
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry          TOIMINTASUUNNITELMA 2022                               Sivu 1 / 7 
                    Hallituksen ehdotus 17.11.2021 

Toimintasuunnitelma 2022 
Yleistä 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät on ainoa valtakunnallinen kansantanssin alalla toimiva suomenkielinen 
järjestö, jonka jäseniä ovat paikalliset kansantanssiyhdistykset ympäri Suomen.  
Järjestön tehtävänä on suomalaisen kansantanssin tunnettuuden edistäminen sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti. Tavoitteena on saada kansantanssiharrastuksen pariin lisää harrastajia ja ylläpitää  
kulttuurisen harrastustoiminnan avulla suomalaisiin kansantansseihin, -leikkeihin, -musiikkiin sekä 
kansallispukuihin liittyviä perinteitä kaikille ikäryhmille. Toiminta on kaikille avointa, monipuolista ja tukee 
peruskunnon ja liikuntakyvyn ylläpitämistä. Järjestö ei tavoittele toiminnallaan voittoa ja on poliittisesti 
sitoutumaton. 
Vaikka pandemia käytännössä pysäytti itse kansantanssiharrastuksen, järjestö on onnistunut ylläpitämään 
toimintaa muilta osin ja käynnistämään merkittäviä hankkeita. 
Toimintakauden tärkeimpiä tavoitteita ovat lapsi- ja nuorisotoiminnan integroiminen järjestön toimintaan, 
yhteinen kesäjuhla Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa, muutto takaisin remontoituihin toimitiloihin, 
“Kansallispuku kaikille” -hanke puvuston toimintamahdollisuuksien parantamiseksi, “Tanhuvakka verkkoon” 
-hanke sekä vanhan materiaalin digitointi ja siirto verkkoon. 

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

SKY:n ja KTNL:n yhdistyminen Vuoden 
aikana 

• Integroidaan lapsi- ja nuorisotoiminta 
osaksi järjestön toimintaa 

Tehostetaan järjestön toimiston 
toimintaa 

Vuoden 
aikana 

• Kehitetään prosesseja ja keskitytään 
ydintekemiseen priorisoimalla tehtävät 

• Lisätään vastuuta käytännön tekemisistä 
enemmän hallituksen toimikunnille 

Toteutetaan toiminnassa 
Kansanmusiikin- ja Kansantanssin 
Edistämiskeskuksen vuositeemaa 
Menuetti 

Vuoden 
aikana 

• Järjestetään menuettikurssi 
• Kesäjuhla Hyvinkään Hoijakan 

yhteisohjelmassa tanssitaan Tiukan 
menuetti ja polska 

Osallistutaan aineettoman 
kulttuuriperinnön tallennukseen 

Vuoden 
aikana 

• Osallistutaan Museoviraston 
koordinoimaan kansantanssin 
perintörinkiin. 

• Tuotetaan tarvittaessa aineettoman 
kulttuuriperinnön  wikiin aineistoa. 

Tuotetaan jäsenyhdistyksille kiinnostavia 
tapahtumia 

Vuoden 
aikana 

• Järjestetään kesäjuhla Hyvinkään Hoijakka 
11.-12.6.2022 yhteistyössä Hyvinkään 
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Kansantanssijoiden kanssa 

Osallistutaan kotimaisen yhteistyön 
kehittämiseen muiden alan järjestöjen 
kanssa 

Jatkuva • Osallistutaan aktiivisesti 
yhteistyöhankkeisiin 

• Nimetään järjestön edustaja alan yhteisiin 
organisaatioihin ja työryhmiin  

• Toteutetaan kesäjuhla yhteistyössä 
Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa 

 

Lapsi- ja nuorisotoiminta 
SKY:n sisarjärjestö Kansantanssinuorten Liitto (KTNL) sulautuu SKY:n toimintaan vuoden alusta. KTNL on 
toiminnallaan edistänyt lasten ja nuorten kansantanssiharrastusta ja merkittävin tavoite vuodelle 2022 on 
tämän toiminnan uudelleenorganisointi jatkossa osana SKY:n toimintaa. Jatkossa SKY  tukee 
jäsenyhdistysten lapsi- ja nuorisotyötä sekä toimii uusien harrastajien saamiseksi kansantanssitoiminnan 
piiriin. 

