TERVETULOA TOUKOFESTIIN!
Kiva kun olet edustamasi tahon kanssa tulossa toteuttamaan ikimuistoista tapahtumaa nuorille!
Oheisen sivun kautta pääset tutkailemaan Toukofest-opasta ja mitä kaikkea tapahtuma pitää
sisällään; http://toukofest.fi/ (etusivulla on linkki oppaaseen)
Tapahtumaa varten teemme vielä Toukofest-käsiohjelman joka sisältää suuntaa antavan
paikkakartan. Lähetämme tämän vielä teille nähtäväksi, heti kun se valmistuu. Viimeisiin vuosiin
verrattuna aluekartta kuitenkin vähän uudistuu, mutta toiveenne on otettu huomioon ja pyrimme
löytämään kaikille mieluisan paikan!
Tapahtumapäivät
Toukofestin tapahtumapäivät ovat tiistai 29.5. klo 9-15 sekä ke 30.5. klo 9-15.
Tapahtuma-alueena on tutusti Hipposhalli, piha-alueineen ja lampineen.
Huomionarvioista on, että meillä ei ole tänä vuonna Monitoimitalon puolella
toimintaa ennen keskiviikon Vaikuta! -huippukokousta.
Nyt ohjelma Monitoimitalolta on siirretty Hipposhallin lavalle, eli ToukoTalent-kisa,
Luova lava -teatteriesitys sekä tanssi-, voimistelu- ja cheerleading -esitykset. Näiden
lisäksi kumpanakin päivänä on muutama akustinen lauluesitys.
Valaistusta uudistetaan tapahtumaan, eli ajatuksena on sulkea ”valoväyliä” tai toisen
puolen valot kokonaan. Mallia on otettu Jyväskylän päivän tapahtumasta, jossa
hämärästä valaistuksesta huolimatta näki ihan hyvin lukea yms. Tapahtumatekniikka
tuo värivaloja tapahtumaan.
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Toimintapisteiden rakennusajat:
Maanantaina 28.5. klo 15-19
Tiistaina 29.5. klo 15-16 (yläkoulupäivään tulevat)
Keskiviikkona 30.5. Klo 7.45-8.45 (vain ulkopaikkakuntalaiset)
Hippos-hallista löytyy pöytiä (koot 100 cm x 200 cm ja n. 70 cm x 120 cm) sekä
tuoleja vapaasti käytettäväksi. Pöydät ja tuolit tulee noutaa pääsääntöisesti
itsenäisesti varaston luota/kärryn päältä sekä palauttaa tapahtuman päätteeksi
kärryjen päälle. Sermejä tapahtumassa ei ikävä kyllä ole mahdollisuus varata.
Rajaamme muutaman toimintapisteen olemassa olevilla sermeillä kun näemme
rakentamisaikana tarpeen.
Purkamisen voi aloittaa tiistaina tai keskiviikkona tapahtuman päätteeksi klo 15.00.
Mikäli haluatte noutaa toimintapisteenne tavaroita torstaina 31.5., on asiasta
sovittava erikseen Hippos-hallin vahtimestareiden kanssa tapahtumapäivien aikana.
Autojen parkkeeraus on kielletty tapahtuma-aikana Hippoksen edustalla. Lähistöllä
on kuitenkin runsaasti parkkipaikkoja, mutta ole tarkka kiekkopaikoista sekä muista
parkkiohjeistuksista. Rakentamispäivänä auton voi hetkellisesti ajaa Hippos-hallin
ovien läheisyyteen. Ota kuitenkin huomioon muu liikenne alueella ja esteettömät
pelastustiet.
Näytteilleasettajakortti ja kahviliput
Kaikille toimintapisteen edustajille on varattu Toukofest-ranneke, joten myös te
pääsette nauttimaan ranneke-etuuksista, kuten Linkki-kuljetuksesta (lue lisää
oppaasta). Nämä saatte Infosta paikan päälle saapuessanne, kun palautatte liitteenä
olevan listan nimillä täydennettynä. Voit myös tulostaa oman ”valmiin” nimilistan.
Huolehtikaa tapahtuman aikana siitä, että teillä on tarpeeksi henkilöstöä omasta
takaa koko päivälle, jotta pystytte myös tauottamaan toisianne, tarvittaessa voimme
valjastaa tapahtuman vapaaehtoisnuoria avuksenne. Ope-parkissa on tarjolla kahvia
ja pullaa infosta saatavaa kahvilippua vasten. Lounasta ja tuhdimpaa evästä saa mm.
Monnarin lounaskahvilasta.
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Ole ihmeessä yhteydessä ja kysy jos jokin asia mietityttää!
Toimintapisteiden suunnitelmat kuulostavat tosi hienoilta, meillä on tulossa taas huikea
yhdessä tehty tapahtuma! Muista myös hyödyntää tilaisuus verkostoitua, tavata opettajia sekä
ideoida uusia kujeita kumppaneiden kanssa 😊
Koko ToukoTiimin puolesta tervetuloa toivottaa; Carita Hännivirta, p. 0440 124 606

TOUKOFEST-SANAKIRJA
Toukofestin päälliköitä on neljä, ja he ovat olleet ohjaamassa ja organisoimassa omilla vastuualueillaan
muiden tiimiläisten tekemää työtä koko lukuvuoden ajan. Päälliköt on esitelty oppaassa.
Toukotiimi on 25 vapaaehtoisesta 13-19 –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 muita
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.
ToukoVaparit ovat vapaaehtoisia koululaisia, jotka ovat mukana itse tapahtumapäivinä erilaisissa
tehtävissä. Vapareille järjestetään infotilaisuuksia, jossa he saavat tietoa itse tapahtumasta sekä tehtävistä
tapahtumassa.
Taustatukena Toukotiimille on Carita Hännivirta sekä muut Nuorten Keski-Suomi ry:n työntekijät; Joonas,
Milla, Laura, Eeva, Eve, Turo, Jesse ja Jenna. Lisäksi tukena on Music Against Drugsin ISGee -hanke. Keväällä
saimme avuksemme myös yhteisöpedagogiaa opiskelevia työharjoittelijoita.

Seuraa Toukofestiä nettisivuilla www.toukofest.fi sekä www.facebook.com/toukofest
Löydät meidät myös, Snapchatissa @nuortenks, Instassa @toukofest
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