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KPYL:n toimintasuunnitelma 2021 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto (KPYL) on vuonna 2008 rekisteröity yhdistys, joka 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 säilyttämiseen ja tiedon jakamiseen edelleen.  
 
Karjalaisen pitäjähistorian säilyttämiseksi ja siirtämiseksi jälkipolville tarvitaan yhdistävää organisaatiota. 
KPYL toteuttaa tarkoitustaan vuonna 2021 koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten puitteissa. Toimintaa 
järjestetään mahdollisimman paljon verkon välityksellä, mikä turvaa jäsenten terveyttä ja tuo 
osallistumisen mahdolliseksi laajasti paikkakunnasta huolimatta ympäri maata asuvalle jäsenkunnalle. 
 
KPYL toimii yhteistyössä Karjalan Liiton, Karjalaisten Sukuyhteisöjen liiton, Karjalaisen Nuorisoliiton ja 
muiden karjalaisyhdistysten kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti täydentämään 
jäsenyhdistyksille tarjottavaa toimintaa. KPYL:n toimintaa johtaa hallitus. KPYL edistää toiminnallaan 
Karjalan Liiton liittovaltuuston hyväksymän strategian toteuttamista. 
 
Toimintasuunnitelman valmistelutyössä hallitus teki SWOT-analyysin. 

1. Toiminta ja toimintatavat 2021 

Toiminnan keskiössä ovat verkon kautta toteutettavat toiminnot. Eri kanavien kautta järjestetään 
verkkoluentoja, joihin kutsutaan puhujiksi tunnettuja historioitsijoita, karjalaisen kulttuurin edustajia ja 
ajankohtaisasioiden asiantuntijoita. Tilaisuudet pyritään taltioimaan digitaalisiksi tallenteiksi katsottaviksi 
esimerkiksi Youtuben ja Facebookin kautta. 
 
Jäsenseuroille järjestetään sähköisten kokoussovellusten (Teams, Zoom, Jits ym.) ja digitaitojen 
käyttökoulutusta, jotta yhdistykset saavat lisää digitaitoja omien kokousten ja tapahtumien toteuttamiseen 
verkkoympäristöissä. Järjestetään digikoulutusta erityisesti yhdistysten vastuuhenkilöille. Jäsenyhdistyksille 
järjestetään koulutusta myös tietosuojasta, tekijänoikeuksista ja muista verkkotyöskentelyssä 
huomioitavista asioista. 
 
Koronavuoden aikana on ilmennyt tarve tietojen ja käytänteiden vaihdolle pitäjäyhdistysten kesken. 
Valtakunnallisena yhdistyksenä KPYL on avainasemassa keskustelutilaisuuksien järjestäjänä verkon 
välityksellä, jotta valtakunnallisesti voidaan kokoontua yhteisten kiinnostuksenaiheiden äärelle. Kaivataan 
yleistä keskustelua yhdistysten toiminnasta, avointa foorumia jäsenistölle. 
 
Sosiaalisen median merkitys tiedon, mielipiteiden ja yhteisten muistojen jakamisen kanavana tulee 
edelleen kasvamaan. Facebook-sivujen ylläpito on tänä päivänä perustoiminto valtakunnallisesti toimivissa 
yhdistyksissä. KPYL:n Facebook-kanavassa lisätään vuorovaikutukseen kannustavaa toimintaa kuten 
kilpailuja, kisoja, yleisöäänestyksiä, haasteita vaikkapa käsitöiden tekemiseen jne. Tehdään suunnitelma, 
miten jaetaan esityksiä, tanssia, laulua, karjalaista kirjallisuutta suoratoistojen ja podcastien kautta. 
 
