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Karjalainen Nuorisoliitto ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 

1. #JUURIHOIDOSSA 
 
Karjalainen Nuorisoliitto on nuorten koulutus-, kasvatus- ja kulttuuriorganisaatio. Liiton 
tarjoamalla toiminnalla vahvistetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti 
“viiden k:n periaatteella”:  

1. Koti: Vahvistaa perheen ja suvun yhteys osana harrastusta. 
2. Keho: Tarjota liikunnallinen harrastus, kehittää itseilmaisua ja vahvistaa itsetuntoa ja 

positiivista kehonkuvaa. 
3. Kaverit: Tarjota turvallinen ja ohjattu ympäristö ryhmässä toimimiseen, ystävyyssuhteiden 

luomiseen ja ikätovereiden kanssa toimimiseen. 
4. Kiinnostuksen kohteet: Luoda mahdollisuuksia tavoitteelliseen ja motivoivaan 

harrastamiseen kunkin omat lähtökohdat huomioiden. 
5. Koulutus: Laaja koulutustoiminta kulttuurisen nuorisotyön kentällä toimiville. 

 
Karjalaisen Nuorisoliiton vuoden 2019 teema on “Juurihoidossa”. Teeman tarkoituksena on 
nostaa lasten ja nuorten ylpeyttä omasta kulttuuriharrastuksestaan ja vahvistaa erityisesti 
karjalaisen identiteetin kehittymistä. Juurten ja perinteen tuntemuksen lisäämisellä on vahva 
merkitys henkilökohtaisessa kasvussa ja positiivisen itsetunnon vahvistumisessa. Teema tuo 
myös eri sukupolvet tekemään ja toimimaan yhdessä.  
 
Toiminnassa nostetaan esiin entistä vahvemmin nuorten ääni ja mahdollisuudet toimia osana 
järjestöä. Liitto kutsuu 12-29-vuotiaita jäseniä ja seurojen edustajia liittymään “nuorisotiimiin”, 
jonka roolina on suunnitella liiton sosiaalisen median kampanjoita, levittää sosiaalisen median 
kanavissa positiivista “tanhumielialaa” ja tuoda nuorten näkökulmaa liiton tapahtumien 
suunnitteluun. 
 
Vuonna 2019 kehitetään erityisesti omaa Nero* -ohjaajakoulutusta, joka antaa aloitteleville 
ohjaajille valmiuksia toimia niin ryhmien ohjaajana kuin seurojen ja liiton hallinnossa. Kekripäivät-
viikonloppu vakiinnuttaa paikkansa syksyn halutuimpana koulutustapahtumana. 
 
Kevätpäivät-tapahtuman profiilia nostetaan ja sen osallistujapohjaa laajennetaan. Tavoitteena on 
saada siitä liiton kärkitapahtuma, johon kaikista seuroista osallistutaan suurin joukoin. 
Kansantanssiluokittelu, työpajat, kurssit ja illanvietot kokoavat yhteen jäsenistön. Tuhatpäisen 
osallistujajoukon tavoittava Kalenat-tapahtuma tuotetaan yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen 
kanssa. 
 
Toiminnassa huomioidaan myös Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen vuoden 
2019 teema “Maailmalla – kansainvälisyys kansanmusiikissa ja kansantanssissa”. Teeman 
puitteissa verkostoidutaan kansainvälisesti, osallistutaan ulkomaisille festivaaleille ja kutsutaan 
kansainvälisiä vieraita Suomeen. Toukokuussa järjestetään kansanperinnematka Viroon ja 
elokuussa rajantakaiseen Karjalaan. 
 
Toimintavuoden aikana käynnistetään kaksi uutta hanketta. Karjalainen kumppanuus -
hankkeessa kootaan vinkkejä ja toimintamalleja nuorten aikuisten houkuttelemiseksi karjalaiseen 
seuratoimintaan. Kahden puolen rajaa -hanke käynnistää suomalais-ugrilaisen kulttuurivaihdon 
petroskoilaisten kansantanssi- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Hankkeet toteutuvat, mikäli niihin 
saadaan ulkopuolinen rahoitus. 
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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 ON TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA 
PERINTEEN ASIANTUNTIJA 

TAVOITTEET ▪ Laajentaa näkymää karjalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen. 

▪ Osallistua aktiivisesti karjalaisuudesta käytävään keskusteluun. 

▪ Perinteen tuntemus mukana kaikessa toiminnassa, palveluissa ja 

tuotteissa. 

▪ Olla karjalaisen kansantanssin monipuolisin toimija.  

TOTEUTUS ▪ Järjestetään karjalaiseen kulttuuriin pohjautuvia tapahtumia, 

matkoja ja koulutuksia. 

