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TOIMINTAKERTOMUS 2021
YLEISTÄ
Kansantanssinuorten Liitto (KTNL) oli valtakunnallinen perinteiseen kansantanssiin
keskittynyt lasten ja nuorten järjestö, joka perustettiin vuonna 1982 ja joka purettiin ja
fuusioitiin Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n kanssa vuoden 2021 päätteksi.
Järjestön tarkoituksena oli suomalaisiin kansantansseihin, perinneleikkeihin,
kansanmusiikkiin, kansallispukuihin ja kansan tapoihin liittyvien perinteiden
säilyttäminen, tunnetuksi tekeminen ja soveltaminen varhaisnuorten toimintaan.
Järjestöllä oli keskeinen rooli pohjoismaisen Nordlek-järjestön toiminnassa ja
tapahtumissa. Toiminnan avainalueita olivat koulutus, tiedotus- ja julkaisutoiminta,
kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö sekä tallennustoiminta.
Vuosi 2020 haastoi koko kulttuurialaa ja järjestön olemassaoloa ennennäkemättömällä tavalla. Kaikki suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet siirrettiin tai peruutettiin,
mikä johti järjestön toiminnallisten vaikeuksien lisäksi myös taloudellisiin vaikeuksiin.
Tuolloin tehtiin päätös hupenevien resurssien tehokkaammasta hyödyntämisestä ja
yhdistymisestä sisarjärjestön Suomalaisen Kansantanssin Ystävien (SKY) kanssa.
Vuosi 2021 merkitsi tiivistä yhteistyötä SKY:n kanssa tulevaa fuusiota valmistellessa
ja uuden, yhdistetyn järjestön toimintaa ja suuntalinjoja rakentaessa. Järjestöjen
hallitukset kokoontuivat säännöllisesti yhteen ja syyskuussa järjestettiin yhteinen
Järjestöjen tulevaisuus -seminaari, jossa rakennettiin strategiaa ja suunniteltiin
tulevan toiminnan painopistealueita.
Hallitus
Hallitus valittiin vaalikokouksessa marraskuussa 2020 ja se aloitti toimintansa
vuoden 2021 alusta.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja
Sanna Laakso
Varapuheenjohtaja
Erja Askolin
Sihteeri
Annuli Perheentupa (toimistonhoitaja)
Muut jäsenet
Marja Laaksonen, Erkki Lehtimäki, Satu-Kaisa
Nahkola, Pia Pyykkinen ja Merita Virtanen
Edustukset toimikunnissa ja yhteistyöelimissä:
Kansantanssinuorten Liiton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien yhteiset
toimikunnat
- Koulutus- ja tapahtumatoimikunta
Merita Virtanen
- SKY:n 120-vuotisjuhlatoimikunta
Erkki Lehtimäki
- Viestintätoimikunta
Pia Pyykkinen
- Järjestöjen tulevaisuus -työryhmä
Sanna Laakso, Erja Askolin
Ulkopuoliset edustukset ja luottamustoimet:
KEK:n kansantanssitoimikunta
Satu Kaisa Nahkola
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Nordlek-neuvosto
Nordlek Kansantanssi- ja kulttuuritoimikunta
Nordlek Lapsi- ja nuorisotoimikunta
Barnlek-työryhmä
Folklandian vastuuhenkilö
Muut
Kirjanpitäjä
Tilintarkastaja
Varatilintarkastaja
Toiminnantarkastaja
Varatoiminnantarkastaja
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Erja Askolin
Erkki Lehtimäki
Erja Askolin
Erja Askolin
Erkki Lehtimäki

Seija Ulenius
Tiitta Lindström, HT
Tom Lindblom, HT
Helena Seppänen
Marja Nick

Keskustoimisto
Järjestön toimisto sijaitsee Suomalaisen Kansantanssin Ystävien kanssa yhteisissä
tiloissa Helsingin Töölössä, osoitteessa Döbelninkatu 5 B 21, 00260. Kesäkuussa
2021 alkaneen linjasaneerauksen vuoksi toimisto muutti väistötilaan Töölönkatu 1 E
5, 00100 Helsinki.
SKY:n osa-aikainen toimistonhoitaja toimii myös KTNL:n toimistonhoitajana.

