
KARJALAN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 27.11.2021 

 

Karjalan Liiton toiminta vuonna 2022 
 

 

TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHTIA AVAINTAVOITTEIKSI  
1. Juuremme ja kulttuurimme ovat toiminnan keskiössä 

• Karjalaisuus tunnetuksi molemmin puolin rajaa  

• Tuemme jäsenyhteisöjämme 

 

2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa 

• Sitoutamme jäsenkuntaamme 

• Jäsenedut houkuttelevat 

 

3. Taloutemme on turvattu 

• Jäsenmaksuvelvoitteesta huolehditaan yhdessä 

• Rahoituksen monipuolistaminen ja yhteistyökumppanit mukaan arkeemme 

 

4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla 

• Sitoudumme sääntöihin ja vastuutamme toimintaamme 

• Muuntuva Liitto elää ajassaan 

  

 

 

1. Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus 
 
Karjalan Liitto on kaikkien karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden valtakunnallinen 

kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on perustettu Helsingissä 20.–21.4.1940.   

 

Karjalaisuuden ylläpito, edistäminen ja uudistaminen sekä siirtäminen tuleville sukupolville on 

sitoutuneen jäsenistön ja yhdistysten voima ja yhdistävä tekijä. Toiminnan tarkoitus ja visio vuoteen 

2040 on määritelty yhteisessä strategiassa, se päivitettiin syksyllä 2020 liittokokouksessa.  

   

Huomisen karjalaisuus on liittokokouskauden teema. 

 

Se on kattava ja tulevaisuuteen suuntaava. Keskeistä on Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvän tiedon 

välittäminen niin liiton jäsenistölle, huomisen toimijoille kuin kaikille kiinnostuneille. Digitaalisuuden 

hyödyntäminen ja somekanavien vahvistaminen ovat olennaisia teeman toteuttamisessa. 

Huomisen karjalaisuus -teemalla historia, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Tietoa ja perinnettä 

siirretään laajasti sukupolvelta toiselle, menneitä sukupolvia arvostaen ja perinnettä elävänä 

säilyttäen ja sitä uudistaen. Teema ja siitä avautuvat vuositeemat vahvistavat karjalaista identiteettiä. 

Myös aktiivinen karjalaisuuteen liittyvä tutkimus tuodaan esille.   

 

 

 

 

 



 2 

 

Karjala ja karjalaisuus tutkimuskohteena on toimintavuotemme teema. 
 
Karjalaa ja karjalaisuutta on tutkittu paljon, mutta siihen kohdistuu edelleen paljon kiinnostusta 
tutkijoiden suunnalta. Karjala-tutkimus voi hyvin, mutta myös lisää tutkimusta toivotaan. Viime 
vuosina tutkimuksessa on uskallettu tarttua myös uusiin näkökulmiin, kuten mm. verkkoon siirtynyt 
muistelu, Karjalassa asuneiden vähemmistöjen kokemukset sekä yhä vahvemmat ylirajaiset 
tarkastelunäkökulmat eli yhteistyö venäläisten tutkijoiden kanssa. 
 
Teeman yhtenä keskeisenä tehtävänä on Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvän keskustelun ja 
tutkimuksen herätteleminen sekä syötteiden antaminen vähemmän tutkittuihin aiheisiin liittyen. 
Tarkoituksena on myös rakentaa Karjala-asiantuntijoiden verkostoa ja luoda siten laajempaa 
keskusteluyhteyttä. 
 
Akateemisen tutkimuksen ohella tulee tehdä entistä näkyvämmäksi myös se seura- ja säätiötason 
työ, jota on tehty tiedonkeruun, julkaisutoiminnan ja tutkimuksen suhteen. 
 
Tutkimusta pyritään tukemaan myös aineistojen paremmalla löydettävyydellä ja käytettävyydellä, 
joka on Liiton verkkoarkisto-hankkeen tavoitteena. 
 
 

2. Järjestötoiminta 
 

2.1. Liiton organisaatio 
Karjalan Liiton piiriorganisaatioon kuuluu 14 Karjalaisseurojen piiriyhdistystä, Karjalaisten 

Sukuyhteisöjen Liitto, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto sekä Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt 

Pääsky ry.   

Karjalan Liitossa on 335 jäsenyhteisöä ja niissä toimii noin 20 500 Karjalan Liiton jäsentä.  

Kentällä liitto toimii piiri- ja liittoyhdistysten, jäsenseurojensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa 
yhdessä.  
 

Piirien, liittoyhdistysten ja seurojen tapahtumia liitto tukee mm. siten, että liittohallituksen ja 

liittovaltuuston puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja ovat läsnä tilaisuuksissa. 

Liitto tuottaa toimintaa tukevaa materiaalia jäsenhankintaa ja viestintää sekä markkinointia varten. 

Lisäksi liitto tukee toimintaan perustuvasti alueellisia piirejä ja pitäjä- ja sukuyhteisöjä sekä tukee 

valtakunnallisesti yhtenevin perustein em. toiminnan alueellisuutta toimistohenkilökunnan 

työpanoksin. Karjalaiset säätiöt muodostavat vahvan taustaorganisaatioiden ryhmän karjalaiselle 

kulttuurityölle liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä. 

Innovatiivisten, hyvien käytäntöjen jakamista liiton eri organisaatioiden välillä vahvistetaan, tiivistä 

yhteyttä piirien ja liittoyhdistysten johdon kanssa jatketaan. 