▪ Ollaan läsnä sosiaalisessa mediassa, osallistutaan keskusteluihin 

ja otetaan kantaa.  

▪ Tuotetaan karjalaisesta perinteestä ponnistavaa materiaalia. 

▪ Järjestetään kansantanssin koulutusta ja julkaistaan 

oppimateriaalia.  

▪ Karjalaisen perinteen tuntemusta parannetaan kannustamalla 

kansantanssiryhmiä pronssisen tanhumerkin suorittamiseen. 

Merkin suoritusvaatimuksiin sisältyy karjalaisen tanssiperinteen, 

musiikkiperinteen ja pukuperinteen tunteminen.  

 

2.2 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI TOIMINTA-
ALUEILLA 

TAVOITTEET ▪ Laaja yhteistyö eri järjestöjen kanssa. 

▪ Suvaitseva ja saavutettava yhteistyökumppani. 

▪ Toiminta on laadukasta ja houkuttelevaa. 

TOTEUTUS ▪ Toteutetaan koulutuksia muiden alan järjestöjen kanssa. 

▪ Käytetään kouluttajina oman alansa huippuosaajia. 

▪ Jatketaan viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa.  

 

2.3 KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN 
RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ 

TAVOITTEET ▪ Erottuu selkeästi toiminta-alueidensa muista järjestöistä. 

▪ Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteen nykyaikaan. 

▪ Lisätä perinteen ja juurien arvostusta. 

TOTEUTUS ▪ Tuotetaan uudenlaisia karjalaisia tuotteita. 

▪ Pidetään yllä ajatusta raikkaasta ja modernista karjalaisuudesta 

olemalla esillä mediassa.  
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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. 

Koulutustarjontaa kehitetään niin, että kaikki lyhytkurssit ovat helpommin tilattavissa ja 

toteutettavissa eri puolella Suomea ja erilaisille osallistujajoukoille. Kouluttajina käytetään eri 

alojen asiantuntijoita. Koulutusyhteistyötä tehdään mm. muiden kansantanssijärjestöjen ja 

Helkanuorten liiton kanssa. Koulutustoiminta toteutetaan osin Opintokeskus Siviksen myöntämien 

valtionapuun oikeuttavien kurssituntien avulla. Kaikista koulutuksista kerätään kirjallinen palaute, 

joka läpikäydään henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Koulutustoimintaa kehitetään palautteen 

perusteella. 

3.1  KANSANTANSSIN OHJELMISTOKURSSI TAMPEREELLA 2.2. 

TAVOITTEET ▪ Tutustuttaa kansantanssiryhmien ohjaajat kansantanssin 

vuosiohjelmaan ja antaa heille työkaluja ohjelmiston 

opettamiseen omille ryhmilleen.  

TOTEUTUS ▪ Järjestetään kuuden tunnin mittainen kansantanssin 

ohjelmistokurssi, teemana Kalenat -tapahtuman yhteisohjelma. 

▪ Kohderyhmänä lasten ja nuorten harrastusryhmien ohjaajat eri 

puolilta maata. 

▪ Opettajana kansantanssin opettaja (amk) Jutta Wrangén. 

▪ Järjestetään yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite on 16 kurssilaista. 

▪ Kurssille osallistuvat ohjaajat opettavat edelleen oppimansa 

asiat omille kansantanssiryhmilleen ympäri Suomea.  

▪ Kurssilla opitut tanssit jäävät osaksi eri ryhmien ohjelmistoja. 

▪ Kurssilla opitut tanssit esitetään yhdessä valtakunnallisessa 

Lasten Kalenat-tapahtumassa 6.–9.6. Lappeenrannassa. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Kurssin osallistujamäärä ja osallistujilta saatu palaute.  

 

3.2 KARJALAISET JALKINEET -KURSSIT KOTKASSA JA ORIVEDELLÄ 

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen jalkineperinteen pitäminen esillä ja jalkineiden 

tekemisen opettaminen.  

TOTEUTUS ▪ Järjestetään karjalaisten jalkineiden kurssit Kotkassa ja 

Orivedellä yhteistyössä paikallisten jäsenseurojen kanssa. 

▪ Kolmipäiväisellä kurssilla jokainen osallistuja valmistaa omien 

mittojensa mukaan karjalaiset supikkaat tai kurpposet. 

▪ Kohderyhmänä kansantanssin, kansallispukujen ja muun 

kansanperinteen harrastajat.  

▪ Opettajina suutarimestari Ari Tylli ja kisälli Oskari Tylli. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite on 10 kurssilaista / kurssi. 

▪ Osallistujat levittävät osaamistaan edelleen omissa 

harrastusryhmissään.   

