–
KIITOS TOUKOFEST 2017 –TAPAHTUMAAN OSALLISTUNEILLE!
Toukofest toteutettiin jo 22. kerran Jyväskylän Hippoksella. Liitteenä kuvaraportti tapahtumasta.
Vuoden 2018 tapahtuman suunnittelu on lähtenyt nuorten osalta käyntiin, laitattehan tekin kalenteriinne:

TOUKOFEST 2018 – ALAKOULUT TI 29.5. – YLÄKOULUT KE 30.5.
PAUKUT PISTETÄÄN SEURAAVAAN
-

TAPAHTUMAN OHJELMASISÄLTÖÄ

KATSEET KAUEMMAKSI

Tavoitteenamme on rakentaa tapahtuma, joka
rentona koulunpäätöstapahtumana edistää myös
osallistuvien koululaisten oppimista, osallisuutta,
hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

Ison osan tapahtuman sisällöstä järjestää
kymmenet yhteistyötahot; yhdistykset, seurat,
säätiöt sekä yritykset, jotka kaikki valitaan sisällön
tuottajiksi erityisperustein.
Tapahtuman sisältö jaotellaan karkeasti:

Keväällä keskitymme erityisesti tulevan, vuoden
2018 tapahtuman sisällön monipuolisuuteen,
mutta pidämme silmät auki myös tuleville vuosille.
Haastattelemme tämän lukuvuoden aikana
laajasti opettajia, rehtoreita, järjestöjä, yrityksiä ja
muita yhteistyötahoja sekä nuoria koululaisia.
Koulujen tarpeita ja toiveita kartoitetaan mm.
KEOS2017 -foorumissa, Keski-Suomen OPSkoordinaatioryhmältä
sekä
Jyväskylän
sivistystoimialan keskeisiltä tahoilta.

NUORET TAPAHTUMAN TAUSTALLA
Toukofestin taustalla on tapahtumatuottajatiimi,
joka koostuu n. 30 keskisuomalaisesta 14-19
vuotiaasta nuoresta. Tapahtuman tuottaminen
oppimisen
välineenä
mahdollistaa
työelämätaitojen kartuttamisen. Näitä ovat mm.
viestintä-, yhteistyö- ja ryhmätyöskentelytaidot,
tiedonkeruun taidot sekä luovuus erilaisissa,
joskus yllättävissäkin tilanteissa.
Lukuvuoden aikana yksittäisille oppilaille
tarjoamme myös koulutusta ja mahdollisuuden
toimia
Toukoagenttina,
tanssiohjaajana,
juontajana, sählytuomarina tai tapahtumassa
muuten apulaisena. Näistä lisää myöhemmin.

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

Toiminnalliseen tekemiseen, jossa pääsee yksin
tai kaverin kanssa kokeilemaan tai testaamaan
harrastuksia, uusia välineitä ja vaikka pejejä.
Face to face -alueeseen, jossa keskustellaan ja
kuullaan päivän polttavista aiheista, esim.
päättäjien, poliisin ja muiden nuorten elämästä
kiinnostuneiden kanssa.
Suunnitteilla on myös Seppo.io -teemapolkuja,
kulttuuriin ja liikuntaan sekä yhteiskuntaan ja
vaikuttamiseen
liittyen,
joissa
kisaillaan
leikkimielisesti pienryhmän kanssa.
Turnauksia ja kisoja on luvassa alakoulupäivään ja
ilmiölähtöisten työpajojen toteuttajia etsitään
yläkoulupäiviin.
Vaikuta!
-huippukokous
järjestetään
yläkoulupäivän päätteeksi ja tilajärjestelyiden
varmistuttua suosittelemme tätä tilaisuutta
kaikille tapahtumaan osallistuville!
Seuraava Toukofest-viesti lähetetään viikolla 50.
Sitä odotellessa käy kurkkaamassa uudistuneita
nettisivujamme
www.nuortenkeskisuomi.fi
Myös Toukofestin sivut uudistuvat piakkoin!

Carita Hännivirta
markkinointi- ja kehittämispäällikkö
p. 044 012 4606
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