KIITOS TEKIJÖILLE JA TUKIJOILLE TOUKOFEST 2015 –TAPAHTUMAN
MAHDOLLISTAMISESTA!
Toukofest vietti keväällä 20. vuosijuhlaansa, kiitos kaikille osallisille!
Toukofestin päivätapahtumiin osallistui lähes 4800 koululaista ja 400 opettajaa. Tämän lisäksi noin 900
nuorta osallistui Iltabileisiin. Osallistujilta erityiskiitoksia saaneita Toimintapisteitä oli noin 70, joiden
järjestämiseen osallistui noin 500 nuorta ja aikuista.
Toukotiimi eli 28 vapaaehtoisesta nuoresta ja 7 opiskelijasta koostunut joukko teki ison työn tapahtuman
onnistumiseksi. Keräämämme palaute ja keskustelut osallistuneiden oppilaiden sekä opettajien kanssa antaa
meille lisäkipinää järjestää kaikkia keskisuomalaisia lapsia ja nuoria yhdistävä Toukofest jatkossakin!
Vuoden 2016 Toukofestin suunnittelu on jo kovassa vauhdissa, laitattehan tekin kalenteriinne:
TOUKOFEST 2016 – ALAKOULUT 31.5. – YLÄKOULUT JA 2.ASTE 1.6. – ILTABILEET 1.6.

Keräsimme palautetta niin osallistujilta kuin tekijöiltä
Pääsääntöisesti vuoden 2015 tapahtuman palaute (liitteenä) oli hyvää, mutta kehitettävääkin löytyy.
Kiinnitämme jatkossa huomiota erityisesti ennakkoviestintään kouluille sekä info-pisteemme palveluun
tapahtuma-aikana. Opettajien palautteessa korostuu myös harmillinen kömmähdys tiistain Ope-parkin
tarjonnassa, kun tarjottavamme oli virheellisesti toimitettu Harjulle lukkojen taakse.
Toimintapisteiden kanssa tehtävään työhön kiinnitettiin vuoden 2015 tapahtumassa erityistä huomiota ja se
onneksemme näkyykin palautteessa. Kuitenkin ennakkoviestintää toivotaan vielä selkeämmäksi, joten tämä
toive pyritään toteuttamaan.

OPS 2016 Toukofestin kehittämisen pohjalla
Kaikille kouluasteille ulottuvat uudet opetussuunnitelman perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden
omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat hyvinvointi, vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen
kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.
Haluamme edelleen kehittää Toukofest-konseptia, jotta se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla niin
osallistujia kuin toimintapisteiden järjestäjiä. Tavoitteena on, että Toukofest tukee omalta osaltaan
opetussuunnitelman toteuttamista kouluissa. Toukofestin taustalla olevalla Nuorten Keski-Suomi ry:llä sekä
isolla osalla yhteistyöjärjestäjiä on valtava osaaminen, joka tukee laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueita.
Haluamme viedä tätä osaamista ja tieto-taitoa myös kouluympäristöön opettajien tueksi.
http://www.oph.fi/ops2016
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KOLME TAPAA OSALLISTUA VUODEN 2016 TOUKOFESTIIN
Perinteinen
Toukofestin yhtenä kivijalkana on ollut aina ns. kokeilupisteet, joita on järjestänyt niin Toukotiimiläiset kuin
nuoriso-, liikunta- ja muut järjestöt sekä yritykset ja muut yhteisöt. Tämä näkyvin osa Toukofestistä tulee
edelleen jatkumaan ja toivotamme kaikki halukkaat mukaan Toukofest 2016 –tapahtumaan
toimintapisteen järjestäjäksi.
Nimensä mukaisesti toivomme, että toimintapisteiden sisältö on toiminnallista ja/tai osallistavaa.
Toimintapisteeksi ilmoittautuminen päättyy 29.2.2016. Ilmoittautuminen tapahtuu toukofest.fi –sivulta
löytyvän (alk. vko 45) lomakkeen kautta. Kysymme mm. pisteenne tilantarvetta sekä
ennakkotiedottamisessa käytettävää tekstiä, joka kertoo toimintapisteenne sisällöstä sekä kuvausta
tahostanne. Ilmoittautumisesta muistutetaan vielä lähempänä.
Uudistava
Viimevuosina Toukotiimiläiset ovat organisoineet toimintoja, joihin on ollut ennakkoilmoittautuminen.
Näitä ovat mm. sählyturnaus, seikkailuradat, tanssi- ja bändikilpailu. Jotta voimme tarjota oppilaille vieläkin
monipuolisempaa toimintaa ja täyttää näin myös opettajien toiveita, mahdollistamme
ennakkoilmoittautumista vaativien toimintojen järjestämisen myös muille tahoille.
Esimerkkinä Keski-Suomen Liikunnan toimintapiste vuonna 2015: oppilaat ilmoittautuivat Toukofestin
yhteydessä järjestettävään Nuorten Marathoniin, jonka tarkoituksena oli haastaa nuoret juoksemaan
kymmenesosamaraton eli 4,2195 km. Ilmoittautuneille (ja opettajille) lähetettiin Marathoniin valmistava 6
viikon harjoitusohjelma, jota saivat vapaasti hyödyntää.
Mikäli haluatte vahvistaa omaa toimintaanne ja olla uudistamassa Toukofestin sisältöä tarjoamalla
omannäköistä ennakkoilmoittautumista vaativaa toimintaa, ilmoittaudu viimeistään 30.11.2015
www.toukofest.fi–sivulta (alk. vko 45) löytyvällä lomakkeella. Yllämainittujen perustietojen lisäksi kysymme
mm. kuinka monta ryhmää/osallistujaa toimintonne vetää sekä mitä tietoja tarvitsette ilmoittautuvilta
oppilailta (ilmoittautumistietojen yhteenveto excel-muodossa).
Kehittävä
Kutsumme muutaman maakunnallisen järjestön mukaan kehittämään Toukofest-konseptia, niin että se
edesauttaa OPS2016 tavoitteiden toteutumista. Työryhmän on tarkoitus kokoontua 3-4 kertaa lukuvuoden
aikana. Kehittämisen pohjaksi oppilaiden ja opettajien ääntä kuullaan mm. jalkautumalla kouluille,
ToukoAgenttien toteuttamalla kyselyllä sekä KEOS 2015 -tapahtumassa.
Alustava suunnitelma on, että kehitystyössä olevat tahot ovat toteuttamassa jotain laaja-alaista osaamista
tukevaa (http://www.oph.fi/download/165207_laajaalainen_osaaminen_juliste.pdf) ydinosaamistaan
kouluympäristössä lukuvuoden aikana, joka huipentuu Toukofest 2016 – tapahtumassa.
Kiinnostuitko kehittämisestä? Ota yhteyttä: carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi tai 0440124606
TILAA NUKSU-VIESTI!
Vuodessa 3-4 kertaa ilmestyvä Nuksu-viesti pitää sinut ajan tasalla! Tilaa: nuksu@nuortenkeskisuomi.fi
Nuorten Keski-Suomi ry
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
www.nuortenkeskisuomi.fi

