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YLEISTÄ  

Katsaus vuoteen 2016 

Karjalan Nuoret ry on Viipurissa 1919 perustettu nuorisoseura, joka toimii nykyään Helsingissä. Karjalan 
Nuorten toiminnan ydin ovat harrastusryhmät, joita toimi vuonna 2016 yhteensä 18: 6 lasten ja nuorten 
kansantanssiryhmää, Luova lava -tanssikerho, 7 lasten teatteriryhmää, kaksi aikuisten kansantanssiryhmää,  
sekä aikuisten kansanlauluryhmä, viuluryhmä ja seniorikerho. Nuorisoseura Karjalan Nuoret toteuttaa 
paikallisesti kattojärjestömme Nuorisoseurojen tavoitetta olla maan merkittävin kulttuurisen lapsi- ja 
nuorisotyön toimija. Käytimme aktiivisesti kattojärjestön palveluja ja osallistumme Nuorisoseurojen 
valtakunnallisiin tapahtumiin. Kasvatus- ja harrastustoiminta Karjalan Nuorissa edistää lasten ja nuorten 
kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. 

Vuodelle 2016 yhdistyksen tavoitteina oli harrastusryhmien jatkuvuuden vahvistaminen sitouttamalla 
ryhmien ohjaajia. Tarjosimme koulutusta, järjestimme ohjaajatapaamisia ja tuimme ohjaajien työtä. Tässä 
onnistuimme hyvin: kaikki ohjaajat jatkoivat työtään, hankkivat lisäkoulutusta ja joutuessaan muista syistä 
jättäytymään pois, etsivät itsenäisesti ryhmälleen uuden sitoutuneen ohjaajan.  

Erityisiä haasteita vuoden 2016 toiminnassa olivat tilat: yhteensä kuudelle ryhmälle jouduimme vuoden 
mittaan etsimään uusia harrastustiloja, jopa useampaan otteeseen. Uusien tilojen myötä tilavuokrat 
kasvoivat. Yhdistyksen toimitila Mechelinkadulla osoittautui käyttöasteeseen nähden hintavaksi. Kun 
tarjoutui mahdollisuus edullisempaan tilaan, tartuimme tilaisuuteen.  

Joulukuun lopussa 2016 muutimme Karjalaisen Nuorisoliiton alivuokralaiseksi Kalevala Kartanoon Helsingin 
Pitäjänmäessä (Strömbergintie 4 B). Muuton yhteydessä laitoimme yhdistyksen tarpeistoa kierrätykseen ja 
lahjoitimme pukuja Teatterimuseoon, kansallispukunuket Suomen Käsityön museoon ja nidotut Pyrkijä-
lehdet Nuorisoseuramuseoon. 

 

 

Jekku-ryhmä leikki perinteistä karjalaista Porttileikkiä Riemukimara-tapahtumassa 19.11.2016. 

 

 

 



 

 

Vuonna 2016 suomalainen esittävä kansantanssi täytti 150 vuotta ja Karjalan Nuorten kansantanssiryhmät 
osallistuivat innokkaasti Kansantanssin riemuvuoden juhlintaan. Kaksi ryhmää osallistui Runebergin päivänä 
flash mobiin Kampin kauppakeskuksessa yhdessä satojen pääkaupunkiseudun tanssiharrastajien kanssa. 
Useat ryhmät veivät kansantanssin riemua uusille yleisöille esiintymällä kouluilla, palvelutaloissa ja 
kyläjuhlilla.  

Järjestimme toukokuussa vastaanottokeskusten asukkaille kuusi tanssitupaa, joissa tanssinopettaja Jari 
Haavisto ohjasi suomalaista kansantanssia. Mukana tanssittamassa oli parikymmentä helsinkiläistä 
kansantanssijaa, suurin osa meidän omista Lykky ja Jippo -ryhmistämme sekä lisäksi muista 
pääkaupunkiseudun tanssirymistä: Tanhu-Visasta, Susirekasta, Opiskelijakansantanssijoista ja Seurasaaren 
kansantanssijoista. Kolmesta eri vastaanottokeskuksesta osallistui yhteensä yli 40 asukasta.  

Kansantanssi ammentaa suomalaisesta 
kulttuurista, mutta on 
yhteisöllisyydessään kaikille avointa 
toimintaa. Saimme kokea, kuinka tanssi 
ylittää kieli-, kulttuuri- ja ikärajat.  

Projekti huipentui toukokuun lopussa 
Maailma kylässä -festareilla 
Rautatientorilla, jossa lähes 
viisikymmentä tanssitupiin 
osallistunutta ja- ja muuta 
festivaalivierasta pääsi mukaan 
tanssimaan huutokatrillia ja kokemaan 
kansantanssin riemua! 

 

Lisäksi tarjosimme vuoden mittaan myös kouluille ja päiväkodeille maksuttomia tutustumistunteja 
kansantanssista, sekä esittelimme kansantanssitoimintaa yhdessä muiden nuorisoseurojen kanssa Lasten 
oikeuksien viikolla pidetyssä tempauksessa kauppakeskus Forumissa. 

Karjalan Nuoret myös edisti osaltaan kansantanssin näkyvyyttä mediassa: Helsingin Sanomat kirjoitti 
Pispalan Sottiisiin lähtevästä Jippo-ryhmästä kulttuurisivuillaan ja yhdistys aktivoitui sosiaalisessa mediassa 
jakamalla kansantanssiin liittyviä kuvia ja tunnelmia.  

Yhdistyksen tanssia harrastavien lasten ja nuorten Kansantanssin riemuvuosi huipentui Riemukimara-
tapahtumaan marraskuussa, jossa kaikki ryhmät pääsivät loistamaan esiintymislavalla ja yhdessä yleisön 
kanssa tanssimaan poloneesia ja jammailemaan elävän pelimannimusiikin tahdissa. 



 
Nuorisoseurojen Kansantanssin riemuvuoden päätapahtumaan, Pispalan Sottiisiin, osallistui yhteensä yli 60 
Karjalan Nuorta. Esiinnyimme Riemua! -pääjuhlassa yhdessä tuhannen muun kansantanssijan kanssa.  

 

Jäsenistö 

Jäsenmäärä kasvoi verrattuna edelliseen vuoteen, kun lasten ryhmiin tuli lisää harrastajia. 
 
Ikäryhmä  Jäsenmäärä 

29 v –   120 
16 – 29 v      11 
7 – 15 v  111 
0 – 6 v  14 
Ei tietoa  24 

YHT.  280 Joista: miehiä 61, naisia 190, muu tai ei tietoa 29  

 

Jäsenyydet ja yhteistyö 

Seura oli jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 

 Nuorisoseurat ry (kattojärjestön valtuutettu v. 2016 Sini Hirvonen) 

 Saimaan Nuorisoseurat ry (aluejärjestö) 

 Karjalainen Nuorisoliitto 

 Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry  

 Töölön kaupunginosat ry 

 Karjalan Liitto ry 
Seura toimi yhteistyössä seuraavien yhdistysten kanssa: 

 Uudenmaan Nuorisoseurat ja Stadin Nuorisoseurat ry (johtokunnassa v. 2016 Sini Hirvonen ja 
Anniina Virtanen) 

 Seurasaarisäätiön kansantanssitoimikunta (yhteyshenkilö Timo Neuvonen) 

 Karjalan Nuoret oli edustettuna Aune ja Allan Tolvasen säätiössä (edustajat olivat Maiju Salakari, 
Urpu Hurme ja Hannele Nyman).  



VARSINAINEN TOIMINTA 

Kurssitoiminta Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa 

Kurssitoiminta jatkui yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa. Kurssivastaava Aila Valkama 
hoitaa varaukset ja tilitykset opintokeskukseen verkkopohjaisen ”SkafNet” varaus- ja tilitysjärjestelmän 
avulla. Yhteistoiminnan ja avustuksen edellytykset Kansalaisfoorumin kanssa ovat, että kurssille osallistuu 
vähintään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä jäsentä ja kurssin kesto on vähintään neljä tuntia. Yksi oppitunti 
on 45 minuuttia. Vuonna 2016 järjestettiin 10 kurssia (kurssitunteja 290). Kurssien opiskeluaiheita olivat 
kansantanssi ja sitä tukevat harjoitteet, viulunsoitto ja kansanlaulut.  

Ohjaajatapaamiset 

Syksyisin kaikki ohjaajat kutsutaan yhteiseen tapaamiseen johtokunnan kanssa ja keväisin johtokunta tapaa 
heitä sektoreittain: oma tapaaminen lasten tanssiohjaajille, teatteriohjaajille , sekä tarvittaessa aikuisten 
ryhmien ohjaajille. Ohjaajatapaamiset koetaan hyödyllisiksi ja niitä jatketaan ja kehitetään seuraavina 
vuosina. 

Tanssiohjaajien tapaamisessa 4.4.2016 oli paikalla neljä tanssiohjaajaa kahdeksasta ja neljä johtokunnan 
jäsentä. Teatteriohjaajien tapaamisessa 27.4.2016 olivat paikalla kaikki molemmat teatteriohjaajat ja neljä 
johtokuunan jäsentä. Tapaamisisa käytiin läpi kuulumiset kevätkaudesta, suunniteltiin seuraavaa 
toimintakautta, päätettiin kauden pituus, hinnat ja osallistumiset eri tapahtumiin. 