KOKOUKSET
Järjestön sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.3. järjestön toimistolla
muutaman henkilön kokoontuessa paikan päällä, mutta pääasiassa etäyhteyksin.
Vaalikokous toteutettiin 27.11. Hyvinkäällä samoin; paikan päällä muutamia
henkilöitä, mutta suurin osa osallistui etäyhteyksin.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa etäkokouksiin, joista kolme ensimmäistä
keskenään ja 11 seuraavaa yhdessä SKY:n hallituksen kanssa. Lisäksi syyskuussa
järjestettiin molempien järjestöjen hallitusten yhteinen Järjestöjen tulevaisuus seminaari, jossa luotiin strategia ja yhteiset suuntaviivat fuusion myötä yhdistyvälle
tulevalle toiminnalle.

TOIMINTA
Koulutus ja tilaisuudet
Koronapandemian vuoksi koulutustilaisuuksia jouduttiin peruuttamaan ja siirtämään
tulevaisuuteen jo toisena peräkkäisenä vuonna. Kansantanssikurssien järjestäminen
ei ole mahdollista turvaetäisyyksin tai etäyhteyksin. Vain etäyhteyksin järjestetty
järjestöinfotilaisuus, jossa esiteltiin uudistuneen tanhumerkin suoritusvaatimukset,
Järjestöjen tulevaisuus -seminaari, johon saattoi osallistua myös etäyhteyksin sekä
SKY:n 120-vuotisjuhliin liittynyt kävelyluento Hietaniemen hautausmaalla saatettiin
järjestää ilman turvaetäisyyksien rikkomista.
12.5. Järjestöinfo
Etäyhteyksin
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Vetäjät Pia Pyykkinen ja Erja Askolin
Kesto 2 oppituntia
4.9. Järjestöjen tulevaisuus -seminaari
Paikka Tavolan yhteistupa, Tavolantie 657, 09430 Nummi-Pusula
Vetäjät Pia Pyykkinen ja Sanna Laakso
Kesto 5 oppituntia
8.10. Kävelyluento järjestäytyneen kansantanssin alkuhistoriasta ja siihen
vaikuttaneista henkilöistä
Paikka Hietaniemen hautausmaa, Hietaniemenkatu 20, 00100 Helsinki
Vetäjä Teemu Perheentupa
Kesto 2 oppituntia
Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö
20.2. FOLKFORUM -seminaari
Etäyhteyksin järjestetyn kansantanssi- ja musiikkialan järjestöjä yhdistävän
seminaarin teemana oli vuoden teema ”Pohjoisilla poluilla”.
8.5. NORDLEK -kokoukset
Nordlekin hallituksen, kansantanssi- ja kulttuuritoimikunnan, lapsi- ja
nuorisotoimikunnan sekä musiikkitoimikunnan kokoukset järjestettiin etäyhteyksin.
Erja Askolin on merkittävässä roolissa nordlek-toiminnassa, etenkin lapsille ja
nuorille suunnattujen Barnlek-tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus
Kansantanssialan toimijoiden yhteistyöelimenä toimii Kansanmusiikin ja
Kansantanssin Edistämiskeskuksen kansantanssitoimikunta. KTNL:n edustajana
toimikunnassa on Erkki Lehtimäki.

TALOUS
Pandemian aiheuttama toinen peräkkäinen poikkeusvuosi näkyi toiminnan lisäksi
myös järjestön taloudessa. Tapahtumien siirrot ja peruutukset aiheuttivat talouteen
isoja haasteita. Toisaalta pienempiä puroja pystyttiin säästämään esimerkiksi
matkakulujen muodossa, kun kotimaisten kokousten lisäksi myös pohjoismaiset
tapaamiset järjestettiin etäyhteyksien avulla. Myös hankintoja on tehty harkiten ja
vain välttämättömyyksiin keskittyen. Toimistoon liittyvät kiinteät kulut sekä
toimistonhoitajan palkkakustannukset on jaettu samoissa tiloissa toimivan
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n kanssa.
Järjestön ja toiminnan kehittämistä ovat jo useamman vuoden ajan haastaneet
toimiston ja vapaaehtoistoiminnan vähäiset henkilöresurssit sekä tiukentunut
taloudellinen tilanne.Siksi parannusta tilanteeseen on haettu tiivistämällä yhteistyötä
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien kanssa. Kesäkuussa 2021 järjestöjen
toimistolla alkoi linjasaneeraus, jonka alta piti pakata ja muuttaa väistötiloihin. Siitä
aiheutui lisäkustannuksia jo ennestään heikon taloustilanteen kanssa kamppaileville
järjestöille.
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Suomalaisen Kansantanssin ystävät ry
hallitus
Helsingissä

Juha-Matti Aronen, puheenjohtaja

Annuli Perheentupa, sihteeri

