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Uudistuva Karjalan Liitto 

Karjalan Liitto on piirien, liittojen ja niiden jäsenyhdistysten ja 

henkilöjäsenten sekä erilaisten yhteisöjen muodostama organisaatio. 

Tämä strategia on yhteinen sopimuksemme siitä, miten aiomme kolmen 

vuoden aikana toimintaamme uudistaa ja mitä aiomme yhdessä tehden 

saavuttaa. 

Vastuu karjalaisuuden elinvoimaisuuden säilymisestä on meillä jokaisella. 

On ilo edistää yhdessä karjalaisuutta ja karjalaista kulttuuria!



Missio 2020-2023

• Pidämme yllä ja edistämme karjalaisuutta Suomessa sekä 

vuorovaikutusta Karjalan alueeseen.

Visio 2020-2023

• Juuremme ovat vuonna 2040 vahvasti karjalaisuudessa ja olemme 

merkittävin toimija karjalaisuuden edistäjänä.



Arvot

• Karjalaisuus
Karjalaisuus on tärkein arvomme. Kaikki toimintamme liittyy karjalaisuuteen ja 

sen edistämiseen. Karjalaisuus on ”sie, mie ja myö yhessä -fiilis”.

• Yhteisöllisyys
Liittomme on ihmisten kohtaamiseen perustuva kaikille karjalaisuudesta 

kiinnostuneille tarkoitettu järjestö. Karjalainen yhteisöllisyys on 

vuorovaikutteista, vieraanvaraista, avointa ja suvaitsevaa.

• Elämänmyönteisyys
Myönteinen elämänasenne, mukautumiskyky, tunteiden jakaminen ja toisesta 

välittäminen kuuluvat kiinteästi karjalaisuuteen.



Toiminnan painopisteet

1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä.

2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa.

3. Taloutemme on turvattu.

4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla.



1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä

• Tuomme esille monipuolista kulttuurihistoriaamme.

• Rakennamme ja ylläpidämme sekä teemme tunnetuksi karjalaisuutta rajan molemmin 

puolin.

• Tuemme omiin juuriin tutustumista ja niiden selvittämistä.

• Tuemme jäsenyhdistyksiä oman karjalaisen kulttuurin esille tuomisessa.

- Tuotamme, kokoamme ja säilytämme materiaalia ja mahdollistamme niiden käytön.

- Tuomme esille tunnettuja karjalaisia, Karjalan kielen ja Kalevalan päivää ja karjalaista 

taidetta.

- Arkipäiväistämme karjalaisen aineiston ja saatamme sen kansan pariin.



2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa

• Sitoutamme nykyiset jäsenemme pysymään mukana.

• Jäsenhankinta on aktiivinen osa toimintaamme.

- Tarjoamme yhteisöllisyyttä, kokemuksia ja elämyksiä.

- Konkreettiset jäsenetumme ovat houkuttelevia.

- Käytämme monipuolisia viestinnän keinoja yhteydenpidossa nykyisiin ja uusiin 

jäseniin.

- Jäsenyytemme jatkuu sukupolvesta toiseen.

- Jäsenrekisterimme on helppokäyttöinen ja jäsenistöämme palveleva.



• Hallituksen tehtävä on turvata talous.

• Rahastoja käytetään ensisijaisesti investointeihin.

• Käyttötalous pyöritetään tulorahoituksella.

• Jäsenmaksuvelvoitteista huolehtiminen.

• Haettavat avustukset: paikalliset säätiöt, maakunnalliset ja kunnalliset apurahat, 

ESR- ja muut kansainväliset rahoittajat, Opintokeskus Sivis – ohjeistusta Liitosta, 

piireistä tai aluevastaavilta.

• Tulorahoituksen monipuolistaminen.

• Yhteistyökumppanit yrityksistä tilaisuuksien sponsoreiksi.

3. Taloutemme on turvattu



• Levitämme oikeasisältöistä tietoa karjalaisuudesta nykyaikaisilla viestintävälineillä 

ajantasaisten vaatimusten mukaisesti.

• Sitoudumme Liiton sääntöihin ja toimintaan.

• Osallistamme ja vastuuttamme yhteisen toiminnan kautta.

• Toimintamme on muuntuva ajan hengessä.

• Varmistamme järjestötoiminnan osaamisen ja toimintakyvyn.

• Turvaamme jatkuvuuden elinvoimaisuuden.

• Strategian toteutumisesta raportoidaan liittovaltuustoa sen kokousrytmin mukaisesti.

4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla


