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1.Seuran toiminta-ajatuksen toteuttaminen 
 

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että 

mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja voimistelua eri toiminta- ja 

tavoitetasoilla.”   

Suomen Voimisteluliiton toimintaperiaatteita noudattaen seura pyrkii tuomaan monipuolista liikuntaa 

alueellamme tunnetuksi, arvostetuksi ja harrastetuksi. Voimisteluliiton painopistealueita mukaillen 

toimintaa tarkastellaan ilmiön, osaamisen ja olosuhteiden näkökulmista. 

Vuosi 2019 on Palokan Ilon 40-vuotisjuhlavuosi ja se näkyy toiminnassa ja markkinoinnissa ympäri 

vuoden. 2019 on perheen vuosi ja synttäreitä juhlitaan koko suuren voimisteluperheen voimin.  

  

1.1.Missio  

 

Innostu, liiku, onnistu! 

Innostu: Haluamme innostaa ihmisiä liikkumaan. Jumppaa tarjotaan kaikille iästä, sukupuolesta, 

kulttuurista, vakaumuksesta tai uskonnosta riippumatta. Kynnys liikunnan aloittamiseen pidetään 

mahdollisimman matalana.  

Liiku: Liikuntamahdollisuuksia tarjotaan eri puolilla Palokkaa, joten toiminta on lähiliikuntaa. 

Liikunta on monipuolista, joten eri ikäisille ja kuntoisille voi löytyy sopiva vaihtoehto. Lasten liikunta 

on jaettu perheliikuntaan, tanssiin, joukkue-, rytmiseen-, tanssilliseen- ja telinevoimisteluun. 

Tarjolla on sekä harraste-, että harrastekilparyhmiä. 

Myös aikuisille on tarjolla sekä harrasteliikuntaa, että harrastekilparyhmiä. Jumppakalenterissa on 

monipuolisesti sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä, lihaskuntoa ja vartalonhallintaa, sekä kehoa 

huoltavia tunteja.  

Onnistu: Tavoite voi olla esimerkiksi uusien taitojen oppiminen, kunnon parantaminen tai 

menestyminen kilpailussa. Tavoitteena on myös saada liikunnasta elämäntapa ja onnistua aina 

uudelleen omalla tasolla. 

 

1.2 Arvot 

 

Ilo: Voimistelu on iloinen harrastus, jossa treenataan reippaasti hyvällä mielellä.  
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Laatu: Laatuun pyritään kaikessa toiminnassa.  

Osallisuus: Seuratoimintaa tehdään yhdessä ja jokainen jäsen on tärkeä osa yhdistystä.   

 

1.3 Visio vuodelle 2020 

 

Palokan Ilo on laadukas, monipuolinen ja hyvin tunnettu seura, joka järjestää monipuolista ja 

edullista toimintaa kaiken ikäisille Palokan alueella. Tavoitteena on tarjota lasten ja nuorten ryhmiä 

kattavasti kaikilla harraste- ja kilpatasoilla ja jokaisella ikäryhmällä. Seuralla on myös kilpailevia ja 

edustavia ryhmiä. Erityisryhmien toimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyötahojen 

kanssa. Aikuisten ryhmäliikunta on arvostettua, laadukasta, suosittua ja palvelee eri ikäisiä ja 

kuntoisia harrastajia. Seuran toiminta tavoittaa koko perheen ikään ja sukupuoleen katsomatta. 

  

Seurassa on osaava ja innostunut seurajohto, eri toimialueista vastaavat päätoimiset työntekijät, 

sekä palkatut, hyvin koulutetut ohjaajat. Seuratoimijoissa on kouluttajia, jotka kouluttavat sekä 

lasten- että aikuisten ohjaajia. Aktiiviset vapaaehtoiset ovat monipuolisesti mukana seuran 

toiminnassa. Seura on aktiivinen tapahtumien järjestäjä Jyväskylän alueella.   

Seuran arvot ilo, laatu ja osallisuus toteutuvat jokapäiväisessä toiminnassa. Kaikki seuratoimijat 

tiedostavat ja toteuttavat seuran arvoja myös käytännössä. 

 

Vahvuudet  

Lasten ja nuorten liikunta sekä aikuisten liikunta ovat vahva, laadukas ja laaja pohja toiminnalle. 

Kilpailu- ja valmennustoiminta on uusi osa-alue, joka on osoittanut seuramme kehittyväksi ja 

kilpailukykyiseksi toimijaksi ja tapahtumantuottajaksi.  

