Järjestöjen tapaaminen
24.1.2017 Pop-up tila (Juvantie 11, Juva)
Paikalla:
Eija Luukkonen,
Tarja Himanen, nuoriso-ohjaaja
Anne Vänttinen, Rajupusu Leader
Emilia Tirranen, maahanmuuttotoimisto
Kirsi Jylhä-Lipsanen, Koko Juvan kirjo - juhlakulkue
Hannu Martikainen
Samuli Tuikkanen, liikunnanohjaaja
Anu Pelkonen, seurakunta
Marita Jurva, Kehitysvammaisten tuki ry
Vuokko Viljanen, Parkinson kerho
Leena Heiskanen, 4H
Anki Pulkkinen, MLL
Laura Partamies, kulttuuriohjaaja
Sari Haikarainen, Lapsen kengissä ry

Tilaisuuden aloittaminen
Maahanmuuttotoimiston Emilia Tirranen esittäytyi sekä esitteli lyhyesti kotoutuspalveluja. Hän toivoi
järjestöväkeä olemaan yhteydessä omista tapahtumistaan ja ilmoittelemaan, mikäli maahanmuuttajamme
voisivat olla mukana tapahtumissa joko osallistujana tai tapahtuman toteuttajana.
Rajupusu Leaderin toiminnanjohtaja Anne Vänttinen esittäytyi ja kertoi hieman Leaderin hankehauista.
Sovittiin, että Anne pitää pidemmän puheenvuoron seuraavalla tapaamiskerralla, joka järjestetään kevään
2017 aikana.

Nuoriso-ohjaaja Tarja Himanen esitteli Näkymätöntä Yötä
-

-

Näkymätön yö on nuorisovaltuuston sekä nuorisotoimen suurin ja näkyvin tapahtuma. Tapahtumaa
järjestää nuoriso-ohjaajien lisäksi 16 nuorta
tapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina 22.4. klo 11 alkaen. Tapahtuman suunnittelu
tämän vuoden osalta on vielä alkuvaiheilla
o Järvi-Saimaan kansalaisopiston päättökonsertit perjantaina, itse nuorisotapahtuma
lauantaina
o Yrittäjänaiset ovat Tyttötalon tukena Pop-up tilassa järjestettävän kahvilan osalta
o Anki Pulkkinen esitti, että MLL voisi järjestää pienille lapsille jotain päivän aikana
o Anu Pelkonen kertoi, että Näkymätön yö sattuu partioviikolle. Keskusteltiin, että sunnuntai
voisi olla perhepäivä, eli partioveikot voisivat olla mukana lapsiperheiden juttujen
järjestämisessä
o Liikunnanohjaaja Samuli Tuikkanen lupasi, että Sampolaan tehdään tunnelmavalaistus
näkymättömän kunniaksi
Heiteltiin ideoita: yösuunnistus, kännykät, taskulamppu, jännitystä esim. keskustan alueella,
nuorten innostus mobiililaitteisiin, ikääntyneille opastus / apuohjaus (nuoret/ yrittäjät
opastamaan?)

Liikunnanohjaaja Samuli Tuikkanen esittäytyi ja kertoi laskiaistapahtumasta
-

23.2. Juvan kunta järjestää Laskiaistapahtuman Sampolan ja laavukylän alueella kello 15-18
Ohjelmassa on tällä hetkellä kaverikävelyä, poniajelua, hiihtokoulua. Päivän aikana Sampolaan
pääsee uimaan kaksi yhden hinnalla
Järjestöporukkaa tarvittaisiin vetämään toimipisteitä ja kävelyttämään kaverikävelyläisiä
o parkinssonkerho tulee mukaan kaverikävelyyn
o lapsen kengissä ry tekee toimipisteen
o 4H lähtee mukaan myös

Kirsi Jylhä-Lipsanen esittäytyi ja kertoi Koko Juvan kirjo – juhlakulkueesta
-

Koko Juvan kirjo – juhlakulkue järjestetään 8.7. eli kesäkarkelopäivänä
o karkelot alkavat kulkueella n. klo 9.30, osallistuminen helpompaa myös karkeloväelle
Kulkueessa esitellään ”aikajana” Juvan historiasta (kaikesta mahdollisesta). Runko on
vastaavanlainen:

