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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Vuonna 2021 keskeinen painopiste järjestön toiminnassa on pohjoismainen yhteistyö Kansanmusiikin ja
Kansantanssin Edistämiskeskuksen teeman ”Pohjoisilla poluilla” mukaisesti. BARNLEK 2020 -tapahtuman
siirryttyä eteenpäin, pohjoismainen yhteistyö keskittyy NORDLEK 2021 -festivaalin järjestelyihin ja
toteutukseen. Poikkeustilanteesta johtuen lapsille ja nuorille järjestetään NORDLEK:issa omaa ohjelmaa
sekä kolmipäiväinen NORDENS BARN -kurssi. Festivaalin yhteydessä järjestetään myös historiallisten
tanssien kurssi sekä nuorten leiri. Leirin tavoitteena on edistää nuorten aktiivisuutta ja lisätä pohjoismaista
perinnetuntemusta.
Vuoden 2020 aikana Kansantanssinuorten Liiton (KTNL) ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien (SKY)
yhteinen työryhmä teki suunnitelman järjestöjen tulevaisuudesta. Tulevaisuustyöryhmä kartoitti järjestöjen
nykytilan haasteita ja teki ehdotuksen järjestöjen yhteensulautumisesta. Yhdistymisellä tavoitellaan
resurssien tehokkaampaa käyttöä purkamalla päällekkäisiä toimintoja henkilöresurssien, hallinnon ja
talouden osalta. Yhdistymismahdollisuuksia selvitellään ja valmistellaan edelleen. Varsinainen yhdistyminen
tulisi tapahtumaan aikaisintaan vuoden 2022 alusta.

Strategiset painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2021
Kansantanssinuorten Liitto on kattojärjestö, jonka jäseniä ovat paikalliset kansantanssiyhdistykset ympäri
Suomen. Yhteistyö Suomalaisen Kansantanssin Ystävien kanssa tiivistyy entisestään järjestöjen
yhdistymisen suunnittelun ja mahdollisen toteutuksen myötä.
Jatkossakin yhteisen järjestön tarkoituksena on kulttuurisen harrastustoiminnan avulla suomalaisiin
kansantansseihin, -leikkeihin, -musiikkiin sekä kansallispukuihin liittyvien perinteiden ylläpitäminen,
tallentaminen ja tunnetuksi tekeminen kaikille ikäryhmille. Järjestö edistää pohjoismaista ja kansainvälistä
yhteistyötä. Toiminnalla luodaan ylisukupolvista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Järjestön tarkoituksena ei
ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Järjestö on
poliittisesti sitoutumaton.
KTNL:n arvoja ovat suomalaisuus, perinteisyys nykypäivässä, yhdessä tekeminen, jatkuva oppiminen ja
yhdenvertaisuus.
Keskeiset tavoitteet 2021

1. KTNL on keskeinen toimija kansanperinnealan yhteispohjoismaisessa lapsi- ja
nuorisotoiminnassa
Tavoitteet
1) Järjestöllä on aktiivinen ja merkittävä
rooli pohjoismaisessa yhteistyössä sekä
lasten ja nuorten tapahtumien
järjestämisessä.
2) Hallituksen edustaja on jäsenenä
keskeisissä yhteistyöelimissä ja
osallistuu pohjoismaisiin
yhteistyökokouksiin.

Toteutus
KTNL osallistuu pohjoismaisten tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen sekä tiedottaa
niistä jäsenjärjestöilleen.
- 18.-20.7.2021 NORDLEK toimikuntien ja
hallituksen kokoukset
- 20.-25.7.2021 NORDLEK 2021, Suomi
järjestelyt koko vuoden ajan
- 17.-20.7.2021 Nuorten leiri
- 21.-23.7.2021 NORDENS BARN -leiri
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-

22.7.2021 Historialliset tanssit

-

11/2021 NORDLEK liiton kokoukset
07/2023 BARNLEK, Mölnlycke, Ruotsi
suunnittelussa
07/2026 BARNLEK, Suomi,
suunnittelussa
Mukana projektissa ”Nordiskt språkbadoch projekt för inspiration för unga i
Norden”

-

2. KTNL tuottaa kansantanssin ohjaajille ja harrastajille laadukasta ja monipuolista
kurssitarjontaa sekä järjestää lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia
Tavoitteet
1) Kurssisuunnitelma on monipuolinen ja
kurssit pyritään toteuttamaan
suunnitelman mukaisesti ja
huomioimaan tanssiryhmien erilaiset
tarpeet. Tarjotaan koulutusta
esimerkiksi opettajille kansantanssin
lisäämiseksi osana koulujen
liikuntakasvatusta.
2) Tapahtumat suunnitellaan aiheeltaan
kiinnostaviksi ja markkinoidaan
kohderyhmälle. Kiinnitetään huomiota
markkinointiviestintään, jotta kursseille
saadaan riittävästi osallistujia.
Järjestetään vähintään yksi lapsille ja
nuorille suunnattu tapahtuma
vuosittain.

