–
TOUKOTIIMI TÄYDESSÄ TOUHUSSA
ToukoTiimi on nyt komeasti kasassa! Reilu
kolmikymmenhenkisen tiimin keulassa toimii tänä
vuonna 16 -vuotias tapahtumajohtaja Siiri
Muhonen, joka ottaa rautaisesti vastuuta
tapahtuman järjestämisestä lukion käynnin sekä
trumpetin soiton lomassa.
Tiesitkö että Toukofestiä järjestävä nuorten
joukko, Toukotiimi koostuu pienemmistä
tiimeistä? Tänä vuonna huikeeta ohjelmaa ja
toimintaa järjestää; Tanssi- ja musa-, Seikkailu-,
Tube-, Fandom-, Turnaus- ja Iltabiletiimit sekä
uutena Pelitiimi.
Markkinointitiimi huolehtii että kouluihin
kulkeutuu tietoa tapahtumasta ja Toimintatiimi
vastaa toimintapisteiden tarjonnasta. Desingtiimi
on parhaillaan paitasuunnitelmien parissa

TOUKOAGENTTI –KOULUTUS 19.2. ja 15.4.
ToukoAgentteja, eli koulunne ja ToukoFestin
välisiä viestinviejiä on koulutettu syksyn ajan, ja
kevään aikana on Agenteilla edessään vielä kolmas
koulutus sekä pieni päiväleiri. Agentteja kaivataan
vielä useimmilta kouluilta, joten viethän viestiä
oppilaskunnalle! Ilmoittautumiset osoitteeseen:
tuulia.korpela@nuortenkeskisuomi.fi

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 1.3.2015
ToukoFestiin ilmoittaudutaan maaliskuun ajan
www.toukofest.fi –sivujen kautta sähköisesti
täytettävällä
lomakkeella
koulu/luokkakohtaisesti.
Toimintapisteiden ilmoittautuminen puolestaan
alkaa 1.2.2016. Mikäli mieleesi tupsahtaa
tapahtumaan sopiva taho, joka järjestäisi
mielellään toiminnallista kokeiltavaa nuorille, on
tässä oiva mahdollisuus innostaa nuoria ja päästä
hankkimaan uusia jäseniä!

TOUKOFEST -RANNEKKEELLA LINKKEIHIN
Linkillä ilmaiseksi Toukofestiin! Jokainen
Toukofest-rannekkeen omaava pääsee kulkemaan
Jyväskylän
paikallisliikenteen
numeroiduilla
bussilinjoilla 1–43 Jyväskylässä, Laukaassa ja
Muuramessa
maksutta.
Alakoulupäivärannekkeella pääsee kulkemaan ti
31.5.2016 ja yläkoulupäivä- sekä iltarannekkeella
ke 1.6.2016 klo 24.00 saakka. Rannekkeet
erotellaan toisistaan värein.

LÄHETÄMME KOULUIHIN TOUKOFEST –INFOPAKETIN VIIKOLLA 6!
Seuraa myös www.toukofest.fi sekä www.facebook.com/toukofest
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–
TAPAHTUMAJOHTAJA SIIRI MUHONEN - ”Tulkaa kaikki avoimin mielin mukaan ja
tarttukaa mun kanssa uusiin haasteisiin!”
Kukas olet?
- Olen Siiri Muhonen, 16 -vuotias ja aloitin syksyllä ekan vuoden
opinnot Lyseon IB-linjalla. Olen asunut Jyväskylässä koko elämäni,
ja Toukofestissä olen ollut mukana jo kolme vuotta, en tosin vielä
aikaisemmin näin suuressa roolissa.
Mitkä asiat koet elämässä tärkeiksi?
- Musiikki on suoraan sanottuna ihan järkyttävän iso osa elämääni,
ja olenkin soittanut trumpettia jo kuusi vuotta. Orkesterin lisäksi
tykkään olla osana muitakin erilaisia yhteisöjä, kuten isostoiminta
ja nyt viimevuosina tärkeäksi tullut Toukotiimi. Olen huomannut
näiden yhteisöjen kautta, että mulla on jopa 70-vuotiaita
kavereitakin nykyään, ja se on oikeesti ihan huippua!
Miltä näyttää Siirin tulevaisuus?
- No ensin lukio läpi. Aion myös hakea yliopistoihin ulkomaille, mut saa nähdä tuleeko siitä mitään.
Haluaisin jonkin ihmisläheisen ammatin, jossa vois olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa eri
kulttuureista. Vähän tuo musiikkikin kummittelee tuolla takaraivossa, että ehkäpä senkin parissa
voisi mahdollisesti joskus työskennellä.
Loppuun vielä tuntemuksia tulevasta ToukoFestistä, ja terveisiä lukijoille?
- Totta kai se jännittää lähteä vetämään näin isoa tapahtumaa, mutta luottavaisin mielin olen ja
täysillä mukana. Me pyritään tekemään paras tapahtuma mitä on vielä koskaan tehty, ja se
saadaan aikaiseksi hyvällä tiimillä ja hyvällä mielellä!
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