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TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. ILOA JA HYVINVOINTIA YHDESSÄOLOSTA
Karjalaisen Nuorisoliiton tavoitteena on siirtää karjalaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville
tuoden samalla sen raikkaasti tähän päivään. Korostamme kaikessa toiminnassamme nuorten
merkitystä ja tarjoamme heille ilon ja onnistumisen kokemuksia. Karjalaisten ilojen kokemisen
keinoja päivitetään kulloiseenkin aikaan ja mieltymyksiin.
Vuonna 2022 keskitymme pandemia-ajasta nousemiseen. Tavoitteena on, että vuonna 2022
yhtään tapahtumaa ei tarvitse peruuttaa mahdollisten uusien rajoitusten takia. Rajoitusten varalle
jokaiselle tapahtumalle ja koulutukselle on valmiiksi mietitty vaihtoehtoinen alueellinen
toteutustapa. Vuonna 2022 kohtaamme uudet ja vanhat tutut tanssin pyörteissä ja iloisissa
merkeissä!
Pandemia-aika toi mukanaan myös hyvää: Olemme kehittäneet monipuolisia etäosallistumisen
muotoja ja voimme jatkossa hyödyntää näitä etäläsnäolon keinoja tarpeen tullen.
Tuemme jäsenseurojamme palaamisessa takaisin normaaliin toimintaan. Jokaiseen jäsenseuraan
ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja tehdään jäsenseuravierailuja. Kartoitamme mitä ihmiset
toivovat, mikä heitä harmittaa ja miten voisimme palvella heitä paremmin. Jäsentyytyväisyyteen
ja uusien jäsenten hankintaan panostetaan.
Kohtaamisten tarve on kasvanut pitkän etäharrastusjakson aikana. Vastaamme tähän tarpeeseen
järjestämällä kaksi isoa omaa valtakunnallista tapahtumaa: Kevätpäivät Kangasalla 19.–20.3.2022
ja Hyvinkään Hoijakka -tapahtuma Hyvinkäällä 10.–12.6.2022 yhteistyössä Suomalaisen
Kansantanssin Ystävien kanssa. Näille tapahtumille on vaihtoehtoiset alueelliset kiertuemuotoiset
toteutustavat, jotta emme varmasti joudu perumaan arvokkaita kohtaamisia.
Matkustustoimintaa herätellään tauon jälkeen järjestämällä karjalainen patikointimatka Lappiin ja
jos Venäjän raja aukeaa ja matkustaminen on turvallista, järjestämme perinnematkan myös rajan
takaiseen Karjalaan. Lapissa kohtaamme perinne- ja kansallispukuharrastajia Ruotsista ja
Norjasta ja saamme kuulla tarinoita Karjalaisen Nuorisoliiton alkuajoista.
Haettavan ulkopuolisen rahoituksen avulla toteutamme uutena hankkeena karjalaisten iltasatujen
podcast-sarjan. Eri-ikäiset lempeä-ääniset ihmiset lukevat karjalaisia satuja eri kielillä.
Vastapainoksi hektiseen arkeen tarjoamme kaikenikäisille ihmisille suloista rauhoittumista satujen
äärellä.
Tarkastelemme kaikkien toimintojemme nimiä: Tapahtumien nimiä, konserttien nimiä, jopa
liittomme nimeä. Ovatko nimet ajan tasalla? Ovatko ne kutsuvia? Siirrämme kaiken toimintamme
tarkastelun fokusta yhä enemmän itsemme ulkopuolelle ja uudistamme rohkeasti sanallista ja
kuvallista ilmettämme.
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Lanseeraamme uudet konseptit “Karjalainen wellness” ja “Karjalainen kauneus”. Näistä teemoista
järjestetään koulutuksia, työpajoja ja somehaasteita. Uusiin konsepteihin suunnitellaan
moderneja karjalaisia tuotteita tukemaan hyvää fiilistä. Näihin konsepteihin sisältöä tuottavat
pääosin nuoret. Vapaaehtoisuuden lisäksi tarjoamme mahdollisimman paljon myös ostopalveluina
suoritettavia tehtäviä nuorille. Se on toimintaamme sitouttamista ja nuorten oman kasvun
vahvistamista.
Karjalaisuutta tuodaan suuren yleisön tietoisuuteen tehostamalla viestintää mm. uusimalla liiton
verkkosivut ja parantamalla somenäkyvyyttä mm. rekrytoimalla tulevaisuuden someviestinnän
tähtiä kertomaan karjalaisista hauskuuksista somekanavissamme.
Karjalainen Nuorisoliitto on koulutus-, kasvatus- ja kulttuuriorganisaatio, joka toiminnallaan
vahvistaa 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.

2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET
Karjalainen Nuorisoliitto on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä harrastus- ja kulttuurijärjestö,
jonka tavoitteena on tulla maamme merkittävimmäksi karjalaisen kulttuurin vaalijaksi ja
uudistajaksi. Vuonna 2022 kuljemme tätä tavoitetta kohti alla luetelluin keinoin.

