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Karjalainen Nuorisoliitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021

1. PERINNETTÄ ELÄMÄSSÄ
Vuonna 2021 Karjalainen Nuorisoliitto jatkoi edellisvuonna alkanutta “Perinnettä elämässä”
-teemaa. Karjalaisuus haluttiin tuoda esille osana ihmisten arkea, ja erityisesti korostettiin omien
karjalaisten juurien tuntemusta. Vuoden kärkihanke oli virtuaalinen Minun juureni -hanke, jossa
esitellään luovutetun Karjalan alueen pitäjiä nuoren polven karjalaisten kertomien tarinoiden
kautta. Yhteistyökumppaneiksi hankkeeseen saatiin Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen Liitto ja
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto. Yhteistyö todettiin hedelmälliseksi ja kaikkia hyödyttäväksi.
Vuoden 2021 toimintaan vaikutti maailmanlaajuinen pandemia. Kevätpäivät-tapahtuma jouduttiin
siirtämään vuodella eteenpäin. Kesäkuun Kalenat-tapahtuma toteutettiin kokonaan virtuaalisena.
Poikkeusolot hankaloittivat voimakkaasti myös jäsenseurojen toteuttamaa harrastustoimintaa.
Vaikka toiminta oli muutoin hyvin pitkälti virtuaalista, piristystä vuoteen toivat lasten ja nuorten
leirit, joita jäsenseurat toteuttivat kesän ja alkusyksyn aikana. Leiritoimintaa varten saatiin valtion
erillisavustus, mikä mahdollisti leirien ilahduttavan suuren määrän.
Merkittävä kulttuuriteko oli pitkäaikaisen hankkeen, karjalaisten piirakoiden yleisesityksen,
valmistuminen. Suuri karjalainen piirakkakirja (SKS Kirjat) ilmestyi syyskuussa. Kirjan
tausta-artikkelin kirjoitti FT Pirkko Sallinen-Gimpl ja kustantajana toimi SKS Kirjat. Valokuvat
ottivat Riikka Turunen ja Taru Korhonen. Karjalainen Nuorisoliitto vastasi aineiston toimitustyöstä
ja reseptien muokkaamisesta. Teos sai hyvän vastaanoton ja runsaasti medianäkyvyyttä, ja se
palkittiin kunniamaininnalla Vuoden kotimainen ruokakirja -kilpailussa.
Tuotemyynnin osalta liiton tuottaman Matka Karjalaan -lautapelin suosio jatkui. Peliä myytiin yli
odotusten, ja siitä otettiin uusi painos.
Karjalaisen Nuorisoliiton visuaalisen ilmeen uudistus käynnistyi. Sitä varten järjestettiin
marraskuussa kuvauspäivä, jolloin valokuvattiin liiton jäseniä kansallispuvuissa kuvapankkia ja
uusia verkkosivuja varten. Malleina oli eri-ikäisiä karjalaisesta kulttuurista innostuneita ihmisiä.
Kuvissa nuoruus ja nuorekkuus hehkuvat kilpaa karjalaisten kansallispukujen kanssa.
Nuorten osallisuus otettiin huomioon kaikessa toiminnassa. Jäsenseurojen käyttöön laadittiin
kansantanssin vuosiohjelma, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat tanssinopettajiksi
opiskelevat nuoret.
Liiton palvelukseen rekrytoitiin uusi toiminnanjohtaja. Marianne Valola aloitti työssään 1.8.2021.
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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.

2.1

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON TUNNETTU KARJALAISEN KULTTUURIN JA
PERINTEEN ASIANTUNTIJA

TAVOITTEET

TOTEUTUNUT

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

2.2

Laajentaa näkymää karjalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen.
Osallistua karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista
käytävään keskusteluun ja tuoda siihen nuorten näkökulmaa.
Olla karjalaisen kansantanssin monipuolisin toimija.
Perinteen tuntemus näkyvillä kaikessa toiminnassa.
Tuotiin esille nuoren polven karjalaisten näkökulmaa
karjalaisuuteen omakohtaisilla #MinunJuureni-tarinoilla.
Suuri karjalainen piirakkakirja valmistui.
Osallistuttiin aktiivisesti sosiaalisen median keskusteluihin
karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista. Saatiin kasvatettua
sosiaalisen median seuraajien määrää.
Annettiin neuvontapalveluja karjalaisesta kulttuurista medialle.
Kirjoitettiin kiinnostavia artikkeleita karjalaisuudesta
Karjala-lehteen.
Verkkosivuilta haettiin tietoa yli 90 000 kertaa.
Keskityttiin jäsenpalveluun ja jäsenseurojen toiveiden
kuunteluun. Jäsenseuroihin pidettiin yhteyttä puhelimitse ja
vierailuilla.

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON HALUTTU KUMPPANI ERI
TOIMINTA-ALUEILLA

TAVOITTEET

▪
▪
▪

Laaja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.
Suvaitseva ja saavutettava yhteistyökumppani.
Toiminta on laadukasta ja houkuttelevaa.