Tärkeimmät resurssit 
Innokkaat, innostavat ja osaavat ohjaajat 
Laadukas koulutusmateriaali 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Integroidaan lapsi- ja nuorisotoiminta 
osaksi järjestön toimintaa 

Kevät  • Perustetaan uusi lapsi- ja 
nuorisotoimikunta 

Järjestetään lapsi- ja nuorisoryhmille omaa 
toimintaa 

Vuoden 
aikana 

• Leiri Sauvon Ahtelassa 25.-29.7. 
• Kannustetaan ryhmiä tanhumerkkien 

suorittamiseen 

Huomioidaan lapset ja nuoret järjestön 
tapahtumissa ja tilaisuuksissa 

Vuoden 
aikana 

• Järjestetään lapsille ja nuorille omaa 
ohjelmaa kesäjuhlille 

• Huomioidaan lapset ja nuoret 
kesäjuhlaohjelmassa  

Lapsi- ja nuorisoryhmien perustaminen Vuoden 
aikana 

• Tarjotaan jäsenyhdistyksille 
asiantuntija-apua 

 

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

Tärkeimmät resurssit 
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Osaavat ohjaajat 
Kannustava ilmapiiri 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Tarjotaan jäsenyhdistysten ohjaajille ja 
tanssijoille monipuolisia 
kehittymismahdollisuuksia 

 
Kevät 
 

Kesä 
 
Syksy 
 
 

Vuoden 
aikana 

Tuotetaan monipuolista kurssitoimintaa: 
• Hoijakka-ohjelmistot 
• Havleik-ohjelmistot 

 
 

• Hoijakan tanssituvat ja työpajat 
 
 

• Barnlek-ohjelmistot 
• Teemakurssit 
• Lasten teemakurssit 

 
 

• Järjestetään kansantanssiohjaajan 
peruskurssi yhteistyössä muiden alan 
järjestöjen kanssa 

• Järjestetään 
tarvittaessa  paikallisyhdistysten kanssa 
purpurikursseja 

Käytetään Opintokeskus Siviksen 
palveluita ja tukimuotoja tehokkaasti  

Jatkuva • Opastetaan ja tiedotetaan jäsenistöä 
Siviksen hyödyntämisestä 

• Käytetään Sivistä aktiivisesti omien 
tilaisuuksien järjestämisessä 

Tuetaan ja kannustetaan 
jäsenyhdistysten ohjaajia tehtävässään 

Vuoden 
aikana 

• Järjestetään ohjaajille vertaistuki- ja 
verkostoitumistapahtumia 

• Huomioidaan ansioitunut ohjaaja 
valitsemalla Vuoden ohjaaja 2022 

Kansantanssin kehittäminen liikuntana  Vuoden 
aikana 

• Järjestetään työikäisille ja vanheneville 
tarkoitettuja kansantanssin pikakursseja 
(Liikkuva aikuinen) 

• Järjestetään työikäisille ja eläkeläisille 
kansantanssin pikakursseja 

 

Julkaisutoiminta ja viestintä 
SKY julkaisee kansantanssiin liittyvää materiaalia kentän tarpeiden ja järjestön resurssien mukaan. Viestintä 
on yhä tärkeämpi osa järjestön toimintaa. Toiminnalla pyritään tekemään järjestö entistä näkyvämmäksi 
kansantanssin kentällä.  
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Tärkeimmät resurssit 
Sisäinen tiedonkulku 
Tiedottamisen verkosto 
Tanhuviesti 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Parannetaan kansantanssin 
saatavuutta tuottamalla Tanhuvakan 
tanssit verkkoon 

Jatkuu kolme 
vuotta 

• Kerätään ja tuotetaan tanssivideoita 
Tanhuvakka verkkoon -kotisivulle, 
www.tanhuvakka.fi 

• Valmistellaan säestysmusiikin ja 
tanssiohjeiden kokoamista tietokantaan 

Julkaistaan Tanhuviesti -lehti verkossa 
säännöllisesti ja kehitetään sen 
sisältöä 

Jatkuva • Julkaistaan 4 numeroa Tanhuviestiä 
• Hankitaan lisää kirjoittajia 
• Katetaan entistä laajempi osa 