2.1

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA
PERINTEEN ASIANTUNTIJA

TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪

Olla kehitysmyönteinen, kokeileva ja luokseen kutsuva toimija
karjalaisen kulttuurin kentällä.
Olemme karjalaisen kansantanssin erityisosaajia ja teemme
karjalaisen kansantanssin iloa tunnetuksi lapsille ja nuorille.
Laajentaa näkymää karjalaiseen kulttuuriin, tanssiin, taiteeseen,
käsitöihin, musiikkiin ja perinteeseen.
Osallistua karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista
käytävään keskusteluun ja tuoda siihen nuorten näkökulmaa.
Tuotetaan somekanaviin nuorten tekemää kevyttä karjalaista
kulttuurisisältöä.
Järjestetään tapahtumia, matkoja ja koulutuksia, joiden
painopisteenä on karjalainen kulttuuri ja iloinen yhdessäolo.
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▪
▪
▪
▪

▪

2.2

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI
TOIMINTA-ALUEILLA

TAVOITTEET

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

2.3

Viestitään aktiivisesti liiton toiminnasta ja raikkaista
näkökulmista nykypäivän karjalaisuuteen.
Järjestetään alueellisia tanssikoulutuksia, piirakkapajoja ja
kokeilevia karjalaisen kauneuden meikkaus- ja letityspajoja.
Osallistutaan aktiivisesti keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja
luodaan omia keskustelunaloituksia.
Suunnitellaan arkeen sopivia tuotteita, joiden avulla karjalaista
iloa voi pitää mukana arjessa, esim karjalaisia
kansallispukuraitaisia jumppatrikoita.
Tutkimme keinoja tehdä uudenlaisia kevyitä koulutuskonsepteja
ja tavoittaa siten uusia ihmisiä.

Toiminta on nykyaikaista ja kiinnostavaa.
Olla reilu ja kannustava kumppani nuorille tulevaisuuden
tähdille.
Laaja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.
Suvaitseva ja saavutettava yhteistyökumppani.
Tarjotaan nuorille harjoittelupaikkoja,
opinnäytetyömahdollisuuksia sekä työmahdollisuuksia
someviestinnän ja karjalaisen kauneuden parissa.
Tehdään tapahtuma- ja koulutusyhteistyötä Karjalaisten
Pitäjäyhdistysten liiton ja sen jäsenseurojen kanssa. Suuressa
maailmassa on tärkeää olla jostain kotoisin ja juuret kiinnostavat
myös nuoria.
Tehdään kansantanssi-, kotiseutu- ja pitäjäyhteistyötä raikkaasti:
Suistamon perinneseuran ja Suomalaisen Kansantanssin
Ystävien kanssa tehtävä tapahtumayhteistyö Hyvinkään
Hoijakassa tulee tuottamaan suurta hupia kaikille
paikallaolijoille.
Tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja koulutusyhteistyötä
muiden perinneharrastajien kanssa, esim. Soidinmatkan
kansallispukuinen tunturivaellus Ylläksellä.
Jatketaan viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa ja tehdään
Karjala-lehteen ennakkoluulottomia juttuja karjalaisuuden
jännistä ilmenemismuodoista.

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN
RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ
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TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪

▪
▪

Erottua edukseen muista järjestöistä perinnekentällä. Niistä
asioista, joista muut itkevät, me laulamme ja tanssimme.
Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteitä ja nykyaikaa.
Lisätä perinteen ja juurien arvostusta.
Vahvistaa nuorten itsetuntoa ja oman identiteetin kehittymistä.
Tuotetaan iloisia ja raikkaita karjalaisia tuotteita, joiden avulla
ihmiset voivat pitää karjalaisuutta mukanaan tavallisina
arkipäivinä.
Näytetään esimerkkiä perinteen arvostuksesta olemalla
näkyvästi esillä erilaisissa tapahtumissa.
Käytetään sosiaalisessa mediassa omia nimikkotunnisteita
#karjalainenkauneus, #perinnettäelämässä, #juurihoidossa,
#tuunaamunperinne, #minunkansallispukuni ja #minunjuureni.

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.
Vuonna 2022 koulutustoiminnan painopisteitä ovat jäsenistömme osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen. Tärkeänä painopisteenä myös ohjaajuuden vahvistaminen ja koulutusten
saavutettavuuden parantaminen. Järjestämme kurssikiertueita, jolloin koulutus tulee jäsenten
kotiseuduille. Perinteisten kurssien rinnalle kehitetään kevyitä nettikoulutuskokonaisuuksia.
Nuoret toimivat kouluttajina näissä kevyissä kokonaisuuksissa. Koulutusyhteistyötä tehdään
muiden kansantanssijärjestöjen, perinnejärjestöjen ja karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
Koulutustoiminta toteutetaan osin Opintokeskus Siviksen myöntämien valtionapuun oikeuttavien
kurssituntien avulla. Koulutuksista kerätään kirjallinen osallistujapalaute, jonka perusteella
koulutustoimintaa kehitetään. Seuraamme kevyiden nettikoulutustemme leviämistä somessa ja
lanseeraamiemme käsitteiden juurtumista ja leviämistä.

3.1 KANSANTANSSIKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Saada kaikentasoiset, kaikenkokoiset ja kaikensukupuoliset
tanssinharrastajat tuntemaan itsensä tärkeiksi
kansantanssiyhteisön jäseniksi.
▪ Avartaa suuren yleisön tietoisuutta kansantanssista ja
kansantanssin ja muiden tanssilajien iloisista risteytyksistä.
▪ Lisätä karjalaisten tanssien, karjalaisen karaktäärin ja
rajantakaisen Karjalan tanssiperinteen tuntemusta suomalaisten
ryhmien keskuudessa.
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▪
▪