TOTEUTUNUT

▪

Käynnistettiin yhteistyö Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton ja
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa Minun juureni
-hankkeen myötä.
Tehtiin tapahtumayhteistyötä Suomen Nuorisoseurojen kanssa
Kalenat-tapahtuman osalta.
Suunniteltiin yhteistä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumaa
keväälle 2022 yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa.

▪
▪
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▪

▪
▪
▪
▪
2.3

Valmisteltiin yhteistä valtakunnallista Hyvinkään Hoijakka
-kesätapahtumaa kesälle 2022 Suomalaisen Kansantanssin
Ystävien ja Suistamon Perinneseuran kanssa.
Yhteistyö muiden kansantanssijärjestöjen kanssa jatkui tulevien
tapahtumien suunnittelussa.
Jatkettiin viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa.
Osallistuttiin Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin verkostojen ja
Museoviraston suullisen perinnön ringin toimintaan.
Osallistuttiin Folklandia-risteilyn suunnitteluseminaariin.

KARJALAINEN NUORISOLIITTO ON ILOISEN KARJALAISEN KULTTUURIN
RAIKAS EDELLÄKÄVIJÄ

TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪

TOTEUTUNUT

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Erottua toiminta-alueidensa muista järjestöistä oman
tunnusomaisen profiilin kautta.
Yhdistää ennakkoluulottomasti perinteen nykyaikaan.
Lisätä perinteen ja juurien arvostusta.
Vahvistaa nuorten itsetuntoa ja oman identiteetin kehittymistä.
Tuotiin esille karjalaisia sukujuuria modernista näkökulmasta
Minun juureni -hankkeessa.
Toteutettiin #Virtuaalivirpojaiset-verkkotapahtuma.
Markkinoitiin Matka Karjalaan -lautapeliä, jonka suosio hypähti
vuoden loppupuolella.
Välitettiin iloisia ja raikkaita karjalaisia tuotteita (sateenvarjot,
korut, huivit), joiden avulla saatiin positiivista näkyvyyttä.
Suunniteltiin kansanperinnehenkiset jumppatrikoot.
#TuunaaMunPerinne -pukeutumishaaste pysyi edelleen
suosittuna ja on alkanut elää omaa elämäänsä.
Oltiin esillä karjalaisilla suku- ja pitäjämarkkinoilla.
Osallistuttiin Facebookin kansallispukumessuille.
Pidettiin esillä sosiaalisen median nimikkotunnisteita
#perinnettäelämässä, #juurihoidossa, #tuunaamunperinne,
#minunkansallispukuni ja #minunjuureni.
Otettiin liitolle uudet markkinointi- ja mainoskuvat.

3. KOULUTUSTOIMINTA
Liiton koulutustoiminnan tavoitteena on tukea jäsenseurojen toimintaa ja tarjota tietoa
karjalaisesta perinteestä kaikille siitä kiinnostuneille. Koulutustoiminnassa huomioidaan erilaisten
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kohderyhmien tarpeet ja tarjotaan yleisen koulutustoiminnan lisäksi myös räätälöityjä
koulutuspalveluja jäsenseurojen, koulujen ja muiden yhdistysten hyödynnettäväksi.

3.1 KANSANTANSSIKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Lisätä karjalaisten tanssien, karjalaisen karaktäärin ja
rajantakaisen Karjalan tanssiperinteen tuntemusta suomalaisten
ryhmien keskuudessa.
▪ Tiivistää yhteistyötä Karjalan tasavallan kansantanssin
asiantuntijoiden kanssa.
▪ Syventää karjalaisen tanssiperinteen historian tuntemusta ja
luoda näkökulmia uuteen karjalaisesta perinteestä
ammentavaan kansantanssiin.
▪ Tutustuttaa ohjaajat kansantanssin vuosiohjelmaan 2021 ja
antaa heille työkaluja sen opettamiseen omille ryhmilleen.

TOTEUTUNUT

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Kansantanssin vuosiohjelma jäsenseurojen käyttöön valmistui.
Kalenat-tapahtuman yhteydessä oli neljä etukäteen tallennettua
tanssityöpajaa.
Markkinoitiin jäsenille Rami Melingin ohjaamia virtuaalisia
FolkJam-tunteja. Ramin FolkJam-ohjausta oli tarjolla myös
Kansallispukujuoksu-tapahtumassa elokuussa.
Tuettiin jäsenseurojen toteuttamaa koulutustoimintaa jakamalla
Opintokeskus Siviksen myöntämää koulutustukea.
Autettiin jäsenseuroja palkkamaan ammattiopettajia tarjoamalla
palkanmaksupalvelua liiton käyttämän tilitoimiston kautta.
Jaettiin jäsenseurojen käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämää kesäleiritukea ohjaajien palkkaamiseen kesäleireille.

