
Pistetään ILO liikkeelle
Syksy täynnä tapahtumia! Tule mukaan tapahtumatiimiin.

Uutiset
Uutiskirje Elokuu 2017 

Klikkaamalla pääset suoraan 
uutiseen tai nettisivulle

Entistä käyttäjäystävällisemmät nettisivut

Sieltä löydät kaikki!
www.palokanilo.fi

Lapselle harrastus 
hakukoneella
Ilmoittautuminen alkaa 6.8.klo 10

Kunnon 

kamppailu  

Iske itsesi ja suhteesi 
kuntoon neljässä 

viikossa

Sydän kuntoon 

syykauden 

aikana



http://palokanilo.fi/


Kuka tunnistaa ylimmäisen kuvan? Se on
seuramme ensimmäinen logo perustamis-
vuonna 1979. Seuraava versio onkin jo
useammalle tuttu hahmo, jonka pohjalta on
lähdetty suunnittelemaan uutta logoa.

Palokan Ilon uuden logon suunnittelussa
lähtökohtana oli ilo ja liike.
”Pyrin säilyttämään logossa myös jotain
vanhaa, mutta kirkastin ilmettä kevyemmäksi
ja dynaamisemmaksi.” kertoo suunnittelija
Johanna Sell. ”Liikemerkki eli "Ilon tyyppi"
hyppii, tekee kärrynpyörää, on aina liikkeessä
kuten seuran jäsenetkin. Halusin tunnukseen
myös selkeyttä ja ajattomuutta, se näkyy mm.
kirjasimen valinnassa. Palokka-teksti oli myös
tärkeää olla näkyvästi esillä, jotta kaikille käy
selväksi että ollaan palokkalainen seura”,
Johanna kertoo.

Muutokset herättävät aina paljon tunteita,
kuten seuran nimenmuutos. Logossa lyövät
kättä sekä perinne ja nykyaika, mikä sen
parempi yhdistelmä.

Johanna Sell (Graafinen yrityspalvelu
Selldone) suunnittelee ja tuottaa logojen
lisäksi yrityksille markkinointimateriaalia
sähköisesti ja painettuna. Hän myös kirjoittaa
ja valokuvaa.



•Tanssin ja voimistelun yhdistävää DanceGymiä
•Parkouria, temppuilua, tramppaa Freegym -ryhmissä
•Voimistelustartista voi ponnistaa seuran kilpa- ja valmennusryhmiin
•Rytmisen voimistelun harrasteryhmissä pääsee kokeilemaan eri 
voimisteluvälineitä
•Pienten temppuiluryhmissä vauhdikasta menoa

.

http://palokanilo.fi/index.php/lasten-kalenteri/
https://www.jasentieto.fi/user/Default.aspx
http://palokanilo.fi/index.php/lasten-kalenteri/


Rytminen 
voimistelu
•Iona (6-10v.)

•Idefia (11-14v.)
•Team ILO (7-14v.)

Joukkue-
voimistelu

•Camomilla (11-12-synt.)
•Fenella (09-10-synt.)

•Caramella (09-10-synt.)
•Carminet (09-07-synt.)
•Mindyt (03-06-synt.)

Showtanssi

•Plié (9-12v.)
•Pivot (yli 12v.)

Tanssillinen 
voimistelu
•Firella (8-12v.)
•Felice (12-15v.)
•Felinda (aikuiset)

Uusia joukkueita syksylle!
• Showtanssiryhmä Plién harjoitukset 

alkavat elokuun puolivälissä!
• Joukkuevoimistelu joukkue Camomillat

(11-12-synt.) aloittaa syyskuussa!

Myös muihin seuran joukkueisiin otetaan 
mukaan uusia jäseniä! Ole yhteydessä 
valmennuspäällikköön ja sovi kokeilutreeni 
(valmennuspaallikko@palokanilo.fi).

Tervetuloa tutustumispäivään 6.8.!

mailto:valmennuspaallikko@palokanilo.fi


Aikataulu:
Klo 17–18 Joukkuevoimistelu
Klo 18–19 Rytminen voimistelu
Klo 19–20 Showtanssi ja 
tanssillinen voimistelu

6.8. Kilpa- ja valmennuslajien tutustumispäivä

Tule kokeilemaan lasten ja nuorten avoimeen
treenipäivään su 6.8.2017 Keski-Palokan koululle. Luvassa lajien 
esittelyä. Tutustu seuran valmentajiin ja löydä itsellesi sopiva 
joukkue/ryhmä ja aloita uusi harrastus. Treenipäivä kaikentasoisille
noin .

Gymnaestrada-kenttänäytösten maksuttomat treenit alkavat 
marraskuussa. Tule mukaan, lähdetään isolla porukalla! 

http://palokanilo.fi/index.php/gymnaestrada-2018/


Osallistumismaksut ja ilmoittautuminen:

- 15€/hlö ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Yli 10 hengen joukkueet, ilmoittautuminen suoraan sähköpostilla 

osoitteeseen toimisto[at]palokanilo.fi.

- Palokan ILOn joukkue seuran jäsenet, 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Juoksuun osallistuville jäsenille syyskauden rajaton jumppakortti 

huikeaan alehintaan 85€.

ILMOITTAUDU JA OSTA KORTTI TÄSTÄ!

Ilmoittaudu yhteistyökumppaniksi ja

haasta muut mukaan niin, että koko Palokka tietää!

toimisto@palokanilo.fi

Sporttipäiväkoti

https://www.jasentieto.fi/public/Rekisterointi.aspx?sid=112&TapahtumaID=3965
https://www.jasentieto.fi/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=112&TapahtumaID=3965
https://www.jasentieto.fi/user/Default.aspx


https://goo.gl/forms/2cVrGOBPea5MBz0x2
https://www.facebook.com/palokanilo/
https://www.instagram.com/palokanilo/
https://www.snapchat.com/l/fi-fi/
https://goo.gl/forms/2cVrGOBPea5MBz0x2
https://goo.gl/forms/2cVrGOBPea5MBz0x2
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