Carita Hännivirta
markkinointi- ja kehittämispäällikkö
Serpa-valmennuspäällikkö
p. 044 012 4606
carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi

TOUKOFEST-SANAKIRJA
(täydentyy matkan varrella, seuraa netti- ja facebook-sivujamme)

Tapahtumajohtaja on nuori, yleensä muutaman vuoden Toukofestissä mukana ollut vapaaehtoinen.
Vuoden 2016 Toukofestin tapahtumajohtaja on 16-vuotias Siiri Muhonen.
Toukotiimi on noin 30 vapaaehtoisesta 14-20 –vuotiaasta nuoresta koostuva ryhmä, joka on koko
Toukofestin ydin. Toukotiimi työskentelee syksystä alkaen ideoiden uusia toimintoja Toukofestiin ja
huolehtien tapahtuman yleisjärjestelyistä. Toukotiimissä on mukana mahdollisuuksien mukaan myös
opiskelijoita. Toukotiimin toiminta starttaa leirillä joka edesauttaa ryhmäytymistä ja ideointia. Juuri ennen
tapahtumaa järjestetään vielä Tsemppi-leiri, jossa käydään viime hetken suunnitelmat ja tarvittavat
järjestelyt läpi.
Tiimit muodostuvat vuosittain nuorten omien ideoiden pohjalta. Toukotiimi jakautuu tietyn osa-alueen
tiimiksi, joka vastaa suunnittelusta sekä toteutuksesta. Vuoden 2015 Tiimejä oli mm. Tanssi-ja musatiimi,
Turnaustiimi, Seikkailutiimi, Tube- ja fandomtiimi. Tiimit kokoontuvat keväällä viikoittain.
Tiimiliideri toimii oman tiiminsä vertaisjohtajana. Tiimiliidereitä valmennetaan ja tuetaan tiimin
johtamiseen koko vuoden ajan. Tiimiliiderit kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa jakamaan tietoa
oman tiiminsä edistymisestä.
ToukoAgentit ovat Toukofestin sanansaattajia omalla koulullaan. Agenteille järjestetään vuoden aikana
koulutustilaisuuksia, jossa he saavat valmiuksia mm. esiintymiseen, viestintään sekä markkinointiin.
ToukoNakit ovat vapaaehtoisia koululaisia, jotka ovat mukana itse tapahtumapäivinä erilaisissa tehtävissä.
Nakeille järjestetään infotilaisuuksia, jossa he saavat tietoa itse tapahtumasta sekä tehtävistä
tapahtumassa.
Taustatukena Toukotiimille ovat Nuorten Keski-Suomi ry:n työntekijät, erityisesti projektityöntekijä Tuulia
Korpela, joka vastaa nuorten valmentamisesta, jotta jättitapahtuman toteutus onnistuisi myös tulevana
keväänä 2016. Nuksun toimistolta löydät myös Even, Caritan, Tanjan, Turon sekä vkolla 38 aloittavan Serpaprojektipäällikön.

Toivottavasti olette mukana Toukofest 2016 -tapahtumassa, joka tuo Nuorten kyvyt esiin!
Lisätietoa tapahtumasta: www.toukofest.fi
Ystävällisin terveisin koko Toukotiimin puolesta;
Carita Hännivirta, Toukotiimin aikuinen tuki, Toukofest-yhteistyökumppanuudet
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