3.2 OHJAAJAKOULUTUS
TAVOITTEET
▪ Jäsenseurojen toiminnan tukeminen ja toiminnan jatkuvuuden
varmistaminen.
▪ Kansantanssiohjaajaksi aikovien nuorten valmiuksien lisääminen:
tarjotaan nuorille perusvalmiudet kerhojen ja harrasteryhmien
ohjaamiseen, vapaaehtoistyöhön, luottamustehtäviin ja yleisesti
kansalaistoimintaan.
▪ Tuetaan nuorten henkilökohtaista kasvua.
▪ Työllistetään opiskelijoita ja tarjotaan heille harjoittelupaikkoja ja
opinnäytetyömahdollisuuksia.
TOTEUTUNUT

▪

Kansantanssin ammattiopiskelijat valmistivat kansantanssin
vuosiohjelman.
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▪

Verkostoiduttiin muiden kansantanssijärjestöjen kanssa.

3.3 PERINNEKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Kouluttaa jäsenistöä ja muita kiinnostuneita karjalaiseen
perinteeseen liittyvistä aiheista.
▪ Edistää karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamista ja
tunnettuutta.
TOTEUTUNUT

▪
▪

▪

Tutkittiin uusia tapoja saada “kevyillä” keinoilla lisää ihmisiä
mukaan toimintaan.
Toteutettiin #Virtuaalivirpojaiset-tapahtuma verkossa 28.3.2021.
Tapahtumassa jaettiin videoita virpomisesta ja vinkkejä
virpomavitsojen valmistukseen. Verkkotapahtuma tavoitti 3000
kävijää.
Kasvatettiin valmiuksia palvella nykyisiä ja uusia karjalaisen
kulttuurin ystäviä sitten kun rajoitukset loppuvat.

3.4 TILAUSKURSSIT
TAVOITTEET
▪ Tarjota jäsenistölle ja muille kiinnostuneille heidän tarpeitaan
vastaava ja helposti saavutettavissa oleva kurssikokonaisuus.
▪ Karjalaisen perinteen ja perinnetaitojen osaamisen lisääminen.
TOTEUTUNUT

▪
▪

Tiedotettiin liiton kurssivalikoimasta ja ideoitiin uusia
koulutuksia.
Rekrytoitiin nuoria ohjaajia pitämään työpajoja karjalaisen
kauneuden ja liikunnallisen elämäntavan saralta.

3.5 VERKKOKOULUTUKSET
TAVOITTEET
▪ Opettaa ja pitää yllä karjalaiseen käsityö- ja ruokaperinteeseen
sekä kansantanssiin liittyviä taitoja.
▪ Palvellaan jäseniä ja muita karjalaisesta perinteestä
kiinnostuneita laajemmin ja saavutettavammin.
TOTEUTUNUT

▪

▪

▪

Tutkimme sisääntulon ja innostumisen kolmiportaisuutta: Ensin
somessa kevyesti vilkuillen, sitten lyhytkurssille mukaan, sitten
tapahtumiin ja leireille toisten joukkoon.
Ideoimme erityisesti kolmiportaisen sisääntulon ensimmäistä,
kevyintä vaihetta: Somessa olevia viihteellisiä koulutusideoita,
joiden tavoitteena on opettaa katsojille kolme asiaa karjalaisesta
kulttuurista.
Näissä kevyissä videoissa tulemme hyödyntämään nuorten
osaamista ja asiantuntemusta.
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3.6 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.
TOTEUTUNUT

3.7

▪

Koulutusten ja tapahtumien peruuntuessa olemme keskittyneet
tiivistämään ja laajentamaan yhteistyökuvioita saman alan
järjestöjen ja toimijoiden kanssa sekä meille ihan uusien
toimijoiden kanssa. Olemme rakentaneet siltoja eri
asiakokokonaisuuksien välille: Mihin kaikkeen karjalaisuutta voi
yhdistää?

OPETUSVIERAILUT JÄSENSEUROIHIN

TAVOITTEET

TOTEUTUNUT

▪
▪
▪

Tarjota ohjaajille lisää työkaluja ryhmien ohjaamiseen toiveiden
perusteella.
Tarjota työmahdollisuuksia alan ammattilaisille.
Madaltaa kynnystä palkata ryhmälle ammattiopettaja.

▪
▪

Pidettiin jäsenseuroihin yhteyttä puhelimitse ja vierailuin.
Ideoitiin uusia konsepteja alueellisista koulutuskiertueista.

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.
Valtakunnallisten tapahtumien osallistujat pääsevät tapaamaan muita kansantanssin,
karjalaisuuden ja perinteen harrastajia.
Kaikista tapahtumista kerätään osallistujapalaute. Harrastustoimintaa ja tapahtumia kehitetään
palautteen perusteella.
4.1 KEVÄTPÄIVÄT KANGASALLA 20.–21.3.
TAVOITTEET
▪ Tuottaa karjalainen kulttuuritapahtuma, jossa karjalaisuus näkyy
monipuolisesti.
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▪
▪
▪
TOTEUTUNUT