Syyskuussa kaikkien ohjaajien yhteisessä tapaamisessa kävimme läpi kuulumiskierroksen, sekä yhdistyksen 
toimintaa, ilmoittautumisjärjestelmää, tiedottamista, koulutuksia ja tapahtumia. Vuonna 2019 on Karjalan 
Nuorten 100 v juhlavuosi ja tapaamisessa tehtiin alustavaa ideointia, kuinka haluaisimme sitä juhlistaa.  

Kaikkien ohjaajien ja johtokunnan yhteisessä tapaamisessa 26.9.2016 tutustuttiin ja ideoitiin yhdessä.  

 

 

 

 

 

 
 



Karjalan Nuorten järjestämät tapahtumat 

Illuusio – lasten teatteritapahtuma 

Sunnuntai 23.4.2016 klo 14-18, Munkkivuoren Nuorisotalo, Raumantie 5, Helsinki. 

Keväällä 2016 Karjalan Nuorten järjestämä lasten teatteritapahtuma Illuusio keräsi jo kolmannen kerran 
yhteen innokkaita teatteriharrastajia ja heidän vanhempiaan. Tapahtumassa esiintyi seitsemän 
alakouluikäisten teatteriryhmää, eli kaikki tämän lukuvuoden Karjalan Nuorten teatteriharrastajat eri 
puolilta Helsinkiä. Mukana olivat Hanna Häyhän kolme ryhmää Meilahdesta ja yksi Käpylästä, sekä Laura 
Ikosen kaksi ryhmää Poikkilaaksosta ja yksi Töölöstä. Yhteensä päivän aikana väkeä riitti neljän tunnin 
tapahtumassa yli kaksisataa, joista 60 oli harrastavia lapsia ja loput heidän perheenjäseniään. 

Vuosittain järjestettävän Illuusion ajatus on kerätä yhteen teatteriryhmät, ja antaa harrastajalle 
mahdollisuus päästä itse esiintymään sekä myös näkemään, mitä muut ikätoverit ovat toisissa ryhmissä 
lukuvuoden aikana harjoitelleet. Katsomalla muiden esityksiä oppii myös paljon esiintymisestä ja 
teatterista. 

Päivän aikana yleisöstä ja käytäviltä kuului innostuneita kommentteja sekä lapsilta että vanhemmilta. 
Tapahtuma oli selkeästi onnistunut tavoittamaan rennon ja kannustavan tunnelman, jossa sekä 
ensiesiintyjien että jo kokeneempienkin konkareiden oli palkitsevaa nousta lavalle nauttimaan esiintymisen 
huumasta. Moni taisikin jo jäädä malttamattomana odottamaan seuraavaa esiintymistä, se jos mikä taitaa 
olla merkki Illuusion vakiintumisesta osaksi teatteriryhmien lukuvuotta!  

Kukin harrastusryhmä oli valmistanut tapahtumaan esityksen: 

 Käpylä, 1.-4. lk.: Ryöstöretki eläinkauppaan 

 Meilahti, 1.-3. lk., tiistain ryhmä: Onnettomuus laboratoriossa 

 Meilahti, 1.-3. lk., keskiviikon ryhmä: Star Wars – Tähtien sota: Galaksin hyökkäys Endorille 

 Meilahti, 4.-6. lk.: The Sound of Kebab 

 Poikkilaakso, 1.-3. lk: Lumikki ja seitsemän kääpiötä 

 Poikkilaakso 4.-6 lk: F4F-kamu – Taru ystävyyden herrasta 

 Töölö, 1.-3.-lk.: Ihmepuu 

Teatteri-ilmaisun ohjaajat Hanna Häyhä ja Laura Ikonen vastasivat tapahtuman ohjelmasuunnittelusta ja 
toteutuksesta. Käsiohjelma on toimintakertomuksen liitteenä. Tilaisuudessa oli kahvila, johon myös 
vanhemmat olivat tuoneet myytävää. Emäntä Liisa Närjänen vastasi kahviosta ja ruokahuollosta yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa. 



Riemukimara – lasten ja nuorten kansantanssin riemuvuoden päätösjuhla 

Lauantai 19.11.2016 klo 16-18, Helsingin Saksalaisen koulun 
juhlasali, Malminkatu 14 
 
Kansantanssin Riemuvuosi huipentui Nuorisoseura Karjalan 
Nuoret ry:ssä Riemukimara-tapahtumaan. Lavalla loistivat 
yhdistyksen kaikki kuusi lasten ja nuorten kansantanssiryhmää. 
Jokainen ryhmä oli edistynyt syyskaudella huimasti ja pääsivät 
loistamaan kannustavan yleisön edessä. Tapahtuman 
käsiohjelma on liitteenä. 
 
Konsertin jälkeen alkoivat tanssi-iltamat, joissa ensin kaikki 
pääsivät tanssimaan ohjatusti yhteisen poloneesin ja sen jälkeen 
pelimannit säestivät vapaata jamittelua. Tilaisuuden tunnelma 
oli iloinen ja myös yhteistanssiin osallistuttiin innokkaasti. 
Osallistujia oli 250, joista 60 esiintyviä lapsia. 
 
Puffetissa herkuteltiin simalla ja munkeilla. Vapaaehtoinen 
käteismaksukassa ja kirppispöydän tulot kattoivat osan 
tilavuokrasta.  
Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Sini Hirvonen ja Anniina 
Virtanen, puffetista Timo Neuvonen ja kirppispöydästä Liisa 
Närjänen yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Johanna Harjunpää 
juonsi konsertin ja Juha Anttila valokuvasi juhlat. 



 

Lasten ja nuorten harrastusryhmät 

Teatteriryhmät 

Karjalan Nuoret tarjoaa koulujen iltapäivätoiminnan aikana Nuorisoseurojen Young Art -ohjelman mukaista 
teatteriharrastustoimintaa  
1.-3.- ja 4.-6.-luokkalaisille alakoululaisille eri alakouluilla ympäri Helsinkiä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain 
koulujen lukukausien aikana koulujen tiloissa.  
 
Nuori taide - Young Art on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Tuotemerkkiä 
käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Nuori Taide -toiminnalle 
määritellyt tunnuspiirteet. 
 
Tavoitteet 
 
Young Art -teatteriryhmän opetussuunnitelman tavoitteet keskittyvät lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen 
kasvun ja ilmaisun tukemiseen ja teatteritaiteen ja taiteellisen ajattelun kehittämiseen. Young Art -
ryhmässä teatteria lähestytään tunteiden, tuntemusten, ajatusten ja pyrkimysten ilmentäjänä. 
Teatteritaiteen omakohtaisen tekemisen lisäksi lapset ja nuoret saavat avaimia teatterilukutaitoon sekä 
tuntemusta paikallisten kulttuurilaitosten toiminnasta. 
Toiminta-ajatuksen ytimenä on ryhmän sisäisen luottamuksen luominen niin, että ryhmä tukee ja vahvistaa 
lapsen ja nuoren minuutta. Positiivisia kokemuksia saadaan toiminnan kautta, jolloin sosiaalinen ja 
yksilöllinen tapahtuvat samassa tilassa. Young Art -teatteriryhmä on avoin sosiaalinen tila, jossa ohjattu 
yhteinen tekeminen kehittää sekä vuorovaikutustaitoja että lapsen ja nuoren valmiutta tunnistaa omia 
tuntemuksia, subjektiivisia kokemuksia ja ymmärrystä itsestä. 
 
Teatteriryhmätoiminta 
 
Ryhmät harjoittelivat kerran viikossa noin 16 - 18 kertaa kevätlukukauden aikana ja noin 14 - 15 kertaa 
syyslukukaudenaikana joko 75 min tai 90 min kerrallaan. Ryhmät harjoittelivat pääsääntöisesti koulujen 
tiloissa, esim. liikuntasalissa, juhlasalissa tai muussa vastaavassa tilassa. Koulun remonttien aikana ryhmät 
toimivat korvaavissa tiloissa. 
Ryhmissä harjoitellaan teatterin tekemisen perusasioita: itseilmaisua, ryhmätyötaitoja, yhteistyötaitoja, 
luottamusharjoituksia, aistimusharjoituksia, toisten kuuntelemista, toisten katsomista, improvisointia, 
erilaisia esiintymistapoja ja -tyylejä, tekstin ja muiden impulssimateriaalien pohjalta näyttelemistä ja 
teatteriesityksen valmistamista. 
Kevätkaudella harjoiteltiin pieni esitys, joka esitettiin Lasten teatteritapahtuma Illuusiossa. Osa ryhmistä 
valmisti esityksen syyskaudellakin, ja esitti sen koululla. Osa ryhmistä valmisti syksyllä pienen demon, joka 
esitettiin viimeisellä tai toiseksi viimeisellä kerralla iltapäiväkerholaisille. Joidenkin ryhmien kanssa 
keskityttiin perusharjoituksiin ja joidenkin kanssa valmistettiin esitys – riippuen ryhmän tarpeista ja 
kehitysvaiheesta. 