▪
TOTEUTUS

▪

▪
▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪
▪

Tiivistää yhteistyötä Karjalan tasavallan kansantanssin
asiantuntijoiden kanssa.
Syventää karjalaisen tanssiperinteen historian tuntemusta ja
luoda näkökulmia uuteen karjalaisesta perinteestä
ammentavaan kansantanssiin.
Tutustuttaa ohjaajat kansantanssin vuosiohjelmaan ja antaa
heille työkaluja sen opettamiseen omille ryhmilleen.
Järjestetään karjalaisten tanssien ja tanssitekniikoiden
kurssikiertue, jonka kouluttajiksi kutsutaan kansantanssin
asiantuntijoita Karjalan tasavallasta (Kekri-kiertue marraskuussa
2022).
Järjestetään alueellisia tanssiohjelmistokursseja, pre-Hoijakka
-kiertue, joissa opetellaan Hyvinkään Hoijakan yhteistansseja.
Kohderyhmänä jäsenseurojen harrastusryhmien ohjaajat eri
puolilla maata sekä muiden kansantanssijärjestöjen jäsenet.
Kannustamme nuoria tulemaan apuohjaajiksi ja ohjaajiksi.
Osallistujatavoitteet: 100 osallistujaa pre-Hoijakka -kiertueelle ja
50 osallistujaa Kekri-kiertueelle.
Kursseilla opitut tanssit ja tekniikat tulevat osaksi ryhmien
ohjelmistoja eri puolilla maata ja jäävät osaksi ryhmien
harjoitusten sisältöjä ja tanssiohjelmistokokonaisuuksia.
Tanssiohjelmistokurssilla opitut tanssit esitetään
kansantanssijoiden yhteisesityksinä Hyvinkään Hoijakka
-tapahtumassa Hyvinkäällä.
Kurssien osallistujamäärät ja osallistujien alueellinen
jakautuminen.
Omien jäsenten ja muiden järjestöjen jäsenten määrä.
Osallistujilta saatu palaute.
Aihetunnisteiden käytön yleisyys somessa ja postausten saama
suosio.

3.2 OHJAAJAKOULUTUS
TAVOITTEET
▪ Karjalaisen kansantanssin jatkumisen ja kehittymisen
varmistaminen.
▪ Jäsenseurojen toiminnan tukeminen ja toiminnan jatkuvuuden
varmistaminen.
▪ Kansantanssiohjaajaksi aikovien nuorten valmiuksien lisääminen:
tarjotaan nuorille perusvalmiudet kerhojen ja harrasteryhmien
ohjaamiseen, vapaaehtoistyöhön, palkalliseen työhön,
luottamustehtäviin ja yleisesti kansalaistoimintaan.
▪ Tuetaan nuorten henkilökohtaista kasvua.
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▪

Työllistetään opiskelijoita ja tarjotaan heille harjoittelupaikkoja ja
opinnäytetyömahdollisuuksia.

TOTEUTUS

▪

Järjestetään aloitteleville ohjaajille tarkoitettu
kansantanssiohjaajan starttikurssi, joka antaa valmiudet siirtyä
varsinaiseen ohjaajakoulutukseen.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

Osallistujatavoite 10 henkilöä.
Kurssin käyneet perustavat kerhoja omiin seuroihinsa ja luovat
siten lisää harrastusmahdollisuuksia.
Nuorten osallisuuden ja itsenäisen toiminnan vahvistaminen
Lisää vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä seuroihin.

▪

Osallistujien määrä ja osallistujilta saatu palaute.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

3.3 PERINNEKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Näyttää ihmisille miten rikas ja kiinnostava perinteen maailma
on ja miten paljon sillä on annettavaa tämänkin ajan nuorille.
▪ Kouluttaa jäsenistöä ja muita kiinnostuneita karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
▪ Edistää karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamista ja
tunnettuutta.
▪ Törmäyttää ja risteyttää moderneja ja perinteisiä teemoja
iloisesti yhteen.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Yhdistetään karjalaista estetiikkaa nykyaikaisiin kädentaitoihin
(karjalaiset kynsitaidekurssit ja letityskurssit).
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita karjalaisten
kädentaitojen kursseja (esim. nauhakurssi).
Kurssien pohjalta tuotetaan ohjeita ja opetusmateriaaleja
myöhempää itsenäistä opiskelua varten.
Karjalaisen kulttuurin tulkitseminen tämän päivän kieleen ja
kiinnostuksen kohteisiin sopivasti.
Karjalaisen perinteen siirtäminen eteenpäin.
Helposti saavutettavan opetusmateriaalin tuottaminen myös
niiden käyttöön, jotka eivät osallistu itse kurssille.
Jäsenistön tiedon ja osaamisen lisääminen karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
Somejaot ja lanseeraamiemme käsitteiden juurtuminen ja
yleisyys.
Kurssien osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.
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3.4 TILAUSKURSSIT / TARJOAMAMME KURSSIT
TAVOITTEET
▪ Tarjota kiinnostavaa karjalaista kulttuuria nykyaikaisin keinoin.
▪ Karjalaisen kulttuurin saavutettavuuden varmistaminen ja
osallistumiskynnyksen madaltaminen.
▪ Tarjota jäsenistölle ja muille kiinnostuneille heidän tarpeitaan
vastaava ja helposti saavutettavissa oleva kurssikokonaisuus.
▪ Karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamisen lisääminen.
TOTEUTUS

▪

▪

▪
VAIKUTTAVUUS

▪

▪
▪

Karjalaisen perinteen tunnettuuden kasvattaminen
valtakunnallisesti.
Karjalaisen perinteen siirtäminen uusille kiinnostuneille.
Jäsenistön tiedon ja osaamisen lisääminen karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
Koulutustoiminnan aktivointi paikallistasolla.
Kansantanssitoiminnan levittäminen uusiin paikallisseuroihin.

▪
▪
▪
▪

Kurssien osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.
Tavoite 4 toteutettua tilauskurssia vuoden aikana.
Tilauskurssien määrä ja niistä saatu palaute.