Suomalaisesta kansantanssista 
• Tehostetaan markkinointia 

Kehitetään järjestön nettisivuja ja 
huolehditaan tiedon 
ajantasaisuudesta 

Vuoden 
aikana 

• Parannetaan verkkosivustoa  
• Tehostetaan julkaisuaineiston tiedotusta ja 

kohdennettua markkinointia  
• Linkitetään muihin kansantanssisivustoihin 

ja videoihin 
• Lisätään sivustolle vanhempaa materiaalia 

digitoituna ja vapaasti ladattavana 

Kartoitetaan mahdollisuudet 
julkaisujen päivittämiseen  

Vuoden 
aikana 

• Kartoitetaan päivitystarpeet 
• Tehdään suunnitelma aineiston 

päivittämisestä 

Kansallispukutoiminta 
Yhdistys ylläpitää kansallispukuvuokraamoa, jonka tavoitteena on edistää kansallispukujen käyttöä ja 
tunnettuutta. Vuonna 2022 puvusto käynnistää Jenni ja Antti Wihurin rahaston tuella  “Kansallispuku 
kaikille” -hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda puvut yhä enemmän kaiken kansan ulottuville, ylläpitää ja 
kunnostaa  ainutlaatuista pukukokoelmaa sekä kehittää puvuston prosesseja, toimintaa ja viestintää. 
Puvuston hankinnoissa painotetaan olemassa olevien pukujen kunnostamista ja täydentämistä, uusia 
pukuja hankitaan lahjoituksina tai työstetään lahjoitettujen materiaalien pohjalta. 

Tärkeimmät resurssit 
Vapaaehtoiset puvustorinkiläiset 
Pukukokoelma 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Pukukokoelman laadun Jatkuvaa • Järjestetään ompelutalkoita 
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parantaminen • Täydennetään puuttuvia osia 

Tiedotusta ja markkinointia 
kehittäminen 

Kevät • Verkkosivujen kohentaminen 
• Puvuston profiilin nostaminen sosiaalisessa mediassa 

Prosessien kehittäminen 
 

• Luodaan tietojärjestelmä, jonka kautta voidaan 
hallinnoida pukujen kokoon ja osiin liittyviä tietoja, 
hallita varauksia ja puvuston kalenteria. 

• Uudistetaan puvuston ohjeet ja lomakkeet.  
• Puvustolle hankitaan tietokone 

Kalusteiden ja tilojen 
uusiminen 

 

• kalustus uudistetaan tarkoituksenmukaisemmaksi 
• hankitaan kalustoa pukujen kunnostamiseen 

Yhteistyön vahvistaminen 
muiden kansallispukualan 
toimijoiden kanssa 

Jatkuvaa • Verkostoituminen, vierailut, 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen 

• Järjestö osallistuu Suomen Kansallispukujen Ystävät 
ry:n hallitustyöskentelyyn 

Tallennustoiminta 
Tallennustoimikunta tallentaa järjestön toimintaa sekä vastaa järjestön arkistosta ja kirjastosta. 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät on 120 vuotisen toiminnan aikana monipuolisesti kerännyt ja 
tallentanut kansantanssitoimintaa. Yhdistyksen toiminnan alkuvuosina jäsenet ovat tehneet keräysmatkoja 
ja haastatelleet ihmisiä eri puolilla Suomea. Näistä on kirjoitettu kansantanssitoiminnalle oppaita.  
Yhdistyksen arkistoon on kertynyt monipuolisesti kansantanssin harrastustoimintaan liittyvää materiaalia. 
Yhdistyksen tallennustoimikunnan työ on luettelointia, aakkostamista, litterointia, äänitteiden kuuntelua ja 
videoiden katselua. Otamme jatkuvasti vastaan lahjoituksina aktiivitoimijoilta ja muilta materiaalia 
kansantanssitoiminnasta. 
 