Pitäjäesittelyjä järjestetään kuusi kertaa vuodessa joko yleisötilaisuuksina tai hybriditilaisuuksina yhdessä 
Karjalan Liiton kanssa. Esitykset videoidaan valtakunnallisesti katsottaviksi. Perinteiset suku- ja 
pitäjämarkkinat järjestetään koronarajoituksista riippuen marraskuussa yleisötapahtumana tai 
suunnitellaan konseptin muokkaamista. Hallituksen jäsen Juho Paukkunen organisoi karjalaisten 
hyönteislajien näyttelyä pitäjä- ja sukumarkkinoille. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä jäsenhankinta- ja 
myyntitoimenpiteisiin tapahtumapäivänä.  
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#minunjuureni-juttusarjaa jatketaan suunnitelman mukaisesti yhteistyössä KSYL:n ja Karjalaisen 
Nuorisoliiton kanssa. 
 
Kerätään yhdistysten kokemuksia jäsenmaksulaskutuksesta. Tarkistetaan sääntöjen ajantasaisuus. 
Seurataan toimintaympäristön muutoksia ja tehdään tarvittaessa aloitteita ja esityksiä. 
 
Pitkän tähtäimen suunnitelmassa on luoda pitäjien yhteinen portaali ns. ”Karjala-museo”, josta löytyy 
keskitetysti tietoa ja lähdeaineistoa karjalaisista pitäjistä. Asiaa kehitellään myös virtuaalisen museon 
näkökulmasta ja/tai tutkitaan Karjalan Liiton kanssa mahdollisuutta Karjala-museon perustamiseen 
heimotalolle.  Huomioidaan mahdolliset apurahat eri tahoilta rahoituslähteenä. 
 
Osallistutaan ja kannustetaan pitäjäyhdistyksiä osallistumaan Keskustakirjasto Oodissa Karjalaisen 
Nuorisoliiton organisoimaan Oodi Karjalalle -tapahtumaan elokuussa, mikäli tapahtuma toteutuu. Pyritään 
järjestämään paikalle pitäjälehtiä ja muuta pitäjäseurojen infoa sekä tehdään jäsenhankintaa ja pitäjiä 
tunnetuksi. 
 
Jäsenhankintaa edistämään ja pitäjäinfoa välittämään osallistutaan Kuulutko sukuuni – tapahtumaan 
marraskuussa yhteistyössä KSYL:n ja/tai Karjalan Liiton kanssa, esimerkiksi yhteinen messuosasto. 
 
Jäsenyhdistykset tarvitsevat infomateriaalia jäsenhankintaan. Tutkitaan mahdollisuuksia keskitettyyn 
materiaalien suunnitteluun ja toteutukseen. 
 
Jaetaan yhteisiä ideoita ja hyviä käytäntöjä kaikkien yhdistysten kesken esimerkiksi hankkimaan 
myyntituotteita talouspohjan laajentamiseksi sekä erityisesti aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa. 
 
Kannustetaan pitäjäseuroja luovutetussa Karjalassa sijaitsevien Suomen aikaisten muistomerkkien, 
kirkkojen ja hautausmaiden hoitoon ja kunnostukseen koronatilanteen rauhoituttua. 
 
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. Tehdään jäsenkyselyjä faktapohjaisen tiedon saamiseksi. 
 

1.1 Viestintä 
Sosiaalisen median ja verkkosivujen merkitys kasvaa entisestään. 
 
Aktiivisesti ylläpidetyt verkkosivut ja Facebook-ryhmät ovat jo välttämättömyys, ja niiden 
avulla tavoitetaan laajat kohderyhmät ja saadaan tehokkaimmin välitettyä viestiä 
karjalaisuudesta ja historiasta ja jäsenseurojen tämän päivän toiminnasta. 
 
KPYL:n viestintää ja sen kehittymistä seurataan eri mittareilla, mm. Facebook-sivujen 
kävijämäärillä ja kattavuudella. 
 