1. soutaja, kivikaudella kuljettiin soutaen. Kari Kärkkäiseltä saadaan haapio. Hiljanen vehe, kärri,
metsästäjät yms. vetävät haapiota.
2. maanviljelijät. Mtk, hevonen, jotain vanhaa tavaraa / vaatetta
3. seurakunnan perustaminen. Seurakunnan väki, lauletaan virsiä?
4. kartanokulttuuria, (Gottlund, Poppiukset) fiiniys, vehmaan tallilta saadaan hevonen vetää kiesejä,
tämä osio määräytyy pitkälti vaatteiden mukaan. Gottlundiksi on lupautunut Kari Kärkkäinen ja
hänen seuralaisekseen Kirsi Vertainen, Poppiuksia pohdittu myös. Mukana voisi olla lapsi
kulkemassa karitsan tai vasikan kanssa (4H?).
5. sota-aika. Reserviläiset. Puvut ja marssilaulut, viirejä, torvisoittokunta
6. evakot. Karjalaiset. Liisa ja Raimo Tarkiainen aktiiveja. Evakkovaatteet ja kansallispuvut. Karjalainen
laulu mahdollisesti?
7. elinkeinoa ja elämää Juvalla. Yrittäjät, lukioteatteri, jukolan viesti, pesis? Väriä ja elämää.
Voimistelijat ja urheilijat. kehitysvammaisten tuki ry on mukana, mites perhepäivähoitajat?
8. järjestöt. martat, partiolaiset (huudot), ravipuoli, moottoriurheilu, jokkisautot, mopot.
9. nykypäivä. nuorisovaltuusto, maahanmuuttajat, uusi valtuusto. Lippu 575 logolla?
Kun kaikki kulkueen jäsenet ovat kulkeneet, katsojat pääsevät kulkemaan kulkueen mukana laavukylään.
Erillistä juontoa ei tule, vaan kulkueen tarina kirjoitetaan edellisen viikon Juvan lehteen.
Kulkueen saapuessa laavukylään markkina-alue ”avataan” leikkaamalla punainen nauha ja nostetaan
(Suomi 100) lippu. Juvan Puhaltajat soittavat alkufanfaarin ja kulkuejoukko sulautuu osaksi markkinahumua
(eli järjestöjäsenet siirtyvät omille toimintapisteilleen/kojuilleen).
-

Kaikki, mitä löytyy (etenkin vaatteiden osalta) omasta takaa otetaan käyttöön! Kirsi ottaa vihjeitä
vastaan.
Kulkueen koneiden/kuljetusten järjestämiseen on varattu hieman bensa ja siirtorahaa

-

Kulkueessa saa olla ääntä ja meteliä, sillä emme tee äänentoistoa pitkin Juvantietä. Järvi-Saimaan
kansalaisopiston kanssa pohditaan, miten saataisiin musiikkia alkuun, keskelle ja loppuun.
Keskusteltiin juvalaisten ”julkkisten” sekä lasten osallistumisesta osaksi kulkuetta (aktiiviset
opettajat/lasten parlamentti?)
idea Suomi 100 yhteistanssista Karkeloiden ohjelmana
Kulkueen aikataulut:
o koontipalaveri 30.5. valtuustosali klo 18. Tuolloin vahvistetaan ilmoittautuminen
kulkueeseen (nimilista ja varajäsenet sairastapauksen sattuessa), mitä tehdään, vaatteet,
rekvisiitat kasassa, käydään läpi mitä puuttuu jotta siihen osataan reagoida. Laura varaa
tilan.
o matka: hildurista sampolaan. kenraaliharjoitus urheilukentällä 4.6. klo 18 alkaen
o sää vaikuttaa kulkueeseen todella paljon: mikäli vettä sataa, toivotaan osallistujien
pukeutuvan läpinäkyvään kertakäyttösadetakkiin. Sateella soittimia ei soiteta.
o Kirsi Jylhä-Lipsanen huolehtii kulkueeseen liittyvistä kokoamis- ja käytännön asioista. Hänen
yhteystietonsa ovat kirsijl.colose(at)gmail.com 044 235 4446
o Kulttuuriohjaaja Laura Partamies vastaa kulkueen vakuutuksista yms. turvallisuuden osalta
järjestelyistä. Hänen yhteystietonsa ovat laura.partamies(at)juva.fi 0400 136 176

Tilaisuuden lopettaminen & seuraava tapaaminen
Sovittiin, että seuraavan kerran kokoonnutaan 11.4.2017 kello 18 Juvan kunnan valtuustosalissa, jossa
kuullaan puheenvuoroja ja vaihdetaan kuulumisia. Laura Partamies varaa tilan, mikäli kysyttävää tai
lisättävää kevään toiseen tapaamiseen, yhteyttä voi ottaa Tarja Himaseen (tarja.himanen(at)juva.fi
0407078243)

Laura Partamies muistuttaa järjestöjä, että he voivat käyttää tapahtumien markkinoinnissa sini-vihreää Juva
575 – logoa, jonka voi ladata Juvan kunnan nettisivuilta www.juva.fi/575. Lisäksi järjestöt voivat lainata
rolluppia tapahtumiinsa kunnanviraston neuvonnasta.