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

Tarjotaan räätälöityjä kursseja, kuten piirakkakursseja,
nauhakursseja ja kansantanssin tutustumiskursseja mahdollisille
uusille yhteistyökumppaneille.
Tiedotetaan tilauskurssimahdollisuudesta ja kannustetaan
jäsenseuroja järjestämään tilauskursseja alueellisesti omilla
paikkakunnillaan.
Luodaan uusiin tilauskurssikokonaisuuksiin hauskoja uusia
avauksia

3.5 VERKKOKOULUTUKSET
TAVOITTEET
▪ Varmistaa, että kaikilla ihmisillä asuinpaikasta riippumatta, on
pääsy karjalaisen perinteen äärelle.
▪ Opettaa ja pitää yllä karjalaiseen käsityö- ja ruokaperinteeseen
sekä kansantanssiin liittyviä taitoja.
▪ Palvella jäseniä ja muita karjalaisesta perinteestä kiinnostuneita
laajemmin ja saavutettavammin.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

Julkaistaan verkossa erilaisia karjalaiseen perinteeseen liittyviä
oppimateriaaleja ja opetusvideoita.
Järjestetään verkkokursseja ja webinaareja, myös livenä
Facebookissa.
Tarjotaan etäosallistumismahdollisuuksia myös perinteisiin
koulutuksiin.
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VAIKUTTAVUUS

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Tavoitetaan ihmisiä laajalta maantieteelliseltä alueelta.
Tarjotaan maksuttomia mahdollisuuksia omaehtoiseen
perinteeseen perehtymiseen.
Tehdään karjalaista perinnettä tutuksi.

▪
▪

Kurssien osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.

3.6 YHTEISTYÖ KOULUTUSTOIMINNASSA
TAVOITTEET
▪ Tarjota omille sekä muiden järjestöjen jäsenille sekä kaikille
karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneille laaja valikoima erilaisia
koulutuksia.
▪ Varmistaa, että nuorille on tarjolla paljon kiinnostavaa
tekemistä.
▪ Luoda yhteisiä koulutus- ja kurssikokonaisuuksia muiden alan
toimijoiden kanssa.
▪ Saada enemmän osallistujia kursseille yhteisen markkinoinnin
avulla.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Markkinoidaan muiden järjestöjen koulutuksia omalle
jäsenistölle.
Suunnitellaan ja toteutetaan kursseja yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa.
Yhteistyötahoina ovat mm. karjalaiset pitäjäseurat,
Helkanuorten liitto, Kalevalaisten Naisten Liitto, Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät ja Suomen Nuorisoseurat.
Yhteistyöllä saadaan omalle toiminnalle enemmän näkyvyyttä ja
laajempi koulutuspaletti omien jäsenten käyttöön.
Kustannustehokkuus koulutusten suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Koulutusten osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.
Muiden järjestöjen kanssa pidetyt palautepalaverit.

4. HARRASTUSTOIMINTA
Karjalaisen Nuorisoliiton 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.
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Valtakunnallisten tapahtumien osallistujat pääsevät tapaamaan muita kansantanssin,
karjalaisuuden ja perinteen harrastajia.
Kaikista tapahtumista kerätään osallistujapalaute. Harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään
palautteen perusteella.
4.1 FOLKLANDIA-RISTEILY M/S SILJA EUROPALLA 7.–8.1.
TAVOITTEET
▪ Tavoittaa nuoria kansantanssiohjaajia ja kansantanssin ja
kansanmusiikin opiskelijoita.
▪ Saada näkyvyyttä liiton toiminnalle ja tuleville tapahtumille sekä
verkostoitua kansantanssin ja -musiikin parissa toimivien
kanssa.
TOTEUTUS

▪

▪
▪
▪
VAIKUTTAVUUS

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Osallistutaan kansantanssin ja -musiikin suurimpaan
talvitapahtumaan Folklandia-risteilylle. Folklandiaan osallistuu
noin 3000 alan harrastajaa ja ammattilaista ryhmistä, seuroista,
järjestöistä ja oppilaitoksista.
Lanseerataan risteilyllä Karjalainen wellness -konsepti
innostuneelle yleisölle ja pidetään FolkJam-jumppatuokio.
Esitellään liiton toimintaa ja myydään tuotteita Folkmessuilla.
Liiton edustajat osallistuvat risteilyn vuosittaiseen
suunnitteluseminaariin lokakuussa.

▪

Tapahtumassa tavoitetaan kansantanssin ja kansanmusiikin
toimijoita laajasti eri puolilta Suomea.
Verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa.

▪
▪

FolkJamiin osallistuneiden määrä.
Messupisteellä saatujen kontaktien määrä.

4.2 KEVÄTPÄIVÄT KANGASALLA 19.–20.3.
TAVOITTEET
▪ Tuottaa karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa karjalaisuus näkyy
monipuolisesti.
▪ Tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille kansantanssiluokittelu.
▪ Tarjota jäsenistölle tilaisuus esitellä omaa osaamistaan ja
kohdata muita harrastajia.
▪ Vankistaa Kevätpäivien asema liiton näkyvimpänä ja suurimpana
vuosittaisena tapahtuma.
▪ Pitää yllä karjalaisia perinnetaitoja.
▪ Houkutella lasten kansantanssiryhmiä kansantanssiluokitteluun
myös muista järjestöistä, kuten Suomen Nuorisoseuroista, joilla
ei ole omaa lasten luokittelutapahtumaa vuonna 2022.
TOTEUTUS

▪

Järjestetään Kevätpäivät-kulttuuritapahtuma Kangasalla
Kangasala-talossa 19.–20.3.
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▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

VAIKUTTAVUUS

MITTAAMINEN /
SEURANTA

Tapahtuman ohjelmassa on kansantanssiluokittelu*,
tanssikursseja, työpajoja, illanvietto, muuta oheisohjelmaa ja
Karjalaisen Nuorisoliiton liittokokous.
Osana Kevätpäivien ohjelmaa on kulttuurikatselmus, jossa on
mahdollisuus tuoda esille muuta näyttämötaidetta kuin
kansantanssia. Rohkaistaan nuoria osallistumaan ja tuomaan
omaa, itse tehtyä sisältöä estradille.
Karjalainen kauneus -pajoissa tehdään lettikampauksia,
kasvomaalauksia ja leikkitatuointeja.
Oheisohjelmana tarjotaan mm. ohjattua merenneitouintia
Kangasalan uimahallissa.
Kouluttajina käytetään ammattilaisia, ja
kansantanssiluokittelussa palautteen ryhmille antaa
ammattilaisraati.
Kansantanssiluokitteluun voi etäosallistua lähettämällä videon
arvioitavaksi, jolloin esityksestä saa palautteen raadilta.
Tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki liiton jäsenseurat, myös
ne, joissa harrastetaan muita asioita kuin kansantanssia, sekä
yhteistyöjärjestöjen harrastajaryhmät.
Tehdään yhteistyötä lähialueen jäsenseurojen ja
karjalaisyhteisöjen kanssa. Yhteistyökumppanit osallistuvat
ohjelman toteutukseen ja tuottavat tapahtumaan talkoolaisia.