▪
▪

▪

Tarjota jäsenistölle tilaisuus esitellä omaa osaamistaan ja
kohdata muita harrastajia.
Vankistaa Kevätpäivien asema liiton näkyvimpänä ja suurimpana
vuosittaisena tapahtuma.
Pitää yllä karjalaisia perinnetaitoja.
Kevätpäivät-tapahtuma siirrettiin vuodella eteenpäin.
Mukaan Kevätpäivien suunnitteluun otettiin Suomen
Nuorisoseurojen Lounais-Suomen aluetoimisto, jonka kanssa
päätettiin toteuttaa yhteinen lasten ja nuorten taidetapahtuma
Kangasalla, johon tulee katselmukset eri kulttuurinlajeista:
kansantanssi, muu tanssi, musiikki, näyttämöilmaisu, visuaaliset
taiteet ja sanataide.
Pidettiin useita suunnittelupalavereita ja käytiin Kangasalla
tutustumassa tapahtumapaikkoihin sekä paikallisiin toimijoihin.

4.2 KALENAT LAPPEENRANNASSA 10.–13.6.
TAVOITTEET
▪ Tarjota jäsenseurojen lapsille ja nuorille kokemus suuresta
kulttuuritapahtumasta, joka on järjestetty lasten ehdoilla lapsille
ja nuorille.
▪ Verkostoitua yli järjestörajojen.
▪ Tiivistää yhteistyötä tapahtumatuottamisessa Suomen
Nuorisoseurojen kanssa.
TOTEUTUNUT

▪

▪
▪

▪
▪
▪

Monitaiteellinen lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma
toteutettiin kokonaan virtuaalisena 10.–13.6. Tapahtuman
vastuullinen järjestäjä oli Suomen Nuorisoseurat.
Tapahtuman ohjelmassa oli neljä nauhoitettua tanssityöpajaa,
joihin pystyi osallistumaan oman aikataulun mukaan.
Osallistujien omalla nettisivulla oli askartelu- ja tekemisvinkkejä,
joita pystyi toteuttamaan ryhmille postitse lähetetystä
Synttäripaketista löytyvillä materiaaleilla.
Lauantaina 12.6.2021 oli etätyöpaja Repen ja Rillan kanssa.
Samana päivänä oli kaikille avoin striimattu synttärikonsertti.
Lisätietoa Kalenoiden ohjelmasta
Karjalainen Nuorisoliitto markkinoi tapahtumaa omille
jäsenilleen. Karjalaisen Nuorisoliiton jäseniä osallistui 47 lasta ja
nuorta ohjaajineen.

4.3 KARJALAINEN KULTTUURIPÄIVÄ OODISSA
TAVOITTEET
▪ Tuoda karjalaisuutta näkyväksi suurelle yleisölle.
▪ Tarjota helposti lähestyttäviä mahdollisuuksia päästä
tutustumaan karjalaisuuteen toiminnan ja tekemisen kautta.
9

TOTEUTUNUT

▪
▪

Herättää kiinnostusta karjalaista kulttuuria kohtaan.
Tuoda kansallispukuiloa katukuvaan

▪

Tapahtumaa ei pystytty toteuttamaan Helsingin kaupungin
toimipisteilleen asettamien yleisörajoitusten vuoksi.

4.4 KEKRIPÄIVÄT
TAVOITTEET
▪

TOTEUTUNUT

▪
▪

Tarjota koulutusta, virikkeitä ja verkostoitumista jäsenseuroissa
toimiville aktiiveille ja sitouttaa heidät liiton toimintaan.
Tarjota ohjaajille ohjaajahuoltoa ja uusia ideoita.
Tapahtumaa ei pystytty toteuttamaan.

4.5 KARJALAISET MARKKINATAPAHTUMAT
TAVOITTEET
▪ Olla näkyvästi esillä karjalaisessa järjestökentässä.
▪ Tavoittaa liiton toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.
▪ Hankkia uusia jäseniä.
▪ Tehostaa varainhankintaa.
▪ Saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
TOTEUTUNUT

▪

▪

▪
▪

Osallistuttiin näytteilleasettajana 16.–17.4.2021. Facebookissa
pidetyille virtuaalisille kansallispukumessuille. Messujen aikana
tavoitettiin n. 2000 karjalaisista kansallispuvuista kiinnostunutta
käsityöharrastajaa.
Osallistuttiin karjalaisille suku- ja pitäjämarkkinoille Helsingissä
Karjalatalolla 27.11. (n. 300 kontaktia) ja Karjalatalolla
pidettyihin karjalaisten yhdistysten yhteisiin joulumyyjäisiin
28.11. (n. 100 kontaktia).
Liiton tuotteita oli myynnissä Sastamalan vanhan kirjallisuuden
päivillä 1.8.
Markkinatapahtumissa saatiin liitolle näkyvyyttä, kerrottiin
yleisölle Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnasta, markkinoitiin
jäsenyyttä ja myytiin liiton varainhankintatuotteita.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Tutustumalla saman
alan harrastajiin kansainvälisellä tasolla opitaan suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja kulttuurien
moninaisuuden ymmärtämistä.
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5.1 KÄSITYÖMATKA VIROON
TAVOITTEET
▪ Tutustua sukulaiskansan käsityö- ja kansallispukuperinteeseen.
▪ Saada virikkeitä ryhmien esiintymisasuihin.
▪ Lisätä suomalaisten kansallispuku- ja käsityöharrastajien
tietoisuutta vastaavista kysymyksistä sukulaiskansojen parissa.
TOTEUTUNUT

▪

Matkaa ei pystytty toteuttamaan viranomaisten asettamien
matkustusrajoitusten vuoksi.