Tärkeimmät resurssit 
Vapaaehtoiset toimikunnan jäsenet 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Tallennetaan järjestön keskeiset tilaisuudet ja 
tapahtumat  

Vuoden 
aikana 

• Videoidaan ja valokuvataan 
järjestön tapahtumat 

Arkiston ja kirjaston hoito kevät • Kirjaston ja arkiston järjestäminen 
remontin jälkeen 

Täydennetään järjestön arkistoja Syksy • Uuden säilytettäväksi saadun 
materiaalin luettelointi ja 
kirjaaminen  

• Tallennusseminaari 



Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry          TOIMINTASUUNNITELMA 2022                               Sivu 6 / 7 
                    Hallituksen ehdotus 17.11.2021 

Tanhuperinne näkyväksi -hanke 

Hankkeen tavoitteena on tanhutallennusten 
nykyaikaistaminen, saaminen harrastajien ja 
tutkijoiden käyttöön sekä tallennusyhteistyön 
kehittäminen alan muiden järjestöjen kanssa. 

koko vuosi • Haetaan rahoitusta 
• Tallenteiden digitointiin palkataan 

projektityöntekijä, jonka 
palkkaukseen haetaan avustusta 

 

Hanke oman järjestön veteraanien tietojen ja 
muistojen tallentamisesta.  

jatkuva • Käynnistetty 2021 120-
vuotisjuhlissa 

• Kehitetään systemaattisemmaksi 

 

Pelimannitoiminta 
Pelimannitoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa säestys järjestön kursseilla, tapahtumissa ja juhlissa. 
Järjestö näkee harrastajapelimannitoiminnan tarpeellisena toimintansa kannalta ja etsii uusia tapoja 
kannustaa ja mahdollistaa kansantanssin säestämisen oppimiseen ja harrastamiseen. 

Tärkeimmät resurssit 
Kokeneet pelimannit 
Yhteistyö ohjaajien ja ryhmien kanssa 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Elävä säestysmusiikki juhlissa, 
koulutustilaisuuksissa ja muissa järjestön 
tapahtumissa 

Jatkuva Nimetään pelimannitoiminnalle vastuuhenkilö 
Järjestetään matalan kynnyksen soittotupia 
tanssisäestyksen harjoittelemiseksi  

Pelimannien parempi tavoitettavuus Jatkuva Täydennetään tietokantaa, josta löytyy 
pelimanneja ja kansanmuusikoita 
paikkakunnittain 

Kansainvälinen toiminta 
Järjestöllä on 20 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 hoidetaan Kansanmusiikin ja kansantanssin 
edistämiskeskuksen (KEK) kautta. 

Tärkeimmät resurssit 
Verkostot 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Nordlek-yhteistyö Jatkuva • Osallistuminen Nordlek-liiton ja 
yhteispohjoismaisten toimikuntien 
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kokouksiin 
• Osallistuminen kansallisen Nordlek-asioista 

vastaavan toimikunnan toiminnan 
järjestämiseen 

Europeade Jatkuva • Kannustetaan jäsenyhdistyksiä 
osallistumaan Europeade tapahtumiin 

• Ollaan aktiivisesti mukana kansallisen tason 
järjestelytoimissa  

Tarjotaan tietoa kansantanssista myös 
ulkosuomalaisille ja ulkomaalaisille 
kansantanssijoille  

Jatkuva • Lisätään verkkosivuille tietoa englanniksi 
 
 

Talous 
Järjestön toiminnan kannalta välttämätön rahoitus perustuu opetusministeriön ja muiden tahojen 
avustuksiin. Oma varainhankinta perustuu 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. 
Myös pitkittynyt pandemiatilanne on haastanut järjestön toimintaedellytyksiä ja näkyy edelleen heikkona 
taloustilanteena.  

Tärkeimmät resurssit 
Puvusto 
Myyntituotteet 
 
Tavoite Aikataulu Toimenpiteet 

Kehitetään omaa varainhankintaa Jatkuva • Lisätään julkaisujen myyntiä markkinointia 
tehostamalla ja etsimällä uusia kohderyhmiä 

• Markkinoidaan ala-asteen kouluille, lukioille ja 
kirjastoille sopivaa materiaalia  

Hyödynnetään 
avustusmahdollisuuksia 
monipuolisesti 

Vuoden 
aikana 

Hankerahoituksen hakeminen: 

• Lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen 
• Tanhuviesti kulttuurilehtenä 
• SKY:n kulttuuriperintö 
• Tanhuvakka verkkoon 
• Liikkuva aikuinen 
• Tanhuperinne näkyväksi 
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