*kansantanssiluokittelu=kansantanssiryhmät esittävät harjoittelemansa
ohjelmiston ja saavat siitä palautteen ammattilaisraadilta sekä
luokituksen harrastus-, taito-, valio- tai mestaruusluokkaan.
▪ Taitavat harrastajat ovat esikuvia aloittelijoille. Esitysten
seuraaminen on oppimiskokemus, joka myös motivoi jatkamaan
harrastamista.
▪ Osallistujatavoite on 350 henkilöä koko tapahtumaan ja 35
kansantanssiryhmää kansantanssiluokitteluun.
▪ Tapahtuma kokoaa yhteen paikkaan Karjalaisen Nuorisoliiton
jäsenistön ja osallistujia myös muista järjestöistä.
▪ Tehdään yhteistyötä lähialueen jäsenseurojen ja
karjalaisyhteisöjen kanssa.
▪ Osallistujilta kerätään palautetta tapahtuman onnistumisesta ja
kehitysideoita.
▪ Saavutettu medianäkyvyys ja somenäkyvyys.

4.3 HYVINKÄÄN HOIJAKKA 10.–12.6.
TAVOITTEET
▪ Tarjota jäsenille ja yleisölle elämyksiä ja suuren
kulttuuritapahtuman tunnelmaa.
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▪
▪
▪
TOTEUTUS

▪

Tarjota lapsille ihana yhteisöllisyyden kokemus
koulumajoituksessa ja osana isoa tanssiesitystä.
Verkostoitua yli järjestörajojen.
Tiivistää yhteistyötä tapahtumatuottamisessa Suomalaisen
Kansantanssin Ystävien ja Suistamon perinneseuran kanssa.

VAIKUTTAVUUS

▪

Järjestetään Hyvinkään Hoijakka -tapahtuma yhteistyössä
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja Hyvinkään
Kansantanssijoiden kanssa Hyvinkäällä 10.–12.6.2022.
Yhteistyökumppanina on myös Suistamon perinneseura, joka
järjestää samanaikaisesti oman kesätapahtumansa, perinteisen
Suistamon laulujuhlat. Toteutetaan yhteinen illanvietto
Suistamon perinneseuran kanssa. Hoijakkaan kutsutaan
osallistujiksi laajalla mahdollisuudella myös muita karjalaisesta
perinnekulttuurista kiinnostuneita yhdistyksiä ja organisaatioita.
Tapahtuman ohjelmassa on erilaisia perinnekursseja,
piirakanleivontaa, luentoja ja esiintymisiä.
Tuotetaan Karjalainen kauneus -teeman mukaisia työpajoja:
letitystä, kynsien koristelua ym.
Yleisölle avoimia tilaisuuksia ovat konsertti Hyvinkääsalissa ja
pääjuhla urheilukentällä.
Osallistujatavoite on 300 osallistujaa eri puolilta maata.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Osallistuneiden määrä.
Saadut palautteet osallistujilta ja järjestäjiltä.
Näkyvyys verkossa ja mediassa.

▪

▪
▪
▪

4.4 “SOIDINMATKA” -KANSALLISPUKUVAELLUS 1.–4.9.
TAVOITTEET
▪ Karjalaiseen kulttuuriin ja kansallispukuperinteeseen
tutustuminen ja rohkaiseminen kansallispukuun pukeutumiseen.
▪ Paluu juurille. Karjalaisen Nuorisoliiton historian alkuaikoina
tehtiin vuosittain Lapin matkoja. Vanhan perinteen elvyttäminen.
▪ Erityisesti nuorille jännittävä ensimmäinen matka Lappiin ja
itsensä haastaminen hauskalla vaelluksella.
▪ Vastuun antaminen nuorille retken ruokailuista.
▪ Pohjoismaisen perinneharrastajien verkoston luominen.
▪ Pohjoisessakin on paljon karjalajuurisia ihmisiä. Soidinmatkalla
aktivoidaan heitä.
TOTEUTUS

▪
▪

Järjestetään yhteispohjoismainen kansallispukuharrastajien
tunturivaellus Ylläkselle.
Vieraillaan karjalaisten majalla Ylläksellä ja tutustutaan oppaan
johdolla paikan historiaan ja nykypäivään.
13

▪
▪

▪

Nuoret vastaavat eräkokkeina leirilounaista ja tämä opettaa
vastuunkantoa. Palkkaamme nuoria tähän tehtävään.
Mukana on liiton perustajajäseniä, jotka kertovat muistoja
Karjalaisen Nuorisoliiton alkuajoista ja perustamisesta vuonna
1980.
Markkinoidaan matkaa muille järjestöille sekä kansallispuku- ja
käsityöharrastajille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

Osallistujatavoite 25 henkilöä.
Matkalla nähty ja opittu tieto jaetaan eteenpäin omissa
seuroissa ja harrastusryhmissä.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Osallistujilta saatu palaute.
Osallistujamäärä.
Saavutettu medianäkyvyys ja somenäkyvyys.

