APURAHASELVITYS
Rovaniemen Kehitysvammaisten tuki ry ja Lapin Metkat sekä koko Aika Aukeaa musikaalin työryhmä kiittää
Alli Paasikiven säätiötä vuonna 2017 myöntämästänne apurahasta Aika Aukeaa-musikaalin (työnimi oli ”Minun elämääni, minä, me ja Te, yhdessä!”) toteuttamiseen. Esitys oli myös Suomi 100-vuotta tapahtuma.

KIITOS!
SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ
Rovaniemen kehitysvammaisten tukiyhdistys ry ja Lapin Metkat (valtakunnallisen Me Itse ry:n paikallinen
ryhmä Rovaniemellä ja Lapissa) toteuttivat musikaalin suunnitelmansa mukaisesti. Esityksen pääpaino oli
teemoissa asenne kehitysvammaisuutta kohtaan, kehitysvammaisen henkilön omaan rohkeuteen olla oma
itsensä, itsensä kehittämiseen ja innostumiseen. Esityksen suunnittelu- ja työnimenä ”Minun elämääni,
minä, me ja Te, yhdessä!” muuttui lopullisessa esityksessä ”Aika Aukeaa- musikaaliksi”.
Toteutuksella mahdollistimme kehitysvammaisten yhdenvertaisesti juhlia 100-vuotiasta Suomea.
Projektiselvitys
Käsikirjoituksen ja dramaturgian valmistuttua osa esityksestä toteutettiin videoina, mm. erityishenkilöiden
teemat asuminen, työllistyminen sekä mikä tekee iloiseksi, mikä surulliseksi, mikä suututtaa ja mistä haaveillaan. Apuraha kohdennettiin ohjaajien ja teknikon kuluihin, markkinointiin, tilavuokriin, esityksen puvustukseen ja rekvisiittaan ja yleiskuluihin (mm. teosto) sekä suoratoiston toteuttamiseen. Esityksen suoratoistosta YouTube-kanavan kautta tiedotimme laajasti sekä Etelä- että Pohjois-Suomeen verkostojamme sekä
sanomalehtiä hyödyntäen mutta myös aktiivisesti sosiaalisen median kautta.

Esitystä ei voi kuvata tähän lyhyesti, suosittelemme katsomaan taltioinnin YouTubesta, linkki tämän raportin lopussa.
Työryhmä
Esityksessä mukana oli 15 erityishenkilöä lavalla ja videotaltioinneissa, lisäksi tanssiryhmässä oli 8 henkilöä
erityisliikuntaryhmä Tanssin Taikaa ja Rovaniemen Seurakunnan Iloisia Musikantteja oli 17 henkilöä. Viittomakielisen ohjauksen opiskelijoita oli erityishenkilöiden tukena sekä harjoituksissa että esityksissä 8 henkilöä sekä pop-rock-musiikkilinjan opiskelijat 5 henkilöä. Ryhmien vetäjiä ja ohjaajia oli 7 henkilöä ja taustatukihenkilöitä oli 5 henkilöä. Yhteensä koko tuotannossamme oli mukana 65 henkilöä.
Syksyllä 2017 harjoituksia pidettiin 22 kertaa. Esitys oli 3.12. 2017 Kulttuuritalo Korundissa Rovaniemellä.
Toteutus
Esityksen harjoitusjakso oli elokuu-joulukuu, jolloin ryhmä harjoitteli musiikkia, laulua, tanssia ja näyttämöesitystä yhteensä 21 kertaa. Työryhmä harjoitteli Rovala-opiston, Rovaniemen seurakunnan sekä Kolpeneen palvelukeskuksen tiloissa. Esitys oli kulttuuritalo Korundissa Rovaniemellä. Lisäksi esitys toteutettiin
suoratoistona Internet-verkkoon ja sillä oli latauksia esityspäivänä 435 kertaa. Esityksestä tuotettiin myös
taltiointi, joka on nähtävillä YouTube-kanavalla ja sitä on katsottu 958 kertaa (24.1.2018 tilasto).
Hankkeen idea ja tavoite toteutui suhteellisen tarkasti suunnitelman mukaisesti. Hienoa oli se yhdessä
tehty matka erityisnuorten kanssa, kun koko syksyn tiiviisti joka viikko etenimme yhdessä kohti päämäärää.
Ohjaajat ja taustatuet havainnoivat merkittävää voimaantumista ja edistymistä jokaisessa osallistujassa
sekä oman rohkeuden että yhdessä toimisen suhteen. Työyhteisönä saimme luotua turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, onnistuimme tekemään esityksen, joka kosketti yleisöä, saimme paljon erittäin hyvää palautetta sekä yleisöltä että koti- ja tukijoukoilta.

Olemme nöyrän kiitollisia Alli Paasikiven säätiölle apurahasta! Ilman tätä tukea emme olisi voineet toteuttaa näin erityishenkilöiden unelmaa, päästä itse tähdeksi lavalle!

Linkki www-sivuillemme: https://www.rovaniemenerityistuki.fi/lapin-metkat/
Linkki taltiointiin: https://youtu.be/ZUogDO0N0kg
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