 
 

Käpylän peruskoulu (1 ryhmä) 

Ohjaaja: Hanna Häyhä 
Käpylän teatteriryhmässä on harjoiteltu teatteritaiteen perusteita ikäryhmälle sopivalla tavalla. 
Ilmaisutaitoa ja ryhmätyötaitoja on harjoiteltu erilaisten teatterileikkien ja -pelien sekä improvisaatio- ja 
teatteriharjoitteiden kautta. Pääpaino on ollut osallistujan oman ilmaisun vahvistamisessa sekä positiivisen 
ja hyväksyvän ilmapiirin luomisessa. Osallistujat ovat esittäneet toisilleen sekä improvisoituja että 
etukäteen suunniteltuja ja harjoiteltuja kohtauksia.  

Kevätkausi: 11.1.–25.4.2016 
Aika: maanantaisin klo 15.00–16.30 
Ryhmän koko: 14 lasta, 1.-5. -luokkalaisia 
Kokoontumisia yhteensä: 15 kertaa + esiintyminen Illuusiossa 
Loppukaudesta osallistujat ideoivat ja harjoittelivat ohjaajan avustuksella esityksen. Näytelmä esitettiin 
lasten teatteritapahtuma Illuusiossa la 23.4.2016 Munkkivuoren nuorisotalolla. 

Syyskausi: 29.8.2016–19.12.2016 
Aika: maanantaisin klo 15.00–16.30 
Ryhmän koko: 11 lasta, 1.-6. -luokkalaisia 
Kokoontumisia yhteensä: 14 kertaa, viimeisellä kerralla esiintyminen iltapäiväkerholaisille ja vanhemmille 
Loppukaudesta osallistujat halusivat valmistaa pienen demoesityksen. He ideoivat ja harjoittelivat ohjaajan 
avustuksella esityksen, jossa lapset lähtivät Pokemon-jahtiin ja kohtasivat kaupungilla ja metsässä mitä 
kummallisimpia otuksia. Näytelmä esitettiin viimeisellä ryhmäkerralla koulun iltapäiväkerholaisille. 

 

Meilahden ala-aste (3 ryhmää) 

Ohjaaja: Hanna Häyhä 

Meilahden teatteriryhmissä on harjoiteltu teatteritaiteen perusteita ikäryhmälle sopivalla tavalla. 
Ilmaisutaitoa ja ryhmätyötaitoja on harjoiteltu erilaisten teatterileikkien ja -pelien sekä improvisaatio- ja 
teatteriharjoitteiden kautta. Pääpaino on ollut osallistujan oman ilmaisun vahvistamisessa sekä positiivisen 
ja hyväksyvän ilmapiirin luomisessa. Osallistujat ovat esittäneet toisilleen sekä improvisoituja että 
etukäteen suunniteltuja ja harjoiteltuja kohtauksia. 

Ryhmä: Tiistai pienet 1.-3.-lk. 

Kevätkausi: 12.1.–26.4.2016 
Aika: tiistaisin klo 13.45–15.00 
Ryhmän koko: 11 lasta 
Kokoontumisia: 15 kertaa + esiintyminen Illuusiossa 
Loppukaudesta harjoittelimme lasten ideoiman esityksen, joka esitettiin Illuusiossa Munkkivuoren 
nuorisotalolla. 

Syyskausi: 30.8.–13.12.2016 
Aika: tiistaisin klo 13.45–15.00 
Ryhmän koko: 9 lasta 
Kokoontumisia yhteensä: 14 kertaa + esiintyminen koululla ke 14.12. klo 9.00 
Loppukaudesta ideoimme ja harjoittelimme pienen esityksen, joka esitettiin koululla koululaisille. 
Esityksessä metsän eläimet muuttivat mummon luokse asumaan talven ja metsästyskauden ajaksi. Lopulta 
myös metsässä asuvat ihmiset toivoivat pääsevänsä mummon kodin lämpöön elelemään. 

Ryhmä: Tiistai isot 4.-6.-lk. 

Kevätkausi: 12.1.–3.5.2016 
Aika: tiistaisin klo 15.00–16.30 
Ryhmän koko: 14 lasta 
Kokoontumisia yhteensä: 15 kertaa + esiintyminen Illuusiossa 
Ryhmä on ollut hyvin motivoitunut ja osaava, joten olemme tehneet haastaviakin teatteri- ja 
esiintymisharjoituksia. Keväällä 2016 osallistujat ideoivat, käsikirjoittivat ja harjoittelivat n. 20 minuutin 
kestoisen musiikkiteatteriesityksen nimeltä The Sound of Kebab. Esitys pohjautui kevyesti The Sound of 
Music -musikaaliin, mutta oli täysin lasten uudelleen muokkaama. Esitys esitettiin Illuusiossa 23.4.2017 
Munkkivuoren nuorisotalolla. 



Syyskausi: 30.8.–13.12.2016 
Aika: tiistaisin klo 15.00–16.30 
Ryhmän koko: 10 lasta 
Kokoontumisia yhteensä: 14 kertaa, lisäksi esiintyminen koululla ke 14.12. klo 9.00 
Ryhmästä lopetti keväällä runsas joukko yläasteelle siirtyviä harrastajia, mutta onneksi ryhmässä jatkoi osa 
nuoremmista harrastajista ja lisäksi ryhmään saatiin uusiakin jäseniä. Syksyllä 2016 osallistujat ideoivat, 
käsikirjoittivat ja harjoittelivat n. 20 minuutin kestoisen esityksen nimeltä Millie Elliot, joka pohjautui 
kevyesti Billy Elliot -musikaaliin ja elokuvaan. Jälleen kerran esitys oli kuitenkin täysin ryhmän itsensä 
räätälöimä ja muokkaama versio. Esitys esitettiin koululle koulupäivän aikana 14.12.2016. 

Ryhmä: Keskiviikko pienet 1.-3.-lk. 

Kevätkausi: 13.1.–27.4.2016 
Aika: tiistaisin klo 13.45–15.00 
Ryhmän koko: 10 lasta 
Kokoontumisia: 15 kertaa + esiintyminen Illuusiossa 

Loppukaudesta harjoittelimme lasten ideoiman esityksen, joka esitettiin Illuusiossa Munkkivuoren 
nuorisotalolla. 

Syyskausi 31.8.–7.12.2016 
Aika: keskiviikkoisin klo 13.45–15.00 
Ryhmän koko: 9 lasta 

Loppukaudesta ideoimme ja harjoittelimme pienen esityksen, joka esitettiin koululla 14.12.2015 aamulla. 
Esityksessä joulupukin reki teki hätälaskun metsään, ja metsän sheriffit, agentit ja eläimet alkoivat selvittää, 
mistä ihmeestä valtava pamaus oikein kuului. Lopulta pamauksen mysteeri selvisi, pukki jakoi koko 
porukalle lahjat ja kaikki ryhtyivät joulun odotukseen. 

Poikkilaakson teatteriryhmät (2 ryhmää) 

Ohjaaja Laura Ikonen 
 
Ryhmä: pienet 1.-3. lk 
Kevätlukukausi: 13.1. - 4.5.2016 
Aika: keskiviikkoisin klo 13.50-15.20 
Ryhmän koko: 9 osallistujaa 
Kokoontumisia: 16 kertaa + esiintyminen Illuusiossa 
Kevätkaudella teimme esityksen Illuusioon ja näytelmien kautta harjoittelimme teatterin perustaitoja, 
kuten rohkeaa ja luovaa ilmaisua, artikulaatiota ja äänenkäyttöä, roolihahmon luomista ja ryhmätyötaitoja 
sekä esityksen dramaturgian hahmottamista. Pienten ryhmässä keskityimme kevätkaudella Lumikki ja 
seitsemän kääpiötä -näytelmän harjoitteluun. Kuvaus esityksestä: Poikkilaakson 1.-3.-luokkalaisten ryhmä 
Teatterikarkit esittää oman versionsa satuklassikosta Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Mutta mihin Ujo on 
kadonnut? Entä miten banaani liittyy satuun? Meniköhän kertojilla nyt vähän faktat sekaisin 
alkujuonnossa? Ja mitä taikapeili oikein selittää? Nämä ja monet muut kommellukset mukana esityksessä, 
tervetuloa mukaan Poikkilaakson teatteriryhmän maailmaan! 
 
Syyslukukausi: 31.8. - 7.12.2016 
Aika: keskiviikkoisin klo 13.45-15.00 
Ryhmän koko: 9 osallistujaa 
Kokoontumisia: 14 kertaa  
Pienten ryhmässä aloitti syksyllä monta uutta oppilasta, joten heidän kanssaan keskityimme syyskaudella 
teatteri-ilmaisun perustaitojen harjoitteluun. Esiintymistaitoa harjoiteltiin improvisaation keinoin, sekä 
erilaisten teatterileikkien kautta. Pääpaino oli oppilaan oman ilmaisun vahvistamisessa sekä positiivisen ja 
hyväksyvän ryhmähengen luomisessa.   
 
