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Taustaa ja kohderyhmät
Folklore Jutajaiset on merkittävä vuosittainen monitaidetapahtuma, jossa on nähty ja
kuultu esityksiä eri taiteenaloilta, muun muassa kansanmusiikkia, kansantanssia, eri
tanssialoja, teatteria, sirkusta ja muuta perinneosaamista. Jutajaiset kuuluu Lapin ja
Rovaniemen alueen kärkitapahtumiin, joka on tarjonnut mahdollisuuden nauttia
kulttuurin tarjonnasta jo 45 vuoden ajan.

Jutajaiset haluaa tapahtumalla varjella sukupolvien yhteistyötä ja vanhaa kansanperinteen
osaamista. Jutajaisissa tehdään pohjoinen, arktinen folklore ja kulttuuriosaaminen
näkyväksi perinnettä ja uutta yhdistämällä. Esityksissä halutaan tuoda näkyväksi
pohjoista

ja

saamelaista

osaamista.

Tulevissa

Jutajaisissa

yhteistyöverkostoja

monipuolistetaan sekä nuorille esiintyjille ja tekijöille annetaan toteuttamisen paikkoja.

Jutajaiset tunnetaan arktisen alueen svengaavimpana kulttuurin ja folkloren tapahtumana,
johon tullaan nauttimaan pohjoisista esityksistä, näytöksistä sekä taiteesta koko perheen
voimin.

Jutajaisista

halutaan

profiloida

tapahtuma,

jossa

näkyy

pohjoinen

kulttuuriosaaminen musiikin, tanssin, sirkus- ja teatteriesitysten muodossa.

Jutajaiset vuonna 2020
Jutajaiset järjestetään nelipäiväisenä 9.-12.9.2020 Rovaniemellä. Vuoden 2018
kokemukset uudesta syksyn ajankohdasta olivat erittäin myönteiset, sekä kävijöiden että
esiintyjien mielestä, joten uusi ajankohta syksy on päätetty ottaa käyttöön myös jatkossa.

Vuonna 2020 Jutajaiset järjestetään Rovaniemen kaupungin Rovaniemi -viikon
yhteydessä. Rovaniemi –viikko tuo Jutajaisiin synergiaa muilta toimijoilta sekä Jutajaiset
täydentävät Rovaniemi –viikon tapahtumaohjelmistoa tarjoten perinnekulttuuria lapsille,
nuorille sekä aikuisille.

Jutajaisten ohjelmistossa on otettu huomioon Rovaniemen alueen asukkaat. Ohjelmaa on
suunniteltu ja suunnattu kouluihin, kylille, kaupunkiin sekä lapsiperheille on suunniteltu
oma kulttuuripäivänsä. Uutuuden arvoa tuo, kun Jutajaisten ohjelmistossa on otettu
Rovaniemen saamelaiset huomioon järjestämällä saamelaiskonsertti kulttuuritalo
Wiljamiin. Saamelaiskonsertin järjestämisessä yhteistyössä on mukana paikallinen
saamelainen Mii Searvi –järjestö.

Tapahtuman myötä saadaan kuntalaiset liikkeelle nauttimaan kulttuurista ja viettämään
syksyn lämpöisiä päiviä palveluiden pariin. Tapahtumalla on vaikutusta niin
kulttuurikasvatuksen, perinnetiedon siirtymisen kuin uusien harrastusmahdollisuuksien
esittäytymisen myötä. Tapahtumalla saadaan näkyvyyttä yhteistyökumppaneille ja
tuodaan eloa kaupunkikuvaan.

Jutajaisten teemat
Teema ”Heti pohjoiselle folkille” tavoitteena on järjestää pohjoisen folkin tapahtuma,
joka elää tässä päivässä ja tuo monipuolisesti esiin pohjoista kansankulttuuria ja perinnettä. Jutajaiset tarjoaa areenan arktisen alueen esiintyjille ja tapahtuma kiinnittää
ohjelmistoonsa pohjoisen taiteen tekijöitä ja esiintyjiä. Keskeisinä tapahtumapaikkoina
tulevat olemaan Rovaniemen koulut, lähikylät sekä Kulttuuritalo Wiljami.
”Lasten Jutajaiset” –päivä suunnataan lapsiperheille luomalla mahdollisuuksia
yhteisölliseen tekemiseen musiikin, tanssin, teatterin ja leikkipajojen avulla. Päivän
aikana nähdään lasten- ja nuorten esityksiä kansantanssista (Siepakat), teattersta (Teatteri
Säije) ja sirkuksesta (Sirkus Taika-aika). Lasten Jutajaisten tavoitteena on edistää lasten
kulttuurista harrastustoimintaa ja opettaa ja näyttää heille kansanperinnettä. Tapahtuma
tarjoaa lapsille mahdollisuuden esiintyä, se on ohjelmaltaan monipuolinen ja
taiteidenvälinen ja lisäksi avoin kaikille. Lasten Jutajaisia koordinoi Elina RousuUurtamo.