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Kurssien osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute. 
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3.3 NAUHAKURSSIT HELSINGISSÄ KEVÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ 

TAVOITTEET ▪ Karjalaisen nauhaperinteen pitäminen esillä ja vanhojen 

käsityötaitojen opettaminen. 

TOTEUTUS ▪ Järjestetään yksipäiväiset pirtanauha- ja lautanauhakurssit. 

▪ Kurssilla opetetaan nauhojen luomista ja tekemistä variaatioin. 

▪ Kohderyhmänä ovat jäsenseurojen nuoret sekä lasten ja 

nuorten harrastusryhmien ohjaajat. 

▪ Opettajana teatteriompelija Mari Solja. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite kahdelta kurssilta on 24 kurssilaista. 

▪ Kurssin osallistujat voivat opettaa nauhojen tekemistä omissa 

viiteryhmissään omilla paikkakunnillaan. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Kurssien osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute. 

 

3.4 KEKRIPÄIVÄT - KOULUTUSTAPAHTUMA 2.–3.11. 

TAVOITTEET ▪ Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista jäsenseuroissa 

toimiville aktiiveille. 

TOTEUTUS ▪ Järjestetään koulutusviikonloppu, jonka ohjelma koostuu 

ajankohtaisista seuratoiminnan ja kansantanssin lyhytkursseista. 

▪ Ohjelmassa mm. Nero*-koulutus, kansantanssin tekniikkakurssi, 

käsityö- ja musiikkipajat, “parhaat käytänteet kiertoon”-tuokio, 

luottamushenkilökoulutus. 

▪ Ohjelman sisältöön pyydetään kevään aikana toiveita 

jäsenseuroilta. 

▪ Kohderyhmänä jäsenseurojen ohjaajat, luottamushenkilöt ja 

harrastajat sekä liiton työryhmien jäsenet eri puolilta Suomen. 

▪ Opettajina ja alustajina käytetään alan ammattilaisia. 

▪ Illalla järjestetään ohjelmalliset Kekri-iltamat ruokineen, 

esityksineen ja tansseineen. 

▪ Järjestetään yhteistyössä Helkanuorten liiton kanssa. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite on 30 henkilöä. 

▪ Osallistujat hyödyntävät kursseilla oppimiaan asioita omien 

harrastusryhmiensä ja seurojensa toiminnassa.  

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Kurssien osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute. 

 

3.5 NERO*-OHJAAJAKOULUTUS 

TAVOITTEET ▪ Jäsenseurojen toiminnan tukeminen. 

▪ Ohjaajaksi aikovien valmiuksien lisääminen. 

▪ Tarjota nuorille perusvalmiudet kerhojen ja harrasteryhmien 

ohjaajana, vapaaehtoistyöhön, luottamustehtäviin ja yleisesti 

kansalaistoimintaan. 

▪ Nuorten kasvun tukeminen. 

▪ Ammattiin opiskelevien nuorten työllistäminen / opinnäytetyön 

tarjoaminen. 
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TOTEUTUS ▪ Luodaan kolmivaiheinen koulutuspaketti yhdessä ammattiin 

opiskelevien tanssinopettaja-, liikunnanohjaaja- ja nuoriso-

ohjaajaopiskelijoiden kanssa. Mahdollisesti myös osana 

opinnäytetöitä. 

▪ Järjestetään ensimmäinen koulutuspäivä Kekripäivillä 

* Nero on karjalan kieltä ja tarkoittaa suomeksi kykyä, taitoa ja 

älyä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite 10 henkilöä. 

▪ Kurssin käyneet perustavat kerhoja omiin seuroihinsa. 

▪ Lisää vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä seuroihin. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Osallistujien määrä ja osallistujilta saatu palaute. 

 

3.6 MUUT KURSSIT 

TAVOITTEET ▪ Opettaa ja pitää yllä karjalaiseen käsityö- ja ruokaperinteeseen 

sekä kansantanssiin liittyviä taitoja. 

▪ Palvellaan jäseniä ja muita karjalaisesta perinteestä 

kiinnostuneita. 

TOTEUTUS ▪ Järjestetään karjalaiseen perinteeseen liittyvää koulutusta 

jäsenseuroilta ja muilta karjalaisuudesta kiinnostuneilta tahoilta 

tulevien toiveiden pohjalta.  

▪ Kouluttajina käytetään alan ammattilaisia. 

▪ Kurssit voidaan järjestää missä päin Suomea tahansa. 

▪ Liiton kurssitarjontaa markkinoidaan sähköisin tiedottein, 

nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Kurssin osallistujat levittävät oppimaansa tietoa eteenpäin. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Kurssien osallistujamäärät ja osallistujilta saatu palaute. 

 

3.7 YHTEISTYÖ KOULUTUSTOIMINNASSA 

TAVOITTEET ▪ Tarjota jäsenistölle laaja valikoima erilaisia koulutuksia. 