5.2 NORDLEK TAMPEREELLA 20.–25.7.
TAVOITTEET
▪ Vahvistaa pohjoismaista ja kotimaisten järjestöjen välistä
yhteistyötä.
▪ Tarjota laadukas kansanperinnetapahtuma aikuisille.
▪ Tarjota kokemus suuresta, tuhansien osallistujien tapahtumasta.
TOTEUTUNUT

▪

▪
▪

Osallistuttiin Nordlek-tapahtuman päätoimikuntaan ja
ohjelmatoimikuntaan, joissa olivat edustettuina myös Finlands
Svenska Folkdansring, Finlands Svenska Spelmansförbundet,
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suomen
Kansanmusiikkiliitto ja Suomen Nuorisoseurat.
Suunniteltiin tapahtumaan karjalaista ohjelmaa.
Koronapandemian vuoksi yhteispohjoismaista tapahtumaa ei
ollut mahdollista toteuttaa.

5.3 KULTTUURIMATKA KARJALAAN
TAVOITTEET
▪ Tutustua luovutetun Karjalan historiaan ja nykypäivään sekä
karjalaisuuden eri ilmenemismuotoihin.
TOTEUTUNUT

▪

Koronapandemian vuoksi matkaa Venäjälle ei ollut mahdollista
toteuttaa.

5.4 EUROPEADE 4.–8.8.
TAVOITTEET
▪ Innostaa liiton jäseniä osallistumaan Euroopan suurimpaan
kansanperinnetapahtumaan Liettuan Klaipedassa.
▪ Karjalaisen kansantanssin ja perinteen näkyminen
tapahtumassa.
TOTEUTUNUT

▪

Koronapandemian vuoksi tapahtumaa siirrettiin vuodella
eteenpäin.
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6. HANKKEET
6.1

“KARJALAINEN KUMPPANUUS” – nuorten aikuisten osallisuuden
kasvattaminen

TAVOITTEET

▪

▪

▪
TOTEUTUNUT

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.

● Ennen pandemian alkua ehdimme pitää yhden
keskustelutilaisuuden Hyvinkään Kevätpäivillä 2019. Tilaisuus
rakensi kiinnostavia yhteyksiä eri toimijoiden välille.
● Koronan puhjettua jouduimme pohtimaan toimintaamme
monella tavalla uusiksi: Miten kohtaamme, miten olemme
yhdessä.
● Syksystä 2021 lähtien olemme systemaattisesti jututtaneet
jäsenseurojamme ja yhteistyökumppaneitamme. Mitä teille
kuuluu? Mikä on hyvin? Onko teillä harmeja? Mitä voisimme
tehdä yhdessä? Miten näkisitte alan kehittyvän tulevien vuosien
aikana? Olemme löytäneet uusia tapoja olla yhdessä, välittää
viestiä ja tunnelmia.
● Päätimme satsata pitäjäseurojen kanssa yhteistyössä
toteutettuun Minun juureni -hankkeeseen ja se alkoi
tammikuussa 2021. Tässä hankkeessa keräämme ja
esittelemme henkilökohtaisia tarinoita suvusta ja juurista.
● Lisäksi olemme päättäneet satsata kuunneltavaan kulttuuriin,
podcasteihin tieteestä ja taiteesta sekä tunnelmallisesti
luettuihin iltasatuihin. Olemme todenneet, että ollakseen läsnä
ei tarvitse välttämättä olla fyysisesti lähellä, mutta on tultava
henkisesti lähelle: Ihmisen ääni ja kiinnostava tarina kantavat
pitkälle.

6.2 “KAHDEN PUOLEN RAJAA” – karjalaisen kansantanssin yhteistyöhanke
TAVOITTEET
▪ Luoda yhteistyökanava petroskoilaisten karjalaista
kansanperinnettä esittävien ja vaalivien toimijoiden kanssa.
▪ Käynnistää ryhmävaihto- ja koulutusohjelma.
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TOTEUTUNUT

▪

Luoda yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten ja Venäjän
karjalaisten lasten ja nuorten kansantanssiryhmien kanssa.

▪

Koulutusvaihtoa petroskoilaisten kanssa ei pystytty
toteuttamaan, koska Suomen ja Venäjän välinen raja pysyi
pandemian vuoksi kiinni koko vuoden.
Virittelimme yhteistyötä petroskoilaisen Periodika-kustantamon
kanssa liittyen karjalankielisiin kuunnelmiin.

