PALOKAN KEVÄT 2018
SUUNNITTELUKOKOUS MUISTIO 1/2018
Aika: 22.1.2018 klo 17:00 - 17:40
Paikka: Palokan aluekirjaston Hilja-kokoushuone
Läsnä:
Lions Club Palokka: Jari Ahonen
Lions Club Palokka Wilma: Anne Nieminen
SPR Palokka: Hannu Mettälä
Palokan VPK: Ville Setälä
Jyväskylän kaupunki/LiikuntaLaturi: Reeta Jääskeläinen
KesLi / Kokeile maalla: Jyrki Saarela
Palokka-Seura: Vesa Välilä (koollekutsuja ja muistio)
Palokan Ilo ilmoitti esteestä
Palokan kevät 2018 lauantai 26.5.2018 alustava suunnitelma
1. Tapahtuma-ajaksi läsnä olleet pitävät edelleen sopivana 11:00–14:00
2. Tapahtumaan on suunnitteilal
Lions Club Palokka Wilma: Aikaisempaan tapaan, letunpaistoa, kahvia, joiden tuotto käytetään
palokkaisten lasten ja nuorten hyväksi. Toiveena edelleen katos ja pöytä Palokka-Seuralta.
Lions Club Palokka: Linnunpönttöverstas edelleen. Toivomuksena on sama paikka kuin 2017.
Palokan VPK: VPK:n 140:s juhlavuosi. Hieman edellisvuotta laajempana ajateltu toteuttaa.
Paikalle pyritään saamaan yksi raskas auto ja mahdollisesti muutakin kalustoa ja jotain
toiminnallista. Mahdollisesti sammutusharjoitusta.
SPR Palokka: ”Ambulanssi”, Reddie-koira ja mahdollisesti defibrilaattorin käytön opetusta.
Ilmapallojen täyttä varten pääsy sisätiloihin
Keski-Suomen Liikunta/Kokeilemaalla: Omaa työaikaa, yhteydenottoja toimijoihin. Voi
osallistua tiedottamiseen ja jonkin verran mahdollisiin ilmoituskuluihin Keskisuomalaisessa ja
Palokka-lehdessä. Ideapankki käytettävissä. (Hanke päättyy 30.6.2018)
Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi: Reeta Jääskeläinen toimii Palokan, Puuppolan ja
Tikkakosken alueen ”liikuntaguruna”. Tukee tapahtumaa LiikuntaVeturin 9-12 v ja
LiikuntaLaturin 13-19 v lasten ja nuorten toiminnan kautta. Ideointia ja tilaisuudesta
tiedottamista
Palokan Ilon S-postiviesti: Palokan Ilo on mukana Palokan kevät tapahtumassa. Nyt ei ole
päällekkäin muita happeninkeja niin kuin viime keväänä. Meidän porukka voisi järjestää
tapahtumassa esimerkiksi yhteisjumppaa/tanssia, hyppyhaastetta, temppurataa tms., jakaa
ilmapalloja jne.
3. Käytiin yleistä ja tarpeellista keskustelua tapahtumaan liittyen
 toiminnallinen tapahtuma
 lisää toimijoita pyritään saamaan mukaan
 lapsiin painottaen
 toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman tiiviillä alueella




Ilona-korttelin huomiointi tapahtumassa asukkaat ja yrittäjät
lähiyritykset voivat pitää tapahtumaan liittyen esittelyä ja avoimia ovia, mutta kaupallinen
toiminta ei ole suotavaa mikäli se vaarantaa järjestöjen varainhankintaa. Palokka-Seura
käsittelee toiminnan luonteen tapauskohtaisesti

Tiedotus
Palokka-lehti: ennakkotieto helmikuussa, ilmoitus tapahtumapalstalle toukokuussa
Keskisuomalainen mahdollisesti. Jyväskylän kaupungin kautta tehdään tiedotusta tiedottajan
kautta.
A4 jakeluun pdf-tiedostona yhdistyksille tulostettavaksi jakeluun ja nettiviestintää varten heti
kun toimijat ja sisältö on tiedossa.
Lisäksi: www.palokka.fi ja Palokka-Seuran Facebook sivulla
Seuraava kokous
Sovittiin seuraava kokous 23.4. klo 17:00 alkaen Palokan kirjasto Hilja kokoustilassa.
Kokous päättyi 17:40