Haasteet  

Haasteena vapaaehtoisorganisaatiossa on taloudellisten- tila- ja henkilöstöresurssien riittäminen, sekä 

työnjaon selkeyttäminen palkattujen työntekijöiden ja vapaaehtoisen seurajohdon välillä.  

Toiminta koostuu erilaisista osa-alueista ja on tärkeää pitää ”laiva” tasapainossa, jotta jokainen toimiala 

voi kehittyä ja tukea toinen toistaan.  

Uhat  

Uhkana toiminnan toteuttamiselle voi olla tilojen saatavuus ja käytettävyys. Myös lasten tilavuorojen 

muuttuminen maksulliseksi on uhka, joka toteutuessaan vaikuttaa radikaalisti lasten liikunnan 

hintoihin. Viimeistään siinä tapauksessa oman tilan vuokraaminen tulisi ajankohtaiseksi.   
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Mahdollisuudet 

Palokan Ilolla on mahdollisuus kehittyä edelleen yhä laadukkaammaksi ja useampia ihmisiä 

tavoittavaksi seuraksi.  

Tuorein ja nopeasti kasvanut kilpailu- ja valmennustoiminta voi kehittyä todella menestyväksi ja 

tuoda omalta osaltaan positiivista näkyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja mm. uusia tapahtumia. Tapahtumat 

ovat seuralle merkittävä tulonlähde ja oikeutta niiden järjestämiseen haetaan voimisteluliitolta.  

Aikuisten liikunta on taas suurten joukkojen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävä kokonaisuus, 

jossa vahvan ja laadukkaan toiminnan on mahdollisuus kehittyä edelleen. Lasten ja nuorten liikunta 

puolestaan on vahva pohja, jonka toivotaan tavoittavan kattavasti alueen lapset ja nuoret. 

 

2. Toiminta 
 

Toimintasuunnitemassa kuvataan toiminnan tavoitteet ja kehityskohteet vuodelle 2019. Toimialojen 

toimintakäsikirjoissa kuvataan seuran perustoiminta ja toimijoiden roolit tarkemmin. 

 

2.1 Lasten ja nuorten harrasteliikunta  

 

Ydintoimintaa on lasten ja nuorten viikoittainen harrastustoiminta, jonka lajeina on perheliikunta, 

tanssi, joukkue-, rytminen- ja telinevoimistelu. 

Ilmiö 

Seuran toiminta on tarkoitettu kaikille sukupuolesta riippumatta. Tavoitteena on lisätä 

poikaharrastajien määrää ja ryhmiä, jotka kiinnostavat myös poikia. Harrastaminen seurassa voi olla 

koko perheen juttu ja markkinoinnissa huomioidaan mm. samaan aikaan olevat ryhmät lapsille ja 

aikuisille, sekä koko perheelle sopivat jumpat.  

Monipuolinen lasten ja nuorten harrasteliikunta on seuramme yksi tunnusmerkki ja toiminta tavoittaa 

suuren määrän lapsia ja nuoria. Tavoitteena on, että ILOssa harrastaminen on siisti juttu ja 

positiivisessa sävyssä kaikkien huulilla. 

Toimintaa järjestetään myös yhteistyössä koulun kanssa maksuttomana kerhotoimintana ja 

yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Nuorten LiikuntaLaturin ja LiikuntaVeturin kanssa. Tällaiset 
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toimintamuodot tarjoavat mahdollisuuden harrastaa liikuntaa maksutta ja tutustua seuramme 

toimintaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.  

Viikoittaisen harrastustoiminnan lisäksi lapsilla on mahdollisuus myös osallistua erilaisiin tapahtumiin, 

mm. Stara-katselmuksiin. Ryhmillä on mahdollisuus esiintyä erilaisissa paikallisissa ja tietenkin 

seuran omissa tapahtumissa ja juhlissa kauden aikana. 

Lapsille järjestetään myös leirejä koulujen loma-aikoina, diskoja ja synttäreitä tila- ja 

ohjaajaresurssien puitteissa. Tapahtumat ovat osa seuran perustoimintaa ja ne on suunnattu 

jäsenille, mutta toimivat myös markkinoiden toimintaamme uusille osallistujille.  Vuonna 2019 on 

suunnitteilla myös oppilaitosyhteistyö, jonka myötä opiskelija tekee opinnäytetyö leirien 

toteutuksesta osana seuratoimintaa. 