▪ Luoda yhteisiä koulutus- ja kurssikokonaisuuksia muiden alan 

toimijoiden kanssa. 

▪ Saada enemmän osallistujia kursseille yhteisen markkinoinnin 

avulla. 

TOTEUTUS ▪ Markkinoidaan muiden järjestöjen koulutuksia omalle 

jäsenistölle. 

▪ Suunnitellaan ja toteutetaan kursseja yhteistyössä muiden 

järjestöjen kanssa. 

▪ Yhteistyötahoina ovat mm. Helkanuorten liitto, 

Kansantanssinuorten liitto, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 

ja Suomen Nuorisoseurat. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Yhteistyöllä saadaan omalle toiminnalle enemmän näkyvyyttä.  

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Koulutusten osallistujamäärät ja osallistujapalaute.  

▪ Muiden järjestöjen kanssa pidetyt palautepalaverit. 
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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. Järjestämme valtakunnallisia 

tapahtumia, joissa osallistujat pääsevät tapaamaan muita saman alan harrastajia sekä 

karjalaisuudesta ja perinteestä kiinnostuneita ihmisiä.  

Kaikista tapahtumista kerätään kirjallinen palaute, joka läpikäydään henkilökunnan ja hallituksen 

toimesta. Harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään palautteen perusteella. 

 

4.1 FOLKLANDIA-RISTEILY M/S SILJA EUROPALLA 11.–13.1. 

TAVOITTEET ▪ Saada näkyvyyttä liiton toiminnalle ja tuleville tapahtumille sekä 

verkostoitua kansantanssin musiikin parissa toimivien kanssa.  

TOTEUTUS ▪ Osallistutaan kansantanssin ja -musiikin suurimpaan 

talvitapahtumaan Folklandia-risteilylle. Folklandiaan osallistuu 

3000 alan harrastajaa ja ammattilaista ryhmistä, seuroista, 

järjestöistä ja oppilaitoksista. 

▪ Tuotetaan risteilylle esiintymään Pääkaupungin Karjalaisten 

Nuorten Troppu-ryhmä.  

▪ Esitellään liiton toimintaa ja myydään tuotteita Folkmessuilla. 

▪ Liiton työntekijä osallistuu risteilyn suunnitteluseminaariin 

edellisenä syksynä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Tapahtumassa tavoitetaan kansantanssin ja kansanmusiikin 

toimijoita laajasti eri puolilta Suomea.  

▪ Verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Tropun esiintymisen nähneiden katsojien määrä. 

▪ Messupisteellä saatujen kontaktien määrä. 

▪ Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muiden toimijoiden 

kanssa käytyjen keskusteluiden ja ideoiden purkaminen. 

 

4.2 VIOLA MALMIN TANSSIEN PÄIVÄ 14.3. 

TAVOITTEET ▪ Pitää yllä ja kunnioittaa karjalaisen kansantanssin voimahahmo 

Viola Malmin perintoä. 

TOTEUTUS ▪ Haastetaan kansantanssijat tanssimaan yksi tai useampi Viola 

Malmin muistiin merkitsemistä tansseista, taltioimaan se ja 

jakamaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella 

#ViolaMalminPäivä. 

▪ Haastetta jaetaan sähköisin tiedottein ja sosiaalisessa mediassa. 

▪ Kohderyhmänä kaikenikäiset kansantanssin harrastajat. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Kansantanssijat eri puolilla Suomea osallistuvat haasteeseen ja 

oppivat karjalaisia tansseja. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ #ViolaMalminPäivä -aihetunnisteella jaetut kuvat ja maininnat 

sosiaalisessa mediassa. 
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4.3 KEVÄTPÄIVÄT HYVINKÄÄLLÄ 29.–31.3. 

TAVOITTEET ▪ Tuotetaan karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa karjalaisuus 

näkyy monissa eri muodoissa.  

▪ Tarjotaan jäsenistölle tilaisuus esitellä omaa osaamistaan ja 

kohdata muita harrastajia.  

▪ Luoda Kevätpäivistä liiton näkyvin ja suurin vuosittainen 

tapahtuma. 

TOTEUTUS ▪ Järjestetään kolmipäiväinen Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma 

Hyvinkäällä yhteistyössä Hyvinkään Kansantanssijoiden kanssa. 

▪ Tapahtuman ohjelmassa on kansantanssiryhmien 

luokittelukonsertteja, tanssikursseja, työpajoja, illanvietto, 

muuta oheisohjelmaa ja Karjalaisen Nuorisoliiton liittokokous.  

▪ Kouluttajina toimivat kunkin alan ammattilaiset. 

▪ Kansantanssiluokittelussa palautteen ryhmille antaa 

ammattilaisraati. 

