TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Kertsi olemme me kaikki!
Kertsissä on toimintavuoden 2021 alkaessa noin 200 jäsentä eri puolilta Suomea.
Koronapandemian myötä aloitimme tapahtumien (klubi, treffit, koulutukset)
järjestämisen verkossa, ja tätä suuntaa jatkamme ja kehitämme edelleen vuonna 2021
– luopumatta kuitenkaan aikeista järjestää toimintaa myös vanhaan malliin eli face to
face.
Pyrimme entisestään lisäämään Kertsin somepöhinää erilaisin jäsenille suunnatuin
tapahtumin ja tempauksin.
Vuonna 2021 käynnistämme myös Kertsin junioritoiminnan.
Pienen, talkoohengessä toimivan yhdistyksen elinehto on, että jäsenistöstä löytyy
aktiivisia toimijoita niin hallitustyöhön kuin muuhunkin toimintaan. Pyrimme
kannustamaan jäsenistöä aktiivisuuteen.

Klubitoimintaa 2021
1. Pöytälaatikko-klubit
Järjestämme edelleen matalan kynnyksen Pöytälaatikko-klubeja eri paikkakunnilla.
Suunnitelmissa on jatkaa Pöytälaatikoita Kalasataman Vapaakaupungissa Helsingissä
(3 klubia keväällä ja 3 tai 4 syksyllä).
Pöytälaatikot avataan myös ainakin Tampereella ja Mäntsälässä.
2. KertsiKlubit
Kokkolan Kertsi-aktiivit ovat valmistautuneet pitämään 8 KertsiKlubia vuoden 2021
aikana.
Klubeja suunnitellaan myös Helsinkiin (Kapsäkki), Raumalle ja Tornioon (leirin
päätösklubi 27.3.).

Leirejä, kursseja ja treffejä 2021
Kertsin tavoite on tarjota jäsenistölle koulutusta. Koulutukset ovat jäsenille
pääsääntöisesti maksullisia. Vuodelle 2021 on suunniteltu seuraavia
koulutuskonsepteja.
1. Biisileiri / Laulunkirjoitusleiri
Kaksipäiväisen leirin osallistujat kirjoittavat yhdessä uusia lauluja, löytävät uusia
tekijäkumppaneita ja saavat palautetta leirillä tehdyistä lauluista. Laulut treenataan
esityskuntoon ja esitetään loppukonsertissa.
2. KertsiKlinikat
Kesto 2–4 tuntia. Kurssilaiset saavat tuoda klinikalle puolivalmiita laulujaan, joita
jalostetaan yhdessä. Vetäjänä laulunteon ammattilainen. Järjestetään mahdollisuuksien
mukaan.
3. KertsiTreffit
Kesto 2 tuntia. Kuka tahansa jäsen voi kutsua koolle KertsiTreffit, joka on
vapaamuotoinen keskustelutilaisuus. Treffeillä voi olla mukana myös tekijävieras
kertomassa työskentelystään.
4. Täsmäkoulutukset
Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää täsmäkoulutuksia jäsenistön toiveiden

perusteella ja yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Koulutuksia voidaan
järjestää face to face tai netissä (esim. Zoom).
Ideoita täsmäkoulutusten aiheiksi 2021:
- Ohjelmistokoulutus (esim. Logic, Sibelius)
- Sovittamiskoulutus (referenssien kautta), tuotantojen purkaminen atomeiksi

Junioritoiminta käynnistyy 2021
Järjestetään yläkoulu- ja lukioikäisille biisikerho Zoomin kautta.
Järjestetään Pöytälaatikko Junior syyskaudella.

Lisää somepöhinää 2021
Tavoitteena on aktivoida kertsiläisiä somessa.
Muutamia ideoita:
- Biisi päivässä -somehaaste
- “Somekuplien” aktivointi

Lisäksi
Selvitämme mahdollisuutta järjestää kertsiläisille hyvinvointipäivä-tyyppisen
tapaamisen.
Neuvottelemme Kertsin jäsenille uusia jäsenetuja.
Loppuvuodesta 2021 haemme mahdollisuuksien mukaan apurahoja koulutus- ja
klubitoimintaan vuosille 2022–2023.
Tiedotamme jäsenille Kertsin toiminnasta Facebook-ryhmässä sekä uutiskirjeissä.
Nettisivuilla ja Facebook-sivuilla hoidetaan ulkoinen tiedotus.