 

Piirien edustusta liittohallituksessa on vahvistettu vuonna 2020 päätetyn sääntöuudistuksen 

mahdollistamana. Karjalan Liiton piirien vuorotteluperiaatteesta luovuttiin, koska säännöt 

mahdollistavat jokaisen piirin edustajan nimeämisen liittohallituksen jäseneksi liittovaltuuston 

vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Liittokokous vuonna 2020 vahvisti uuden toimintastrategian, 

toiminnan päälinjat.  
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Karjalan Liiton piirit ja Karjalaseurat 
Liittokokous vahvisti yhteisen strategian ja sitä toteutetaan Karjalaseuroissa liiton ja piirien tuella. 

Piirien puheenjohtajille järjestetään yhteinen tapaaminen, alueellista tukea jatketaan eri koulutusten 

avulla. Karjalan Liiton piirit Karjalaseuroineen ovat suurin ryhmä liitossa. Liittoyhdistykset ovat  

tärkeässä roolissa eri näkökulmista tapahtuvassa työssä karjalaisuuden ja sen kulttuurin 

säilyttämisessä ja siirtämisessä seuraaville sukupolville.  

  

Liittokokouksessa vahvistetun strategian pohjalta asetetaan tavoitteet ja arvioitavat kohdat 

toiminnasta. Ne kirjataan toimintaselosteelle, jotka ohjaavat piirien ja seurojen toimintaa. 

Toimintaseloste uudistettiin liittokokouksen hyväksymän aloitteen pohjalta. 

Karjalan Liiton piirejä ja seuroja kannustetaan ja osaamista vahvistetaan yhteiseen 

verkkonäkyvyyteen.  

 

Hengelliset päivät ja talvisodan päättymisen muistotilaisuus järjestetään 12.-13.3.2022 jonkin 

Karjalan Liiton piirin ja paikallisen seuran kanssa yhdessä. Hautausmaiden ja muistomerkkien 

suojeluhankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä kirkkokuntien kanssa. Karjalan Liiton ja yhdistysten 

verkkosivuilla kerrotaan jäsenyhdistysten järjestämistä paikallisista ja alueellisista kirkkopyhistä ja 

muista kirkollisista tapahtumista. Talvisodan alkamisen muistopäivän tapahtuma järjestetään 

30.11.2022 yhdessä jonkin alueellisen piirin kanssa yhteistyössä. 

 

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ja sukuseurat 
Karjalan Liitossa sukuseuratoimintaa organisoi Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry (KSYL). Yhteistä 

strategiaa toteutetaan sukuseuroissa Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton tuella. 

Sukututkijat päivystävät Karjalatalossa ja eri tilaisuuksissa ja liiton Karjalaisilla kesäjuhlilla 

sukuyhteisöillä on näyttelyosasto ja päivystys. Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ja sukuseurat 
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osallistuvat liiton yhteiseen järjestökoulutukseen ja -seminaareihin ja tekevät yhteistyötä liiton 

muiden yhdistysten kanssa. Sukuseuratoiminnan tukea kehitetään tavoitteena vahvistaa seurojen 

toimintaa ja asemaa Karjalan Liitossa. Sukuseuratoimintaa koordinoi Karjalan Liitossa 

kulttuurituottaja, hän osallistuu KSYL:n hallituksen kokouksiin.  

 

Erilaisia tapahtumia järjestetään yhdessä omien jäsenyhteisöjen kanssa sekä useiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Osallistutaan Sukututkimuksen päivään, joka järjestetään Suomen Sukututkimusseuran aloitteesta 

vuosittain 11.4. 

 

Vuoden 2022 aikana toteutetaan Karjalainen sukuni -webinaarisarja yhdessä Karjalan Sivistysseuran 

kanssa.  

 

Sukuseuroille ja muille liiton jäsenseuroille tarjotaan koulutusta, jossa perehdytään sekä luterilaiseen 

että ortodoksiseen sukututkimukseen, annetaan opastusta sukukirjojen tekemisessä, ohjataan 

sukuvaakunoiden ja -tunnusten hankkimisessa, sekä tarjotaan koulutusta sukuseuran perustamiseen. 

Yhteistyötä tehdään erityisesti liiton piirien ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton kanssa sekä 

karjalaisten sukututkimuspiirien, Sukuseurojen Keskusliiton, Suomen Sukututkimusseuran, Suomen 

Sukuhistoriallisen Yhdistyksen, Ortodoksisukujen Tutkijapiirin ja Vantaan Seudun Sukututkijoiden 

kanssa sekä Karjalan Sivistysseuran kanssa. 

 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja pitäjäseurat 
Karjalaisten pitäjäyhteisöjen toimintaa valmistellaan ja toteutetaan yhdessä Karjalaisten 

Pitäjäyhdistysten Liiton kanssa.   

Luovutetun Karjalan pitäjien esittelyjä järjestetään Karjalatalossa, jokaisessa tilaisuudessa esitellään 

kaksi pitäjää kerrallaan. Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallitus, pitäjäseurat ja säätiöt 

organisoivat ja toteuttavat tapahtumat liiton kanssa.  Uutena esittelymuotona toteutetaan pilottina 

yhteinen pitäjä- ja sukuesittely jossakin kunnassa, johon on aikanaan tullut asukkaita luovutetulta 

alueelta. Toteutus tehdään yhdessä paikallisten toimijoiden, seurakunnan ja kunnan kanssa. 

Esittelyssä tuodaan erityisesti nykyisen kunnan asukkaiden tietoisuuteen karjalaisten sukujen ja 

pitäjien historiaa sekä nykyistä osallisuutta alueellaan. 