Toteutus
Kurssisuunnitelma:
- 02/2021 NORDLEK -tanssien kurssi
- Tikkuristikurssi
- Pohjoismaiset yhteistanssit kurssi
- Historiallisten tanssien kurssi
- 17.-20.7.2021 NORDLEKin
pohjoismainen nuorten leiri
- 20.7.2021 NORDLEKin avajaiset lapsille
- 21.-23.7.2021 NORDENS BARN -leiri
- 22.7.2021 NORDLEKin päättäjäiset
lapsille

3) Jäsenyhdistysten välinen yhteistyö
nähdään positiivisena mahdollisuutena.
Edistetään yhteistyötä muiden alan
järjestöjen kanssa.

3. Talouden ja toiminnan tasapainottaminen poikkeusvuoden jälkeen
Tavoitteet
1) KTNL:n ja SKY:n mahdollinen
yhdistyminen
2) Resurssien tehokkaampi
hyödyntäminen

Toteutus
- Suunnitellaan ja toteutetaan käytännön
toimia siten, että järjestöjen
yhdistyminen vuoden 2022 alusta on
mahdollista
- Puretaan päällekkäisyyksiä talouden ja
hallinnon osalta jo vuoden 2021 aikana
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mahdollisuuksien mukaan
Arvioidaan ja priorisoidaan tekemisiä
henkilöresurssien säästämiseksi

Tapahtumien, tilaisuuksien ja kurssien tavoitteiden toteutumista arvioidaan keräämällä
osallistujapalautetta. Talouden ja toiminnan tasapainottamisen osalta tavoite on saavutettu, mikäli
järjestöjen yhdistymissuunnitelma etenee sovitun aikataulun mukaisesti ja kaikki toiminnan ja hallinnon
osa-alueet on tarkasteltu kattavasti.

Muita tapahtumia
9.1.

FolkForum -seminaari, jonka teemana on ”Pohjoisilla poluilla”

9.1.

Eläköön Folk! -konserttitapahtuma, Tampere

5.8.

Kansallispuvun päivä – Tuuletuspiknik

4.-8.8.

Europeade Klaipeda

Viestintä ja julkaisut
Järjestön viestinnän kulmakiviä ovat sähköiset jäsentiedotteet, järjestön kotisivut, Facebook -sivut,
kansantanssin aikakausilehti Tanhuviesti sekä ohjaajille suunnattu Kökkäkirje.

Huomionosoitukset
Vuoden ohjaaja:
Vuoden ohjaajaksi valitaan lapsi- tai nuorisoryhmän ohjaaja, joka on kannustava, yhteistyökykyinen ja
monipuolinen osaaja, joka tuo ryhmiään KTNL:n tapahtumiin ja siirtää perinteistä suomalaista tanssi- ja
kulttuuriperinnettä eteenpäin. Ehdotuksia Vuoden ohjaajaksi otetaan vastaan jäsenyhdistyksiltä, minkä
pohjalta hallitus tekee valinnan.
Yhteistyökumppaneiden merkkivuodet:
-

Finlands Svenska Folkdansring 90 v. (20.5.2021)
Turun Kansantanssin Ystävät 50 v. (15.5.2021, siirretty lokakuulta 2020)
Suomen nuorisoseurat 140 v.
NORDLEK 100 v. Tampere (20.-25.7.2021)
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 120 v. Helsinki (10/2021)

Yhteistyö
Yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa jatketaan nykyisissä yhteistyöelimissä, mutta myös uusia
yhteistyötapoja ja tilaisuuksia etsitään. Järjestön keskeiset yhteistyökumppanit ovat Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät, Finlands Svenska Folkdansring, Karjalainen Nuorisoliitto sekä Suomen
Nuorisoseurat. Yhteistyönä järjestetään kursseja, koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Järjestöjä yhdistää
kattojärjestö Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) ja sen kansantanssitoimikunta, jossa
jäsenenä on myös muita alan järjestöjä.

Hallinto
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Hallitus kokoontuu kuukausittain puheenjohtajan koollekutsumana. Järjestön edustajiston kokouksia
pidetään kaksi kertaa vuodessa. Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja vaalikokous marraskuussa.

Talous
Hallitus seuraa järjestön taloustilannetta kuukausittaisissa kokouksissaan sekä välitilinpäätösten avulla.
Talouden hoidon perustana on edustajiston vahvistama talousarvio. Toimiston hankinnat sekä tilaisuuksiin
liittyvät hankinnat kilpailutetaan ja etsitään mahdollisimman edullisia vaihtoehtoja. Tuottoja saadaan
julkaisujen myynnistä sekä koulutusten ja tapahtumien osallistujamaksuista. Koulutustoiminnalla ei
kuitenkaan tavoitella taloudellista voittoa, vaan keskeisenä tavoitteena on kurssien toteutuminen riittävällä
suurella osallistujamäärällä.
Järjestöjen yhdistymisen valmistelussa tarkastellaan myös taloutta tehostamisen näkökulmasta ja edetään
päällekkäisten toimintojen purkamisessa mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2021 aikana. Myös nykyisiä
tekemisiä arvioidaan ja priorisoidaan henkilöresurssien tehostamiseksi.