Ryhmä: isot 4.-6.lk  
Kevätlukukausi: 13.1. - 4.5.2016 
Aika: keskiviikkoisin klo 15.20-16.50:  
Ryhmän koko: 5 osallistujaa 
Kokoontumisia: 16 kertaa + esiintyminen Illuusiossa 
Kevätkaudella teimme esityksen Illuusioon ja näytelmien kautta harjoittelimme teatterin perustaitoja, 
kuten rohkeaa ja luovaa ilmaisua, artikulaatiota ja äänenkäyttöä, roolihahmon luomista ja ryhmätyötaitoja 
sekä esityksen dramaturgian hahmottamista. Isojen ryhmän kanssa kevätkauden keskityimme ryhmän 



oman näytelmän käsikirjoitukseen ja harjoittelemiseen. Näytelmä F4F-kamu oli kokonaan ryhmäläisten itse 
keksimä ja käsikirjoittama. Kuvaus esityksestä: Poikkilaakson 6.-luokkalaisten teatteriryhmä Freedom 
dreamers esittää itse käsikirjoittamansa esityksen F4F-kamu. Esitys kertoo ystävyydestä ja yläasteelle 
siirtymiseen liittyvistä uusista kuvioista, jotka sekoittavat vanhojen ystävysten arjen hetkeksi pois 
raiteiltaan. Kulunut vuosi on ollut tämän ryhmän viimeinen kausi yhdessä teatteriryhmässä, sillä ensi 
syksynä he siirtyvät yläasteelle ja kohti uusia tuulia. Ylpeä ohjaaja kiittää ryhmäläisiä sitoutuneesta ja 
innokkaasta asenteesta, joka on vienyt ryhmää eteenpäin jo usean vuoden ajan! 
 
Syyslukukausi: 31.8. - 7.12.2016 
Aika: keskiviikkoisin klo 15.00-16.30 
Ryhmän koko: 8 osallistujaa 
Kokoontumisia: 14 kertaa  
Isojen ryhmän kanssa syyskaudella teimme teatteri-ilmaisun ja -improvisaation syventäviä harjoituksia. 
Lisäksi harjoittelimme tarinankerrontaa ja kohtauksen rakenteen ymmärtämistä. Oppilaat esittivät 
toisilleen improvisoimiaan kohtauksia / tarinoita, mutta julkisia esiintymisiä ei syksyn aikana ollut. 

Töölön ala-aste (1 ryhmä): 

 
Kevätlukukausi: 14.1. - 12.5.2016 
Ohjaaja: Laura Ikonen 
Aika: torstaisin klo 14.00-15.30 
Ryhmän koko: 10 osallistujaa, 1.-3.-luokkalaisia 
Kokoontumisia: 16 kertaa + esiintyminen Illuusiossa 
Ryhmä valmisti Ihmepuu-esityksen Illuusioon ja näytelmän kautta harjoittelimme teatterin perustaitoja, 
kuten rohkeaa ja luovaa ilmaisua, artikulaatiota ja äänenkäyttöä, roolihahmon luomista ja ryhmätyötaitoja 
sekä esityksen dramaturgian hahmottamista. Kuvaus esityksestä: Töölön ala-asteen teatteriryhmä esittää 
itse keksimänsä tarinan ihmepuusta, joka toteuttaa kaikki toiveet. Tarina on syntynyt improvisaation 
pohjalta, ja kaikki roolit ovat ryhmäläisten itse kehittelemiä. Töölön teatteriryhmä esiintyy nyt ensimmäistä 
kertaa Illuusiossa, ja ryhmässä on monta uutta jäsentä kokeilemassa teatteriharrastuksen taikaa.  

Syyskausi 1.9.16.–8.12.2016 
Ohjaaja: Petra Haapio 
Aika: torstaisin klo 14.30–16.00 
Ryhmän koko: 12 lasta, 1.-3.-luokkalaisia 
Kokoontumisia: 14 kertaa  

Syyskuun alussa aloitti ryhmän uusi ohjaaja Petra Haapio. Moni vanhoista jättäytyi pois ohjaajan vaihtuessa 
mutta ryhmä saatiin nopeasti täyteen ja jonoonkin jäi muutama. Ryhmässä suurin osa oli 2. -luokkalaisia ja 
uusia teatterin harrastajia. Syksyllä pääpaino ollut ryhmäytymisessä ja hyväksyvässä ilmapiirissä sekä oman 
ilmaisun vahvistaminen erilaisien teatterileikkien ja harjoitteiden kautta. Olemme myös harjoitelleen 
improvisaation perusteita, pienten kohtausten valmistusta sekä esiintymistä ja toisten katsomista 
teatteriryhmän sisällä. Ryhmä on ollut hyvin aktiivinen ja innokas. 

 



Kansantanssiryhmät 

Lasten ja nuorten kansantanssitoiminta jatkui edellisvuosien tapaan 
ja ryhmiä oli yhteensä kuusi. Uusien harrastajien kanssa aloitetaan 
perustaitojen ja tekniikoiden opettelemisella ja aiemmin 
tanssineiden kanssa jatketaan siitä, mihin edellisellä kaudella on 
jääty. Opetuksessa painotetaan oppilaiden luonnollista tanssi-
ilmaisua ja kokonaisvaltaista kehitystä. Kansantanssissa painottuvat 
motoriset taidot, vartalon kokonaisvaltainen hahmottaminen, 
sosiaalisuus, toisten ihmisten huomioon ottaminen ja ryhmässä 
toimiminen. Harjoituksiin sisältyvät myös tanssin luovat harjoitteet 
sekä erilaiset laulut, leikit ja pelit. Se tarjoaa lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden harjoitella esiintymistaitoja, musiikin 
hahmottamista ja liikemotoriikkaa kehittävää toimintaa yhtenä 
jäsenenä ryhmässä. Hyvä ryhmäytyminen on tärkeä osa oppilaiden 
viihtyvyyttä ryhmässä. Kansantanssin kautta oppilaat saavat myös 
tärkeää tietoa suomalaisesta puku-, tapa- ja leikkiperinteestä sekä 
kansanmusiikista. 

Sekä ryhmäläiset että heidän vanhempansa ovat hyvin sitoutuneita toimintaan. Vuoden aikana vain 
muutama lapsi lopetti harrastamisen, mutta useisiin ryhmiin saatiin paljon lisää tanssijoita.  

Vuonna 2016 Karjalan Nuorten lapsiryhmät esiintyivät runsaasti.  

 Juuri-juhla tapahtumassa huhtikuussa Espoossa Nuorten pilpatuskonsertissa esiintyivät Jekku, 
Säihke ja Jippo ja Kansantanssin riemua -konsertissa Tyrni.  

 Tyrni ja Jippo osallisuivat valtakunnalliseen Tanssiralli-katselmukseen. Tyrni luokiteltiin 
hopeasarjaan alle 16-vuotiaissa ja Jippo kultasarjaan alle 13-vuotiaissa.  

 Seurasaaren Lasten Tantsut -tapahtumassa toukokuussa esiintyivät Jekku, Säihke ja Tyrni. 

 Lasten ja nuorten ryhmistä koottiin porukka, joka matkusti kesäkuussa yhdessä Tampereelle 
Pispalan Sottisi -tapahtumaan. Tanssijoita oli mukana seuraavasti: Tyrni 8, Jippo 8, Säihke 3, Jekku 
7, Tuike 1. Kaikki esiintyivät Riemua! -pääjuhlassa, Tyrni ja Jippo Särkänniemessä ja Jippo lisäksi 
Priimatiima-konsertissa. 

 Kaikki lasten ja nuorten kansantanssiryhmät esiintyivät myös yhdistyksen Riemukimara-
tapahtumassa marraskuussa. 

 Lisäksi jokaisella ryhmällä oli lukuisia omia esiintymisiä. 
 

Tuike  

Keväällä 4-6 v., 7 tanssijaa, syksyllä 5-7 v.,  
5 tanssijaa 
Maanantaisin klo 17.30-18.00 
Keväällä Leikkipuisto Kotinummi Tapanilassa, 
syksyllä Pilke musiikkipäiväkoti Taikahelmessä 
Malmilla 
Ohjaaja Anniina Virtanen ja apuohjaajat Auri 
Aromaa ja Wilma Ilves 
Kokoontumisia kevätkaudella 16, syyskaudella 12 

Tuikkessa harjoitellaan yhdessä toimimista sekä 
kansantanssin alkeita ikätasolle sopivalla tavalla. 
Harjoituksissa tanssitaan ja leikitään sekä 
opetellaan vähitellen rytmiikkaa. Pääpainona on yhdessä oppiminen tanssien ja leikkien kautta. Tavoitteena 
on innostaa lasta tanssin maailmaan ja vahvistaa hänen itsetuntoaan oppimisen kautta. Ryhmäläiset olivat 
hyvin innokkaita ja harjoituksissa riittää tanssin iloa. 

Kevätkauden viimeisellä harjoituskerralla oli paikalle kutsuttu yleisöksi lasten vanhempia ja sisaruksia. 
Lapset esittivät heille muutaman kevään aikana oppimansa tanssin. Yksi ryhmäläisistä osallistui kesäkuussa 
Tampereella Pispalan Sottiisi –tapahtumaan. Syksyllä 2016 ryhmä aloitti uudessa harjoitustilassa, joiden 
lisäksi Tuike esiintyi Riemukimara-tapahtumassa.  