▪ Kohderyhmänä liiton jäsenseurat, erityisesti kansantanssia 

harrastavat, sekä muut kansantanssista ja perinteeseen 

liittyvästä ohjelmasta kiinnostuneet ryhmät ja yksityishenkilöt. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite on 350 henkilöä koko tapahtumaan ja 35 

kansantanssiryhmää luokitteluihin. 

▪ Tapahtuma kokoaa yhteen paikkaan Karjalaisen Nuorisoliiton 

jäsenistön ja osallistujia myös muista järjestöistä. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Osallistujilta kerätään palautetta tapahtuman onnistumisesta ja 

kehitysideoita. 

▪ Näkyvyys verkossa ja printtimediassa. 

 

4.4 KALENAT LAPPEENRANNASSA 6.–9.6. 

TAVOITTEET ▪ Tarjota jäsenseurojen lapsille ja nuorille kokemus suuresta 

kulttuuritapahtumasta, joka on järjestetty lasten ehdoilla lapsille 

ja nuorille. 

▪ Järjestää ikimuistoinen tapahtuma. 

▪ Tiivistää yhteistyötä tapahtumatuottamisessa Suomen 

Nuorisoseurojen kanssa. 

TOTEUTUS ▪ Monitaiteellinen lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma 

järjestetään yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa 

Lappeenrannassa teemalla "Sun ei tarvii mahtua tiettyyn 

muottiin ollaksesi jotain". 

▪ Tapahtuman ohjelmassa on mm. tanssi-, musiikki- ja 

teatterityöpajoja, illanviettoja ja yhteisharjoituksia. 

▪ Pääjuhlassa esitetään nuorten työstämä esitys lähes 1000 

esiintyjän voimin, jota on harjoiteltu harrastusryhmissä koko 

toimintavuoden ajan. 

▪ Karjalainen Nuorisoliitto toimii Kalenoissa karjalaisen tanssi-, 

musiikki- ja kädentaitoperinteen asiantuntijana. 

▪ Tuotetaan tapahtumaan Kansantanssiryhmä Kulkuset 

Petroskoista, mikäli saadaan erillisapuraha (kts. hankkeet). 

▪ Karjalaisen Nuorisoliiton jäsenseuroista osallistuu talkoolaisia 

tapahtumajärjestelyihin. 
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VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite yhteensä n. 1000 nuorta harrastajaa, 

Nuorisoliiton jäseniä mukana 200. 

▪ Tapahtuman osallistujat tulevat kaikkialta Suomesta. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Osallistuneiden määrä. 

▪ Osallistujapalautteet. 

▪ Näkyvyys verkossa ja printtimediassa. 

 

4.5 KANSALLISPUKUJEN TUULETUSPÄIVÄ 5.8. 

TAVOITTEET ▪ Tuoda suomalaista kansallispukuperinnettä näkyväksi ja 

rohkaista ihmisiä käyttämään kansallispukujaan. 

TOTEUTUS ▪ Kansallispukujen tuuletuspäivänä eri paikkakunnilla 

kokoonnutaan piknikille tai yhteiseen tapahtumaan kansallispuku 

tai sen osa päällä.  

▪ Tiedotetaan kansallispukujen tuuletuspäivästä ja kannustetaan 

jäsenseuroja osallistumaan oman paikkakuntansa 

tuuletustapahtumaan. 

 

4.6 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT 

TAVOITTEET ▪ Olla näkyvästi esillä karjalaisessa järjestökentässä. 

▪ Tavoittaa liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. 

▪ Uusien jäsenten hankinta. 

▪ Tuotemyynnin kasvattaminen. 

▪ Vapaaehtoisten sitouttaminen. 

TOTEUTUS ▪ Osallistutaan karjalaisiin markkinatapahtumiin kuten suku- ja 

pitäjämarkkinoille, joulumyyjäisiin ja pääsiäismyyjäisiin. 

▪ Koulutetaan vapaaehtoisia vastaamaan markkinatapahtumien 

liiton toimintojen esittelystä ja tuotemyynnistä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistumalla tapahtumiin suoritetaan jäsenhankintaa ja 

lisätään tietoisuutta liiton toiminnasta.  

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Saavutettujen kontaktien määrä. 

▪ Myytyjen tuotteiden määrä. 

 

4.7 YHTEISTYÖ HARRASTUSTOIMINNASSA 

TAVOITTEET ▪ Saavutetaan synergiaetuja toteuttamalla tapahtumia ja 

tilaisuuksia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 

▪ Verkostoidutaan muiden nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen kanssa. 

TOTEUTUS ▪ Tehdään tapahtumayhteistyötä muiden saman alan järjestöjen 

kanssa.  