Osaaminen 

Ohjaajien koulutukseen kiinnitetään huomiota ja lisätään erityisesti sisäistä koulutusta oman 

seuraväen kesken. Myös naapuriseurojen kanssa tehdään koulutusyhteistyötä tilauskoulutusten sekä 

ideapäivien muodossa. 

Osaamista ja yhteisöllisyyttä lisätään säännöllisillä, koulutuksellisilla ja keskustelevilla tapaamisilla, 

joilla tuetaan ohjaajana kehittymistä.  

Olosuhteet 

Toiminta järjestetään koulujen ja tarvittaessa päiväkotien saleissa eri puolilla Palokkaa. 

Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään myös uutta Keski-Palokan koulun yläkerran 

monitoimitilaa. Haetaan olosuhdeavustuksia tilan käyttöön, koska se on maksullinen koulun 

ulkopuolisessa toiminnassa. Salivuoroja yritetään saada myös uudesta tulevaisuudessa valmistuvasta 

Savulahden koulusta, sekä Mankolan koulun laajennusosasta. Välineitä on käytettävissä jokaisella 

koululla. 

 

2.2. Valmennustoiminta 

 

Valmennustoimintaa pyritään tarjoamaan Palokan alueen lasten, nuorten ja aikuisten tarpeita 

vastaamaan. Toimintaa pyritään järjestämään jäsenten toiveiden mukaisesti harraste- sekä 

harrastekilpa, että kilpatasolla. Huippu-urheiluun ei tähdätä. Lajeina valmennuspuolella ovat 

showtanssi, joukkue-, tanssillinen ja rytminen voimistelu. Tavoitteena on luoda seuraan arvojemme 

mukainen valmennus- ja kilpailukulttuuri, sekä saada näkyvyyttä ja tunnettavuutta. 

Rytmisessä voimistelussa on seurassa mahdollista harrastaa kolmella eri tasolla harraste (LaNu), 

harrastekilpa ja kilpatasolla. Ryhmien harjoitusmäärät riippuvat tavoitetasosta. 
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Joukkuevoimistelussa seurassa on mahdollista harrastaa harrastekilpatasolla sekä harrastetasolla 

(LaNu).  

Tanssillisessa voimistelua ja Showtanssia on seurassa mahdollista harrastaa harrastekilpatasolla. 

Kilpa- ja valmennustoiminta on aktiivinen ja järjestää toiminnan kustannusten kattamiseksi erilaisia 

tapahtumia. Vuonna 2019 järjestetään ainakin seuraavat Voimisteluliiton tapahtumat: 

● 27.-28.4. Valtakunnallinen Lumo-finaali 

● Stara-tapahtuma syksy 

 

Ilmiö 

Toiminnan laatua pyritään tuomaan kaikessa viestinnässä esille. Markkinoinnissa panostetaan 

laadukkuuteen ja toiminnan ILOisuuteen. Tapahtumia pyritään markkinoimaan entistä laajemmin ja 

lajeja tuomaan tapahtumien avulla kaikkien tietoisuuteen. 

Koulujen ja päiväkotien kanssa pyritään tekemään aktiivisesti yhteistyötä, ilmaisten näytetuntien ja 

lajikokeiluiden kautta.  

Ryhmiä pyritään saamaan esiintymään erilaisiin tapahtumiin lähialueella. 

Lisäksi seuran sisäistä ilmapiiriä pyritään nostamaan mm. kummijoukkuetoimintaa ja 

kannustuskulttuuria kehittämällä. 

Osaaminen 

Painopisteenä vuonna 2019 yhteishengen kehittäminen ja psyykkiseen valmentamiseen 

panostaminen. Vuoden aikana järjestetään 2-4 sisäistä koulutusta seuran valmentajille. Lisäksi 

heidän on mahdollista osallistua Keslin ja Voimisteluliiton järjestämiin koulutuksiin, joihin 

osallistumista seura tukee (max. 200 € vuosi/ohjaaja). 

Olosuhteet 

Olosuhteita pyritään kehittämään kartoittamalla jatkuvasti uusien tilojen saatavuutta ja hakemalla 

tukia muiden tilojen vuokraamiseen. Seuran taloutta pyritään kehittämään omien tilojen 

vuokraamiseen. Nykyisille joukkueille pyritään tarjoamaan vähintään nykyiset olosuhteet ja tämän 

jälkeen katsotaan onko uusien ryhmien perustaminen mahdollista.  