▪

6.3 MINUN JUURENI -VERKKOHANKE
TAVOITTEET
▪ Tehdä tunnetuksi Karjalan alueen maantietoa ja historiaa.
▪ Tiivistää yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
▪ Tarjota monipuolista oppimateriaalia verkossa.
▪ Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.
TOTEUTUNUT

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Minun juureni -verkkohanke käynnistyi. Hankkeessa esitellään
karjalaisia pitäjiä artikkelisarjassa, joka julkaistaan
www.karjalainennuorisoliitto.fi -sivustolla.
Julkaistuissa artikkeleissa nuoren polven karjalaiset kertovat
omista sukujuuristaan ja karjalaisuuden vaikutuksesta elämään.
Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana esiteltiin 13 karjalaista
pitäjää tarinoiden kautta.
Artikkeleita luettiin 12 057 kertaa.
Lanseerattiin sosiaalisen median aihetunniste #MinunJuureni.
Hankkeen oma Facebook-sivu sai 175 seuraajaa.

6.4 TARINOIDEN KARJALA -VERKKOHANKE
TAVOITTEET
▪ Tuottaa helposti lähestyttävää tietoa karjalaisten pitäjien
historiasta.
▪ Koota yhteiseen verkkoalustaan karjalaisten pitäjien
mielenkiintoisia tarinoita.
▪ Tarjota sivusto, jota kautta löytää eteenpäin etsiessään tietoa
karjalaisista pitäjistä ja pitäjäyhteisöjen tarjoamasta
toiminnasta.
▪ Tehdä tunnetuksi Karjalan alueen maantietoa ja historiaa.
▪ Tiivistää yhteistyötä karjalaisten pitäjäseurojen kanssa.
▪ Tarjota monipuolisesti tietoa karjalaisista pitäjistä verkossa.
▪ Tavoittaa erityisesti uusia nuoria ja saada heitä kiinnostumaan
karjalaisista juuristaan.
▪ Saada positiivista näkyvyyttä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.
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TOTEUTUNUT

▪

▪

Tarinoiden Karjala -hankkeen aloitus tapahtui Minun juureni
-hankkeen yhteydessä kun karjalaisia kotiseututarinoita alettiin
julkaista Karjalaisen Nuorisoliiton verkkosivuilla.
Ideaa jalostettiin eteenpäin karjalaisten satujen ja tarinoiden
elävöittämishankkeeksi, jolle saatiin Museoviraston 8500 €
avustus. Avustuksen turvin vuonna 2022 julkaistaan karjalaisia
satuja ja tarinoita podcasteina sekä järjestetään
tarinakoulutusta.

7. MATERIAALIPALVELUT
TAVOITTEET

▪
▪
▪
▪
▪

TOTEUTUNUT

▪
▪

▪
▪
▪

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.
Markkinoitiin liiton tuottamia vihkoja, pelejä, levyjä ja muuta
materiaalia tapahtumissa, tilaisuuksissa ja verkossa.
Suuri karjalainen piirakkakirja valmistui. Kirjan kustantaja oli SKS
Kirjat, ja vuoden loppuun mennessä kirjaa oli myyty jo 2500 kpl.
Kirja sai kunniamaininnan Vuoden kotimainen ruokakirja
-kilpailussa.
Tehtiin kansantanssin vuosiohjelma kesän 2022 kesäjuhlaa
varten.
Suunniteltiin Seiskarin kansallispuvun hamekangasta
muistuttavat jumppatrikoot.
Verkkokaupan myynti vuonna 2021 oli 5992,50 € (edellisvuonna
6220 €). Myydyin tuote oli Matka Karjalaan -lautapeli, jota
myytiin verkkokaupan kautta 118 kpl.

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
TAVOITTEET

▪
▪
▪

Karjalaisen Nuorisoliiton, sen toiminnan ja karjalaisuuden
tunnetuksi tekeminen.
Tapahtumien, koulutusten, matkojen ja tuotteiden markkinointi.
Verkostoituminen median edustajien kanssa.
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TOTEUTUNUT

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Viestittiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja saatiin
kasvatettua seuraajamääriä. Facebookissa oli 1289 seuraajaa
(edellisvuonna 1200), Instagramissa 720 seuraajaa (550),
Twitterissä 227 (179) seuraajaa.
Minun juureni -FB-sivua seurasi 175 henkilöä ja Minun
kansallispukuni -FB-sivua 672 henkilöä.
Tiedotettiin ajankohtaisista asioista uutiskirjeellä, jonka
tilaajamäärä pysyi vakaana. Uutiskirjeellä oli 217 tilaajaa
(edellisvuonna 203).
Verkkosivuilla oli 90 926 käyntiä (edellisvuonna 87 500).
Tehtiin viestintäyhteistyötä Karjala-lehden kanssa ja julkaistiin
lehdessä oma sivu kerran kuukaudessa.
Suuri karjalainen piirakkakirja sai hyvin medianäkyvyyttä.
Osallistuttiin nuoriso-, järjestö- ja kansanperinnealan
verkostojen toimintaan.
Aloitettiin visuaalisen ilmeen uudistus. Otettiin liitolle uusia
pr-valokuvia kuvauspäivässä 19.11. Studio Skaalassa.