▪ Pidetään yllä keskustelua harrastustoiminnasta muiden 

toimijoiden kanssa. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Yhdessä tekemällä saavutetaan suurempi joukko ihmisiä. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Tapahtumien ja koulutusten osallistujamäärät ja osallistujilta 

saatu palaute.  
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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.  

5.1 NORDRING, NUORTEN TANSSILEIRI NORJASSA 19.–22.4. 

TAVOITTEET ▪ Lähettää edustus yhteispohjoismaiselle tanssileirille. 

▪ Karjalaisen kansantanssin ja -perinteen opettaminen muille leirin 

osallistujille. 

▪ Kansainvälisen nuorten kansantanssiyhteistyön lisääminen 

Pohjoismaiden välillä. 

TOTEUTUS ▪ Tiedotetaan jäsenseuroille leiristä. 

▪ Etsitään aktiivisesti osallistujia. 

▪ Tarjotaan apua yhteydenpidossa ja matkavalmisteluissa. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Pohjoismaiden kansantanssijärjestöt. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Osallistujilta saatu palaute. 

 

5.2 KÄSITYÖMATKA VIRON VILJANDIIN TOUKOKUUSSA 

TAVOITTEET ▪ Tutustua sukulaiskansan käsityö- ja kansallispukuperinteeseen. 

▪ Saada virikkeitä ryhmien esiintymisasuihin. 

TOTEUTUS ▪ Järjestetään viikonlopun mittainen ryhmämatka Viljandin 

kulttuurikeskukseen ja kansallispukunäyttelyyn. Tutustutaan 

myös paikallisiin käsityöliikkeisiin ja -pajoihin. 

▪ Luennoimassa ja oppaana toimivat alan asiantuntijat. 

▪ Kohderyhmänä harrastusryhmien ohjaajat ja muut 

perinnekäsitöistä kiinnostuneet. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite 30 henkilöä. 

▪ Matkalla nähty ja opittu tieto jaetaan eteenpäin omissa 

seuroissa ja harrastusryhmissä. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Osallistujilta saatu palaute. 

 

5.3 EUROPEADE-TAPAHTUMA FRANKENBERGISSÄ 17.–21.7. 

TAVOITTEET ▪ Innostaa liiton jäseniä osallistumaan Euroopan suurimpaan 

kansanperinnetapahtumaan Saksan Frankenbergissä. 

▪ Karjalaisen kansantanssin ja perinteen esittäminen ja 

opettaminen tapahtumassa. 

TOTEUTUS ▪ Tiedotetaan tapahtumasta jäsenistöä. 

▪ Vastataan liiton jäsenseurojen ryhmien ilmoittautumisesta ja 

yhteydenpidosta tapahtumaan. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite on 30 tanssijaa liiton eri jäsenseuroista. 

▪ Karjalainen kansantanssi ja perinne tulee tutuksi muiden 

Euroopan maiden harrastajille. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Osallistujamäärä. 

▪ Osallistujilta saatu palaute liiton palveluista. 
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5.4 KULTTUURIMATKA KARJALAAN ELOKUUSSA 

TAVOITTEET ▪ Tutustua luovutetun Karjalan historiaan ja nykypäivään sekä 

karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin. 

TOTEUTUS ▪ Järjestetään kolmipäiväinen kulttuurimatka luovutetun Karjalan 

alueelle asiantuntijaoppaan johdolla.  

▪ Matkan suunnittelusta vastaa Karjalaisen Nuorisoliiton 

matkatyöryhmä. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Osallistujatavoite on 35 henkilöä. 

▪ Matka tavoittaa laajasti karjalaisen yhteisön: Karjalaisen 

Nuorisoliiton jäsenseurat, yliopiston osakunnat ja karjalaiset 

pitäjäseurat.  

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Matkan osallistujamäärä, ensikertalaisten / uudelleen 

osallistuvien suhde ja osallistujapalaute.  

 

6. HANKKEET 
 

6.1 “KARJALAINEN KUMPPANUUS”  
- nuorten aikuisten osallisuus karjalaisen järjestökentän seuratyössä  

TAVOITTEET ▪ Koota hyväksi havaittuja toimintamalleja nuorten aikuisten 

houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi karjalaiseen 

järjestötoimintaan. 

▪ Laajentaa karjalaisuuden käsitettä vahvemmin kulttuurisen 

toiminnan suuntaan sekä vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten 

karjalaista identiteettiä seurojen toimintaa kehittämällä. 

▪ Vahvistaa karjalaisen järjestökentän yhteistyötä. 

TOTEUTUS ▪ Perustetaan työryhmä, jossa on edustajat 3-6 karjalaisesta 

pitäjäseurasta / Karjala-seurasta, keskustelemaan 

karjalaisuuden ja karjalaisen järjestötoiminnan tulevaisuudesta.   