 

Yhteistyössä liiton kanssa pitäjäyhdistykset tuottavat Karjalaisille kesäjuhlille pitäjiä esittelevän 

näyttelyn ja pitäjäinfon. Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja pitäjäyhdistykset osallistuvat liiton 

yhteiseen järjestökoulutukseen ja -seminaareihin. Liiton toimisto tukee pitäjäyhteisöjä 

verkostoitumisessa ja yhteistyössä liiton muiden yhdistysten, kuten sukuseurojen kanssa ja 

kannustaa jakamaan pitäjiä koskevaa kulttuuri- ja historiatietoa.   Pitäjäseuroja kannustetaan 

jatkamaan paikallisia hautausmaa- ja muita lähialuehankkeita. Pitäjäyhdistystoimintaa koordinoi 

Karjalan Liitossa kulttuurituottaja, hän osallistuu KPYL:n hallituksen kokouksiin.  

 

Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry 

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää karjalaista kulttuuria pääkaupunkiseudulla 
yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa ja tehdä karjalaisuutta tutuksi pääkaupunkiseudun ihmisten 
keskuudessa.  

Pääsky järjestää aktiviteetteja ja tapahtumia, sekä hallinnoi Villa Salmelaa - Karjalaisten Kesäkotia. 
Villa Salmelassa toimii kesäkahvio ja siellä järjestetään karjalaistapahtumia. Huvilan tilat, palvelut ja 
välineistö ovat vuokrattavissa yksityistilaisuuksiin.  
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Pitäjäsäätiöt, säätiötoiminta 
Karjalan Liiton kutsumassa säätiötoimikunnassa ja vuosittaisessa säätiöseminaarissa suunnitellaan 

karjalaisten säätiöiden toimintaa yhdessä liiton johdon kanssa. Säätiöille suunnattu toiminta linkittyy 

osittain yhteen pitäjätoiminnan kanssa. Säätiöiden edustajille järjestetään säätiöseminaari ja 

yritysvierailuita. Säätiöiden edustajia kannustetaan osallistumaan karjalaisen perinteen 

tallentamiseen, julkaisujen tekoon ja liiton tapahtumiin. Säätiöitä kannustetaan jatkamaan paikallisia 

rajantakaisia hautausmaa- ja muita lähialuehankkeita. 

 

 

2.2. Hallinto 
Puheenjohtajien kausi käynnistyi liittokokouksessa elokuussa 2020 ja kestää seuraavaan varsinaiseen 

liittokokouksen päättymiseen saakka liittokokouskauden 2020–23.  

 

 

2.3. Hallitus 
Karjalan Liiton puheenjohtajana toimii hallintojohtaja FM, HTM Outi Örn. 1. varapuheenjohtaja on 

kansanedustaja Jukka Kopra ja 2. varapuheenjohtaja on Eevaliisa Kurki. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan ja puheenjohtajistosta muodostunut 

työvaliokunta kokoontuu valmistelemaan liittohallituksen kokouksia. 

Hallituksen asettamat toimikunnat ja valiokunnat kokoontuvat tarpeen mukaan, tarvittaessa voidaan 

koota työryhmä myös yksittäisen hankkeen valmisteluun. Kokouksien määrä pidetään kohtuullisena 

ja etäkokoustaminen mahdollistetaan helpottamaan osallistumista. 

 

2.3.1 Asiantuntijatoimikunnat ja - valiokunnat ja työryhmät liittohallituksen apuna 
Liittohallitus nimeää toimikuntiin ja valiokuntiin henkilöt.  Toimikunnat ja valiokunnat laativat 

toimintasuunnitelman ja raportoivat toiminnastaan vuosittain liittohallitukselle. 

 

Sääntötyöryhmä 
Käsittelee Liiton ja jäsenyhteisöjen sääntökysymyksiä ja valmistelee esille nousseita sääntöasioita. 

 

Hengellinen toimikunta 
Karjalaisuudessa hengellisen työn ylläpitäminen, järjestää vuosittain Hengelliset päivät ja on Liiton 

eritapahtumien järjestelyissä mukana 

 

Perinnetoimikunta 
Karjalaisen ruoka-, käsityö- ja tapaperinteen ylläpitäminen ja esilletuominen. Keskeisenä toiminnan 
muotona vuoden karjalaisen ruuan ja leivonnaisen nimeäminen sekä käsityökilpailun järjestäminen. 

 

Lasten ja nuorten toimikunta 
Toteutetaan toimintaa yhdessä alueellisesti ja paikallisesti toimivien lasten ja nuorten 

organisaatioiden sekä koulujen ja seurakuntien kanssa. Seurat toteuttavat ja ylläpitävät 

lastenkerhoja. Tuotetaan tukimateriaalia ja tarjotaan sitä liiton sisäisessä verkossa. 

Urheilutoimikunta 
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Karjalaisen urheiluperinteen ylläpitäminen ja esilletuominen. Vuosittaisina keskeisinä toiminnan 

muotoina mm. kesäjuhlien yhteydessä järjestettävät urheiluosiot sekä suunnistus- ja hiihtokisat. 

Järjestää keväällä liikuntaviikko. Urheilutoimikunnan tehtävänä on aktivoida ja innostaa karjalaiseen 

kuntoralliin osallistujia seuroista. 

Teatteritoimikunta  
Karjalan Liitto jatkaa Karjalaisen Näyttämön Näyttelijät ry:n päättynyttä työtä. Tuodaan karjalaista 

kulttuuria ja ihmisten tarinoita esille näytelmien tulkitsemana. 

