toimintavuoden aikana pyritään löytämään 

parhaat mahdolliset yhteistyötahot eri 

toimintoihin. Kaksi tai useampi toimija saa 

yhdessä aikaiseksi näyttävämpiä tapahtumia ja 

suurempia koulutuksia. 

Osallistutaan kansantanssijärjestöjen välisen 

Kansantanssin Yhteisen Toimikunnan (KYT) ja 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin 

Edistämiskeskuksen (KEK) työskentelyyn. 

Markkinoidaan järjestöjen yhteistä 

ohjaajakoulutusta aktiivisesti omalle jäsenistölle. 

Tiedotetaan KEK:n välittämistä matkoista ja 

autetaan ryhmiä ystäväryhmävierailujen 

järjestämisessä.  

● yhteisen 

ohjaajakoulutuksen 

opetusosuuksien saama 

palaute: omat 

osallistujat / muut 

osallistujat 

● KYT:n ja KEK:n 

kokousten määrä 

 

 

5.  KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 

Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla muun 

maalaisiin saman alan harrastajiin, lapset ja nuoret oppivat suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja oppivat 

ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta.  
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5.1   KÄSITYÖMATKA VIRON TARTTOON 16.–18.3.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Virolaiseen kansan-

perinteeseen 

tutustuminen. 

 

Toteutetaan kulttuurimatka Viroon. Matkalla 

tutustutaan Viron uuteen kansallismuseoon 

Tartossa, erityisesti sen kansallispuku- ja 

käsityöosastoihin, ja vieraillaan käsityökohteissa. 

Matkaa markkinoidaan myös muiden järjestöjen 

jäsenille. Oppaana toimii Tartossa asuva FM 

Juha-Matti Aronen.  

Osallistujatavoite 25 henkilöä.  

● osallistujamäärä 

● saatu palaute 

järjestelyjen osalta 

 

5.2   EUROPEADE PORTUGALIN VISEUSSA 25.–29.7.2018 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Tarjota harrastajille 

kansainvälistymis-

mahdollisuuksia. 

Kannustetaan jäseniä osallistumaan Euroopan 

suurimpaan kansanperinnetapahtumaan, 

Europeadeen. Vuonna 2018 tapahtuma 

järjestetään Portugalissa. Tiedotetaan 

tapahtumasta liiton viestintäkanavissa.  

● osallistujamäärä 

● saatu palaute 

järjestelyjen osalta 

 

5.3 KULTTUURIMATKA KARJALAAN ELOKUUSSA 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Tutustua 

luovutetun Karjalan 

alueen historiaan 

ja nykypäivään 

sekä 

karjalaisuuden eri 

ilmenemis-

muotoihin.  

Järjestetään luovutetun Karjalan alueelle 

suuntautuva kulttuurimatka. Matkan aikana 

tutustutaan luovutetun alueen historiaan ja 

nykypäivään ja perehdytään Itämeren rantojen 

pitäjiin.   

Osallistujatavoite 40 henkilöä.  

#kurppamatka2018 

● osallistujamäärä 

● osallistujilta saatu 

palaute 

 

6.  HANKKEET 
 

6.1  PERINNEBUSSI 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Karjalaisen 

perinnekulttuurin 

Valmistellaan konsepti perinnebussista. Kiertävä 

perinnebussi tuo kansanperinteen ihmisten 

● hankkeen saama 

rahoitus 
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saavutettavuuden 

parantaminen.   

Perinteen 

tuominen 

nykyaikaan. 

Järjestöjen välinen 

yhteistyö. 

luokse festivaaleille, urheilutapahtumiin ja 

kyläjuhliin. Bussin yhteydessä järjestetään 

kansanperinteen työpajoja käsitöistä, 

piirakanleivonnasta, kansantanssista ja –

musiikista. 

Hankkeen toteuttamiseksi on haettu 

ponnistusapurahaa Koneen säätiöltä. Hanke 

käynnistetään mikäli sille saadaan rahoitus.  

 

7.  MATERIAALIPALVELUT  
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Varainhankinnan 

kasvattaminen. 

Karjalaiseen 

kulttuuriin liittyvän 

materiaalin 

julkaiseminen. 

Modernien ja 

raikkaiden 

karjalaistuotteiden 

tuominen 

markkinoille.  

Markkinoidaan vuoden 2017 lopussa julkaistua 

lapsille sopivien kansantanssien Hulivili -

oppimateriaalipakettia. 

