TERVETULOA TOUKOFESTIIN!
Kiva kun olet edustamasi tahon kanssa tulossa toteuttamaan ikimuistoista tapahtumaa nuorille!
Oheisen linkin kautta pääset tutkailemaan Toukofest-opasta ja mitä kaikkea tapahtuma pitää
sisällään; https://drive.google.com/file/d/0B5sVp_vX_6J7UWdkSFgtUlJVSDQ/view
Tapahtumaa varten teemme vielä Toukofest-käsiohjelman joka sisältää suuntaa antavan
paikkakartan. Tämä pyritään lisäämään nettisivuillemme http://toukofest.fi/tiedotteet/
viimeistään 24.5. Paikkatoiveenne on otettu huomioon ja sumplimme kaikille mieluisan paikan.
Mikäli olet ilmoittautunut kahden viikon sisällä, on tämä ensimmäinen viestimme sinulle. Ole
tarvittaessa yhteydessä lisätietoja saadaksesi.
Ilmoittautumisen yhteydessä pyysimme merkkaamaan jonkin nuorisokulttuurinäkökulmista;
Liikunta, Musa, Some, Peli tai Fanitus. Koska iso osa toimintapisteistä ei löytänyt sopivaa teemaa,
jätimme nämä merkkaamatta oppaaseen. Katsotaan tulevaisuudessa, jos teemoista saadaan
sellaisia joihin, on helppo tarttua 😊
Tapahtumapäivät
Toukofestin tapahtumapäivät ovat tiistai 30.5. klo 9-15 sekä ke 31.5. klo 9-15. Osa
teistä on ilmoittautunut myös Iltabileisiin, olemme tästä vielä tarkemmin yhteydessä.
Tapahtuma-alueena on tutusti Hippos-halli, Monitoimitalo sekä piha-alue
pesäpallokenttineen ja lampineen.
Toukofest on yksi Suomi 100 juhlavuoden tapahtumista ja tämä näkyy kumpanakin
päivänä päivätapahtumien lavaohjelmana klo 12-12.30 (tiistain ohjelma vähän
lyhyempi). Toivomme, että aktiviteetit lopetetaan klo 11.55 ja kaikki siirtyvät Hipposhallissa sijaitsevan lavan luokse, jossa laulamme Daniel Okasin esilaulamana
Maamme-laulun klo 12.oo. Tämän jälkeen Daniel esiintyy pianonsa kanssa.
Yläkoulupäivänä (ke 31.5.) esiintyy myös paikalliset räp-tähdet! Hallista sammutetaan
esitysten ajaksi lähes kaikki valot.
Alakoulupäivänä ti 30.5. juhlavuoden ohjelmana nähdään Luova lava show Monnarin
puolella klo 13.00. Monnarilla on muutenkin nuorten taitavia esityksiä tarjolla, kun
alakoulupäivän Talent-kisa kerää mitä monimuotoisinta osaamista lavalle.
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Toimintapisteiden rakennusajat:
Maanantaina 29.5. klo 15-19
Tiistaina 30.5. klo 7.45-8.45 tai klo 15-16
Keskiviikkona 31.5. Klo 7.45-8.45
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 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 2.6., 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-näytteillleasettajakortti sekä
kahvilippu Ope-parkkiin. 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. Opeparkissa on tarjolla kahvia ja pullaa kahvilippua vasten. Lounasta ja tuhdimpaa evästä
saa mm. Monnarin lounaskahvilasta.
Ole ihmeessä yhteydessä ja kysy jos jokin asia mietityttää!

Toimintapisteiden suunnitelmat kuulostavat tosi innostavilta, 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
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TOUKOFEST-SANAKIRJA
Tapahtumajohtaja on nuori, yleensä muutaman vuoden Toukofestissä mukana ollut vapaaehtoinen.
Vuoden 2017 Toukofestin tapahtumajohtajana on 17-vuotias Antti Veikkolainen.
Toukotiimi on 35 vapaaehtoisesta 14-19 –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 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 2017 tiimit muotoutuvat seuraavien
nuorisokulttuurinäkökulmien alle: Liikunta-, Some-, Peli-, Musa-, sekä Fanituskulttuuri.
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, kuten projektityöntekijä Milla
Lähtevänoja. Keväällä saamme avuksemme myös yhteisöpedagogiaa opiskelevia työharjoittelijoita.
Jättitapahtuman järjestelytehtävien taustalla on lisäksi Carita Hännivirta ja oman panoksensa antavat myös
muut Nuksun toimiston työntekijät; Eve, Henna, Laura ja Turo.

Seuraa Toukofestiä nettisivuilla www.toukofest.fi sekä www.facebook.com/toukofest
Löydät meidät myös Instassa @toukofest ja YouTuben kanavalla voit seurata ToukoTiimin touhuja
kohti Toukofestiä https://www.youtube.com/channel/UCFMO5oHRbwKYWrWaY2299xw

Nuorten Keski-Suomi ry
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
www.nuortenkeskisuomi.fi

Carita Hännivirta
Toukofest tukiaikuinen
p. 044 012 4606
carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi

