Sanaratas kiittää suuresti
Alli Paasikiven säätiötä
saamastamme avustuksesta.
Sanaratas on tämän avustuksen turvin tuottanut yleisö
yleisötapahtumiin yhteensä 38,5 tuntia yleisölle avointa
sanataideohjelmaa.
14.7.2017 pidimme lasten sanataidepajaa (3h) Lasten
Pop -tapahtumassa taidemuseon pihalla.
26.7.2017 osallistuimme Joensuun Kulttuuritorille puolen tunnin esityksellä. Aurinkoinen sää
houkutteli lavan läheisyyteen paljon väkeä.
25.8.2017 pidimme sanataidepajaa Joen Yössä iltapäivällä lapsille ja lapsiperheille kolme tuntia ja
loppuillan nuorille (3h), jälleen ihastuttava sateeton sää loi hyvät puitteet tapahtumalle.
15.9.2017 pilotoimme lastenkirjallisuustapahtumaa Löydä lastenkirjaan. Viiden tunnin aikana lapset
rakensivat valitsemiensa kirjojen pohjalta Perheentalon huoneisiin elämystiloja, joihin iltapäivällä
klo 15-18 pääsi kaikki tutustumaan. Vieraita oli viisikymmentä ja keskimäärin he viipyivät
tapahtumassa yli kaksi tuntia. He tutustuivat huoneisiin, tekivät niissä sanataidetehtäviä, keräilivät
passeihin leimoja, lainasivat kirjoja pop up -kirjastosta, katselivat tietokirjavinkkivideoita ja
maistelivat kirjojen teemoihin liittyviä pikkusuolaisia.
18.10.2017 sadun päivänä oli Joensuun pääkirjastossa toiminnallinen kahden tunnin satupaja, jossa
lapset saivat osallistua sadun kulkuun. Yleisöä oli paikalla parikymmentä. Tämä mahdollisti hyvin
jokaisen osallistumisen. Illemmalla oli samassa tilassa saman verran vähän vanhempia seuraamassa
kaverikirjavinkkausvideokilpailua, johon maakunnan kuudesluokkalaiset olivat laatineet
ohjauksessamme yleisölle nähtäväksi parikymmentä videota.
19.–25.3.2018 Sanataideviikolla järjestimme Joensuun Perheentalon aukioloaikoina neljä
sadutustuokiota, kaksi satutuntia ja kaksi loruleikkihetkeä sekä Kontiolahdella Punaposken
päiväkodilla satuhierontapajat torstaina (3h) ja sunnuntaina (2h). Pajoissa oli väkeä vaihtelevasti,
yhteensä reilut sata. Lisäksi sanataideopettajat päivystivät muutoinkin kertomassa toiminnastamme
kiinnostuneille.
17.5.2018 Lasten ja nuorten tiedefestari Sci Fest -tapahtumassa Joensuun areenalla olimme
pitämässä fantasiarunopajaa torstaina (8h). Runoja syntyi päivän aikana kahdeksankymmentä, joista
useita syntyi ryhmätyönä tai pareittain. Arviomme mukaan fantasiarunokierroksen teki yli sata
kävijää.
Mahdollisuuksien Toria ei järjestetty Joensuussa 2017 eikä 2018 eikä VALOlastenteatterifestivaaliakaan 2017, joten niihin emme päässeet tällä kertaa sanataidepajan kanssa.
Tällä avustuksella toteutimme monimuotoisia sanataidepajoja, yhteensä 38,5 tuntia 1–3
sanataideopettajan voimin, siten, että työtunteja kertyi 85. Tämän lisäksi
palkkatukityöntekijöillemme, graafikolla ja tiedottajalle kertyi työtunteja markkinoinnin,
tiedottamisen sekä tapahtumiin osallistumisen tiimoilta noin 50 tuntia.

Yleisömääriä on vaikea arvioida ulkoilmatapahtumissa. Joen Yössä ja Joensuun Kulttuuritorilla ja
SciFest-tapahtumassa sekä sanataideviikon pajoissa vieraili kymmeniä, jopa satoja, ihmisiä. Pajojen
ja niiden mainostamisen avulla tavoitettiin useita satoja kaupunkilaisia ja laajemmin maakunnan
väkeä. Saimme useissa tilaisuuksissa hyvää palautetta tapahtumien järjestämisestä ja niihin
osallistumisesta. Monet eivät olleet kuulleet mitään sanataiteesta tai Sanarattaasta. Nyt olemme
tunnetumpia, etenkin, kun marraskuussa saimme OKM:n Lapsenpäivä 2017 -palkinnon.

Toteutunut budjetti
Menot:
3570 euroa
1000 euroa
270 euroa
90 euroa
45 euroa
25 euroa
5000 euroa

palkat: 85*30*1,4 (sivukulut)
palkkatukityöntekijöiden palkat
tapahtumien suunnittelukokouspalkkiot
maksullisten tapahtumien paikkamaksut
materiaalit
vakuutukset
menot yhteensä

Tulot:
4000 euroa
1000 euroa
5000 euroa

Alli Paasikiven säätiö
ELY:n palkkatuki
tulot yhteensä

