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Toimintasuunnitelma 2023
Yleistä
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry (SKY) on valtakunnallinen kansantanssiin keskittyvä suomenkielinen
järjestö, ja sen jäseniä ovat paikalliset kansantanssiyhdistykset ympäri Suomen.
Järjestön tehtävänä on suomalaisen kansantanssin edistäminen. Tavoitteena on saada kansantanssin pariin
lisää harrastajia ja ylläpitää kulttuurisen harrastustoiminnan avulla suomalaisiin kansantansseihin,
-leikkeihin, -musiikkiin sekä kansallispukuihin liittyviä perinteitä. Toiminta on kaikille avointa, monipuolista ja
tukee peruskunnon ja liikuntakyvyn ylläpitämistä. Järjestö ei tavoittele toiminnallaan voittoa ja on
poliittisesti sitoutumaton.
Harrastustoiminnan tukemisen lisäksi SKY toteuttaa suuria valtakunnallisia kulttuurihankkeita. Tällä hetkellä
ovat käynnissä Kansallispuku kaikille (valtakunnallisen kansallispukupuvuston saavutettavuus), Tanhuvakka
verkkoon (kansantanssin perusteos tanssittuina videoversioina), Tanhuperinne näkyväksi (SKY:n arkiston
digitointi tutkimus- ja opetuskäyttöön), Vauhtia! (lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen) ja kansantanssimusiikkien siirto cd-levyiltä suoratoistopalveluun.
Kansanmusiikin ja Kansantanssin vuositeema vuodelle 2023 “Arkistojen äärellä” on SKY:n ominta alaa.
Suurin osa suomalaisten kansantanssien arkistotallenteista on syntynyt järjestön 120-vuotisessa toiminnassa. Meneillään oleva Tanhuvakka verkkoon -hanke luo uusia videotallenteita ja Tanhuperinne näkyväksi
-hanke tuo SKY:n arkiston kaikkien saataville. Sieltä löytyvää 1900-luvun kansantanssitoiminnan taltiointia
voi edelleen hyödyntää toiminnassa. Ensi vuoden koulutuksessa ja sosiaalisen median näkyvyydessä
huomioidaan vielä julkaisemattomat arkistojen kansantanssitallenteet.
Taiteella ja kulttuurilla, myös kansantanssilla, on hyviä terveysvaikutuksia. SKY luo mahdollisuuksia kuntoilla
ja harrastaa omaan perintöön liittyvää kulttuuria matalalla kynnyksellä.

Tärkeimmät resurssit
Uudistetut toimitilat keskeisellä paikalla
Kansanperinteen positiivinen brändi
Aktivoituva hankerahoitus
Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen

Vuoden
aikana

●

Vauhtia! -hanke, jolle haettu rahoitusta

Uudistettujen toimitilojen hyödyntäminen ja toimiston toiminnan tehostaminen

Vuoden
aikana

●

Keskitytään ydintekemiseen priorisoimalla
tehtävät
Toimitilat (toimisto, puvusto, kirjasto ja
arkisto) tehokkaaseen käyttöön ja avoimiksi
yleisölle
Lisätään vastuuta käytännön tekemisistä
enemmän hallituksen toimikunnille

●

●
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Toteutetaan toiminnassa
Kansanmusiikin- ja Kansantanssin
Edistämiskeskuksen vuositeemaa
Arkistojen äärellä

Vuoden
aikana

●

Tuotetaan jäsenyhdistyksille kiinnostavia
tapahtumia

Vuoden
aikana

●

●
●
●

●

Osallistutaan kotimaisen yhteistyön
kehittämiseen muiden alan järjestöjen
kanssa

Jatkuva

●
●
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Tanhuperinne näkyväksi -hanke, jolle on
haettu rahoitusta
Arkistotanssien kurssi
Somessa esitellään tansseja arkistoista
Tanhuvakka verkkoon -hanke
Järjestetään matka Baltica-festivaaleille
Tallinnaan 1. - 4.6.
Karjalaisen kulttuurin tapahtuma Oodissa
KN:n kanssa yhteistyössä kesäkuussa
Osallistutaan aktiivisesti
yhteistyöhankkeisiin
Nimetään järjestön edustaja alan yhteisiin
organisaatioihin ja työryhmiin

Lapsi- ja nuorisotoiminta
Vuoden 2022 alusta lapsi-ja nuorisotoiminta tuli osaksi SKY:n toimintaa, jolloin perustettiin lapsi- ja
nuorisotoimikunta. SKY:n tukee jäsenyhdistysten lapsi- ja nuorisotyötä sekä toimia uusien harrastajien
saamiseksi kansantanssitoiminnan piiriin. Vauhtia! -hanke lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittämiseksi ja
ylisukupolvisen yhdessä tekemisen edistämiseksi on käynnistymässä.
BARNLEK 2023 -tapahtuma Ruotsin Lerumissa on vuoden päätapahtuma.

