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Toimintasuunnitelma 2021
Toimintaidea ja tavoitteet
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry (SKY) on maan ainoa suomenkielinen kansantanssiin
keskittynyt aikuisten kattojärjestö. Järjestön tehtävänä on suomalaisen kansantanssin harrastuksen
ja tunnettuuden edistäminen sekä kotimaassa että sen ulkopuolella. Tavoitteena on saada
mahdollisimman moni suomalainen mukaan sosiaaliseen ja osallistavaan harrastukseen peruskunnon ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi, tapahtuipa se sitten järjestön omissa jäsenyhdistyksissä tai
muualla. Toiminta on monipuolista, kaikille avointa ja ennakkoluulotonta.

Yleistä
Vuonna 2021 SKY täyttää 120 vuotta. Juhlavuosi näkyy toiminnassa eri tavoin, ja se huipentuu
lokakuussa pidettävään 120-vuotisjuhlaan.
SKY ja Kansantanssinuorten Liitto (KTNL) ovat päättäneet yhdistyä yhdeksi järjestöksi vuoden 2022
alusta. Fuusiota valmistellaan molempien järjestöjen yhteisin ponnistuksin. Vuoden 2021 aikana luodaan yhteiset suuntaviivat, strategia ja laaditaan yhdistymiselle käytännön askelmerkit.
Kansanmusiikin- ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen teema vuodelle 2021 on ”Pohjoisilla poluilla”.
Teema liittyy pohjoismaiseen yhteistyöhön Ja Nordlek-liiton 100-vuotisjuhlaan. Tampereella vietetään 20.-25.7. yhteispohjoismaista NORDLEK 2021 –tapahtumaa, joka toimii samalla järjestön kesäjuhlana.
Covid19-pandemia luo epävarmuutta tulevasta, joten toiminnan suunnittelu on siltä osin hankalaa.
Koulutuksia ja tapahtumia suunnitellessa pitää pandemia ottaa huomioon pohtimalla jo etukäteen
vaihtoehtoisia toimintamalleja ja ratkaisuja.
Vuoden alussa järjestön toimistolla alkaa linjasaneeraus, jonka alta muutetaan korvaaviin tiloihin.
Saneeraus ja muutto väliaikaisiin tiloihin vaativat runsaasti ylimääräisiä resursseja vuoden aikana.

Tärkeimmät resurssit
Keskustoimisto ja toimitilat keskeisellä paikalla
Innostavat toimintaedellytykset
Vapaaehtoistoimijat
Kansantanssin positiivinen brändi
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

120-vuotisjuhlinta

Vuoden aikana

Juhlavuoden ja historian huomioiminen kaikessa toiminnassa
120-vuotisjuhla

8.10.
KTNL:n kanssa yhdistymisen
valmistelu

Vuoden aikana

Nuorten ja lasten toiminnan nivominen osaksi järjestön toimintaa omaksi
painopistealueekseen
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Toteutetaan toiminnassa teemaa
”Pohjoisilla poluilla”

Vuoden aikana

Tiedotus, kurssit, NORDLEK 2021

Osallistutaan aineettoman
kulttuuriperinnön tallennukseen

Vuoden aikana

Osallistutaan Museoviraston koordinoimaan kansantanssin perintörinkiin.
Tuotetaan aineettoman kulttuuriperinnön wikiin aineistoa.

Purpuri-projekti: purpurien
tunnettuuden lisääminen

Jatkuva

Purpuri-kurssien järjestäminen eri
puolilla Suomea
Rahoituksen hakeminen
Purpuri-materiaalin levittäminen

Kotimainen yhteistyö

Jatkuva

Tehdään yhteistyötä muiden alan
järjestöjen sekä Suomen vähemmistöryhmien kanssa kaiken suomalaisen
perinnetanssin esilletuomiseksi.

NORDLEK 2021

Heinäkuu

Osallistuminen yhteispohjoismaisen
tapahtuman valmisteluun ja järjestämiseen.