4.5 KEKRI-KIERTUE
TAVOITTEET
▪ Tuoda korkeatasoista kansantanssin opetusta maakuntiin,
jäsenistömme kotipaikkakunnille.
▪ Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista jäsenseuroissa
toimiville aktiiveille ja muille kansantanssi- ja perinneseuroissa
toimiville.
▪ Hyötyä petroskoilaisten tanssikouluttajien asiantuntijuudesta:
Saamme heiltä uusia ideoita karjalaisiin tansseihin.
▪ Sitouttaa ihmisiä Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaan.
▪ Tarjota ryhmien ohjaajille piristystä ja uusia ideoita.
TOTEUTUS
▪ Järjestetään syksyinen koulutuskiertue loka-marraskuussa, joka
käsittää alueellisia koulutuspäiviä eri puolilla maata 3–5 eri
paikkakunnalla.
▪ Kutsutaan kouluttajiksi kansantanssinopettajia Petroskoista. Jos
venäjän raja on tuolloin vielä kiinni, pyydämme kouluttajiksi
nuoria suomalaisia kansantanssin opettajia.
▪ Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuuksia kehonhuoltoon ja
rentoutumiseen.
▪ Tapahtumat järjestetään koronaturvallisesti
sairaanhoitopiireittäin, jotta mahdollisten kokoontumisrajoitusten
sattuessa koko kiertuetta ei tarvitse perua.
VAIKUTTAVUUS
▪ Osallistujatavoite 60 henkilöä.
▪ Osallistujat sitoutetaan pysymään mukana toiminnassa.
▪ Kannustetaan ohjaajia luomaan verkostoja oman toimintansa
tueksi ja kehittämiseksi.
▪ Osallistujat hyödyntävät kursseilla oppimiaan asioita omien
harrastusryhmiensä ja seurojensa toiminnassa.
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MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Osallistujamäärät.
Osallistujilta saatu palaute.

4.6 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT
TAVOITTEET
▪ Olla näkyvästi esillä karjalaisessa järjestökentässä.
▪ Rohkaistaan nuoria suunnittelemaan ja valmistamaan omia
tuotteita ja myymään niitä rohkeasti.
▪ Tavoittaa liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.
▪ Kertoa liiton toiminnasta ja hankkia uusia jäseniä.
▪ Tehostaa varainhankintaa myymällä karjalaistuotteita.
▪ Saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
TOTEUTUS

▪
▪

Osallistutaan karjalaisiin markkinatapahtumiin kuten suku- ja
pitäjämarkkinoille, joulumyyjäisiin ja pääsiäismyyjäisiin.
Koulutetaan vapaaehtoisia vastaamaan markkinatapahtumien
liiton toimintojen esittelystä ja tuotemyynnistä.

VAIKUTTAVUUS

▪

Osallistumalla tapahtumiin lisätään tietoisuutta liiton
toiminnasta, saadaan uusia jäseniä ja tehostetaan tuotemyyntiä.

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Saavutettujen kontaktien määrä.
Myytyjen tuotteiden määrä.

5. KANSAINVÄLINEN KARJALAINEN TOIMINTA
Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla saman
alan harrastajiin kansainvälisellä tasolla opitaan suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja kulttuurien
moninaisuuden ymmärtämistä.
Osana kansainvälistä toimintaamme kontaktoidaan ulkomailla toimivia karjalaisyhteisöjä ja
tarjotaan aktiivisesti heidän käyttöönsä liiton toimittamia materiaaleja.
5.1 KULTTUURIMATKA KARJALAAN
TAVOITTEET
▪ Tutustua luovutetun Karjalan historiaan ja nykypäivään sekä
karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin.
▪ Tarjota kaikenikäisille ihmisille ikimuistoinen matka Karjalaan ja
elävöittää historiantuntemusta.
TOTEUTUS

▪
▪

Järjestetään viikonloppumatka luovutetun Karjalan alueelle
mikäli matkustaminen on mahdollista ja turvallista.
Tarjota erityisesti nuorille yliopisto-opiskelijoille tilaisuus nähdä
Karjalaa.
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▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪

Tutustutaan muun muassa Unescon maailmaperintökohteeseen
Kizhin museosaareen, Karjalan tasavallan pääkaupunkiin
Petroskoihin sekä muihin rajantakaisen Karjalan
kulttuurikohteisiin.
Osallistujatavoite on 35 henkilöä.
Matkan ennakkomarkkinointi ja jälkikäteen julkaistut artikkelit
tavoittavat laajasti karjalaisen yhteisön: Karjalaisen Nuorisoliiton
jäsenseurat, yliopiston osakunnat ja karjalaiset pitäjäseurat.
Matkan osallistujamäärä, ensikertalaisten / uudelleen
osallistuvien suhde ja osallistujapalaute.

6. HANKKEET

6.1 “KAHDEN PUOLEN RAJAA” – karjalaisen kansantanssin yhteistyöhanke
TAVOITTEET
▪ Luoda yhteistyökanava petroskoilaisten karjalaista
kansanperinnettä esittävien ja vaalivien toimijoiden kanssa.
▪ Luoda ryhmävaihto- ja koulutusohjelma.
▪ Luoda yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten ja Venäjän
karjalaisten lasten ja nuorten kansantanssiryhmien kanssa.
TOTEUTUS

▪
▪

▪

▪
VAIKUTTAVUUS

▪

▪

Karjalaisen kansantanssin esitteleminen tyylikkäänä ja
katu-uskottavana tanssin muotona, jolla on paljon annettavaa.
Karjalaisen kansantanssin esitteleminen laajasti molemmilla
puolilla rajaa.
Yhteistyöverkoston laajeneminen Venäjän Karjalassa.

▪
▪
▪

Toteutuneiden vierailujen määrä.
Kekri-kiertueeseen osallistuneiden määrä.
Yhteistyöstä saatu palaute.

