
“VIHDOINKIN!”- Tapahtuma Jokelan lapsille toukokuussa 2022.

Lepolan koulun- ja päiväkodin vanhempainyhdistys (Lepolan vanhemmat Ry) hakee
osallistuvan budjetoinnin kautta 4000 € (neljätuhatta euroa) “VIHDOINKIN!”- tapahtuman
järjestämiseen Jokelan ala-asteikäisille lapsille toukokuussa 2022. Tapahtuma järjestetään
Lepolan koulun piha-alueella kaikille Jokelan ala-asteikäisille lapsille.

Kaikki ovat hävinneet Korona-aikana. Kuka enemmän, kuka vähemmän, mutta kaikki ovat
kärsineet tästä poikkeuksellisesta ajanjaksosta. Erityisesti lapset!

Lapset kyllä selviävät, kyse ei ole siitä. Kyse on siitä mikä on oikein ja mikä on reilua.
Lapsilla ei ole ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asemaansa poikkeusolojen
aikana, vaan ovat joutuneet selviytymään täysin aikuisten sääntöjen ja rajoitusten
määrittelemässä maailmassa. Ensi keväänä poikkeusolojen alkamisesta on kulunut 2 vuotta.
Pyydän nyt jokaista katsomaan hetken taaksepäin, meidän kaikkien lapset ovat tehneet
huikealla tavalla oman osuutensa taistelussa Koronaa vastaan! Joten... Mielestäni kaikki
Jokelan lapset ovat vähintäänkin ansainneet kaikkien aikojen “kouludiskon”!

Haluamme järjestää bileet, jonka jokainen lapsi muistaa lopun ikänsä! Haluamme, että
jokainen lapsi voi edes pienen hetken tuntevansa olevansa täysin vapaa ja nauttia hetken
huumasta ilman mitään rajoituksia!

Budjetti tullaan käyttämään kokonaisuudessaan bileiden järjestämiseen. Rahalla hankitaan
lavat, äänentoistot, esiintyjät, efektit ja kaikki mitä kaikkien aikojen kouludiskon
järjestämiseen tarvitaan! “VIHDOINKIN!”-tapahtuman järjestelyt vedetään mieluummin
vähän överiksi, kuin jätetään vajaaksi! Olemme saaneet jo nyt myös yhteistyökumppaneita
mukaan, jotka osallistuvat tapahtuman järjestämiseen ilman korvausta.

Tämä raha kuitenkin tarvitaan, jotta “VIHDOINKIN!”- tapahtuma on mahdollista järjestää.
Uskon ja toivon, että tekin olette sitä mieltä Jokelan lapset ovat ansainneet kaikkien aikojen
“kouludiskon”! Tämä on äänestyskohde, jossa ei tarvitse valita puolta, voimme kaikki olla
samalla puolella, lasten puolella.

Tarkoitus on osallistaa kaikki Jokelan koulut tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.
Kuinka ylpeitä voimme kaikki olla, kun saamme yhdessä aikaiseksi jotain poikkeuksellisen
hienoa. “VIHDOINKIN!”- tapahtuma yhdistää, osallistaa ja antaa meille hetken, jonka
toivottavasti muistamme kaikki lopun ikäämme!

Olemme valmiita laajentamaan tapahtuman sisältöä, kohderyhmää ja kokonaisuutta, jos
löydämme sopivia yhteistyökumppaneita tuomaan lisäresursseja “VIHDOINKIN!”-
tapahtuman järjestelyihin.

Tarvitsemme tämän rahan, jotta tapahtuman järjestäminen on ylipäätään mahdollista. Kiitos
jokaisesta lasten puolesta annetusta äänestä jo etukäteen!
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