Kapse 

5-8 v., 9 tanssijaa 
Torstaisin keväällä klo 18.00–18.30 ja  
syksyllä klo 17.30-18.15 
Pikku-Huopalahti, Palvelukoti Wilhelmiinan 
liikuntasali  
Kokoontumisia kevätkaudella 18, syyskaudella 14 
Ohjaajat: Jenna Hölttä ja Linnea Tuori 
 
Kevätkaudella harjoiteltiin kansantanssin 
perustaitoja ja -askelikkoja ja musiikin kuuntelua. 
Opettelimme rivin ja piirin pitämistä muodossaan 
sekä opimme mikä on paripiiri. Tanssimme 
Pispalan Sottiisin pienimmille tarkoitettuja 
yhteisohjelmia ja pidimme hauskaa yhdessä!  
 
Syyskaudella harjoitusaika piteni 45 minuuttiin. Opettelimme uusina taitoina jenkan askelta, enkeliskaa ja 
heilurihyppyä. Kertailimme myös jo aiemmin opittuja taitoja ja lauloimme ja leikimme yhdessä. 
Opettelimme Kalenoiden kouluikäisten yhteisohjelman ensimmäistä tanssia Tetrisjenkkaa. Kevätkaudella 
esiinnyimme viimeisellä kerralla palvelutalo Wilhelmiinan asukkaille ja lasten vanhemmille. Syyskaudella 
taas esiinnyimme seuran syysjuhlassa Riemukimarassa 19.11. ja pidimme vielä viimeisellä kerralla omat 
pikkujoulut! Kapse sai syksyllä uudeksi esiintymisasukseen Säihkeeltä käytöstä jääneet sinivalkoruudulliset 
hameet. 

Jekku 

6-9 v., kevätkaudella 8 tanssijaa,  
syyskaudella 11 tanssijaa 
Tiistaisin klo 17.45–18.30 
Kevätkaudella Roihuvuoren nuorisotalo, 
syyskaudella Tammisalon VPK-talo 
Kokoontumisia kevätkaudella 18, syyskaudella 14 
Ohjaaja Sini Hirvonen 

Kevätkaudella harjoittelimme loppuun Pispalan 
Sottiisin pienten lasten yhteisohjelmat Merten 
aalloilla, joita esitettiin vuoden aikana kuusi 
kertaa: Räisäläisyhdistyksen juhlassa 
maaliskuussa, JuuriJuhla-tapahtumassa 
huhtikuussa, vanhusten pienryhmäkoti Käkikellon 
elämyspäivässä ja Seurasaaren Lasten tantsuissa 
toukokuussa, Pispalan Sottiisissa kesäkuussa ja 
Roihuvuoren kyläjuhlilla elokuussa. Ryhmäläisten 
itsevarmuus esiintyjänä lisääntyi huimasti.  

Syyskaudella jouduimme siirtymään uuteen tilaan. Tilan vaihtuminen ei onneksi karsinut osallistujia ja 
ryhmään tuli myös neljä uutta tanssijaa. Syyskaudella Jekku ryhtyi ensimmäistä kertaa valmistautumaan 
katselmukseen omalla ohjelmistolla. Opettelimme perinteisen karjalaisen Kultaset portit -leikin, josta 
ryhmän ohjaaja teki sommitelman ja polkkapohjaisen Synttärikatrillin, jonka koreografia on ohjaajan 
tekemä. Näiden yhteydessä harjoittelimme erityisesti musiikin kuuntelua, rytmiin tanssimista ja muiden 
tanssijoiden ja tilan huomioimista. Tanssit esitettiin ”onnittelulauluna” yhdistyksen pitkäaikaiselle 
puheenjohtajalle ja aktiiville Anja Lehtiselle, jolle luovutettiin marraskuussa Karjalan Liiton kultainen 
ansiomitali Karjala-talolla pidetyssä tilaisuudessa, sekä yhdistyksen Riemukimara-tapahtumassa. 
Syyskaudella jatkettiin lisäksi jenkan opettelua. 

Peräkkäin harjoittelevissa Jippo- ja Jekku-ryhmissä on paljon naapureita, kavereita ja sisaruksia ja ryhmille 
järjestettiin jälleen paljon yhteistä toimintaa, jolloin pienemmät tanssijat innostuvat harrastuksestaan vielä 
lisää mallioppimisen kautta. Kevätkausi päätettiin yhdessä esiintymällä Seurasaaren lasten tantsuissa ja 
piknikillä, elokuussa kausi aloitettiin esiintymällä yhdessä Roihuvuoren kyläjuhlilla. 



Säihke 

9-11 v., keväällä 9 tanssijaa, syksyllä 6 tanssijaa 
Keskiviikkoisin syksyllä klo 18.30–19.15, syksyllä klo 
16.45–18.00 
Tapanilan Erän nuorisotalo 
Kokoontumisia kevätkaudella 18, syyskaudella 14 
Ohjaajat: keväällä Sini Hirvonen, syksyllä Riina 
Hosio, apuohjaajana koko vuoden Maiju Partanen 
 
Ryhmän vanha ohjaaja Teija Markkanen ohjasi 
kevätkauden ensimmäiset harjoitukset, jonka 
jälkeen ohjaajana aloitti Sini Hirvonen. 
Kevätkaudella opeteltiin Pispalan Sottiisin lasten 
yhteisohjelmat. Ilokeräillen-ohjelman oli sommitellut Hanna Poikela ja siihen kuuluivat tanssit Punapaula, 
Venehessä vetten päällä, Nauhapolkka ja Rihmarulla, joita varten opeteltiin polkkaa, humppaa, valssin 
askelikkoja ja vahvistettiin hapenottokykyä opettelemalla yhtäaikaista laulamista ja tanssimista. Ryhmä 
esitti tansseja vanhempainillassa maaliskuussa, JuuriJuhla-tapahtumassa huhtikuussa ja Seurasaaren lasten 
tantsuissa toukokuussa, joka oli samalla kauden päätösjuhla. Kolme tanssijaa Säihkeestä oli myös mukana 
esiintymässä Pispalan Sotitisi-tapahtumassa Tampereella. Ryhmän vanhaa esiintymisasua raikastettiin 
uusilla päänauhoilla. 
 
Syyskaudella ryhmä sai jälleen uuden opettajan. Tanssilajeista harjoiteltiin erityisesti jenkkaa ja polkkaa. 
Harjoituksissa keskityttiin erityisesti ryhtiin ja keskivartalon hallintaan sekä kehon ääreisosien 
hahmottamiseen. Ohjelmistoon harjoiteltiin Eveliina Pilkkeen ja Heidi Kultasen sommittelema ”Marjatan ja 
Birgitan pyykkipäivä”, joka on sommitelma Helvi Jukaraisen ”Marin ja Matin arkihuolia” koreografiasta. 
Kyseisen teoksen parissa harjoiteltiin tanssiteatterillista ilmaisua ja keskityttiin esiintyjän itsevarmuuden 
kasvattamiseen roolin kautta. Säihke esiintyi Karjalan Nuorten Riemukimara-tapahtuman lisäksi 
sunnuntaina 10.12. Karjala-talolla Kurkijoki-seuran joulujuhlassa. Säihke esitti juhlassa syksyn aikana 
harjoitellun Volttitanssin, Marjatan ja Birgitan pyykkipäivä -tanssin sekä juhlaa vartavasten opetellun 
joulutanssin. Ryhmä sai syksyllä käyttöönsä uudet siniset hameet, joihin tuunattiin ohjelmistoon sopiva 
esiintymisasu.     

Jippo 

10-14 v., kevätkaudella 8 
tanssijaa, syyskaudella  
11 tanssijaa 
Tiistaisin klo 18.30–20.00 
Kevätkaudella Roihuvuoren 
nuorisotalo, syyskaudella 
Tammisalon VPK-talo 
Kokoontumisia 
kevätkaudella 18, 
syyskaudella 14 
Ohjaaja Sini Hirvonen  
 
Kevätkaudella jatkettiin 
valmistautumista 
valtakunnalliseen Tanssiralli-
katselmukseen. Ryhmä 
valmisti kokonaisuuden 
Päivä huvipuistossa, johon 
kuuluivat ryhmän ohjaajan koreografioimat tanssit Huvipuistohumppa ja Karusellipolska. Uusien tanssilajien 
lisäksi tanssijat oppivat paljon lisää rytmiikkaa, musiikin tulkintaa, ilmaisua, sekä kehonhallintaa nostojen, 
lennätysten ja muiden temppujen muodossa. Ryhmäläiset olivat hyvin innokkaasti mukana ohjelman 
valmistamisessa. Ennen katselmusta ohjelma esitetiin Räisäläisyhdistyksen juhlassa maaliskuussa ja 
JuuriJuhla-tapahtumassa huhtikuussa ja ohjelmaa hiottiin esitysten välillä. Tanssiralli-katselmus 
Orimattilassa oli menestys: Jippo luokiteltiin kultasarjaan ja seuraavalla viikolla harjoituksissa pidettiin 
kultajuhlat. Jippo valittiin myös esiintymään Pispalan Sottiisin Priimatiima-konserttiin, johon koottiin 
katselmusten maukkaimmat esitykset.  Jippo sai myös mediahuomiota, kun Helsingin Sanomien toimittaja 
teki jutun Pispalan Sottiisin valmistautuvista tanssijoista ja lehden verkkoversiossa oli myös lyhyt video 
Huvipuistohumpasta, jota tanssittiin lähtöaamuna rautatieasemalla uudet pinkit ryhmäpaidat päällä. 