Tuotetaan karjalainen Alias-sananselityspeli. 

Kootaan julkaisu viipurilaisista tarinoista 

Viipuri-säätiöltä haettavan apurahan turvin.  

Jatketaan aiemmin tuotettujen tuotteiden 

myyntiä ja etsitään niille uusia 

jälleenmyyjätahoja. 

Tuotetaan ja julkaistaan karjalaisten 

kansantanssien vuosiohjelma vuodelle 2019. 

● tuotemyynnin 

euromääräinen arvo 

ja kehitys 

edellisvuoteen 

verrattuna 

● www-sivujen 

kävijämäärä 

● tilattujen tuotteiden 

määrä 

 

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 

TAVOITTEET TOTEUTUS mittaaminen/seuranta 

Karjalaisen 

Nuorisoliiton ja 

karjalaisuuden 

tunnettuuden ja 

näkyvyyden 

lisääminen. 

Tapahtumista ja 

koulutuksista 

tiedottaminen. 

Tuotemyynnin 

edistäminen.  

Viestitään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa 

ja otetaan käyttöön uusia työkaluja. 

Tapahtumien yhteydessä käytetään nuoria 

some-viestinnässä vastaamassa kunkin 

tapahtuman näkyvyydestä sosiaalisessa 

mediassa.  

Jatketaan viestintäyhteistyötä Karjala-

lehden kanssa. Liiton toiminnasta kertova sivu 

julkaistaan kerran kuukaudessa. 

Parannetaan liiton verkkosivuja selkeämmiksi 

ja toimivammiksi.  

● uutiskirjeen 

tilaajamäärä 

● www-sivujen 

kävijämäärä 

● sosiaalisen median 

seuraajien määrä 

● mediatiedotteiden 

määrä ja läpimeno 
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Ajankohtaisten asioiden uutiskirje lähetetään 

kerran kuukaudessa.  

Laaditaan mediatiedotteita tapahtumista ja 

muista ajankohtaisista asioista. 

Tiedotusyhteistyötä tehdään Kansanmusiikin 

ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) 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 
Liiton palveluksessa ovat toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Projekteissa voidaan käyttää 

apuna harjoittelijoita. Kirjanpitopalvelut ostetaan Suomen Talousverkko/Kirjanpitopalvelu 

Sami Siipolalta. Kirjanpito ja taloushallinto on sähköistä. Kaikessa toiminnassa otetaan 

huomioon kestävä kehitys, kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen.    

 

10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA 
Sääntömääräinen liittokokous sekä lasten ja nuorten liittokokous pidetään Kevätpäivien 

yhteydessä 15.4. 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. Työryhmät toimivat Facebookin välityksellä, 

kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Vuonna 2018 liitossa toimivat karjalaisen kulttuurin 

työryhmä, kansantanssityöryhmä ja matkatyöryhmä. Lisäksi käytössä on useita Facebookissa 

toimivia ideointiryhmiä. 

 

11.  TALOUS  
 

Talouden omavaraisuusastetta tehostetaan jatkuvasti etsimällä uusia rahoituskanavia ja 

yhteistyökumppaneita, kilpailuttamalla hankintoja sekä jatkamalla aktiivista tuotemyyntiä. Taloutta 

hoidetaan hyväksytyn budjetin ja tarkoituksenmukaisen varojenkäyttösuunnitelman puitteissa. Taloutta 

seurataan säännöllisesti sähköisen taloushallintaohjelman avulla.   
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12. YHTEISTYÖ  
 

Jatketaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, Kalevalaisten Naisten Liiton, Helkanuorten liiton, 

Evakkolapset ry:n ja karjalaisten pitäjäseurojen kanssa. Viestintäyhteistyötä jatketaan Karjala-lehden 

kanssa.  

12.1 YHTEISTYÖ KARJALAISESSA JÄRJESTÖKENTÄSSÄ 
Jatketaan yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa ja muiden karjalaistahojen kuten 

Evakkolapset ry:n kanssa.  

 

12.2 JÄSENYYDET 
Liitto on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin, Opintokeskus Siviksen, Nordlekin ja 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen jäsen. 

 

 

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 16.9.2017 

 

                                   

Outi Mulari         Hilu Toivonen-Alastalo 

puheenjohtaja       toiminnanjohtaja  