Koulutus- ja tapahtumatoiminta
Lyhyesti
Tärkein kansantanssityö tapahtuu jäsenyhdistysten arjessa. SKY tekee yhteistyötä kaikkien alan
toimijoiden kanssa taatakseen parhaat mahdolliset edellytykset kansantanssin harrastamiseen.

Tärkeimmät resurssit
Osaavat ohjaajat
- riittävästi koulutusta
- ajantasaista materiaalia saatavilla
- vertaistuki vahvaa
Kannustava ilmapiiri
Tavoite

Aikataulu

Monipuolinen kurssitarjonta

Vuoden aikana

Toimenpiteet
•
•
•

Nordlek 2021 –kurssit
Karjalaiset tanssit
Purpurikurssit

Osallistutaan ohjaajakoulutuksen
järjestämiseen yhteistyössä alan
järjestöjen kanssa.
Huomioidaan pandemiatilanne
vaihtoehtoina fyysistä läsnäoloa
vaativille kursseille.
Kuunnellaan jäsenyhdistysten
toiveita kurssien suhteen.
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120-vuotisjuhla

Vuoden alussa
8.10.

Perustetaan juhlatoimikunta
Järjestetään juhla Helsingissä

Opintokeskus Siviksen palveluiden käytön
tehostaminen

Jatkuva

Opastetaan jäsenistöä

Jäsenyhdistysten ohjaajien tukeminen

Syksy

Järjestetään ohjaajien vertaistukipäivät eli Kökkä-tapahtuma.

Yhteenkuuluvuuden luominen
Heinäkuu
kansantanssijoiden välillä järjestörajojen yli

NORDLEK 2021

Kansantanssin kehittäminen liikuntana

Kannustetaan jäsenyhdistyksiä
hyödyntämään Liikkuva aikuinen
–ohjelmaa

Vuoden aikana

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Lyhyesti
SKY julkaisee kansantanssiin liittyvää materiaalia kentän tarpeiden ja järjestön kykyjen mukaan.
Tiedotus on tärkeä osa järjestön toimintaa.

Tärkeimmät resurssit
Sisäinen tiedonkulku
Tiedottamisen verkosto
Tanhuviesti
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Tanhuvakan digitointi

Jatkuva

Haetaan rahoitusta. Mikäli sitä
saadaan, viedään tanssiohjeiden
kokoelma tietokantaan

Tanhuviestin julkaiseminen ja kehittäminen

Jatkuva

Julkaistaan Tanhuviestiä
Rekrytoidaan lisää lehden tekijöitä

Kansantanssimateriaalin saatavuuden
kehittäminen

Jatkuva

Päivitetään verkkosivusto
Tehostetaan tiedotusta julkaisuista
Linkitetään muihin kansantanssisivustoihin ja videoihin

Saatetaan julkaisumateriaalia ajan tasalle

Jatkuva

Kartoitetaan materiaalin päivitystarpeita
Resurssien mukaan päivitetään
materiaalia
Päivitetään julkaisuformaatteja

Karjalainen tanssitupa -julkaisu

Keväällä

Työstetään karjalaisista ja inkeriläisistä tansseista kerätty materiaali kirjaksi
Haetaan avustusta julkaisuun
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Lyhyesti
Yhdistys ylläpitää kansallispukuvuokraamoa, jonka tavoitteena on edistää kansallispukujen käyttöä ja
tunnettuutta. Vuonna 2021 puvusto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan. Puvuston hankinnoissa
painotetaan olemassa olevien pukujen kunnostamista ja täydentämistä, uusia pukuja hankitaan
lahjoituksina tai lahjoitettujen materiaalien pohjalta.

