–
YHDESSÄ TOUKOFESTEILLE KOKEMAAN MITÄ ON SUOMI NYT – NUORTEN SILMIN!
ALAKOULUPÄIVÄ 30.5. - YLÄKOULUT JA 2. ASTE 31.5. - ILTABILEET päivä avoin

SUOMI NYT – NUORTEN SILMIN
On suuri riemumme ilmoittaa, että ToukoFest
2017 on nyt hyväksytty osaksi Suomi100 –
juhlavuoden ohjelmistoa!
ToukoTiimin nuoret ideoivat tulevaa tapahtumaa
ja näin syntyi ajatus ToukoFestistä, jossa
ilmennettäisiin juuri tämän päivän nuorten
suurimpia kiinnostuksen ja innostuksen kohteita:
Somea, fanitusta, musiikkia, pelejä, liikuntaa…

TAPAHTUMAN TEEMANA ”YHDESSÄ”

Toivotamme myös entistä laajemmin aikuisia
tervetulleiksi tapahtumaan, jotta hekin voivat
kokea miltä näyttää Suomi nyt – Nuorten silmin!

Tulevan
tapahtumamme
teemana
on
luonnollisesti ”Yhdessä” maamme juhlavuotta ja
sen teemaa kunnioittaen. Kannustammekin nyt
kaikkia osallistujia, niin teitä koulujen väkeä kuin
toimintapisteitäkin osallistumaan tapahtumaan
raikuvalla yhteishengellä!

TOUKOTIIMILÄISIÄ ETSINNÄSSÄ

Toimintapisteet
sekä
kaikki
tekeminen
tapahtumassamme
pyritään
järjestämään
teemamme mukaisesti ja uusia ideoita otamme
mielellämme vastaan.

ToukoTiimin TiimiLiiderit ovatkin jo startanneet
hyvällä tohinalla tarttuen tulevaan tapahtumaan
ja ideoineet uutta. Mukaan mahtuu vielä vallan
mainiosti ja etsimmekin yhä ToukoFestiä
järjestävään tiimiin uusia nuoria. Tiimissä nuori
oppii
tapahtuman
järjestämistä,
hänen
vahvuutensa pääsevät esille ja aina löytyy myös
uusia ystäviä.

TAPAHTUMAN KEULAKUVANA ANTTI
Vuoden 2017 ToukoFestin tapahtumajohtajaksi on
nimetty 16 -vuotias Antti Veikkolainen! Hän toimi
edellisvuonna Pelitiimin liiderinä ja uskaltautui nyt
tarttua isompaan haasteeseen.

Mikäli tiedät nuoren/nuoria, jotka haluavat
mukaan ToukoTiimiin, voi kiinnostuksen ilmoittaa
nettisivuillamme olevan vapaaehtoiseksi? –
lomakkeen
kautta:
http://toukofest.fi/vapaaehtoiseksi/.
Koko ToukoTiimin ensitapaaminen pidetään
pikkujoulujen merkeissä 19.11. klo 14-19, mutta
myöhemminkin mahtuu hyvin mukaan!

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

Projektityöntekijä
p. 044 700 7161
etunimi.sukunimi@nuortenkeskisuomi.fi

–
TOUKOFEST-SANAKIRJA
(täydentyy matkan varrella, seuraa myös www.toukofest.fi ja www.facebook.com/toukofest )

Tapahtumajohtaja on nuori, yleensä muutaman vuoden Toukofestissä mukana ollut vapaaehtoinen.
Vuoden 2017 Toukofestin tapahtumajohtajana on 16-vuotias Antti Veikkolainen.
Toukotiimi on noin 35 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 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 jonka
rekrytointi on juuri käynnissä (RAY:n Paikka auki -tuki mahdollistaa vuosittain uuden nuoren palkkaamisen
tiimin tueksi). Keväällä saamme avuksemme myös työharjoittelijoita. Jättitapahtuman järjestelytehtävien
taustalla on lisäksi Carita Hännivirta ja oman panoksensa antavat myös muut Nuksun toimiston työntekijät;
Eve, Henna ja Turo.

Toivottavasti olette mukana Toukofest 2017 -tapahtumassa, joka tehdään Yhdessä!
Lisätietoa tapahtumasta: www.toukofest.fi
Ystävällisin terveisin koko Toukotiimin puolesta;
Carita Hännivirta, Toukotiimin aikuinen tuki
carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi puh. 0440 124 606
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