 

Historiatoimikunta 
Karjalan Liiton historiatutkimus jatkuu ja painettuna julkaisuna tutkimus ilmestyy 2023. Tutkijana 
toimii Katja Tikka. Historiatoimikunnassa ohjaajina ovat professori Laura Kolbe, professori Tapio 
Hämynen, professori Karl-Erik Michelsen ja FT, dosentti Kari Piilahti.  

 
Säätiötoimikunta  
Valmistelee ja toteuttaa säätiöseminaarin säätiöitä palvelevalla sisällöllä.  

Karjalan kielen ja murteiden valiokunta 
Tehtävänä on linjata Liiton kieliin ja murteisiin liittyvää toimintaa sekä laatia näihin liittyviä lausuntoja 

ja kannanottoja. 

Kulttuuri- ja historiavaliokunta 
Valiokunnan tehtävänä on linjata Liiton kulttuurityöhön ja historiaan liittyvää toimintaa sekä pyrkiä 
edesauttamaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvää tutkimusta. 

 
Digitoimikunta 
Työryhmän tehtävänä on tuoda asiantuntemusta digitaalisuuden hyödyntämiseen Karjalan Liitossa 

alkaen suunnittelusta ja toteutuksesta jäsenten neuvontaan. Keskeisenä tehtävänä jäsenjärjestöjen 

digivalmiuksien tukeminen. 

Hautausmaavaliokunta 
Valmistelee ja toteuttaa vanhojen suomalaisten hautausmaiden hoitoon ja suojeluun tähtääviä 

toimia ja antaa apua ja ohjausta seuroille ja säätiöille hautausmaiden hoitotyössä. Valiokunta tekee 

yhteistyötä venäläisen aluehallinnon ja muiden toimijoiden kanssa, mm. neuvottelemalla tavoitteista 

ja toteutuksesta ja järjestämällä mm. seminaareja. 

Karjalatalon kehittämistoimikunta 
Toteuttaa pienimuotoisia kunnostus- tai muutostöitä Liiton vuokraamissa tiloissa. 

 

2.4. Liittovaltuusto  

Liittovaltuuston puheenjohtajan valinta edesmenneen ministeri Matti Puhakan tilalle on 

liittovaltuuston käsittelyssä sääntöjen mukaisesti.  

1. varapuheenjohtajana on professori Martti Talja ja 2. varapuheenjohtaja on Kirsi Mononen. 
Liittovaltuusto kokoontuu kevätkokoukseen 23.4.2022 ja syyskokoukseen 26.11.2022. Valtuustoon 
kuuluu piiri- ja liittoyhdistysten sekä säätiöiden edustajien lisäksi kuusi karjalaista yhteiskunnallista 
vaikuttajaa. Valtuusto valittiin vuoden 2020 liittokokouksessa ja toimikausi on liittokokouskausi 
2020–2023. Liittovaltuusto kokoontuu Helsingissä Karjalatalolla.  
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2.5. Toimihenkilöt  
Liiton vakituisina toimihenkilöinä ovat toiminnanjohtaja Pertti Hakanen, taloussihteeri Vuokko Hallio, 
kulttuurituottaja ja tiedottaja Mervi Piipponen, viestintävastaava ja kulttuurituottaja Saija Pelvas, 
järjestö- ja kulttuurisihteeri Ida Pöyhönen, myynti- ja markkinointikoordinaattori Virva Kolho 
(perhevapaan sijaistaja) ja myynti- ja markkinointiassistentti Outi Kuivasniemi (perhevapaalla).   
Liiton määräaikaisina toimihenkilöinä ovat historiantutkija Katja Tikka (30.6. saakka) ja 
projektiassistentti Eija Vänskä-Sinkkonen (14.4. saakka).   
Liiton henkilökunnan tehtävänkuvat tarkastaan vuosittain vastaamaan toiminnan tavoitteita ja 

sisältöä.    

Liiton kirjanpito- ja taloushallintopalvelut ostetaan edelleen Tilitoimisto Rantalaiselta. Liiton 
varsinaisiksi tilintarkastajiksi liittokokous hyväksyi KPMG Oy Ab KHT Heidi Vierroksen.  

 
 
3. Liiton kansainvälinen yhteistyö ja toiminta 

  
Toimintavuoden aikana jatketaan aktiivista yhteydenpitoa Karjalan tasavallan kulttuuritoimijoiden, 

Leningradin oblastin ja Viipurin alueen kansainvälisen toiminnan toimijoiden kanssa. 

Karjalan Liitto pyrkii edistämään yhteyksiä ja tiedonvaihtoa alueen entisten ja nykyisten asukkaiden 

välillä. Jäsenseurojen tekemä konkreettinen yhteistyö luovutetun alueen paikallisten asukkaiden ja 

viranomaisten kanssa on toiminnan perusta luovutetulla alueella. Tätä toimintaa Karjalan Liitto tulee 

edistämään vahvasti.  

 

Karjalan Liitto jatkaa yhteistyötä Venäjän alueviranomaisten ja Suomen ulkoministeriön kanssa 

vanhoihin hautausmaihin ja muistomerkkeihin liittyen. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen 

kanssa saatetaan sotilashautausmaatietokantaa tunnetuksi ja jatketaan siviilihautausmaiden 

kartoitustyötä.  

  

Karjalan Liitto välittää tietoa ja yhteyksiä kansainvälisille tutkijoille ja tiedotusvälineille sekä 

kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joissa tutkitaan liiton jäsenkunnan kannalta tärkeitä asioita 

esimerkiksi sotien jälkeistä asutustoimintaa, karjalan kieltä ja karjalaista kulttuuria.  Uutena 

tutkimushankkeena olemme mukana Pietarin Arkkitehti- ja Rakennusyliopiston inventoinnissa, joka 

koskee luovutetun alueen kirkkoja. 