Tärkeimmät resurssit
Innokkaat, innostavat ja osaavat ohjaajat
Laadukas koulutusmateriaali
Tavoite

Aikataulu

Organisoidaan lapsi- ja nuorisotoimintaa Kevät

Toimenpiteet
●
●

Vahvistetaan lapsi- ja nuorisotoimikuntaa
Vauhtia! -hankkelle haettu rahoitusta

Paljon osallistujia BARNLEK 2023
-tapahtumaan

Kevät ja
kesä

●
●
●

Tiedotus
Innostaminen ja kannustaminen
Yhteismatkojen organisoiminen

Järjestetään lapsi- ja nuorisoryhmille
omaa toimintaa

Vuoden
aikana

●

Leiri Taivassalon Tipsundissa (TKY)
kesäkuussa
Kannustetaan ryhmiä järjestön
tanhumerkkien suorittamiseen

Lapsi- ja nuorisoryhmien perustaminen

Vuoden
aikana

●

●

Tarjotaan jäsenyhdistyksille
asiantuntija-apua ryhmien perustamiseen
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Koulutus- ja tapahtumatoiminta
Tärkein kansantanssityö tapahtuu jäsenyhdistysten arjessa. SKY tekee yhteistyötä kaikkien kansantanssialan
toimijoiden kanssa taatakseen parhaat mahdolliset edellytykset kansantanssin harrastamiseen.

Tärkeimmät resurssit
Osaavat ohjaajat
Kannustava ilmapiiri
Tavoite
Tarjotaan jäsenyhdistysten ohjaajille ja
tanssijoille monipuolisia
kehittymismahdollisuuksia

Aikataulu

Toimenpiteet

Kevät

Tuotetaan monipuolista kurssitoimintaa:
● Barnlek-ohjelmistot

Kesä

●

Barnlekin tanssituvat ja työpajat

Syksy

●

Arkistojen äärellä teemakurssi

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

Tarjotaan jäsenyhdistyksille
osallistumismahdollisuuksia
kansantanssitapahtumiin

●

●
●

●

●

Järjestetään ohjaajille vertaistuki- ja
verkostoitumistapahtumia
Huomioidaan ansioitunut ohjaaja
valitsemalla Vuoden ohjaaja 2023
Osallistutaan karjalaisen kulttuurin
tapahtumaan Karjalaisen Nuorisoliiton ja
Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen Liiton kanssa
keskustakirjasto Oodissa kesäkuussa 2023.
Osallistutaan Baltica-festivaaliin
Tallinnassa 29.5.-4.6.

Julkaisutoiminta ja viestintä
SKY julkaisee kansantanssiin liittyvää materiaalia kentän tarpeiden ja järjestön resurssien mukaan.
Viestinnän rooli kasvaa edelleen järjestön toiminnassa. Viestinnän tavoitteena on kasvattaa järjestön
tunnettuutta kansantanssikentällä sekä tuoda kansantanssia tutummaksi suurelle yleisölle.
Tanhuvakka verkkoon

Tärkeimmät resurssit
Sisäinen tiedonkulku
Tiedottamisen verkosto
Tanhuviesti
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Tavoite

Aikataulu

Parannetaan kansantanssin
saatavuutta tuottamalla Tanhuvakan
tanssit ja olemassa olevat musiikit
verkkoon.

Jatkuu kolme
vuotta

Julkaistaan Tanhuviesti -lehti verkossa
säännöllisesti ja kehitetään sen
sisältöä

Jatkuva

Toimenpiteet
●

●

●
●
●
●

Kehitetään järjestön nettisivuja ja
huolehditaan tiedon
ajantasaisuudesta
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●
●

Vuoden
aikana

●
●

Kerätään ja tuotetaan tanssivideoita
Tanhuvakka verkkoon -kotisivulle,
www.tanhuvakka.fi
Valmistellaan olemassa olevien
säestysmusiikkien saattaminen avoimeen
julkaisuun netin musiikkipalveluihin
Julkaistaan Tanhuviestiä
Hankitaan lisää kirjoittajia
Katetaan entistä laajempi osa
Suomalaisesta kansantanssista
Tehostetaan markkinointia
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

Nostetaan arkistojen aarteita
päivänvaloon

vuoden
aikana

●

julkaisusarja aiemmin julkaisemattomista
tansseista nettiin
kansantanssin kerääjien julkaisusarjaan

●

Kansallispukutoiminta
Yhdistys ylläpitää kansallispukuvuokraamoa, jonka tavoitteena on edistää kansallispukujen käyttöä ja
tunnettuutta. Vuonna 2022 aloitettu Kansallispuku kaikille -hanke on auttanut kehittämään puvuston
toimintaa. Vuonna 2023 jatketaan hankkeen aikana aloitettua kokoelman kunnostusta ja tiedotustoimintaa.
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
parantaminen