 

2.3. Aikuisten kuntoliikunta  

 

Ilmiö 
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Palokan Ilo tarjoaa ajan hengen mukaista, monipuolista ja laadukasta toimintaa viikoittain 

eri-ikäisille ja- kuntoisille aikuisille. Toimintavuonna 2019 nostetaan aktiivisten naisten rinnalle 

erityisesti perheet ja miehet. 

Monipuolisen ryhmäliikuntatarjonnan ja kuntosaliharjoittelun lisäksi aikuisliikkujille tarjotaan myös 

erilaisia kursseja ja pienryhmätoimintaa, sekä kuntotestausta ja tietoa terveellisistä elämäntavoista. 

Perheitä aktivoidaan tuomalla tarjolle kaikille yhteisiä liikuntamahdollisuuksia ja sijoittelemalla 

tunteja mahdollisuuksien mukaan niin, että lapset ja aikuiset pääsevät liikkumaan ryhmissään yhtä 

aikaa. Miesten oma vuonna 2018 perustettu ryhmä saa jatkoa pelimiesten rinnalla ja miehiä 

aktivoidaan myös muille tunneille.  

Markkinointia ja tunnettuutta kehitetään edelleen ja tavoite on, että kaikki haluavat harrastaa 

ILOssa. Yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden kehittäminen on tärkeä painopiste, johon pyritään mm. 

erilaisten tapahtumien, Kilta-toiminnan, kiinteiden ryhmien ja aikuisliikunnan avointen 

suunnitteluiltojen avulla.  

 

Osaaminen 

Yhteisiä ideapäiviä ja koulutuksia pidetään aikuisliikunnan ohjaajille ideoiden ja toivomusten 

mukaan. Koulutuksissa käyneitä ohjaajia kannustetaan jakamaan oppimiaan asioista ja jakamaan 

ajatuksia muille ohjaajille. Laatu on yksi tärkeimmistä arvoista ja sen tulee näkyä jokaisella tunnilla. 

Aikuisliikunnan ohjaajat ovat lähtökohtaisesti ammattilaisia ja osaamista kehitetään jatkuvasti.   

 

Olosuhteet 

Jokaisella tunnilla tulee olla sopiva riittävän kokoinen tila. Olosuhdeasiassa tehdään yhteistyötä mm. 

Luhtisen päiväkeskuksen ja Gradian kanssa, mutta pääasiassa tunnit pidetään koulujen saleissa. 

Jatkossa yhteistyötä kehitetään edelleen ja kalenterin suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, 

että tarjontaa on tasaisesti eri puolilla Palokkaa, jotta lähiliikunnan ajatus toteutuisi mahdollisimman 

hyvin.  

Välineitä päivitetään ja huolletaan tarpeen mukaan ja myös välineiden käytössä tehdään yhteistyötä 

mm. Jyväskylän kansalaisopisto kanssa.   

 

2.4 Tapahtumat 
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Seuran imagoa ja yhteisöllisyyttä kohotetaan järjestämällä erityistoimintaa ja tapahtumia. 

Perinteisiä, vuosittain toistuvia tapahtumia ovat kauden alussa järjestettävät starttitapahtumat, 

joissa esitellään tulevan kauden tarjontaa.  

Kauden päättyessä järjestetään kevät/joulunäytökset, sekä toiminnallisia yhteistapahtumia, joissa 

pääsee tutustumaan seuran toimintaan ja kiitetään kuluneesta kaudesta. 

Tavoitteena on järjestää myös uusia, maksullisia tapahtumia, joilla voidaan saada tuloja 

kustannusten paikkaamiseen. Stara ja Lumo ovat Voimisteluliiton tapahtumia, joita järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan. Myös aikuisliikunnassa on tarkoitus järjestää tapahtuma, jolla saataisiin 

tuloja ja myös markkinoitua toimintaa, koulutettua ohjaajia ja jaettua ideoita.  

Tapahtumat 2019 

Talvistartti 6.1. 

Ohjaajien perehdytys 

Mahdollinen aikuisliikunnan kevättapahtuma ja ohjaajien koulutuksellinen virkistys 

Lumo Finaali 27.-28.4. 

Kevätnäytös 

Perheen kevätkarkelot 

Kesästartti 13.5.  

Syysstartti 4.9.  

Ohjaajien perehdytys/sisäinen koulutus 

Stara marraskuun alku? 

