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1. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella sovitaan valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa
avustuksesta Folklore Jutajaiset -tapahtuman järjestämiseksi 9. – 12.9.2020
Rovaniemellä. Jutajaisten järjestelyistä vastaa Suomen Nuorisoseurat ry, Lapin
aluetoimisto.
2. Annettavan avustuksen määrä ja maksaminen
Toiminta-avustuksen arvo vuonna 2020 on 12.000 euroa.
Toiminta-avustus maksetaan Suomen Nuorisoseurat ry:n tilille ilman aiheetonta
viivytystä sen jälkeen, kun sopimus on tullut voimaan. Sopimuksen voimaantulosta
on sovittu kohdassa 8.
3. Avustusehdot
3.1 Yleiset avustusehdot
Rovaniemen kaupungin toiminnanohjausjärjestelmänä on tulosohjaus, johon liittyen
palvelualueelle on laadittu strateginen tulosohjausasiakirja. Tämä sopimus
annettavasta avustuksesta on vapaa-ajan palvelualueen tulosohjausasiakirjan
mukainen, sisältäen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, arviointikriteerit ja mittarit,
joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista.
Vapaa-ajan palvelualue kuuluu osana sivistyksen toimialaan. Kulttuuripalvelujen
avustusten antamisesta ja niihin liittyvistä tavoitteista, taloudellisista resursseista,
seurannasta ja arvioinneista päättää sivistyslautakunta.
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3.2 Erityiset avustusehdot
Suomen Nuorisoseurat ry on hyväksynyt vuoden 2020 toimintasuunnitelman, joka
liitetään osaksi tätä sopimusta (liite 1). Toimintasuunnitelma huomioidaan toimintaavustuksen myöntämisessä, joten toimintasuunnitelman muutokset kesken
toimintakauden on toimitettava tiedoksi avustuksen antajalle. Olennaiset muutokset
toimintasuunnitelmaan on hyväksytettävä avustuksen antajalle.
Liitteessä nro 2 kuvataan Suomen Nuorisoseurat ry:n toiminnan sisältö ja sen
yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avustuksen saamiseksi Suomen Nuorisoseurat ry
sitoutuu kaikin tavoin edistämään ja toteuttamaan liitteessä 2 kuvattua toimintaa sekä
täyttämään jäljempänä tässä sopimuksessa sille asetetut tavoitteet.
Jutajaisille asetetut tavoitteet:
Näkökulma
Vaikuttavuus
Asiakasnäkökulma
Prosessit

Mittari
Esitykset, tapahtumat
osallistujat, katsojat
uudet ensi-illat

Tavoitetaso
14
3500-5000
2

Palveluja kohdennetaan kaikille väestöryhmille, uusia yleisöryhmiä tavoitellaan.
Lasten Jutajaiset kohdennetaan erityisesti lapsille ja perheille. Lisäksi järjestetään
saamenkielinen konsertti.
3.3 Rikosrekisteriotteet
Avustuksen saaja työnantajana noudattaa lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annettua lakia (504/2002).
Avustuksen saaja sitoutuu mahdollisena vapaaehtoistehtävän järjestäjänä
pyytämään vapaaehtoiselta lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (148/2014) 6 §:ssä tarkoitetun suostumuksen ja
käyttämään samaisen lain 5 §:ssä tarkoitettua oikeuttaan pyytää rikosrekisteriote
vapaaehtoisesta.
Mikäli vapaaehtoinen ei pyydettäessä anna tarkoitettua suostumusta, ei avustuksen
saaja saa ottaa kyseistä vapaaehtoista laissa tarkoitettuun tehtäviin.
4. Asiakasmaksut
Asiakasmaksuista päättää Suomen Nuorisoseurat ry.