9. NEUVONTA- JA VÄLITYSPALVELUT SEKÄ JÄSENISTÖ
TAVOITTEET

▪
▪
▪

TOTEUTUNUT

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Palvella jäsenistöä sen tarpeiden mukaisesti.
Tarjota tietoa ja neuvoja karjalaisesta kulttuurista ja etenkin
karjalaisesta kansantanssista.
Kannustaa ja huomioida aktiivisia seuroja ja toimijoita.
Toiminnanjohtaja soitti jäsenseuroihin, tiedusteli heidän
kuulumisiaan ja kyseli toiveita liiton toiminnan suhteen.
Jaettiin jäsenseuroille OKM:n myöntämää kesäleiritukea
ohjaajien palkkaamiseen kesäleireille.
Jaettiin jäsenseurojen käyttöön Opintokeskus Siviksen
myöntämää koulutustukea.
Tarjottiin jäsenseuroille palkanmaksupalveluita ohjaajien
palkanmaksuun liiton käyttämän tilitoimiston kautta.
Tarjottiin kopiointipalveluita jäsenseuroille.
Suoritettiin jäsenseuroille suunnattu toimintatietokysely.
Saatiin yksi uusi jäsenseura, Vahviala-seura (233 jäsentä).

10. HALLINTO
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10.1 TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
Liiton toimisto sijaitsee Kannelmäessä Helsingissä. Vakituisina työntekijöinä olivat
kulttuurituottaja Leena Rintala ja toiminnanjohtaja Marianne Valola (1.8. alk.).
Tilitoimistopalvelut ja työterveyspalvelut kilpailutettiin. Palkanmaksu- ja kirjanpitopalvelut
siirrettiin 1.8. alkaen Tilibic Oy:lle. Taloushallinto on sähköinen ja paperiton.
Toiminnassa otettiin huomioon kestävä kehitys. Kokoukset pidettiin sähköisinä ja
työntekijät tekivät paljon etätyötä.

10.2 LIITTOKOKOUS, HALLITUS, TYÖVALIOKUNTA JA TYÖRYHMÄT
Sääntömääräinen liittokokous pidettiin 24.4. Hallituksella oli 5 kokousta. Kokoukset olivat
pääasiassa etänä. Vuosittainen toiminnansuunnittelupäivä pidettiin 5.8. Karjalaisten
kesäkodilla Helsingin Jollaksessa.
Toiminnanjohtajan rekrytointiprosessia varten nimettiin rekrytointiryhmä.
Hallitus ja työryhmät keskustelivat suljetuissa Facebook-ryhmissä.

11. TALOUS
Taloustilanne oli toimintavuoden ajan vakaa. Peruuntuneet tapahtumat vähensivät tuloja mutta
säästöä syntyi palkkakuluissa kun uusi toiminnanjohtaja aloitti työnsä vasta elokuussa. Matka
Karjalaan -lautapelien ilahduttava suosio piristi tuotemyyntiä.

12. YHTEISTYÖ
Jatkettiin yhteistyötä muiden järjestöjen, erityisesti kansantanssijärjestöjen, Karjalaisten
Pitäjäyhteisön Liiton ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Viestintäyhteistyö jatkui
Karjala-lehden kanssa. Lisättiin yhteyttä Allianssin kanssa, aloitettiin suhteiden solmiminen
Itä-Suomen yliopiston kanssa ja Venäjän puolella toimivien karjalan kieleen keskittyvien
järjestöjen kanssa.

13. JÄSENYYDET
Karjalainen Nuorisoliitto 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.
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Hyväksytty Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa 26.3.2022 esitettäväksi liittokokoukselle.

Outi Mulari
puheenjohtaja

Marianne Valola
toiminnanjohtaja

TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET 2021
26.1.

Kuinka viestit kiinnostavasti nuorille -webinaari

LR

27.1.

Uusi vuosi, uusi normaali? Museoviraston webinaari

LR

2.2.

Tarinankerronta asiantuntijuudessa -webinaari

LR

12.3.

Rekilaulu-webinaari

LR

15.3.

Yhteistyöpalaveri Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton kanssa

LR

17.3.

Näin viestit kiinnostavasti -webinaari

LR

17.3.

Hallituksen kokous

LR

19.3.

Sivis, järjestöviestijöiden tapaaminen

LR

23.-25.3.

Toiminnanjohtajahaastattelut

27.3.

Hallituksen kokous

28.3.

#Virtuaalivirpojaiset verkossa

29.3.

Haastattelu ja mentorointi, Aalto-yliopiston opiskelijat

LR

12.4.

Allianssin selvitysklinikka

LR

16.-17.4.

Facebookin kansallispukumessut

23.4.

Sivis, järjestöviestijöiden tapaaminen

LR

24.4.

Liittokokous

LR

28.4.

Yhdistyksen digityökalut -webinaari

LR

5.5.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 julkistustilaisuus

LR

25.5.

Webinaari järjestöjen valtionavustuksista

LR

26.5.

Allianssin jäsenjärjestöpäivä

LR

27.5.

Hoijakka-palaveri

LR

1.6.