Aikuisliikunnan jumppatapahtuma/pikkujoulut 

Joulunäytös, 40-vuotissynttärit 

Koko perheen pikkujoulutemppuilut 

 

 

3. Seuratoimijat  
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3.1 Seurajohto 

 

Vapaaehtoisena toimiva johtokunta vastaa seuran toiminnasta. Johtokunta mm. edustaa yhdistystä, 

johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta. Puheenjohtaja toimii 

seuratyöntekijöiden esimiehenä ja he taas rekrytoivat, perehdyttävät ja ovat yhteydessä 

tuntiohjaajien/valmentajien ja apuohjaajien kanssa kukin omalla osa-alueellaan.  

Johtokunta yhdessä muiden seuratoimijoiden kanssa muodostaa toimialueiden tiimit, jotka 

suunnittelevat ja vastaavat osa-alueidensa toiminnasta. Uuden johtokunnan kokoonpanon 

tutustuminen, järjestäytyminen sekä työnjako tulee tehdä mahdollisimman selkeästi ja heti 

toimintakauden alussa. Seuratoimijoiden jaksamiseen, työmäärän rajoittamiseen ja palkitsemiseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Tavoitteena on kehittää seurajohdon tietotaitoa ja osaamista sekä verkostoitumista mahdollisimman 

monipuolisesti erilaisissa koulutuksissa ym. tapahtumissa, jotta pysytään ajan tasalla 

yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa.   

  

3.2 Ohjaajat ja valmentajat, apuohjaajat ja apuvalmentajat  

 

Ohjaajia ja valmentajia on suuri joukko ja tavoitteena on, että jokainen seuramme “käyntikorttina” 

toimiva ohjaaja tietää seuramme toimintatavat ja kulttuurin, on sitoutunut toimintaan ja tuntee 

kuuluvansa seuramme yhteisöön. 

 

3.3. Joukkueenjohtajat  

Jokaisella kilpa- ja valmennusjoukkueella on vähintään yksi joukkueenjohtaja. Joukkueen johtaja 

valitaan joukkueen vanhemmista. Hänen tehtävänään on huolehtia joukkueen taloussuunnitelmasta, 

hankinnoista, kilpailumatkoista sekä tarvittavista huoltajista tapahtumiin. Hän toimii valmentajan ja 

vanhempien välissä.  

 

3.5. Talkoolaiset 

Tapahtumiin rekrytoidaan talkoolaisia hoitamaan tapahtumien tehtäviä. Tapahtumavastaava 

(työntekijä) huolehtii talkoolaisten rekrytoinnista, perehdytyksestä ja kiittämisestä. 
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3.4. Uskollisuuden Kilta 

Seurassa toimii aktiivinen Kilta. Killan tarkoituksena on kehittää jäsenillensä seuran perustoiminnan 

lisäksi muuta oheistoimintaa. Kilta toimii itse varanhankinnallaan ja jäsenmaksullaan hakkimillaan 

varoilla. 

 

4.  Koulutus 
 

Jokaisella seuramme ohjaajalla on oltava riittävä pohjakoulutus. Koulutuksista pidetään kirjaa ja 

jokaisen koulutuspolku suunnitellaan omien vahvuuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjaajille 

kustannetaan koulutuksia tarpeen ja harkinnan mukaan. Koulutusten kustantaminen velvoittaa 

ohjaajaa sitoutumaan vähintään vuodeksi eteenpäin. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä 

naapuriseurojen kanssa ja seuran sisäisenä koulutuksena.   

Seuratoimijoita koulutetaan jatkuvasti ja entistä enemmän panostetaan seuran sisäiseen 

koulutukseen, koska seurassamme on omasta takaa sekä lasten liikunnan- että aikuisliikunnan 

kouluttajat ja paljon tietotaitoa, jota halutaan jakaa. Tällä tavalla lisätään myös seuran 

yhteisöllisyyttä.  

Yhteistyötä seurajohdon ja ohjaajien välillä pidetään yllä yhteisten ohjaajapalavereiden, koulutusten 

ja virkistysiltojen avulla. Seuran sisäistä koulutusta järjestetään vähintään kerran kaudessa ja 

naapuriseurojen kanssa tehdään koulutusyhteistyötä.   

  

5. Viestintä ja markkinointi 
 

Kauden tavoitteena on tehostaa ja lisätä monipuolista ja kattavaa, kohderyhmän tavoittavaa 

markkinointia. Markkinointi- ja viestintäkanavat on jaettu niin, että seuran nettisivuilta osoitteessa 

www.palokanilo.fi löytyy kaikki ajantasainen tieto ja sitä kautta pääsee mm. ilmoittautumaan 

mukaan toimintaan jäsenohjelmassa.  

