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TOIMINTASUUNNITELMA 2020  

 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto (KPYL) toimii karjalaisten pitäjäyhdistysten yhteistyöelimenä, edistää ja 
tukee karjalaisten pitäjäyhdistysten toimintaa sekä vaalii karjalaisia perinteitä. KPYL myötävaikuttaa omalla 
toiminnallaan erityisesti luovutetun Karjalan pitäjien historian ja perinteiden säilyttämistä ja tiedon 
levittämistä edelleen.  
KPYL toteuttaa tarkoitustaan mm. järjestämällä kokouksia/tilaisuuksia, joiden keskeisenä aihepiirinä on 
karjalaisiin pitäjiin kohdistuva tutkimus-, kotiseutu tai perinnetyö sekä tukemalla sellaisten tapahtumien 
järjestelyä 
KPYL edistää toiminnallaan Karjalan Liiton liittovaltuuston hyväksymän strategian toteuttamista.  
KPYL:n toimintaa johtaa hallitus.  

 

1. Toiminta ja toimintatavat 

KPYL:n toiminnan keskiössä 2020 on osallistuminen erilaisten tapahtumien järjestämiseen 
yhteistyössä Karjalan Liiton ja yhteistyökumppanien kuten KSYL ja pitäjätyyppisten yhdistysten 
kanssa. 

Järjestetään pitäjäesittelytilaisuudet Karjala-talolla keväällä kolme kertaa ja syksyllä kolme 
kertaa, yhteensä esitellään 12 pitäjää vuoden aikana. Keväällä esittelyvuorossa ovat: 

Ke 19.2. klo 18 Lahdenpohja ja Metsäpirtti – Raija Levo 

Ke 18.3. klo 18 Impilahti ja Antrea – Riitta Wallin 

Ke 15.4. klo 18 Suojärvi ja Kuolemajärvi – Anu Kekki 

Tilaisuuksissa pitäjäyhdistykset esittelevät luovutetun Karjalan sijainneen pitäjänsä historiaa ja 
kertovat yhdistyksen toiminnasta. 

Hallituksen edustajat huolehtivat tilaisuuksien käytännön toimista ja esittelevät KPYL:n 
toimintaa. Pitäjäesittelyihin tilataan videokuvaaja, jotta ne saadaan suoratoistettua 
valtakunnallisesti katsottaviksi. 

Organisoidaan ja koordinoidaan pitäjäyhdistysten osalta osallistumista Karjalaisille kesäjuhlille 
Helsingissä 12.-14.6. Finlandia-talolle pystytetään pitäjien historiaa, kulttuuria ja 
pitäjäyhdistysten nykytoimintaa esittelevät pitäjien info- ja myyntipöydät sekä järjestetään 
yhteinen suku- ja pitäjäinfo yhteistyössä Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Tuodaan 
pitäjäyhdistyksille ehdotuksia yhteisistä pitäjäyhdistysten myyntituotteista pyrkimyksenä saada 
kaikille yhdistyksille toimintaan tuloja. 

Pyritään edistämään kaikkien pitäjien osallistumista kesän 2020 kesäjuhlille esittelypöytien 
järjestelyssä KPYL:n aluejakoon tukeutuen niin, että resurssipulasta kärsivät pitäjäyhdistykset 
pääsevät ”naapuriseurojen” kanssa yhteisiin esittelypisteisiin. 

12.6. on Helsinki-päivä, jolloin Keskustakirjasto Oodin Maija-sali on varattu kesäjuhlien 
käyttöön. Pyritään järjestämään paikalle pitäjälehtiä ja/tai muuta, pitäjäseurojen infoa. 

Hallituksen jäsen Juho Paukkunen organisoi karjalaisten kasvilajien näyttelyä kesäjuhlille tai 
muuhun tilaisuuteen.  

Marraskuussa järjestetään Pitäjä- ja sukumarkkinat Karjalatalolla yhteistyössä KSYL:n ja KL:n 
kanssa. Kannustetaan seuroja jäsenhankinta- ja myyntitoimenpiteisiin tapahtumapäivinä.  



 

 
Pyritään osallistumaan KSYL:n ja/tai KL:n kanssa Kuulutko sukuuni –  
tapahtumaan marraskuussa. 
 
Pyritään laajentamaan yhteistyötä KSYL:n kanssa esim. seminaarien 
järjestämisessä. KSYL:n seminaariin 4.4.2020 Karjalatalolla on KPYL tervetullut. 

Kannustetaan seuroja toteuttamaan pitäjästä kertova Powerpoint -esitys, teettämään rollup ja 
hankkimaan myyntituotteita sekä tuottamaan esitteitä ja jäsenhankintamateriaalia sekä 
erityisesti aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa.  

Kannustetaan pitäjätyyppisiä yhteisöjä järjestämään Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuoden 
tapahtumia vuosisuunnitelman mukaisesti. Näitä ovat esim. rotinaperinne, puun istutus ja 
yhteislaulukiertue. Liite 1. 

Kannustetaan pitäjäseuroja luovutetussa Karjalassa sijaitsevien Suomen aikaisten 
muistomerkkien, kirkkojen ja hautausmaiden hoitoon ja kunnostukseen. 

Kannustetaan pitäjäseuroja pitämään karjalaisuutta esillä viemällä kynttilät tai seppeleet 
muistomerkeille Suomen puolelle Kaatuneiden muistopäivänä, Pyhäinpäivänä, talvisodan 
syttymispäivänä ja / tai osallistumaan tapahtumiin yhdessä kaupunkien ja 
sotaveteraanijärjestöjen kanssa. 

KPYL kerää ja siirtää näkemyksiä, mielipiteitä ja tietoa pitäjäyhdistyksistä ja vie niitä edelleen 
Karjalan Liittoon toiminnan kehittämiseksi. Erityisesti selvitetään jäsenmaksu-uudistukseen 
liittyviä kysymyksiä.  

 

1.1 Viestintä  

Pitäjäyhdistysten viestintä on pääsääntöisesti sähköistä. Ajantasaisilla verkkosivuilla ja 
Facebook-ryhmillä tavoitetaan laajat kohderyhmät ja saadaan tehokkaimmin välitettyä viestiä 
paitsi karjalaisuudesta ja historiasta, myös jäsenseurojen tämän päivän toiminnasta. 

Kannustetaan pitäjäseuroja päivittämään aktiivisesti verkkosivujaan ja pitäjäseurojen sekä 
KPYL:n sosiaalisen median kanavia.  

Kannustetaan kokeilemaan kaikkia sosiaalisen median kanavia kuten Instagramia, Twitteriä ja 
jo lähes kaikille tuttua Facebookia monipuolisesti. 

Välitetään ja kehotetaan jäsenseuroja välittämään Karjalan Liiton uutiskirjeet jäsenistölleen, 
jotta jäsenet saavat liiton ajankohtaiset ja tärkeät tiedot. 

Kannustetaan pitäjäseuroja keräämään aktiivisesti jäsenistönsä sähköpostiosoitteita 
viestintää varten. Kalliista postitettavasta aineistosta pyritään siirtymään sähköisiin 
jakelukanaviin. 

Kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan uusia sähköisen viestinnän kanavia kuten 
WhatsApp-ryhmiä ja vastaavia. 

Päivitetään KPYL:in verkkosivuja ja Facebook-sivua aktiivisesti ja säännöllisesti. Jatketaan 
alueellista yhteydenpitoa aluejaon mukaisesti hallituksen jäsenten toimesta.  

Kannustetaan seuroja lisäämään tietoja Karjalaan suuntautuvista pitäjäseurojen matkoista 
omille verkkosivuille, Karjalan Liiton tapahtumakalenteriin ja toimittamaan matka-, juhla- ja 
tapahtumakertomuksia kuvineen KPYL:n sivuille.  

 

 

2.  Jäsenyys ja jäsenhankinta  

Jäsenhankinta ja -huolto on tärkeä tavoitteemme. Tarvitsemme sekä pitovoimaa että vetovoimaa, jotta 
pitäjäyhdistysten jäsenmäärä kasvaa. Aktivoidaan ja kannustetaan pitäjäseuroja osallistumaan uusien 
jäsenten hankintaan erityisesti markkinoinnin keinoin, kuten valmistamalla ja jakamalla 
esitemateriaalia seurasta ja jakamaan jäseneksiliittymislomakkeita sekä tuomaan 
jäseneksiliittymismahdollisuuden esille näyttävästi ja helposti omilla verkkosivuilla ja somekanavissa. 



 

 
 

Kannustetaan kaikilla toimintasuunnitelmassa esitetyillä keinoilla jäsenyhdistyksiä pitämään huolta 
jäsenistään ja tuottamaan heille mielenkiintoisia osallistavia tilaisuuksia sekä tuottamaan viestinnän 
keinoin karjalaisuuden ominaispiirteistä kertovaa aineistoa. 

 
Pitäjäyhteisöjä kannustetaan liittymään Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon. 

 

3.  Osaaminen ja luottamushenkilöiden toiminta 

Kannustetaan pitäjäseurojen jäseniä osallistumaan Karjalan Liiton koulutuksiin, järjestöseminaareihin ja 
muihin piiri- ja seuraorganisaatiolle suunnattuihin tilaisuuksiin ja sitä kautta kehittämään 
luottamushenkilöiden ja jäsenien osaamista ja kehittymistä. 

Osaamisen keskiössä on viestintätaitojen kehittäminen. 

Kehitetään yhteistoimintaa Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton ja karjalaisseurojen piirien kanssa. 

 

4.  Hallinto-, organisaatio- ja talous 

Pidetään sääntömääräinen vuosikokous 7.3.2020. 

Valitaan pitäjäseurojen liittovaltuustoehdokkaat liittokokouskaudelle 2020-2022 ja 
liittokokousedustajat, jotka osallistuvat 25.4.2020 liittokokoukseen. 

 

Hallituksen toimintaa ohjaa hallituksessa hyväksytty vuosikello (liite). 

Toiminnantarkastajina toimivat Pirjo Tiippana (Antrea-seura) ja Olli Saatsi (Suistamon perinneseura). 

KPYL ei peri jäsenmaksuja. KPYL:llä ei ole taloudellista toimintaa, toiminnasta aiheutuvat kulut sisältyvät 
Karjalan Liiton vuosibudjettiin. 

 

 

Helsinki 7.3.2020 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallitus 
 
 
 