▪ Työryhmä kokoaa ja ideoi hyviä käytänteitä eri-ikäisten 

karjalaisesta toiminnasta kiinnostuneiden tavoittamiseksi ja 

karjalaisen seuratoiminnan vahvistamiseksi. 

▪ Järjestetään 2-4 kaikille karjalaisille seuroille ja järjestöille 

tarkoitettua seminaaripäivää. 

▪ Hankkeen loppuraportti tulee kaikkien karjalaisten toimijoiden 

saataville.  

▪ Toteutukseen haetaan apurahaa Teollisuuden- ja 

liikkeenharjoittajain Pamaus ry:ltä syksyllä 2018. Hanke 

toteutetaan, mikäli sille saadaan rahoitus.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Hanke tuo esiin Karjalaisen Nuorisoliiton roolin karjalaisessa 

järjestökentässä nuorten ja nuorten aikuisten toiminnan 

asiantuntijana ja kehittäjänä. 

▪ Vahvistetaan olemassaolevia ja luodaan uusia kontakteja liiton 

ja muiden karjalaistoimijoiden välille. 

▪ Edistetään sukupolvien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua 

karjalaisen järjestökentän toimijoiden välillä. 
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▪ Tuodaan hyvät käytännöt kaikkien tietoisuuteen ja kehitetään 

seurojen toimintaa saavutettavammaksi ja houkuttelevammaksi. 

▪ Loppuraportin jakelun piirissä ovat kaikki karjalaista 

seuratoimintaa harjoittavat tahot. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Järjestettyjen seminaarien määrä ja kokoontumisten määrä. 

▪ Seminaarien yleisömäärä. 

▪ Tilattujen loppuraporttien kappalemäärä. 

 

6.2 “KAHDEN PUOLEN RAJAA”  
- karjalaisen kansantanssin yhteistyöhanke  

TAVOITTEET ▪ Luoda yhteistyökanava petroskoilaisten karjalaista 

kansanperinnettä esittävien ja vaalivien toimijoiden kanssa. 

▪ Käynnistää ryhmävaihto- ja koulutusohjelma. 

▪ Luoda yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten ja Venäjän 

karjalaisten lasten ja nuorten kansantanssiryhmien kanssa. 

TOTEUTUS ▪ Tutustutaan 14.–17.3. Petroskoissa järjestettävään lasten ja 

nuorten Humahus -festivaaliin ja sen järjestäjiin. 

▪ Tuotetaan Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten Troppu-ryhmä 

esiintymään Humahus -festivaalilla. 

▪ Käydään neuvotteluja tulevasta yhteistyöstä festivaalijärjestäjien 

ja ryhmien edustajien kanssa. 

▪ Kutsutaan ryhmä Petroskoista esiintymään Kalenat -

tapahtumaan 6.–9.6. Lappeenrannassa. 

▪ Kutsutaan Petroskoista kouluttajat ja muusikko pitämään 

kansantanssikurssi ohjaajille Kekripäivillä 2.–3.11.2019. 

▪ Suunnitellaan vuoden 2020 yhteistyön muotoja. 

▪ Hankkeen laajuus määräytyy siihen saatavasta 

erillisavustuksesta, jota haetaan M. A. Castrénin seuralta. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Karjalaisen kansantanssin esitteleminen laajasti molemmilla 

puolilla rajaa. 

▪ Yhteistyöverkoston laajeneminen Venäjän Karjalaan. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Toteutuneiden vierailujen määrä. 

▪ Koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä. 

▪ Yhteistyöstä saatu palaute. 

 

7. MATERIAALIPALVELUT 
TAVOITTEET ▪ Tehdä karjalaista kulttuuria tunnetuksi. 

▪ Tuottaa ja välittää julkaisuja jäsenistölle ja muille karjalaisesta 

kulttuurista kiinnostuneille. 

▪ Julkaista karjalaiseen kulttuuriin liittyvää oppimateriaalia. 

▪ Tuoda markkinoille nykyaikaisia karjalaistuotteita. 

▪ Varainhankinnan kasvattaminen. 

TOTEUTUS ▪ Markkinoidaan liiton tuottamia vihkoja, pelejä, levyjä ja muuta 

materiaalia tapahtumissa, tilaisuuksissa ja verkossa.  

▪ Lähetetään materiaalipaketeista tiedote kouluille, kirjastoihin ja 

eri karjalaistahoille. 
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▪ Etsitään tuotteille uusia myyntikanavia. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Varainhankinnan ohella tehdään modernia karjalaisuutta 

tunnetuksi.  

▪ Tarjotaan ohjaajille ja opettajille materiaalia työnsä tueksi.  