Jatkuvaa

●
●

Järjestetään ompelutalkoita
Täydennetään puuttuvia osia
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Tiedotusta ja markkinointia
kehittäminen

Kevät

●
●

Verkkosivujen kohentaminen
Puvuston profiilin nostaminen sosiaalisessa mediassa

Yhteistyön vahvistaminen
muiden kansallispukualan
toimijoiden kanssa

Jatkuvaa

●

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

●

Tallennustoiminta
Tallennustoimikunta tallentaa järjestön toimintaa ja huolehtii arkistosta ja kirjastosta
Haetaan hankerahaa, minkä tavoitteena on nykyaikaistaa tallennusmateriaali. Hankkeessa aineisto
digitoidaan ja skannataan. Uudistettu aineisto on helpommin annettavissa tutkijoiden ja ohjaajien sekä
muiden tarvitsijoiden käyttöön. Lahjoituksina on saatu kaitafilmejä ja videoita. Näiden tallenteiden
digitoiminen on ensisijaisen tärkeää, koska materiaalia on paljon ja toisaalta sen säilymisestä ei ole tarkkaa
tietoa. Aineistossa olevat valokuvat skannataan ja luetteloidaan. C-äänikasetit ja kelanauhat digitoidaan.
Aineiston digitointi säästää myös tilakustannuksia tulevaisuudessa. Nykytekniikka mahdollistaa digitoidun
materiaalin editoinnin.

Tavoite

Aikataulu

Toimenpiteet

Tilaisuuksien ja tapahtumien
tallennus

Vuoden aikana

Tallennetaan videoimalla ja kuvaamalla
tapahtumat

Arkiston ja kirjaston hoito

Kevät

Tallennustoimikunnan kevättapaaminen

Uuden säilytettäväksi saadun
materiaalin luettelointi ja
kirjaaminen

Syksy

Tallennusseminaari

Tallenteiden digitointi

Vuoden aikana

Haetaan rahoitusta hankkeelle

Tuotetaan aineiston saatavuus
helpoksi ja nykyaikaiseksi

Vuoden aikana

Tiedot yhdistyksen nettisivulle

Aineiston käytön lisääminen

Vuoden aikana

Markkinoidaan kohdennetusti
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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

Pelimannitoimikunnan vetäjän etsintä

Alkuvuosi Nimetään pelimannitoiminnalle vastuuhenkilö

Elävä säestysmusiikki juhlissa,
koulutustilaisuuksissa ja muissa järjestön
tapahtumissa

Jatkuva

Tanhuvakan musiikkien vieminen nettiin

Kun
Valmistellaan vielä julkaisemattomien
rahoitus säestysmusiikkien nauhoitukset ja nettiin
kunnossa saattaminen

Järjestetään matalan kynnyksen soittotupia
tanssisäestyksen harjoittelemiseksi

Kansainvälinen toiminta
Järjestöllä on toistakymmentä 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. Elvytetään yhteistyö virolaisten kansantanssijoiden kanssa
vierailemalla esim. Baltica-festivaaleilla kesäkuussa.

Tärkeimmät resurssit
Verkostot

Tavoite

Aikataulu Toimenpiteet

Nordlek-yhteistyö

Jatkuva

●

●

Europeade

Jatkuva

●

Osallistuminen Nordlek-liiton ja
yhteispohjoismaisten toimikuntien
kokouksiin
Osallistuminen kansallisen Nordlek-asioista
vastaavan toimikunnan toiminnan
järjestämiseen
Kannustetaan jäsenyhdistyksiä
osallistumaan Europeade-tapahtumiin
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●

Ollaan aktiivisesti mukana kansallisen tason
järjestelytoimissa

Suhteet Viroon

Jatkuva

●
●

Elvytetään suhteita Viroon
Osallistutaan Baltica-festivaaleihin
Tallinnassa 29.5-4.6.

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.
Avustukset ovat välttämättömiä järjestön toiminnan jatkumisen kannalta. Jatketaan viime vuosina hyvin
alkanutta hankerahoituksen hyödyntämistä.

Tärkeimmät resurssit
Puvusto
Myyntituotteet
Tavoite

Aikataulu

Kehitetään omaa varainhankintaa

Jatkuva

Toimenpiteet
●
●

Hyödynnetään
avustusmahdollisuuksia
monipuolisesti

Vuoden
aikana

Lisätään julkaisujen myyntiä markkinointia
tehostamalla ja etsimällä uusia kohderyhmiä
Markkinoidaan ala-asteen kouluille, lukioille ja
kirjastoille sopivaa materiaalia

Hankerahoituksen hakeminen:
●
●
●
●
●

Lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen
Perheet ja ylisukupolvinen tanssitoiminta
SKY:n kulttuuriperintö
Tanhuvakka verkkoon
Tanhuperinne näkyväksi