Sosiaalisessa mediassa, Facebook toimii välineenä sekä sisäisessä, että ulkoisessa tiedotuksessa ja 

siellä eri ryhmissä käydään keskustelua, tehdään kyselyjä jne. Instagramissa julkaistaan kuvia 

tapahtumista ja muista parhaillaan tapahtuvista aiheista. Siellä myös markkinoidaan tulevia 

tapahtumia. Snapchatissa kerrotaan lapsia ja nuoria kiinnostavista aiheista. 

Palokka-lehden palstalle ja Keskisuomalaisen Meidän juttu-palstalle kirjoitetaan pieniä juttuja seuran 

arjesta. Painettuja esitteitä jaetaan talkootyönä ja ne pyritään painamaan yhteistyössä kustannusten 
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minimoimiseksi. ILO-uutiset-uutiskirjeeseen kootaan kaikki ajankohtaiset tiedotusasiat ja se jaetaan 

sähköisenä sähköpostilla, somessa, sekä nettisivuilla.  

Näkyvyyttä pyritään lisäämään mm. lehdistötiedotteiden avulla, lähestymällä eri tiedotuskanavia ja 

hyödyntämällä sähköistä markkinointia entistä tehokkaammin.  

Palautetta kerätään nettisivuilla jatkuvasti avoinna olevalla palautelomakkeella, suullisesti tunneilla 

ja säännöllisesti palautelomakkeella. Palautteen keräämistä kohdistetaan suoraan eri toimintoihin ja 

palautteeseen pyritään reagoimaan aina mahdollisuuksien mukaan.  

6. Yhteistyö 
 

Uusia yhteistyökumppaneita hankitaan ja yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa aktiivisesti. Osa 

yhteistyöstä on jäsenetuja, osa liittyy toiminnan toteuttamiseen, markkinointiin jne. 

Yhteistyömuodoista sovitaan tapauskohtaisesti niin että kaikki yhteistyökumppanit hyötyvät 

tasapuolisesti. Tavoitteena on saada näkyvyyttä, lisätä kustannustehokkuutta ja tehostaa toimintoja.   

  

7. Toimintaympäristö 
 

7.1 Tilat 

 

Toimintaa pyritään järjestämään tasapuolisesti eri puolilla Palokkaa ja lähialueita. Lähiliikunta on 

yksi markkinoinnin pääteemoja.   

Liikuntatiloja seura vuokraa kaupungilta ja muilta mahdollisilta tahoilta. Uusia käyttökelpoisia tiloja 

kartoitetaan jatkuvasti ja yhteistyötä myös tilojen suhteen eri tahojen kanssa pyritään 

hyödyntämään.  Myös ulkotiloja, kuten kenttiä ja puistoja pyritään käyttämään entistä enemmän.  

 Toimisto on Saarijärventiellä Keski-Palokan koulun pihassa, vanhassa puukoulussa oleva 

toimistohotelli. Toimistolla pidetään mm. syys- ja kevätkokoukset, palaverit, hoidetaan 

asiakaspalvelua, koulutetaan ohjaajia jne.  Myös Kiltalaiset kokoontuvat usein toimistolla.  

  

7.2 Välineet ja laitteet 
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Välineiden käytön suhteen teemme yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Välineitä ja laitteita 

uusitaan, täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan niin, että käytössä on monipuoliset ja toimivat 

ja turvalliset välineet.  

  

Aikuisten liikunnassa on käytössä monipuoliset välineet. Niitä hankitaan ja huolletaan tilanteen ja 

tarpeen mukaan. Haasteena on äänentoistovälineiden käytettävyys ja toimintavarmuus. Tavoitteena 

on saada systeemeistä niin helpot ja varmat, että ohjaajien toiminta helpottuu ja tuntien laatu siltä 

osin paranee. 

 

Juhlissa ja tapahtumissa tarvittavaa välineistöä ja rekvisiittaa hankitaan pikkuhiljaa niin, että 

jatkossa pystymme järjestämään myös visuaalisesti näyttäviä tapahtumia. Laitteita voidaan 

mahdollisuuksien mukaan hankkia myös yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.   
 

8. Talous  
 

Seuran talousarviossa vuodelle 2019 on avattu kulut ja tulot ja arvion mukaan tulos vuodelle 2019 on 

258,16€.   
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