 

Vuonna 2021 käynnistynyt hanke Karjalainen kulttuuri rajan molemmin puolin – kansanpuvut ja 
kansallispuvut jatkuu yhdessä Kizhin ulkomuseon ja Karjalan Sivistysseuran kanssa.  
Hankkeen puitteissa järjestetään kansainvälinen tieteellinen konferenssi, mahdollisia työpajoja ja 
kansallispukunäytös. 

 

Yhteydet Vienaan, Aunukseen ja Tveriin   
Kulttuuriyhteyksiä Vienan Karjalaan, Aunukseen ja Tverin Karjalaan pidetään yllä ja kehitetään. 

Ensisijainen toimija Tverin suuntaan on Tverinkarjalaisten ystävät ry. ja Vienassa Karjalan 

Sivistysseura. 

 

Karjala-ohjelma 
Karjala-kysymys on säännöissä, asian edistetään valtioiden välisiä neuvotteluja edistämällä. 

Liitto pyrkii omalta osaltaan luomaan edellytyksiä monipuoliselle yhteistyölle luovutetussa Karjalassa.  

Liitto esittelee Karjalaan liittyvää toimintaa maamme ulkopoliittiselle johdolle, EU-parlamentin 
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jäsenille, Euroopan neuvostolle ja ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajille, ja jakaa medialle 

Karjalaa koskevaa aineistoa.  Liiton johto tapaa säännöllisesti tasavallan presidenttiä.  

  

 

4. Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa 
 

Karjalan Liitolla on toimivat monivuotiset yhteistyösuhteet ja verkostot useiden yliopistojen ja 

korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa ja yhteistyötä kehitetään ja etsitään uusia mahdollisia 

toimintamalleja.  

 

Karjalan Liitto tekee yhteistyötä monien karjalaisuutta vaalivien ja kulttuurityötä tekevien 

organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat edelleen Kalevalaisten Naisten Liitto, Karjalan 

Sivistysseura ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sekä Karjalan Kielet. Liitto on jäsen Suomen 

Harrastajateatteriliitossa, Suomen Kyykkäliitossa sekä Suomalaisen Kansallispuvun Ystävät -seurassa 

sekä perustajajäsen Suomen Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä. Yhteistyötä samalla 

aihealueella toimivien järjestöjen, esimerkiksi Suomen Sukututkimusseuran ja Sukuseurojen 

Keskusliiton kanssa jatketaan ja kehitetään. Kansantanssiin liittyvää ja muuta yhteistyötä jatketaan 

Karjalaisen Nuorisoliiton ja sen jäsenseurojen kanssa sekä Suomen Kansantanssin Ystävät ry:n ja 

nuorisoseurojen kanssa. 

  

Museoyhteistyötä eri museoiden kanssa jatketaan ja vahvistetaan karjalaisen kulttuurin näkyvyyden 

lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Lisäksi jatketaan asiantuntiyhteistyötä Suomen ortodoksisen 

kirkkomuseon ja Pohjois-Karjalan Maakuntamuseon sekä liiton jäsenseurojen ylläpitämien Karjala-

museoiden kanssa. Pitäjäseurat tekevät yhteistyötä luovutetun alueen paikallismuseoiden kanssa. 

Uutena museoyhteistyönä jatketaan hanketta digimuseon ja verkkoarkiston käyttöönottoa, jolla 

saisimme esimerkiksi liiton, säätiöiden ja jäsenyhdistysten esineitä, valokuvia, arkistomateriaalia ja 

taidetta kaikkien saataville.  

  

Karjalan Liitto on Tammenlehvän Perinneliiton jäsen ja kehottaa piirejä ja jäsenyhteisöjä toimimaan 

aktiivisessa yhteistyössä alueiden ja paikkakuntien paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa sekä 

olemaan mukana alueellisten paikallisyhdistysten perustamisessa. Kaikenlainen yhteistyö piiri-, 

liittoyhdistys- sekä seuratasolla on tervetullutta, kunhan sitä toteutetaan yhteisten toiminnallisten 

tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö päiväkotien, koulujen ja seurakuntien kanssa on tärkeä osa 

toimintaamme. Seurakuntien kanssa muun muassa rotinaperinteen esittely on luontevaa koko 

syntyneelle ikäluokalle ja heidän vanhemmilleen.  Näin karjalaisuus tulee esille perheille ja saattaa 

vahvistaa ajattelemaan juuriaan.  

Karjalan Liitto on Opintokeskus Siviksen jäsen. Opintokeskuksen koulutustukea ja 

vertaisopintoryhmien toiminnan tukea organisoidaan ja markkinoidaan piireille ja piiriemme kautta 

jäsenyhdistyksille toiminnan suoraksi tueksi opintokeskuksesta saatavien resurssien mukaan. 

 

Selvitetään jäsenyyden mahdollisuutta Suomen Kotiseutuliiton kanssa, jäsenyydellä saavutettaisiin 

yhtymäkohtia luovutetun alueelta saapuneiden ja vastaanottavien kuntien ja keskusten alueiden 

ihmisten kanssa.  
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5. Kulttuuri, koulutus ja tapahtumia  

 

Karjalaiseen kulttuuriin ja historiaan liittyvä koulutus 

  

Koulutustoimintaa toteutetaan monipuolisesti liiton tavoitteiden mukaisesti. Koulutusta tarjotaan 

Karjalan historiaan, perinteeseen ja karjalaisiin juuriin liittyen. Koulutuksen markkinointia on 

uudistettu osana liiton sähköisen viestinnän uudistamista.   