Priimatiimassa Jippo sai lisäksi kunniamaininnan tanssijoiden sitoutumisesta esityksen teemaan. 
Katselmusohjelmaa esitettiin vuoden aikana myös Seurasaaren lasten tantsuissa, sekä Roihuvuoren 
kyläjuhlilla. 
 
Syyskaudella jouduimme siirtymään uuteen tilaan. Tilan vaihtuminen ei onneksi karsinut osallistujia ja 
ryhmään tuli myös kaksi uutta tanssijaa ja yksi tanssija siirtyi Jekku-ryhmästä Jippoon. Syksyllä ryhdyttiin 
tekemään tanssijoiden ideoiden pohjalta Tyttöenergiaa-tanssikokonaisuutta, joka kertoo siitä, millaisia 
rooleja tanhuaville tytöille on perinteisesti ollut tarjolla ja siitä, mitä tanssijat itse haluaisivat ilmaista. 
Tanssijat kehittelivät luovien harjoitteiden kautta itse suurimman osan uudessa enkeliskatanssissa  
käytetystä liikemateriaalista ja sen nimeksi tuli Näinhän me tanssitaan. Lisäksi teimme parodian 
perinteisestä tanssista Tyttöjä täs on parhaita. Ohjelmisto esitettiin Riemukimara-tapahtumassa 
marraskuussa. Harjoittelimme myös tulevan kesän tunnusbiisin Volttitanssin ja kertasimme polkan 
perusteita. Kolme Jippo-ryhmän tanssijaa osallistui myös nuorten Dääns-leirille Kaustisella. 
 
Syyskaudella Jipolle valmistettiin uudet omat esiintymisasut. Pukusuunnittelussa auttoi ompelimo Marisol. 
Järjestimme ompelutalkoita, joissa tanssijat yhdessä äitien, siskojen ja mummien kanssa valmistivat 
tanssijoille koristeelliset paidat ja tanssijoiden toiveiden mukaan housut.  

Tyrni 

13-16 v., 8 tanssijaa  
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 
Kansalaisfoorumin tilat, Sörnäinen 
Kokoontumisia kevätkaudella 18, syyskaudella 14 
Ohjaaja Salla Korja-Paloniemi 
 
Tyrrni valmisti kevätkaudella ryhmän oman 
tanssinopettajan Salla-Korja Paloniemen laatiman 
karjalaistyylisen kokonaisuuden, joka sisältää myös 
yhden Riina Hosion laatiman tanssin. Ryhmä osallistui 
sillä huhtikuussa Orimattilassa Tanssiralli-
katselmukseen, jossa saavutettiin hopeasarja. 
 
Tyrni oli innokkaasti mukana Kansantanssin Riemuvuoden toteutuksessa. Ryhmä osallistui 5.2. Kampin 
kauppakeskuksessa kansantanssi flash mobiin tanssimalla Koiviston polskaa yhdessä satojen muiden tanssin 
harrastajien kanssa. Tapahtuma avasi pääkaupunkiseudun Kansantanssin Riemuvuoden. Maaliskuussa Tyrni 
vei tanssin riemua Tehtaankadun koulun Kalevalan päivän juhlaan ja huhtikuussa esiintyi JuuriJuhlassa 
Sellosalissa järjestettyyn Kansantanssin riemua -konserttissa. Kesäkuussa Tyrni osallistui Pispalan Sottiisiin 
Tampereella ja esiintyi siellä omalla ohjelmistolla Särkänniemessä, sekä Riemua! -pääjuhlassa, jossa 
tanssittiin Itäkarjalainen ohjelma (Itäkarjalainen katrilli, Kazatsok, Kerenski, Serberjanotska, Selänvaehus ja 
Varrii ompi zaijuves) ja Finaali (Koiviston polska ja Sappo). 
 
Syksyllä Tyrni osallistui nuorten Dääns-leirille Kaustisella. Riemukiamara-tapahtumassa marraskuussa 
esitettiin ”Tanssia tahtoisin”, jonka on sommitellut Salla Korja-Paloniemi hyödyntäen hambon 
liikemateriaalia yhdistettynä Dääns-leirillä opittuihin liikemateriaaleihin ja sarjoihin. 

Luova lava -tanssikerho Luovis 

Syksyllä 2016 Karjalan Nuoret kokeili ensimmäistä kertaa 
Nuorisoseurojen uutta Luova lava lapsille -konseptia. Se on 
matalan kynnyksen taidetoimintaa, jossa lasten oma luovuus ja 
improvisointi on keskeistä. 
Luovis-tanssikerho kokoontoi Viikin nuorisotalolla tiistaisin klo 
14.30-15.30 ja sitä ohjasi Riina Hosio. Viikissä kokeiltiin myös 
pienempien lasten ryhmiä, mutta ajankohta oli haastava ja 
ainoastaan Luovis jatkoi toimintaa. Luoviksessa oli syksyllä 5 
aktiivista tanssijaa. Luoviksen tanssiharjoitukset päättyivät jo 
marraskuussa pienen ryhmäkoon vuoksi. Harjoituksissa tehtiin 
monenlaisia tanssiharjoitteita, joiden keskeisimmät teemat 
olivat rytmi, kehonhallinta, kehon keskustan ja ääreisosien ymmärrys, ilmaisu ja oma tanssi. Harjoituksissa 
käytiin läpi niin baletin, nykytanssin, kansantanssin ja paritanssin alle meneviä tansseja. Pääpaino oli 
kuitenkin oman tanssin löytämisessä sekä toisten kuuntelemisessa. 



 

Aikuisten harrastustoiminta 

Kansanlauluryhmä Kieppi 

Kevätkausi  
Ohjaaja Päivi Hirvonen, musiikin maisteri  
Munkkivuoren nuorisotalon kerhohuone torstaisin klo 18.00-19.30 
10 laulajaa 
Ryhmän motivaatio ja ryhmähenki olivat erittäin hyvät. Ryhmä kokoontui 11 kertaa kevään 
aikana. 
Ryhmässä laulettiin erityylisiä kansanlauluja Suomesta ja muualta maailmasta, kuten runolauluja, 
rekilauluja, joikuja ja tuutulauluja. Ryhmässä laulettiin sekä yksi- että moniäänisesti ja tutustuttiin 
myös äänenkäytön ja -huollon perusteisiin. Oppiminen tapahtui aina korvakuulolta. Ryhmässä 
kävi yhdellä kerralla myös vieraileva opettaja Tero Pajunen, jonka ohjauksessa keskityttiin 
nimenomaan oikeanlaiseen äänenkäyttöön sekä improvisaatioon. 
 
Syyskausi 
Ohjaaja Mirva Soininen, musiikin kandidaatti (kansanmusiikki) 
Kansalaisfoorumin tilat torstaisin klo 18.00-19.30 
6 laulajaa 
Ryhmällä oli seitsemän tapaamista, joista viimeinen oli tuplapituinen. Lauloimme erityylisiä 
kansanlauluja Suomesta: rekilaulua, runolaulua ja suomenruotsalaisia lauluja. Lauloimme yksi- ja 
kaksiäänisesti. Teimme improvisaatio- ja äänenkäyttöharjoituksia. Keskityimme paljon 
yhdessätekemiseen, yhteisen "sävelen" löytämiseen. 

Kansantanssiryhmä Kärri 

Munkkivuoren nuorisotalo, keskiviikkoisin klo 19.00 – 21.15 
Ohjaaja Antti Savilampi, kevätkausi ja Riina Hosio, syyskausi 
31 tanssijaa 

Vuosi 2016 jää Kärrin historiaan muutoksen vuotena. Pitkäaikainen ohjaajamme Antti 
Savilampi ilmoitti kevätkauden lopussa jäävänsä syrjään Kärrin ohjaamisesta ja 
”puikot” otti käsiinsä toinen pohjoisen kasvatti: Riina Hosio. Nuorena, juuri OAMK:n 
tanssinopettajan koulutusohjelmasta valmistuvana ohjaajana Riina tuo uutta pilkettä 
ja katsantoa Kärriin kunnioittaen ja jatkaen kuitenkin Kärrin pitkiä perinteitä. 

Tanssillisesti vuosi 2016 oli perinteinen. Harjoituksia pidettiin keskiviikkoisin Munkkivuoren 
nuorisotalo Kameleontissa kevään aikana 22 ja syksyllä 17 kertaa, ja sekä keväällä että syksyllä oli 
myös viikonloppuharjoitukset kulttuurikeskus Sofiassa. 

Näyttämölle Kärri ehti huhtikuussa Juuri-juhlan Kansantanssin Riemua –konsertissa Espoon Sello-
salissa, toukokuun lopussa pienellä joukolla Rahwaan messussa Lahden Ristinkirkossa ja vuoden 
suurimmassa tapahtumassa Pispalan Sottiisissa kesäkuussa Tampereella Kansantanssin 
Riemuvuoden merkeissä ja siellä nimenomaan Riemua! –pääjuhlassa. Kevätkausi estradilla päättyi 
kesäkuussa perinteisesti Kivelän sairaalaan ja Espafolkiin. Syyskaudella Kärrillä ei ollut 
esiintymisiä. 