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Seurataan tuotemyyntiä euromääräisesti sekä yksittäisten 

tuotteiden menekkiä.  

 

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
TAVOITTEET ▪ Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden 

tunnetuksi tekeminen. 

▪ Tapahtumista, koulutuksista ja matkoista tiedottaminen.  

TOTEUTUS ▪ Viestitään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa; 1-3 julkaisua tai 

jakoa viikoittain. 

▪ Uudelle nuorisotiimille annetaan vastuuta sisällön tuottamisessa 

sosiaaliseen mediaan. Nuorisotiimi myös ideoi 

viestintäkampanjoita.  

▪ Tiedotetaan ajankohtaisista asioista sähköisellä uutiskirjeellä 

kuukausittain.  

▪ Kasvatetaan uutiskirjeen tilaajamäärää. 

▪ Tehdään viestintäyhteistyötä sanomalehti Karjalan kanssa ja 

julkaistaan lehdessä oma sivu kerran kuukaudessa.  

▪ Kehitetään liiton verkkosivuja selkeämmiksi.  

VAIKUTTAVUUS ▪ Tehdään Karjalaista Nuorisoliittoa tunnetuksi. 

▪ Saadaan näkyvyyttä liiton toiminnalle, tapahtumille ja tuotteille. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kävijämäärien 

kehitys.  

▪ Uutiskirjeen tilaajien määrä. 

 

9. NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ 
TAVOITTEET ▪ Palvella jäsenistöä sen tarpeiden mukaisesti. 

▪ Tarjota tietoa ja neuvoja karjalaisesta kulttuurista ja etenkin 

karjalaisesta kansantanssista. 

TOTEUTUS ▪ Kuunnellaan kentän toiveita ja kehitetään neuvontapalveluita 

vastaamaan paremmin seurojen tarpeita.  

▪ Jaetaan jäsenseurojen välillä hyväksi todettuja toimintaideoita ja 

-käytäntöjä, osaamista ja osaajia. 

▪ Palkitaan vuoden aktiivinen seura, ryhmä ja ohjaaja seuroilta 

kerättyjen edellisen vuoden toimintatietojen pohjalta. 

VAIKUTTAVUUS ▪ Palvelutason laadun parantaminen vastaamaan täsmällisemmin 

seurojen tarpeita. 

▪ Jäsentyytyväisyyden parantaminen. 

MITTAAMINEN / 

SEURANTA 

▪ Jäsenseuroilta saadun palautteen seuraaminen. 

▪ Jäsenseurojen toiminnan laadun seuraaminen 

toimintatietokyselyn avulla.  
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10. HALLINTO 
 

10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ 
Liiton palveluksessa ovat toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Opiskelijoita ja koululaisia 

otetaan harjoittelijoiksi ja taksvärkkiläisiksi ja tarjotaan heille näin mahdollisuuksia saada 

työkokemusta. Tapahtumissa avustaa vapaaehtoisten talkoolaisten joukko.  

Kirjanpitopalvelut ostetaan Suomen Talousverkko / Kirjanpitopalvelu Sami Siipolalta. 

Kirjanpito ja taloushallinto on sähköistä. Liiton toimisto sijaitsee Kannelmäessä.  

Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, kierrätys ja luonnonvarojen 

säästäminen.   

10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA 
Sääntömääräinen liittokokous pidetään Kevätpäivien yhteydessä 30.3. Hallitus kokoontuu 

5-8 kertaa vuoden aikana, osa kokouksista pidetään sähköisesti. Hallituksella on suljettu 

Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Työvaliokunta 

kokoontuu tarpeen mukaan. 

10.3 TYÖRYHMÄT  
Liiton hallitus nimittää asiantuntijatyöryhmät, joiden tehtävänä on kehittää liiton toimintaa 

strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Työryhmät toimivat pääosin Facebookin 

välityksellä, kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Vuonna 2019 liitossa toimivat karjalaisen 

kulttuurin työryhmä, kansantanssityöryhmä, matkatyöryhmä ja nuorisotiimi. 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 sähköisen taloushallintaohjelman avulla.   

12. YHTEISTYÖ 
Jatketaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, Kalevalaisten Naisten Liiton, Helkanuorten 

liiton ja karjalaisten pitäjäseurojen kanssa. Viestintäyhteistyötä jatketaan Karjala-lehden kanssa.  

13. JÄSENYYDET 
Liitto on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin, Opintokeskus Siviksen, Nordlekin ja Kansanmusiikin 

ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen jäsen sekä Karjalan Liiton ja Suomen kansallispukuyhdistys 

Raita ry:n kannatusjäsen. 

 

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 1.10.2018 esitettäväksi liittokokoukselle.  
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Outi Mulari      Hilu Toivonen-Alastalo 

puheenjohtaja     toiminnanjohtaja  

 