5. Seuranta ja raportointi
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Avustuksen ehtojen toteutumista, laatua ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan
seurannan ja raportoinnin yhteydessä.
Suomen Nuorisoseurat ry, Lapin aluetoimisto tekee sivistyslautakunnalle raportin
kerran vuodessa, 30.11.2020 mennessä. Sopimuksen liittyvistä merkittävistä
toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista ilmoitetaan välittömästi
sivistyslautakunnalle.
Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta voi milloin tahansa sopimuskauden aikana
tarvittaessa pyytää toiminnasta tilannearvion, joka on toimitettava kolmen viikon
kuluessa pyynnön esittämisestä.
Seurannan ja raportin perusteella osapuolet neuvottelevat tarvittaessa sopimuksen
toteuttamisesta.
6. Toiminnan muutokset
Suomen Nuorisoseurat ry on velvollinen ottamaan huomioon tapahtuman
järjestämisessä koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja informoimaan ajoissa
tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat
sopimuksen toteuttamiseen.
7. Avustuksen takaisinperintä
Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos:
1) avustuksen saaja on antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, tai jättänyt
antamatta sellaista olennaista tietoa, jolla on ollut tai olisi voinut olla merkitystä
avustuksen myöntämiseen.
2) avustuksen saaja sopimuskauden aikana antaa virheellistä tai harhaanjohtavaa
tietoa, tai jättää antamatta sellaista olennaista tietoa, jonka vuoksi avustuksen antaja
saa perustellusti virheellisen käsityksen avustuksen saajan toiminnasta.
3) jos avustuksen saaja työnantajana rikkoo kohdassa 3.3 sovittuja velvollisuuksia
työntekijän rikostaustan selvittämisestä ja tehtävään valitsemisesta.
4) jos avustuksen saaja vapaaehtoistehtävän järjestäjänä rikkoo kohdassa 3.3
sovittuja velvollisuuksia vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä ja tehtävään
valitsemisesta.
5) jos avustuksen saaja käyttää saamaansa avusta muuhun kuin tässä
sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen.
6) jos toimintasuunnitelmasta ja asetetuista tavoitteista poiketaan olennaisesti ilman
avustuksen myöntäjän kirjallista hyväksymistä.
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8. Sopimuksen voimaantulo ja päättäminen
Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja
sivistyslautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Tarvittaessa sivistyslautakunta voi
laittaa päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta.
Sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka.
Sopimus voidaan toisen osapuolen toimesta purkaa päättymään välittömästi, mikäli
toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, eikä korjaa rikkomista 2 viikon
kuluessa kirjallisen purkuvaroituksen saamisesta. Mikäli on ilmeistä, ettei toinen
osapuoli pysty korjaamaan sopimusrikkomusta, voidaan purku suorittaa ilman
purkuvaroitusta välittömästi.
Mikäli sopimus puretaan siitä syystä, ettei avustuksen saaja ole täyttänyt
velvoitteitaan ja tavoitteitaan avustuksen saamiselle, on avustuksen saajan
palautettava kokonaisuudessaan saamansa avustus korkolain mukaisine
viivästyskorkoineen Rovaniemen kaupungille.
9. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.
Mikäli erimielisyyksiä ei saada neuvotteluteitse sovittua, erimielisyydet ratkaistaan
Lapin käräjäoikeudessa.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.
Sopimus on käsitelty sivistyslautakunnassa 17.6..2020
Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen kokouksessa ___/___.2020
Päiväys ___/___.2020
Allekirjoitukset:
________________________________

_________________________________

Rovaniemen kaupunki
Antti Lassila
vapaa-ajanlautakunnan esittelijä

Suomen Nuorisoseurat ry
Annina Laaksonen
pääsihteeri
_________________________________
Suomen Nuorisoseurat ry
Ragni Reichardt
puheenjohtaja
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Liitteet
Liite 1: Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Liite 2: Toiminnan kuvaus

Liite 2: Toiminnan kuvaus 2020

Folklore
festivaali
Jutajaiset

Palvelun sisältö

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Suomen Nuorisoseurat ry, Lapin aluetoimiston
järjestämä Folklore tapahtuma on pohjoista
kulttuuriosaamista esiin nostava, monitaiteinen
tapahtuma. Tapahtumassa esitetään folkloren
eri ilmiöitä mm. tanssin, musiikin ja sirkuksen
avulla.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta
mitataan eri lukujen avulla,
paikallisella mediajulkisuudella ja
itsearvioinnilla. Tapahtuman
valmistelu kestää kalenterivuoden,
jonka aikana valmistellaan
ohjelmiston sisältöä laajan
yhteistyöverkoston avulla.

Jutajaisissa otetaan huomioon eri kohderyhmiä
ja esityksiä suunnattaan niin lapsille, nuorille
kuin aikuisillekin.
Kohderyhmä

Onnistuminen

Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti
Rovaniemen alueen asukkaat. Tapahtuman
myötä kaupunkiin houkutellaan myös
matkailijoita.

Tapahtuma on yhteisöllinen,
osallisuutta edistävä ja eri ikä- ja
asiakasryhmät huomioon ottava.

Ohjelmistoa suunnitellaan
kohderyhmälähtöisesti, uusia yleisöryhmiä
tavoitellaan.

Tapahtumaa kehitetään
pitkäjänteisesti ottaen huomioon
erityisesti nuoret tekijöinä; yleisönä
ja esiintyjinä.

Ohjelmisto ja toimintatavat herättävät
kiinnostusta ja arvostusta sekä paikallisesti ja
alueellisesti että valtakunnallisesti. Tapahtuma
vahvistaa Rovaniemen kaupungin kulttuurista
identiteettiä ja tukee pohjoista kulttuuritarjontaa.
Jutajaiset on osa Rovaniemi-viikon tarjontaa ja
näinollen lisää Rovaniemen kaupungin
kulttuurista vetovoimaa. Tavoitteena on myös
kehittää kulttuurimatkailun sisältöjä ja tarjontaa.

Onnistumisen mittareita ovat
tapahtuman näkyvyys, määrällisiin
tavoitteisiin pääseminen, talouden
tasapaino, ohjelmiston korkea laatu
ja saadut asiakaspalautteet.

Tapahtuma tuottaa 2 uutta produktiota ja
järjestää 14 esitystä Rovaniemellä. Tavoite
katsojamäärä on 3500 - 5000.