Esityksissämme musiikista vastasivat Mirva Soininen (laulu), Pauliina Pajala (viulu), Jari 
Komulainen (harmonikka) ja Riku-Pekka Kellokoski (kannel). Harjoituksissa tanssimme 
pääsääntöisesti äänitteiden säestämänä. 

Vuoden 2016 aikana Kärrin toimintaan osallistui säännöllisesti 31 tanssijaa. Kärri on edelleen 
vahva ja aktiivinen ryhmä ja reipasta tanssitoimintaa on lupa odottaa. Tanssijoiden keski-ikä 
laskettuna kunkin ikä kokonaisina vuosina oli vuoden 2016 lopussa tasan 60 vuotta!  

Kärrin talous perustuu osaksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin kautta saatavaan kurssikohtaiseen 
valtionapuun ja suurimmalta osalta tanssijoiden itsensä maksamiin jäsen- ja kurssimaksuihin. 
Mahdollisilla esiintymiskorvauksilla ja lahjoituksilla on katettu lähinnä säestäjien kulukorvauksia. 

Tanssin lisäksi harjoitukset ja yhdessäolo luovat pohjan hyvälle peruskunnolle sekä fyysiselle ja 
henkiselle hyvinvoinnille ja tasapainoiselle elämälle. Kärrin vahva osallistuminen myös Karjalan 
Nuorten muuhun toimintaan lisää yhteisöllisyyttä ja edustustehtävät seuran ulkopuolellakin 
lisäävät tunnettavuutta puolin ja toisin erilaisissa asioissa ja tilanteissa. 



Kärrin talousasioita hoiti vuoden 2016 aikana Aila Valkama ja muita asioita Tapio Kenttä koko 
ryhmän tuella ja avustuksella. 

Kärrin ohjelmistossa (harjoitukset ja esitykset) oli vuonna 2016 mm. seuraavat tanssit ja sikermät: 

 ”Päivän kaari” eli luokittelusarja 2015, koreografiat: Antti Savilamp, sävellykset: 
”Kuortaneen menuetti ja polska” (Markku Lepistö), Tuusteppi (trad), Katrillisävelmiä 
Udmurdiasta ja Itä-Karjalasta (trad), Selänvahetus Itä-Karjalasta (trad) 

 Bulxu (säv. Hannu Kella; harj.-mus.esittäjä: Nuorisoseurajärjestön vuosiohjelmat) 

 Emeli -katrilli (kor.:Antti Savilampi, säv.:), 

 Kaakkuri (trad) 

 Kalanpaistamien (trad) 

 Kaksi kuninkaan lasta (kor.:Eero Hietanen ja Antti Savilampi, säv.:trad/Olli Kari) 

 Karjalaisen katrilli (kor.:Antti Savilampi, säv.: Tiina Karjalainen) 

 Katrilli Kintaankylästä (säv. Trad; sov. Rälläkkä; harj.-mus. esittäjä: Rälläkkä) 

 Kuortaneen menuetti (Markku Lepistö) 

 Käytävä (säv. Hannu Kella; sov. Hannu Kella ja Esko Järvelä; harj.-mus. esittäjä: Tsuumi) 

 Lappakatrilli (trad) 

 Polska Lappfjärdistä (kor. Antti Savilampi) 

 Poromiehen polska (kor.:Satu Niiranen,säv.: Jouko Tekoniemi), 

 Ruotsinkatrilli Viitasaarelta (trad), 

 Tyvenessä (mus. Kahilaine, trad) 

 Varri ompi/Udmurtialainen kisa (trad), 

 Yli nietosten (säv.:Timo Hukkanen, kor. Antti Savilampi) 

 Åwallin menuetti (kor.:Antti Savilampi,säv.:K. W. Åwall) 

 

Kärri esiintyi Kansantanssin riemua! -konsertissa. 
 
 



Kansantanssiryhmä Lykky 

Aleksanterin teatteri, keskiviikkoisin 20.30-22.00 
Ohjaajina keväällä Sini Hirvonen ja Teija Markkanen, syksyllä Sini Hirvonen 
Kevätkaudella vierailevat opettajat Jari Haavisto, Riina Hosio ja Hilppa Herd 
Syyskaudella vieraileva opettaja Anu Kokkonen 
21 tanssijaa 

Lykky on aikuisten tanssijoiden kokoonpano, jonka jäsenet ovat pääosin 30-40 -
vuotiaita ja seassa on muutamia nuorempia ja vanhempia jäseniä. Ryhmän 
toiminnan pääpaino on kansantanssista nauttimisessa, keskiviikkoisin treenisalissa ja 
pari kertaa vuodessa kansantanssifestareilla. Vuoden aikana harjoitusten ja 
esiintymisten lisäksi Lykyn tanssijat osallistuivat innokkaasti vastaanottokeskuksissa 
pidettyihin tanssitupiin. 

Osa tanssijoista on harrastanut kansantanssia jo yli 20 vuotta, osa muutaman kuukauden. Lykky 
ottaa koko ajan uusia jäseniä mukaan ja syksyllä 2016 pidimme jälleen avoimen tunnin, jolloin 
Aleksanterin teatterin salissa oli yhteensä yli 40 tanssijaa. Useita uusia Lykkyjä liittyi mukaan pitkin 
vuotta ja ryhmän jäsenmäärä kasvoi. Uusille tanssijoille valmistettiin talkoilla esiintymisasut. 

Vuonna 2016 tanssimme monipuolisesti itäistä ja läntistä tanssiperinnettä, Nuorisoseurojen 
vuosiohjelmistoja, sekä meille tehtyjä tilauskoreografioita.  
Vierailevat opettajat auttoivat meitä eteenpäin seuraavissa taidoissa:  
Riina Hosio 2 x 90 min: tilan- ja kehonhahmotus, kontakti muihin tanssijoihin ja reaktionopeus 
Hilppa Herd 2 x 90 min: karjalainen tanssityyli, päristelyt, ripaskan alkeet 
Jari Haavisto 2 h lauantaina: paripolskavariaatiot, improvisaatio 
Anu Kokkonen 5 x 90 min: kehonhuolto, enkeliskan perusteet, uusi enkeliskakoreografia 

Esiintymiset 2016: 

 8.-9.1. Folklandia-risteily: Koko kylän masurkka, kor. Anna Oja ja Lykkypolkka, kor. Jari 
Haavisto 

 5.2. Kansantanssi flash mob Kampin kauppakeskuksessa: Koiviston polska 

 17.4. Suistamon Perinneseuran kevätkokous Karjala-talolla: Lykkypolkka, kor. Jari Haavisto 
ja Lykkypolska, kor. Sini Hirvonen ja Teija Markkanen 

 8.-12.6. Pispalan Sottiisi, Tampere:  
Lykyn oma esiintyminen Hesselikuppilassa: Lykkypolkka, kor. Jari Haavisto ja Lykkypolska, 
kor. Sini Hirvonen ja Teija Markkanen 
Riemua! -pääjuhla: Itäkarjalainen ohjelma (Itäkarjalainen katrilli, Kazatsok, Kerenski, 
Serberjanotska, Selänvaehus ja Varrii ompi zaijuves) ja Finaali (Koiviston polska ja Sappo) 

 25.8. esiintyminen vantaalaisen palvelutalon asukkaille: Pispalan Sottiisin ohjelma 

                    Lykky Folklandialla tammikuussa 2016. 
 



Viuluklubi 

 Ohjaaja Päivi Hirvonen, musiikin maisteri 
 Viuluklubi kokoontui keväällä neljänä lauantaina klo 11–15 (4 x 45min) 
 Tiloina olivat erilaiset vaihtelevat vuokratilat 
 Osallistujia 10 

Viuluklubin tavoitteena olivat soittamisen ja musisoimisen muodot viuluyhtyeessä. Näin ollen 
Viuluklubin sisältöön kuului myös eri tanssilajien komppien harjoituttaminen sekä stemmasoitto 
ja niiden luominen. Tunneilla soitettiin uusia sekä jo ohjelmistossa pidempään olleita kappaleita. 
Oppiminen tapahtui korvakuulolta. Kevään aikana harjoiteltiin paljon uusia kappaleitta, jotta 
ryhmä saisi uutta soitettavaa heidän keikkaohjelmistoonsa. Töölön viuluklubi esiintyi kesällä 2016 
Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla.  

Ohjaaja Nelli Ikola-Heiska, musiikin maisteri 
Viuluklubi kokoontui syksyllä neljänä lauantaina 10.9., 1.10., 19.11. ja 10.12. klo 11–15 (4 x 45min) 
Punavuoren asukastalo Betaniassa 
Osallistujia 8 

Syyslukukaudella ryhmässä laulettiin, soitettiin ja tuumattiin, opeteltiin uusia melodioita ja 
tutustuttiin viulun monipuoliseen rooliin säestäjänä. Erityisesti perehdyttiin jousen rytmiikkaan, 
”choppailuun” ja melodiaa myötäilevään säestykseen. Ryhmä opetteli muutamia uusia kappaleita 
Suomesta (mm. Valssi Kirkkonummelta, Sormus se kulki itteksensä) ja Amerikasta (mm. 
Glinchmountain Backstep, Lonesome Moonlight Waltz). Uutena tyylinä mukaan tuli bluegrass ja 
sen myötä mehevät viulumelodiat, pariäänet, stemmat, variointi ja sointujen soittaminen viululla. 
Yksi syksyn tärkeimmistä haasteista oli laulun ja viulunsoiton yhdistäminen. Pohdiskelun alla oli 
myös soiton suunta ja sen vaikutus kappaleeseen ja tilanteeseen.  
 