Järjestäjät ja yhteistyökumppanit
Jutajaisten pääjärjestänä toimii Suomen Nuorisoseurat ry, Lapin aluetoimisto.
Tapahtuman tuottajana toimii Elle Syväjärvi ja tapahtumakoordinaattorina Elina RousuUurtamo.
Jutajaiset profiloituu tapahtumana hyvin nuorisoseurojen muihin kansanperinteen
tapahtumiin: esimerkiksi Sottiisi, Kalenat, Folklandia, Tanssimania, Teatteritapahtumat,
Nordlek

ja

Barnlek.

Tapahtuma

mahdollistaa

myös

vuorovaikutuksen

eri

kulttuuritoimijoiden ammattilaisten ja harrastajien välillä sekä tapahtuma tukee ja edistää
esitystoiminnan kehitystä folkloren saralla.

Mukana yhteistyössä tapahtuman tuottamisessa ovat tällä hetkellä Siepakat, Sirkus Taikaaika, Teatteri Säije, Koskenkylän Nuorisoseura, Auttin Nuorisoseura sekä Mii Searvi.
Hotelli Aakenus tarjoaa majoituspalveluita alennettuun hintaan Jutajaisten vieraille.

Aikataulu

helmikuu

tapahtuman avustuksen haku, tapahtuman suunnittelu aluille

maaliskuu

sisällön suunnittelu, tapahtujan sijainti

huhti-touko tapahtuman suunnittelu, esiintyjien varaus, yhteistyöverkostot
paikkojen varaukset
kesäkuu

markkinointimateriaalin teko, markkinointi

heinäkuu

markkinointi

elokuu

tapahtuman viimeistelyä, markkinointi

syyskuu

markkinointi, Jutajaiset 2020

lokakuu

palautteet

marraskuu

raportointi

Tapahtuman ohjelma

Keskiviikko 9.9. Jutajaiset kouluihin





Kansanperinnettä Rovaniemen peruskouluilla (Steiner koulu, Ounasvaaran koulu,
Ounasrinteen koulu)
Koulupäivän aikana kierretään Rovaniemen kouluille
Kohderyhmänä peruskoulun yläastelaiset
Esitysten pituus n. 20min/koulu

Torstai 10.9. Jutajaiset kylillä




Kansantanssia ja elävää musiikkia Rovaniemen alueen kylillä
Autti ja Tennilä
Esityksen pituus noin 45 minuuttia/kylä.

Perjantai 11.9. Jutajaiset kaupunkiin


Rauha –tanssiteos ENSI-ILTA Wiljamissa klo 19.00

Rauha on tositapahtumiin perustuva kokoillan teos, jossa kansantanssi ja elävä musiikki
kuljettavat katsojan keskelle alkavan Lapin sodan riipaisevia kohtaloita. Tarinan
keskiössä on Kemissä 40-luvulla perheensä kanssa elävä lottatyttö Rauha. Teoksessa
nähdään hänen silmiensä kautta sotaa edeltäneet ja sitä seuranneet tapahtumat, joita
värittävät lukuisat ristiriidat: kenelle kuuluu olla uskollinen maailmassa, jossa ystävää ja
auttajaa pitäisikin yhtäkkiä kohdella vihollisena? Teos osoittaa koskettavasti, kuinka
mustavalkoiseksi mielletty sota on täynnä harmaita alueita.

Lauantai 12.9.

Lasten Jutajaiset






Paikkana Rovaniemen Koskipuisto, aika kl0 13.00-16.00
Perinteistä lapsiperheille suunnattua ohjattua toimintaa ja esityksiä
Kohderyhmänä 3-12v lapset perheineen
Alueelle pystytetään pyöreä 112 neliön tapahtumateltta, mutta tapahtuma
ulkotapahtuma
Maksuton koko perheen tapahtuma

Jutajaiset Sámegillii




Saamelaiskonsertti Wiljamissa klo 18.00
Esiintyjinä Gajánas ENSI-ILTA sekä Ulla Pirttijärvi & Ulda
Yhteistyössä mukana MiiSearvi

Jutajaisten budjettisuunnitelma
Omavastuu

5 550,00 €

Tuotot
Kulttuuriavustus Rovaniemen kaupunki

12 000,00 €

Pääsylipputuotot

3 070,00 €

Tuotot yhteensä

15 070,00 €

Kulut
Palkat
Henkilöstön sivukulut

2 900,00 €
870,00 €
3 770,00 €

Matkakulut

1 100,00 €

Ruokailukulut

200,00 €

Ohjelmaostot

6 450,00 €

Tekniikka

800,00 €

Tilavuokrat

920,00 €

Tarvikekulut

200,00 €

Ilmoitus- ja markkinointikulut

300,00 €

Painatuskulut

300,00 €

Tapahtumakulut

10 270,00 €

Vahinkovakuutukset

180,00 €

Puhelinkulut

100,00 €

Teosto -ilmoitus

410,00 €

Yleisötapahtumailmoitus poliisille
Tietoliikennekulut

40,00 €
50,00 €

Kokous- ja neuvottelukulut

100,00 €

Toimistokulut

150,00 €

Toimintakulut

1 030,00 €

YHTEENVETO
Kulut

3 770,00 €
10 270,00 €
1 030,00 €

Kaikki kulut yhteensä

15 070,00 €

Tulot yhteensä

15 070,00 €

TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ

0€