Koulutuksessa huomioidaan karjalainen ruoka-, käsityö- ja musiikkiperinne sekä sukututkimus, joista 

järjestetään erillisiä kursseja.  Karjalan aluetta, pitäjiä, hautausmaita, karjalaista historiaa ja 

perinnettä tullaan käsittelemään luentotilaisuuksissa ja erilliskoulutuksina. Koulutusta on 

sukututkimuksessa sekä perinteen tallentamisessa. 

 

 

Karjalan kieli ja suomen kielen karjalaismurteet 

  

Karjalan kieli on yli kymmenelle prosentille liiton jäseniä oman suvun käytössä ollut kieli, ja suomen 

kielen karjalaismurteet suurimmalle osalle jäsenkunnasta identiteetin perusta. Murteiden asemaa ja 

niiden ominaispiirteitä tullaan edistämään.  

 

Karjalan Liitto toteuttaa yhteistyössä Opintokeskus Siviksen ja Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen 

elvytyshankkeen kanssa karjalan kielen verkkokurssit sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa 

suomen kielen karjalaismurteiden verkkokursseja vuoden 2022 aikana. Lisäksi järjestetään karjalan 

kieltä käsittelevä webinaari. 

 

Liitto jatkaa karjalan kielen kurssien järjestämistä Suomessa ja Karjalan tasavallan alueella. 

Toimintavuoden aikana järjestetään karjalan kielen alkeis- ja jatkokurssit sekä karjalan kielen kurssi ja 

kulttuuriviikko Suomessa tai Venäjällä. Yhteistyökumppaneita ovat Opintokeskus Sivis, Itä-Suomen 

yliopisto, Karjalan Kielet, Suojärven Pitäjäseuran Kieliruadajat ja Karjalan tasavallan 

kulttuuriministeriö. 

 

Kielikurssien tavoitteena on karjalan kehittäminen nykyaikaiseksi kieleksi ja hyvien suhteiden 

luominen ja ylläpitäminen karjalan kielen puhujiin Suomessa ja Venäjän Karjalassa. 

 

Seurataan hallituksen kielipoliittisen ohjelman valmistelua ja ollaan aktiivisia hankkeen jatkotoimien 

osalla.  

 
Perinnetyö 

Liitto, sen jäsenseurat ja Liiton perinnetoimikunnassa toimivat piirien edustajat järjestävät 

ruokakursseja ja karjalaisia ruokapitoja eri puolilla Suomea. Liiton perinnetoimikunnan jäsenet 

päättävät vuoden ruoan ja vuoden leivonnaisen. Perinnetoimikunnan jäsenet järjestävät ja pitävät 

kesäjuhlien yhteydessä piirakanteon valtakunnalliset SM-kilpailut sekä järjestävät liiton 

piirakkakahvilan piirakkakisan yhteyteen. Kesäjuhlilla Raumalla 18.6.2022 ratkotaan jälleen Suomen 

mestarit. 
 
Kalevalan ja karjalaisuuden päivä  
Vuonna 2022 toteutetaan valtakunnallinen Kalevalan ja karjalaisuuden päivä Karjalatalossa 
Helsingissä.  
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Karjalaiset kesäjuhlat® Raumalla  
Karjalaiset kesäjuhlat® 17-19.6.2022 Raumalla järjestetään yhdessä Satakunnassa toimivien 
jäsenyhdistysten ja Karjalan Liiton Satakunnan piirin kanssa. Kolmipäiväiset Karjalaiset kesäjuhlat® 
toteutetaan vuonna 2022 jo 72. kerran. Ensimmäinen päivä eli perjantai tehdään Visit Rauman 
kanssa yhteistyössä, juhlavieraille tehdään Raumaan tutuksi.  
 
Itsenäisyyspäivän juhla  
Perinteinen itsenäisyyspäivän juhla järjestetään Karjalatalossa 6.12.2022.  
 

Muitakin tilaisuuksia järjestetään vuoden mittaan, niitä kaikkia ei ole tähän toimintasuunnitelmaan 

kirjattu.  

  

 

6. Viestintä ja markkinointi  

 
Verkkopalvelua on uudistettu ja uudistetaan. Jäsenkunnalle tarjotaan opastusta ja 

koulutustilaisuuksia yhteisten verkkosivujen tuottamiseen ja käyttöön. Markkinointitoimenpiteet 

suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä jäsenyhteisöjen kanssa. 

 

Karjalan Liiton viestintä- ja julkaisutoiminta välittää tietoa Liiton keskeisistä toiminnoista, 

karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista. Karjalan Liiton viestintä on eri kohderyhmät kattavaa ja 

ajantasaista monikanavaviestintää, joka tukee strategisia tavoitteita. Piirit ja seurat toteuttavat 

itsenäisesti paikallista markkinointia ja viestintää. Viestintää toteutetaan verkkosivuilla, sähköisillä 

uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa, Karjalan kunnaat -lehdessä, tiedotteilla ja sähköpostitse. 

Sosiaalisen median kanavina ovat Facebook, Twitter ja Instagram.   

 

Eri tilaisuuksien osalta selvitetään mahdollisuus striimata ja/tai tallentaa muuhun sähköiseen 

muotoon Liiton tapahtumia sekä piirien, liittoyhdistysten ja jäsenseurojenkin tapahtumia. 

Järjestetään koulutusta sähköisen tallenteiden tekemiseen. 

Jatketaan Facebook Live -lähetyksiä ajankohtaisista Liiton toiminnoista.  