 

Seniorikerho Ikinuoret 

Ikinuoret koostuvat varttuneemmista Karjalan Nuorten jäsenistä. Kerhon jäsenten aktiivisuutta ja 
omatoimisuutta on pidetty yllä yhteisten henkisten ja aineellistenkin tapahtumien kautta. Erilaista 
toimintaa ollut pitkin vuotta ja osanottajia ollut mukana kiitettävästi. Vetäjä oli Tuula Söderlund. 

 25.02.2016 yhdistyksen vuosikokoukseen olivat Ikinuoret saapuneet kiitettävän suurella 
joukolla. 

 16.03.2016 Tauno Rasasen täyttäessä 80 vuotta Ikinuoret kävivät onnittelemassa häntä. 

 23.03.2016 kokoonnuimme Ravintola Lehtovaaraan nauttimaan maukkaasta ruoasta ja 
toistemme seurasta. Mukana 13 Ikinuorta. Lounaan jälkeen kahvittelimme kadun 
vastakkaisella puolella seuran kerhotilassa. 

 29.05.2016 Jollaksen Kesäkodin avajaisissa ja siihen liittyvässä luterilaisen- että 
ortodoksipapin toimittamassa hartaustilaisuudessa olimme joukolla mukana.  

 15.10.2016 Lahden Kaupungin teatterissa esitettyä näytelmää Evakkotytön tarinaa oli 
katsomassa Ikinuoria. 

 23.11.2016 Karjalan Nuorten syyskokouksessa olimme hyvin edustettuina. 

 25.11.2016 Teatteri Vantaalla esitettyä Ulla Tapanisen Lava-ammuntaa olimme myös 
katsomassa runsain joukoin. 

 4.-5.12.2016 Karjalaisten pikkujouluristeilyllä Baltic Queenillä oli runsas osanottajamäärä. 
 
 
 
 



HALLINTO JA TUKITOIMINTA 

Johtokunta 

Johtokuntaan kuului vuonna 2016 puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Puheenjohtaja oli Sini Hirvonen, 
taloudenhoitaja Anu Haapoja, sihteeri Urpu Hurme, varapuheenjohtaja Timo Neuvonen, emäntä Liisa 
Närjänen ja muut jäsenet Marianne Vensu, Jussi Tarkkanen, Teija Markkanen, Tuula Söderlund ja Anniina 
Virtanen. 

Varsinaiset kokoukset 

Vuosikokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kumpaankaan sääntömääräiseen kokoukseen 
johtokunnalle ei ollut esitetty aloitteita eikä johtokunta ollut esittänyt muita asioita. 

Kevätkokous oli 25.2.2016 Munkkivuoren nuorisotalolla. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2015 sekä myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.  

Syyskokous oli 23.11.2016 Munkkivuoren nuorisotalolla. Kokouksessa 
valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Timo Neuvonen. Johtokunnan 
jäsenmääräksi päätettiin kuusi ja valittiin johtokunnan jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Kaksivuotiskaudelle 2017–2018 johtokuntaan 
valittiin Sini Hirvonen, Maiju Kajosaari   Kuluvaa kautta jatkavat Liisa 
Närjänen, Marianne Vensu ja Anniina Virtanen. Teija Markkanen erosi 
kesken kaksivuotiskauden. Seuran toimintasuunnitelma sekä talousarvio 
vuodelle 2017 hyväksyttiin.  
 
Jäsenmaksuksi määrättiin aikuisille 39 € ja lapsille 19 €. Jäsenmaksuissa 
on huomioitava, että ne jäsenet, jotka haluavat olla Karjalan Liiton jäseniä 
yhdistyksemme kautta, maksavat lisäksi 12 € Karjalan Liiton jäsenmaksua 
Karjalan Nuorille, joka tilittää sitten jäsenmaksun erillisellä laskulla 
Karjalan Liitolle. Seuramme on hyväksytty Karjalan Liiton jäseneksi 
syksyllä 2014.     

Puheenjohtajat 2016 ja 2017. 

Toiminnantarkastajat 

Edellisvuoden syyskokous oli valinnut kaksi toiminnantarkastajaa tarkistamaan vuoden 2016 kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen sekä näille varamiehet. Varsinaisia toiminnantarkastajia olivat Eira Palomäki ja Mervi 
Puolanne, sekä varalla Pertti Järvenpää ja Matti Vaarna. 

Viestintä 

Jäsenlehti Kaiku 

Lehti ilmestyi 4 kertaa ja se lähetettiin jokaiseen jäsenperheeseen sekä yhteistyötahoille. Kaiku-lehti tuli 
myös ensimmäistä kertaa luettavaksi sähköisessä muodossa Issuu-julkaisupalvelussa. Julkaisutoimikuntaan 
kuuluivat päätoimittaja Outi Barrionuevo, taittaja Mia Kilpeläinen, Anja Lehtinen, Marja Selänne, Marta 
Turunen, Vesa Kari, Jorma Lehtinen. Lisäksi Sini Hirvonen, Hanna Häyhä ja Auri Aromaa avustivat lasten 
tapahtumien juttujen teossa. Kaiku-team toimi myös opintokerhona vetäjänään päätoimittaja Outi 
Barrionuevo. 



Muu tiedotus, markkinointi, verkkosivut ja sosiaalinen media 

Pääasiallinen tiedotusmuoto johtokunnassa, harrastusryhmissä ja kaikille jäsenille on sähköposti.  
Harrastusryhmistä tehtiin Nuorisoseurojen tarjoamaan pohjaan tulostettavia mainoksia, joita jaettiin eri 
puolilla Helsinkiä kirjastojen, kauppojen ja koulujen seinille. 
 
Karjalan Nuorten verkkosivut toimivat osoitteessa www.karjalannuoret.fi. Sivut pidetiin ajan tasalla ja 
niiden hakukoneoptimointia ja skaalautuvuutta mobiilikäyttäjille parannettiin vuonna 2016. 
 

 
Kuvakaappaus yhdistyksen sivuilta www.karjalannuoret.fi 
 
Karjalan Nuorilla on Facebook-sivu www.facebook.com/karjalannuoret, jolla on lähes 300 tykkääjää. Sivua 
päivitettiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Facebookissa myös markkinoitiin yhdistyksen toimintaa 
esimerkiksi kaupunginosaryhmissä. 

 
Kuvakaappaus Facebook-sivulta www.facebook.com/karjalannuoret 
 

http://www.karjalannuoret.fi/
http://www.facebook.com/karjalannuoret


Henkilöstö 

Seuraavat tuntiopettajat toimivat päävastuullisina opettajina Karjalan Nuorten harrastusryhmissä:  
Hanna Häyhä, Laura Ikonen, Petra Haapio, Antti Savilampi, Riina Hosio, Päivi Hirvonen, Mirva Soininen, Nelli 
Ikola-Heiska, Sini Hirvonen, Teija Markkanen, Salla Korja-Paloniemi, Anniina Virtanen, Linnea Tuori ja Jenna 
Hölttä.  Lasten opetus on järjestetty ostopalveluna Stadin Nuoriseurojen kautta, joka on ko. henkilöiden 
kohdalla varsinainen palkanmaksaja. Apuohjaajina toimivat ilman palkkaa Maiju Partanen, Auri Aromaa ja 
Wilma Ilves. Karjalan Nuoret hoitaa aikuisryhmien opettajien palkanmaksun.  Tuntiopettajien lisäksi 
yhdistyksellä ei ollut muita työntekijöitä.  

Talous 

Varainhankintaa toteutettiin keräämällä kurssimaksuja ja jäsenmaksuja. Yhdistyksen tapahtumien 
yhteydessä pidettiin kirpputoria. Ryhmät saivat jonkin verran esiintymispalkkioita ja matkakorvauksia. 
Avustuksia on saatu seuraavilta tahoilta: Aune ja Allan Tolvasen säätiö, Eteläkarjalaisen Nuorisoseuratyön 
tukisäätiö, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Aluehallintovirasto. 
 
Seuran taloudenhoitaja oli Anu Haapoja. Kirjanpidon hoiti Heikki Oksama. 
 
Toimintavuoden 2016 tulos osoittaa 6363,49 € euron yliäämää. 
 

 

Liitteet 

Liite 1. Tuloslaskelma ja tase 

Liite 2. Harrastusryhmien mainokset 

Liite 3. Illuusion käsiohjelma  

Liite 4. Riemukimaran käsiohjelma 

Liite 5. Helsingin Sanomat 9.6.2016: Kansantanssijat suuntaavat nyt Tampereelle – seurasimme yhden 
ryhmän humppaavaa lähtöä Helsingistä

 


