–
ALAKOULUPÄIVÄ 29.5. - YLÄKOULUT 30.5. - ILTABILEET 30.5.
TOUKOFESTIN ILMOITTAUTUMINEN ON
ALKANUT – MUISTA EARLY BIRD TARJOUS!

ARVONNAN VOITTAJANA HANKASALMEN
KIRKONKYLÄN KOULU!

Toukofestiin ilmoittaudutaan nettisivujen kautta
luokka-/koulukohtaisesti. Lomake löytyy täältä:

Toukofestin kehittämiskyselyyn tuli mukavasti
vastauksia – kiitos teille kaikille! Kyselyn tulokset
otetaan huomioon erityisesti tulevien vuosien
tapahtumaa
suunniteltaessa.
Vastanneiden
kesken arvottiin 20 kpl Toukofest-rannekkeita
päivätapahtumana ja arpaonni suosi tällä kertaa
Hankasalmen Kirkonkylän koulua. Erittäin paljon
Onnea!

http://toukofest.fi/ilmoittautuminen/
Kouluille, jotka ilmoittautuvat 31.3. mennessä ja
maksavat 15.4.2018 mennessä väh. 20 osallistujaa
(päivä- ja/tai päivä+iltarannekkeita), lähetämme
kaksi (2) ilmaisranneketta. Koulu voi itse valita
kenelle ja miten ilmaisrannekkeet annetaan.

KISAT, TURNAUKSET JA TYÖPAJAT
ESITTEET JA JULISTEET
Kouluihin saapuu kirjelähetys viikon 11 alussa,
joka sisältää esitteitä ja julisteita. Toivottavasti
näistä on apua innostamaan niin opettajia kuin
oppilaita tapahtumaan. Mikäli lähetys ei ole
saapunut ke 14.3. olettehan yhteydessä
allekirjoittaneeseen.

RANNEKKEIDEN HINNAT TOUKOFESTIIN
Päivätapahtuma 10 € / hlö
Iltabileet 17 € / hlö
Päivä+Iltabileet 20 € / hlö

Hinta sisältää ohjelman lisäksi hienoja rannekeetuuksia ja LINKKI-matkat koko päivän ajan!
(mm. Jyväskylä, Laukaa, Toivakka, Muurame)
Kyseisen päivän ranneketta vilauttamalla kuljetus
LINKKI – linja-autoilla veloituksetta (linjat 1-43)
24:00 asti. Katso tarkemmat aikataulut ja reitit
osoitteesta linkki.jyvaskyla.fi.

VANHAT VIESTIT HUKASSA?

Erillinen ilmoittautuminen kisoihin, turnauksiin,
työpajoihin alkaa huhtikuussa. Lisätietoa näistä ja
muusta ohjelmasta päivitetään nettisivuille pian:
http://toukofest.fi/ohjelma/

VAIKUTA! -HUIPPUKOKOUS
YLÄKOULUPÄIVÄNÄ 30.5. KLO 13.30-15
Nuorten vaikuttamista edistävä Vaikuta! kampanja huipentuu Toukofestin yläkoulupäivänä
huippukokouksen
muodossa.
Kymmenessä
kunnassa järjestetyissä Vaikuta!-teemapäivissä
nuoret
ovat
kohdanneet
kuntapäättäjiä,
tutustuneet vaikuttamisen väyliin sekä kertoneet
mielipiteitään
mm.
maakuntauudistukseen.
Huippukouksessa käsitellään nousseita aiheita ja
tavataan erityisesti maakuntauudistusta tekeviä
päättäjiä. Vaikuta! -huippukokous on rento
nuorilta nuorille suunnattu tilaisuus, jossa nuorten
ääni pääsee esiin! Kokous on tarkoitettu
ensisijaisesti teemapäiviin osallistuneille, mutta
ilmoittautumislomakkeessa kaikki koulut voivat
ilmaista kiinnostuksensa ja pyrimme järjestämään
tilaa kokoukseen!

Löydät ne täältä: http://toukofest.fi/tiedotteet/
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