  

Piirien, liittoyhdistysten ja kaikkien seurojen verkkosivut pyritään saamaan Liiton verkkoalustalle. 

Vastuuhenkilöitä koulutetaan verkkosivujen käyttöönotossa ja sisällöntuotannossa. Sähköinen 

uutiskirje lähetetään jäsenyhteisöjemme henkilöjäsenille ja tärkeille yhteistyökumppaneille. 

Liitto tekee itseään ja uutta johtoaan tunnetuksi vierailukäynneillä tiedotusvälineiden toimituksissa ja 

medialle järjestettävissä taustatilaisuuksissa Helsingissä ja muualla Suomessa. 

Viestinnän painopiste on, avaintavoitteita tukevassa viestinnässä, Karjalaisten kesäjuhlien® 

viestinnässä ja kaikkien tapahtumien markkinoinnissa.   

 

Jäsenlehdet ja muut painetut julkaisut 

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen henkilöjäsenet saavat vuoden aikana neljä Karjalan Kunnaat -

jäsenlehteä. Jäsenlehti on tärkein suora yhteys kaikkiin jäseniin. Joulukannel-lehti on aiempien 

vuosien tapaan jäsenseurojen myyntiin tuleva julkaisu. Se jaetaan Liiton sidosryhmille 

joulutervehdyksenä.    

Jatketaan yhteistyötä karjalaisten pitäjälehtien ja Karjala-lehden kanssa. Karjala Lehti Oy:n 

omistusjärjestelyjen, ja tehdyn uudistuksen myötä suurin äänivalta lehtiosakeyhtiössä on Karjalan 
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Liitolla. Yhteistyö tiivistyy strategisen kumppanuuden suuntaan. Liiton piireistä koottu lehden 

yhteistoimintaelin jatkaa toimintansa ja kehittää alueellista mainontaa ja tilauskannan vahvistusta. 

 

Karjalan Kunnaat -verkkolehti 
Karjalan Kunnaat -jäsenlehti ilmestyy uudistuneena verkkolehtenä. Verkkolehti on vaihtoehto 

painetulle lehdelle ja sitä voi lukea näköispainoksena Lukusali.fi-alustalla. Verkkolehti mukautuu 

automaattisesti tabletteihin ja älypuhelimiin. 

  

Verkkoviestintä 
Jäsenyhteisöille tarjotaan verkkosivualusta sekä tapahtumakalenteri. Internet on Karjalan Liiton 

viestinnän pääkanava. Liiton verkkosivusto on nopea ja laaja julkinen kanava välittämään tietoa liiton 

toiminnasta. Verkkosivujen lähtökohdat ovat ajankohtaisuus, karjalaisuus, yhteisöllisyys ja 

vuorovaikutteisuus.  

 

Piirien, liittojen ja seurojen toimijoille sekä tärkeille yhteistyötahoille lähetettävä uutiskirje välittää 

tietoa Liiton toiminnasta. Piirejä kehotetaan järjestämään verkkoviestinnän koulutusta Sivis-

opintojaksotukea hyväksi käyttäen tai yhteistyössä alueensa vapaan sivistystyön kouluttajien kanssa. 

Karjalan Liitto jakaa aktiivisesti tietoa tukimahdollisuuksista. Kehitetään edelleen uusia maksullisia 

viestintätuotteita. 

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen  
Liiton jäsenkuntaa kannustetaan hyödyntämään Liiton uutta verkkoalustaa sekä muita sosiaalisen 

median ilmaisia verkkoviestintäympäristöjä toiminnassaan.  Sosiaalisessa mediassa jokaisella 

käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja sekä tiedon 

vastaanottaja. Karjalan Liitto on mukana myös seuraavissa sosiaalisen median kanavissa: Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube. Maksullista markkinointia tullaan tekemään joidenkin tapahtumien 

osalta sosiaalisessa mediassa. 

  

Blogit 
Puheenjohtajisto edustaa Liittoa yhteiskunnallisesti merkittävillä kannanotoilla, medianäkyvyydellä ja 

tapaamisilla keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Karjalan Liiton puheenjohtajia ja myös muita 

luottamushenkilöitä kannustetaan kirjoittamaan lyhyitä blogitekstejä ajankohtaisista ja kiinnostavista 

Karjalan Liittoon, Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä aiheista. Karjalan Liiton historiankirjoittaja 

Katja Tikan blogi ilmestyy jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina. 

 

Verkkosivut samoin kuin koko Liiton viestinnän kenttä on keskeinen osa Liiton toimintasuunnitelmaa. 

Erilaiset tapahtumat, niiden ajankohdat ja sisältö julkaistaan siellä ja päivitetään ajantasaisesti. 

 

 

7. Varainhankinta ja liiton talous 

Liiton talouden seurantaa tehdään tuloslaskelman kuukausittaisella kumulatiivisella ennusteella.  
Talousseurannan tueksi talousohjelman erilaisia raportteja tullaan käyttämään hallituksen työkaluina 
ja siten talouden seuranta tulee kokonaisseurannan lisäksi kohdetumaan kokouksissa teemoittain eri 
toimialoihin. 
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Liittokokous vuonna 2020 on päättänyt Liiton jäsenmaksuista liittokokouskaudelle 2020–2023. 
Jäsenmaksun tulee riittää lain edellyttämän jäsenrekisterin ylläpitoon sekä sääntöjen edellyttämiin 
vähimmäistoimintoihin. Liitto voi ottaa vastaan yksittäisiä kannatus- ja tukimaksuja sekä lahjoituksia. 
Liitolla on muutamia yhteistoiminta- sekä kannatusyhteisöjä, joilla on hallituksen liittokokousvuonna 
määrittämä vuosimaksu. 
 