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

Kutsutaan petroskoilaisia kansantanssinopettajia
Kekri-kiertueelle opettamaan karjalaisia kansantansseja.
Ollaan aktiivisesti yhteydessä ja pyritään tarjoamaan esiintymisja osallistumismahdollisuuksia petroskoilaisille kumppaneille
Suomessa ja toisaalta tiedotetaan omaa jäsenistöä vastaavista
tilaisuuksista Petroskoissa.
Rohkaistaan omaa jäsenistöä osallistumaan Petroskoissa joka
toinen vuosi järjestettävään Humahus -lasten ja nuorten
tanssifestivaaliin.
Jos matkustaminen ei onnistu, kehitämme digitaalisen
osallistumisen muotoja.
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6.2 MINUN JUURENI -VERKKOHANKE
TAVOITTEET
▪ Kannustaa ihmisiä pohtimaan juuriaan ja mitä kaikkea
perinteellä on heille annettavaa.
▪ Auttaa nuoria oivaltamaan, että karjalainen perinne on läsnä
nykyajassa.
▪ Tehdä tunnetuksi Karjalan alueen maantietoa ja historiaa.
▪ Tiivistää yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
▪ Tarjota monipuolista oppimateriaalia verkossa.
▪ Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.
TOTEUTUS

▪
▪

VAIKUTTAVUUS
MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪
▪
▪

Jatketaan vuonna 2021 aloitettua karjalaisten pitäjien
esittelysarjaa www.karjalainennuorisoliitto.fi -sivustolla.
Rohkaistaan nuoria kertomaan omia kotiseututarinoitaan
sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #MinunJuureni.
Tuntemus karjalaisista pitäjistä lisääntyy.
Nuorten kiinnostusta omia sukujuuria kohtaan kasvatetaan.
Medianäkyvyys verkossa ja muualla.
Yhteistyöhön lähteneiden karjalaisten pitäjäseurojen määrä ja
heiltä saatu palaute.
Artikkelisarjan herättämä kiinnostus ja sen saama yleisöpalaute.

6.3 KARJALAISET ILTASADUT
TAVOITTEET
▪ Tarjota kaikenikäisille suloista rauhoittumista satujen äärellä.
▪ Tarjota perheille karjalaista materiaalia.
▪ Tehdä tunnetuksi karjalaista puheenpartta ja kertomaperinnettä.
▪ Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.
TOTEUTUS

▪
▪
▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪
▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Tuotetaan karjalaisten kansansatujen tallenteita podcasteina ja
YouTube-videoina, joissa eri-ikäiset henkilöt kertovat satuja.
Saduista tehdään eri kieli- ja murreversioita.
Hankkeen toteutukseen haetaan erillinen apuraha, ja hanke
toteutetaan mikäli apuraha myönnetään.
Tuntemus karjalaisesta satuperinteestä lisääntyy.
Lasten kiinnostusta karjalaista kulttuuria kohtaan kasvatetaan.
Tuodaan karjalainen perinne modernisti nykyaikaan.
Tavoitetaan uusia karjalaisuudesta ja karjalaisista juuristaan
kiinnostuneita.
Medianäkyvyys verkossa ja muualla.
Tallenteiden latauskertojen määrä.
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7. MATERIAALIPALVELUT
TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪
▪

TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪

▪

VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Tehdä karjalaista kulttuuria tunnetuksi.
Tuottaa ja välittää julkaisuja jäsenistölle ja muille karjalaisesta
kulttuurista kiinnostuneille.
Julkaista karjalaiseen kulttuuriin liittyvää oppimateriaalia.
Tuoda markkinoille nykyaikaisia karjalaisesta kulttuurista
inspiroituneita tuotteita.
Varainhankinnan kasvattaminen.
Markkinoidaan liiton tuottamia vihkoja, pelejä, levyjä ja muuta
materiaalia tapahtumissa, tilaisuuksissa ja verkossa.
Monipuolistetaan tuotevalikoimaa uusilla elämyksellisillä
myyntituotteilla.
Etsitään aktiivisesti tuotteille uusia myyntikanavia.
Julkaistaan verkkomateriaalia karjalaisesta kulttuurista, mm.
opetusvideoita ja erilaisia luentoja. Materiaalia voi katsoa
ruudulta tai kuunnella vaikkapa liikunnan yhteydessä.
Tarinat ja oppimateriaalit ovat katsottavia ja/tai kuunneltavia.
Kannustamme ihmisiä kuuntelemaan tarinoita luonnossa
kävellessään.
Varainhankinnan ohella tehdään tunnetuksi modernia
karjalaisuutta.
Tarjotaan ohjaajille ja opettajille materiaalia heidän työnsä
tueksi.
Seurataan tuotemyyntiä sekä euromääräisesti että yksittäisten
tuotteiden menekin kautta.
Seurataan liiton julkaisemien opetusvideoiden ja luentolinkkien
latauskertoja.

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
TAVOITTEET

▪
▪

Karjalaisen perinteen tunnetuksi tekeminen ja sen hyväntuulinen
uudistaminen.
Sanallisen ja kuvallisen viestintämme uudistaminen nuoria
puhuttelevampaan suuntaan.
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▪
▪
▪
TOTEUTUS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
VAIKUTTAVUUS

▪
▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪
▪

Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden
tunnetuksi tekeminen.
Tapahtumien, koulutusten, matkojen ja tuotteiden markkinointi.
Verkostoituminen median edustajien kanssa.
Viestitään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter,
Instagram).
Ostetaan nuorilta viestintäpalveluita ja somesisältöä.
Uudistetaan liiton verkkosivut.
Osallistutaan nuorisotyötä ja karjalaisuutta käsitteleviin
keskusteluihin ja luodaan omia keskustelunavauksia.
Tiedotetaan ajankohtaisista asioista uutiskirjeillä.
Pidetään yhteyttä nuorisotyöstä ja kulttuurista kirjoittaviin
toimittajiin ja tarjotaan aktiivisesti haastateltavia ja liiton
kommentteja tekeillä oleviin artikkeleihin.
Tehdään viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa ja
julkaistaan lehdessä oma sivu kerran kuukaudessa.
Tehdään Karjalaista Nuorisoliittoa tunnetuksi ja korostetaan
nuorten merkitystä karjalaisen kulttuurin kentällä.
Saadaan näkyvyyttä liiton toiminnalle, tapahtumille ja tuotteille.
Verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kävijämäärien
kehitys.
Mediaosumat ja liiton kautta välitettyjen haastateltavien määrä.
Uutiskirjeen tilaajien määrä ja kirjeen avaamisprosentti.

9. NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ
TAVOITTEET

▪
▪

▪
TOTEUTUS

▪
▪

▪
▪

Varmistaa, että karjalaisen kulttuurin järjestökentällä ihmiset
voivat hyvin.
Palvella jäsenistöä sen tarpeiden mukaisesti. Tarjota tietoa ja
neuvoja karjalaisesta kulttuurista ja etenkin karjalaisesta
kansantanssista.
Kannustaa ja huomioida aktiivisia seuroja ja toimijoita.
Jäsenistöä haastatellaan ja jututetaan säännöllisesti ja näin
saadaan selkeä kuva jäsenten toiveista.
Toiminnanjohtaja on toimintavuoden aikana henkilökohtaisesti
yhteydessä jokaiseen jäsenseuraan ja pitää säännöllistä yhteyttä
karjalaisen kulttuurikentän aktiivisiin toimijoihin.
Tiedotetaan jäsenyhdistyksiä jäseneduista ja liiton tarjoamista
palveluista.
Autetaan ja neuvotaan jäsenseuroja järjestötoimintaan,
työnantajuuteen, palkkaukseen, viestintään, varainhankintaan ja
lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.
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▪
▪
▪
VAIKUTTAVUUS

▪

MITTAAMINEN /
SEURANTA

▪
▪

Tarjotaan jäsenseuroille palkanmaksupalveluita liiton käyttämän
tilitoimiston kautta.
Välitetään tilauskursseja ja kouluttajia jäsenseurojen käyttöön.
Jaetaan Opintokeskus Siviksen myöntämää tukea jäsenseurojen
järjestämiin koulutuksiin.
Jäsentyytyväisyyden kasvu parantuneen palvelun myötä.
Jäsenseurojen toiminnan pyörittäminen helpottuu liiton
tarjoaman konkreettisen tuen avulla.
Jäsenseuroilta saadun palautteen seuraaminen.
Jäsenseurojen toiminnan laadun seuraaminen
toimintatietokyselyn avulla.

10. HALLINTO
10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Liiton toimisto sijaitsee Kannelmäessä Helsingissä. Vakituisina työntekijöinä ovat
toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja. Opiskelijoille tarjotaan opintoihin kuuluvia
harjoittelupaikkoja. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesätyöhön sekä koulun TET-viikolle
ja taksvärkkipäivään. Tapahtumiin koulutetaan vapaaehtoisia talkoolaisia.
Palkanmaksu- ja kirjanpitopalvelut ostetaan Tilibic Oy:ltä. Taloushallinto tehdään
sähköisesti Netvisor-ohjelmalla.
Toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen.
Toimisto pidetään mahdollisimman paperittomana, kokouksissa hyödynnetään
verkkoneuvottelutyökaluja ja työntekijöillä on etätyömahdollisuus. Pyydämme ihmisiä
tulemaan kävelypalavereihin kanssamme.

10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA
Sääntömääräinen liittokokous pidetään Kevätpäivien yhteydessä 20.3. Hallitus kokoontuu
5–8 kertaa vuoden aikana, enimmäkseen sähköisesti. Hallitus keskustelee ajankohtaisista
asioista myös Facebook-ryhmässä. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

10.3 TYÖRYHMÄT
Liiton hallitus nimittää vuosittain asiantuntijatyöryhmät, joiden tehtävänä on kehittää liiton
toimintaa strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Myös työryhmissä on
etäosallistumismahdollisuus, mikä edistää kestävää kehitystä ja lisää alueellista
yhdenvertaisuutta.

11. TALOUS
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Laaditun talousarvion toteutuminen varmistetaan taloussuunnitelman ja
varainhankintasuunnitelman avulla. Hankinnat kilpailutetaan, ja talouden
omavaraisuusastetta tehostetaan etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita.
Tuotemyyntiä pyritään kasvattamaan oman varainhankinnan lisäämiseksi.

12. YHTEISTYÖ
Jatketaan yhteistyötä muiden kansantanssijärjestöjen, perinnejärjestöjen ja muiden
yhteisöjen kanssa. Tiivistetään yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen, sukuseurojen sekä
paikallisten kansantanssi- ja karjalaisseurojen kanssa erityisesti yhteisten koulutusten ja
tapahtumien kautta. Viestintäyhteistyötä jatketaan Karjala-lehden kanssa. Haastattelemme
jäsenseurojemme aktiiveja ja haastattelemme myös aktiiveja yleisessä karjalaisen
kulttuurin kentässä. Pidämme yhteyttä eduskunnan Karjala-kerhoon. Luomme suhteita
tasa-arvo- ja vammaisjärjestöihin.

13. JÄSENYYDET
Liitto on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n, Opintokeskus Siviksen, Nordlekin
ja Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen jäsen sekä Karjalan Liiton ja
Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry:n kannatusjäsen.

Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 3.10.2021 esitettäväksi liittokokoukselle.

Outi Mulari
puheenjohtaja

Marianne Valola
toiminnanjohtaja
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