–
TOUKOFEST 31.5.-1.6.2016

TOUKOAGENTTEJA YHÄ ETSINNÄSSÄ

ToukoFest
on
koululaisille
suunnattu
kaksipäiväinen
liikunnan,
kulttuurin
ja
harrastamisen
jättitapahtuma.
Osallistujat
pääsevät näkemään, kokeilemaan ja tekemään
monipuolisesti:
turnauksissa,
erilaisissa
näytöksissä ja skaboissa sekä kymmenillä järjestöja harrastustoimintaa esittelevillä kokeilupisteillä.
ToukoFestin tarkoituksena on inspiroida ja luoda
lisämotivaatiota nuorille liikunnan ja kulttuurin
harrastamiseen. Vuonna 2016 ToukoFest
järjestetään 21. kerran. Tulevan vuoden
tapahtumaan odotamme noin 5000 osallistujaa.

ToukoAgentit ovat ToukoFestin sanansaattajia
omalla koulullaan. Agenteille järjestetään vuoden
aikana koulutustilaisuuksia, jossa he saavat
valmiuksia mm. esiintymiseen, viestintään sekä
markkinointiin. Seuraaviin koulutuksiin ehtii vielä
mukaan ja lisää Agentteja kaivataankin vielä.
Mukaan pääsee, vaikka ei ensimmäiseen
koulutukseen olisikaan osallistunut. Agentiksi
sopivat kaikki oppilaat alakoulun 5. luokasta
ylöspäin.

#UNELMIEN TOUKOFEST
Syksyn aikana jalkauduimme muutamille kouluille,
jolloin keräsimme koululaisten mielipiteitä ja
toiveita tulevaan ToukoFestiin. Haluamme myös
opettajien mielipiteet kuuluviin, joten autathan
meitä järjestämään paras ToukoFest ikinä!
Vastaamalla
saamme
arvokasta
tietoa
kehittämiselle: http://goo.gl/forms/X2aFjC0klO
Vastaamiseen menee vain n. 5 min. Mikäli et osaa
vastata johonkin kohtaan, jätä se tyhjäksi.

Mikäli
koulunne
sijaitsee
kauempana
maakunnassa ja seudulta ilmoittautuu Agentteja,
tulemme mielellämme järjestämään koulutuksia
teidän paikkakunnallenne. Tavoitteenamme on
saada Agentteja mahdollisimman monesta KeskiSuomen 130:sta koulusta. Agentiksi ja mukaan
koulutukseen voi ilmoittautua laittamalla viestiä
projektityöntekijällemme:
tuulia.korpela@nuortenkeskisuomi.fi.
ToukoAgenttien 2. koulutus:
 Tikkakoski to 10.12.
 Jyväskylän Hippos pe 11.12.
ToukoAgentteja on seuraavista kouluista:

LINKILLÄ ILMAISEKSI TOUKOFESTIIN
Jokainen ToukoFest -rannekkeen omaava pääsee
kulkemaan LINKKI -linjoilla 1-43 Jyväskylässä,
Laukaassa
ja
Muuramessa
maksutta.
Alakoulupäivärannekkeella pääsee kulkemaan
ti 31.5.2016 klo 24.00 asti ja yläkoulupäivä- sekä
iltarannekkeella ke 1.6.2016 klo 24.00 saakka.
Rannekkeet erotellaan toisistaan värein.
Katso reitit: linkki.jyvaskyla.fi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Huhtasuo
Kilpisen koulu
Korpilahden Yhtenäiskoulu
Kuokkalan koulu
Lievestuoreen koulu
Muurame, Nisulanmäki
Palokan Koulu
Petäjäveden YA
Pihtiputaan lukio
Putaanvirran yläaste
Tikkakosken YA

Toivottavasti olette mukana Toukofest 2016 -tapahtumassa, joka tuo Nuorten kyvyt esiin!
Lisätietoa tapahtumasta: www.toukofest.fi

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

Tuulia Korpela
projektityöntekijä
p. 044 700 7161
tuulia.korpela@nuortenkeskisuomi.fi

Carita Hännivirta
kehittämispäällikkö
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, Eevan sekä harjoittelijat
Susannan, Tiian ja Tiinan.

Ystävällisin terveisin koko Toukotiimin puolesta;
Carita Hännivirta, Toukotiimin aikuinen tuki, Toukofest-yhteistyökumppanuudet
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