Liiton tulorahoitus riippuu olennaisesti jäsenmaksukertymästä.  Toiminnan rahoitus perustuu myös 
yhteiskunnalliseen tukeen, tuotemyyntiin ja vuokratuottoihin. Tuotemyyntiä tehostetaan 
verkkokaupan ja SieMie-puodin kautta. 
Karjalan Liiton saamien testamenttien toimeenpano toteutetaan Liiton sääntöjen, testamentin 
tahdon ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Karjalan Liitto on yleishyödyllinen järjestö eikä 
Liittoa veroteta testamenttitulosta. Toimintavuonna voidaan eri päätöksellä käyttää toimintoihin 
taseesta kohdistettuja sidottuja rahastoja ja testamenttivaroja niiden käyttöön merkityillä tavoilla. 
Rahastoja voidaan käyttää ensisijaisesti investointeihin. Historiatutkimus tullaan valtuuston ja 
hallituksen päätösten mukaan rahoittamaan rahastoista. Hautausmaahankkeet toteutetaan 
erillisrahoituksella.  

  
Harkinnanvaraisia, hakemuksesta myönnettyjä tukia käytetään myöntämisperusteiden mukaisesti. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan vuosittain toimintatukea.  
  
Liiton julkaisujen ilmoitusmyynnin hoitaa provisiopalkkainen myyjä. 
Kokous- ja juhlatilojen vuokria nostettiin tulevalle vuodelle Liiton ulkopuolisille asiakkaille sekä 
jäsenille. Vuokrat pyritään pitämään vertailukohteidenmukaisella tasolla. 
Jatketaan EU-rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä uudella ohjelmakaudella erillisiin 
kehittämishankkeisiin.    

 
Liiton sijoitusstrategiana on pitkäaikaiset sijoitukset. Sijoitusten kehityksen seuraamista jatkaa liiton 
hallitus. Sijoitustoiminnan hoito tullaan ostamaan ulkopuoliselta palvelutuottajalta.  Liitto on 
toimintavuoden alkaessa velaton. 
 

Jäsenedut  
Jäsenmarkkinoinnissa korostetaan jäsenyyden kulttuurihistoriallista ja yhteiskunnallista merkitystä.  
Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenyhteisöjen henkilöjäsenille toimitetaan kuluvan kauden 
jäsenkortti, Karjala-kortti. Karjala-kortti on voimassa yhden vuoden (toukokuusta toukokuuhun), ja se 
jaetaan Karjalan Kunnaat -jäsenlehden toukokuun numeron mukana.  
 
Karjala-kortin etuihin ovat oikeutettuja vain jäsenmaksunsa maksaneet. Jäsenetuja lisätään 
aiemmasta, jäsenedut esitellään helmikuulla ilmestyvässä Karjalan Kunnaissa. Jäsenpalveluiden 
laatuun ja niiden kehittämiseen tullaan avaintavoitteiden mukaisesti panostamaan. Karjala-kortin 
rinnalle kehitetään sähköistä jäsenkorttia vaihtoehdoksi paperiselle kortille.  
 
Kannustetaan jäsenyhteisöjä etsimään paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat Karjala-
kortilla alennuksia palveluistaan tai tuotteistaan. Liiton piiri- ja muut jäsenyhteisöt tarjoavat Karjala-
korttiin liitettyjä etuja omissa tapahtumissaan ja solmivat Karjala-kortti-etusopimuksia paikallisesti.  
Karjalan Liiton jäsenlehdet (painettu ja verkkolehti), monipuolinen sähköinen viestintä sekä 
uudistuva ja perinteinen tapahtuma- ja toimintatarjonta ovat merkittäviä jäsenetuja niin liiton 
jäsenyhteisöille kuin niiden henkilöjäsenillekin.  
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8. Omistajuusyritykset  
 

Karjalatalo – Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalo 
Karjalatalo on järjestötalo, jonka tiloista peritään jäseniltä markkinahintaa edullisempaa vuokraa. 

Liiton vuokraamien juhla- ja kokoustilojen markkinointia tehostetaan yhteistyössä Ravintola Karelian 

yrittäjän kanssa. Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalon teettämä hankesuunnitelma rakennuksen 

tulevista kunnostusinvestoinnista ja muutoksista on jatkotoimenpiteiden osalta 

kaavamuutosvaiheessa. Helsingin kaupungin kanssa käytävää kaavoitushanketta vie eteenpäin WSP:n 

arkkitehti Eija-Riitta Miettinen. 

Karjalan Liitto voi ottaa vastaan kiinteistön osakkeita lahjoituksena. Liitto omistaa Heimotalon 

osakekannasta noin 48 %.  

   

Karjala Lehti Oy 
Karjalan Liitto ry omistaa Karjala Lehti Oy:n osakkeista noin 16 % ja Liitolla on sen äänivallasta noin 

65 %. Yhteistyötä tiivistetään strategisen kumppanuudeksi.  Yhteistoimintaelin toimii laajasti, 

edistäen vuosikerta markkinointia, ilmoitusmyyntiä ja juttuaiheita lehden levikin kasvattamiseksi 

koko Liiton alueella.  Lehden ja Liiton yhteistyötä ollaan valmiita erillisten päätösten mukaisesti 

tiivistämään entisestään ja edistämään toimintavuoden aikana.  

 

 

 
 

Karjalan Liitto ry 

Käpylänkuja 1 

00610 Helsinki 

p. 09 7288 170 

toimisto@karjalanliitto.fi 

www.karjalanliitto.fi 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