Viestintä vaatii yhä suuremman työpanoksen. Sääntöjen mukaisesti KPYL:iin voidaan 
perustaa erillisiä työryhmiä. Muodostetaan viestintätiimi pitäjäyhdistysten 
viestintäammattilaisista esim. pitäjälehtien toimittajista ja sähköisen median osaajista KPYL:n 
nettisivujen ja Facebook-sivujen aktiiviseen päivittämiseen, sekä ideoimaan ja kouluttamaan 
sähköisten kanavien käytössä. Pyydetään Karjalan Liittoa järjestämään verkkosivujen 
päivityskoulutusta. 
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Kannustetaan pitäjäseuroja päivittämään aktiivisesti verkkosivujaan ja sosiaalisen media kanavia. 
Koulutetaan jäsenyhdistyksiä, jotta kaikki voivat ottaa käyttöön sosiaalisen median kanavia kuten Facebook, 
Instagram, Twitter, WhatsApp ja kokoussovelluksia Zoom, Jits ja Teams. 
 

Somen käyttöön järjestetään perustason koulutus sivun tai ryhmän perustamiseen, 
jatkokoulutuksessa perehdytetään mm. kävijätietojen seurantaan ja Fb-markkinointiin. 
 

Suunnitellaan yhteistyötapa, joka aktivoi jäsenyhdistykset toimittamaan KPYL:n nettisivuille ja 
someen juttuja ja kuvia yhdistysten tapahtumista ja matkoista. 
 

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

2. Jäsenyys ja jäsenhankinta 
 

Jäsenhankinta ja -huolto on tärkeä tavoitteemme. Tarvitsemme sekä pitovoimaa että vetovoimaa, jotta 
pitäjäyhdistysten jäsenmäärä kasvaa. Viimeaikaisten kokemusten mukaan jäsenhankinta tapahtuu 
pääsääntöisesti verkossa. 
 

Kehitetään jäsenpalveluja. Pyydetään Karjalan Liittoa suunnittelemaan ja valmistamaan yhtenäistä 
markkinointimateriaalia jäsenhankintaan kaikkien jäsenyhdistysten käyttöön sekä printtinä että sähköisesti 
jaettavaksi, jotta jäsenhankinta voidaan tuoda esille näyttävästi ja helposti omilla verkkosivuilla ja 
somekanavissa. 
 

Aktivoidaan ja koulutetaan pitäjäseuroja uusien jäsenten hankintaan Facebook-ryhmien ja 
verkkosivujen kautta. 
 

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

Tehdään verkkoon ohjelmaa, joihin voi osallistua etäyhteyksin ja palvellaan näin jäseniä sekä hankitaan 
uusia jäseniä valtakunnallisesti. Pitäjäyhteisöjä kannustetaan liittymään Karjalaisten Pitäjäyhdistysten 
Liittoon. 
 

3. Osaaminen ja luottamushenkilöiden toiminta 
Hyödynnetään Karjalan Liiton ja muiden yhteistyökumppanien koulutuksia osaamisen ja kehittämiseksi. 
 

Osaamisen keskiössä on viestintätaitojen kehittäminen. 
 

Kehitetään yhteistoimintaa nykyisten yhteistyökumppanien kanssa ja etsitään avoimin mielin uusia 
yhteistyömuotoja ja -kumppaneita jäsenpalvelujen ja -taitojen kehittämiseksi. 
 

4. Hallinto-, organisaatio- ja talous 
Pidetään sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2021. 
 

Hallituksen toimintaa ohjaa hallituksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja vuosikello (liite). 
 

KPYL:n vuosikokous päättää jäsenmaksuista. Hallitus esittää, ettei jäsenmaksuja peritä. Mikäli 
taloudellisen toiminnan pohjaa halutaan laajentaa erilaisten projektien toteuttamiseksi, haetaan 
apurahoja karjalaista kulttuuria lähellä olevista säätiöistä ja muista kohteista. 
 
Helsinki 6.3.2021 
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallitus 
Liite: Vuosikello 2021  
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Toimintasuunnitelman liite: Vuosikello 
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