Tärkeimmät resurssit
Vapaaehtoiset puvustorinkiläiset
Pukukokoelma
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Parannetaan pukukokoelman laatua

Jatkuvaa

Järjestetään ompelutalkoita
Täydennetään puuttuvia osia

Parannetaan tiedotusta ja markkinointia

Kevät

Verkkosivujen kohentaminen
Puvuston profiilin nostaminen
sosiaalisessa mediassa

Vahvistetaan yhteistyötä muiden
kansallispukualan toimijoiden kanssa

Jatkuvaa

Verkostoituminen, vierailut,
yhteistyömahdollisuuksien
kartoittaminen
Yhdistyksen edustaja osallistuu
Suomen Kansallispukujen Ystävät ry:n hallitustyöskentelyyn

Tallennustoiminta
Lyhyesti
Tallennustoimikunta tallentaa järjestön toimintaa ja huolehtii arkistosta ja kirjastosta.

Tärkeimmät resurssit
Vapaaehtoiset toimikunnan jäsenet
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Tilaisuuksien ja tapahtumien
tallennus

Vuoden aikana

Videoidaan ja valokuvataan
tapahtumat

Arkiston ja kirjaston hoito

Kevät

Tallennustoimikunnan
kevättapaaminen

Uuden säilytettäväksi saadun
materiaalin luettelointi ja
kirjaaminen

Syksy

Tallennusseminaari
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Lyhyesti
Pelimannitoiminnan tarkoituksena on Pelimannikillan perinteiden mukaisesti mahdollistaa säestys
kansantanssiryhmille kannustamalla ja kouluttamalla pelimanneja tähän.

Tärkeimmät resurssit
Kokeneet pelimannit
Yhteistyö ohjaajien ja ryhmien kanssa
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Elävä säestysmusiikki juhlissa,
koulutustilaisuuksissa ja muissa
järjestön tapahtumissa

Jatkuva

Varmistetaan, että toimikunnalla on riittävästi resursseja

Äänitteiden ja sävelmistöjen
tuottaminen sekä
kansanmusiikin kerääminen,
tutkiminen ja tallentaminen.

Käynnistyy rahoituksen
järjestyttyä

Rahoituksen järjestäminen.
Orkesterin kokoaminen
nauhoitukseen. Purpureiden
äänittäminen.

Pelimannien parempi
tavoitettavuus

Jatkuva

Perustetaan tietokanta, josta
löytyy pelimanneja ja
kansanmuusikoita
paikkakunnittain

Kansainvälinen toiminta
Lyhyesti
Järjestöllä on 21 ulkosuomalaista ja/tai ulkomaalaista kirjeenvaihtojäsentä. Pohjoismaista
yhteistyötä tehdään Nordlek-liitossa, kansainvälistä yhteistyötä mm. CIOFF:n (International Council
of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) ja Europeaden kanssa yhteyksiä hoidetaan
Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen (KEK) kautta.

Tärkeimmät resurssit
Verkostot
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Nordlek-yhteistyö

Jatkuva

Osallistuminen Tampereen
Nordlek 2021-tapahtuman
valmisteluun
Osallistuminen Nordlek-asioista
vastaavan toimikunnan
työskentelyyn

Tietoa kansantanssista tarjolla
ulkosuomalaisille ja

Jatkuva

Verkkosivuille lisää tietoa
englanniksi
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ulkomaalaisille
kansantanssijoille

Talous
Lyhyesti
Järjestön toiminnan kannalta välttämätön rahoitus perustuu opetusministeriön ja muiden tahojen
avustukseen, pukuvuokrauksen tuottoihin, jäsenmaksuihin, osallistumismaksuihin ja
aineistomyyntiin.
Toiminnan jatkumisen kannalta avustukset ovat välttämättömiä. Sekä keskusjärjestön että
jäsenyhdistysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet jatkuvasti pienenevien avustusten ja
nousevien kustannusten takia. Lisähaastetta tuo keskustoimiston remontti ja muutto korvaaviin
tiloihin.

Tärkeimmät resurssit
Puvusto
Myyntituotteet
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Myynti

Jatkuva

Kehitetään myyntiä ja lisätään
tuotevalikoimaa
kehitetään 120-vuotisjuhlatuotteita

Kohdeavustukset

Vuoden aikana

Haetaan projektiluontoiselle
toiminnalle kohdeavustuksia