OKM:n ja arviointi- ja avustustoimikunnan miniseminaari

LR

3.6.

Hallituksen kokous

LR

8.6.

OKM järjestöseminaari

LR

9.6.

Hoijakka-palaveri

MV, LR

12.6.

Kalenat-tapahtuma

1.8.

Sastamalan vanhan kirjallisuuden päivät

10.8.

Palaveri tilitoimiston kanssa

LR

LR, MV
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24.8.

Sivis:Työkaluja ja menetelmiä vapaaehtoisten johtajille ja ohjaajille

LR

26.8.

Haastattelu, prof. Innan Sasaki

LR

1.9.

Museoviraston suullisen perinteen rinki

LR

5.9.

Toiminnansuunnittelupäivä ja hallituksen kokous

LR, MV

7.9.

Kentauri-verkoston tapaaminen

MV

9.9.

Järjestökehitys-webinaari

MV

10.9.

Intoa ja kestävyyttä järjestökoulutuksesta ja vertaisoppimisesta -webinaari

LR

10.9.

Hoijakka-palaveri

MV, LR

13.9.

Jäsenjärjestökeskustelu Wiipurilainen osakunta / Eetu Sairanen

MV

13.9.

Jäsenjärjestökeskustelu Nokian karjalainen nuorisoseura / Heli Niemi

MV

15.9.

Jäsenjärjestökeskustelu Karjalainen Osakunta / Kirsi Kauppinen

MV

15.9.

Jäsenjärjestökeskustelu Nokian karjalainen nuorisoseura / Päivi Korteniemi

MV

20.9.

Jäsenkeskustelu Sari Mustonen / henkilöjäsen

MV

21.9.

Satu Niemelä / Suistamon perinneseura, yhteistyöneuvottelu

MV

22.9.

Siviksen pääkäyttäjäpäivä

LR

22.9.

Jäsenvierailu / Kotkan Salusiini

MV

23.9.

Hoijakka-palaveri

MV, LR

29.9.

Sanni Grahn-Laasonen / Eduskunnan Karjalakerho / vierailu

MV

1.10.

Hoijakka-palaveri

MV, LR

4.10.

Jäsenjärjestökeskustelu Teatteri Tuike / Nina Rinkinen

MV

5.10.

Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen kokous

MV

7.10.

Harrastustoiminnan seminaari Oodissa

LR

7.10.

Eevaliisa Kurki / Hyvinkään Karjalaseura / neuvottelu

MV

11.10.

Yhteistyöpalaveri, Sivis

MV, LR

11.10.

Yhteistyöpalaveri Suistamon Perinneseuran kanssa

MV, LR

12.10.

Sidosryhmäkeskustelu Karjalan Säätiö / Sari Suokas

MV

13.10.

Yhteistyöpalaveri Suistamon Perinneseuran kanssa

MV, LR

27.10.

Jäsenjärjestökeskustelu Porin Karjala-seura / Brita-Helena Railola

MV

28.10.

Vierailu Helsingin kirjamessuilla

LR, MV

29.10.

Kirjamessut, Vuoden kotimainen ruokakirja -palkinto

LR

29.10.

Hoijakka-palaveri

MV, LR

1.11.

Yhteistyöpalaveri / Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto / Anu Kekki

MV

3.11.

Folklandian taustajärjestäjäseminaari, Silja Serenade

LR, MV

4.11.

Kevätpäiväpalaveri

LR

5.11.

Vauhtia varainhankintaan! - webinaari

LR

9.11.

Kevätpäiväpalaveri

LR

11.11.

Panu Raappana / Itä-Suomen yliopisto / yhteistyöneuvottelu

MV

11.11.

Jäsenjärjestökeskustelu Ahjolan tanhuajat / Eija-Stiina Paakkanen

MV

18.11.

Allianssin viestintäverkoston tapaaminen

LR

18.11.

Anna Kortelaisen kirjailijailta Wiipuri-salissa

LR
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19.11.

Valokuvauspäivä

MV, LR

23.11.

Kevätpäiväkokous

LR

24.11.

SOSTEn talous- ja hallintopäivä

MV

26.11.

Hoijakka-palaveri

MV, LR

27.11.

Karjalaiset suku- ja pitäjämarkkinat

MV, LR

28.11.

Karjalaiset joulumyyjäiset

LR

7.12.

Järjestöt ja yritysyhteistyö -webinaari

LR

8.12.

Karjalaisuus ja karjalan kieli tutkimuksessa -keskustelu

LR, MV

9.12.

Kevätpäiväkokous

LR

12.12.

Hallituksen kokous

MV, LR

13.12.

Kentauri osaamismerkki-webinaari

MV

14.12.

Tutustuminen Kevätpäivien paikkoihin, Kangasala

LR

15.12.

Yhteistyöpalaveri Saimaan Nuorisoseurat / Tuija-Liisa Leino

MV

29.12.

Yhteistyöpalaveri Suomen Nuorisoseurat / Jaana Kari

MV

LR=Leena Rintala, MV=Marianne Valola
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