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TERVETULOA TOUKOFEST –TAPAHTUMAAN!
Toukofest on Nuorten Keski-Suomi ry:n 38 vapaaehtoisen nuoren tuottama liikunnan, kulttuurin ja
harrastamisen jättitapahtuma. Toukokuun lopussa Jyväskylän Hippoksen alueelle odotetaan noin 6000
koululaista ja aikuista ympäri Keski-Suomen.

TAPAHTUMAPÄIVÄT
Alakoulut tiistai 30.5. klo 9-15
Yläkoulut ja 2. aste keskiviikko 31.5. klo 9-15
Iltabileet keskiviikko 31.5. klo 18-23

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 6.3.2017


VIIMEISTÄÄN 31.3.2017 ILMOITTAUTUNEILLE ILMAISRANNEKKEITA ja ARVONTA!

Ilmoittautuminen tapahtuu luokka-/koulukohtaisesti osoitteessa www.toukofest.fi. Ilmoittautumislomake on auki
24.5. saakka, jonka jälkeen rannekkeen voi ostaa ovelta tai Tiketti.fi. Kun ilmoittaudutte 31.3. mennessä ja maksatte
rannekkeet 13.4. mennessä, saatte jokaista 20 maksettua ranneketta vastaan kaksi (2 kpl) ilmaisranneketta kaupan
päälle! Koulu voi itse valita kenelle ja miten ilmaisrannekkeet lahjoitetaan. Seuraavalla sivulla tarkemmat ohjeet.

RANNEKKEIDEN HINNAT
• Päiväranneke 10€ / oppilas / päivä
• Iltabileet 17€ / oppilas
• Päivä + ilta -yhdistelmäranneke 20€ / oppilas
• Opettajat ja ToukoNakit 0€

Toukofest 2017 teemana:

TOUKOFEST –RANNEKE-ETUUDET


Linkillä ilmaiseksi Toukofestiin Jyväskylästä, Muuramesta ja Laukaasta.. Jyväskylän Kaupungin
liikennepalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta ToukoFest -rannekkeella pääsee kulkemaan kyseisenä
tapahtumapäivänä LINKKI – linja-autoilla veloituksetta (linjat 1-43). Katso tarkemmat aikataulut ja reitit
osoitteesta www.linkki.jyvaskyla.fi

SEA LIFE-LUOKKARETKIARVONTA!


Koulut, jotka ovat ilmoittautuneet tapahtumaan 31.3. mennessä, ovat mukana arvonnassa, jossa palkintona
on luokkaretki Helsingin Sea Lifeen! Eri luonnonolojen mukaan teemoitetussa näyttelyssä oppilaat pääsevät
näkemään hämmästyttävät merten eläimet lähietäisyydeltä. Sea Life -vierailu on lapsille kokemus, joka
auttaa ymmärtämään vedenalaista maailmaa ja sen suojelun tärkeyttä.

Myös muita hienoja Toukofest -ranneke-etuuksia on tulossa – seuraa tiedottamista!
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Tarkempia ohjeita rannekkeiden tilaamiseksi:







Rannekkeet tilataan ilmoittautumalla koulu-, luokka- tai ryhmäkohtaisesti osoitteessa
www.toukofest.fi/koulujen-ilmoittautuminen.
Ilmoittakaa määrä, jotka maksatte, älkää lisätkö tilaamaanne henkilömäärään mahdollisia
ilmaisrannekkeita.
ILMAISRANNEKKEET LASKETAAN VAIN ILMOITTAUTUMIS/TILAUSKOHTAISESTI, EI ESIMERKIKSI
KOULUKOHTAISESTI.
Esim. Jos luokka A ilmoittaa erikseen 9 henkilöä (päivä- ja/tai päivä+iltaranneketta) ja luokka B
erikseen 11 henkilöä (yhteensä 20 henkilöä), luokat eivät voi tällöin yhdistää henkilömääriä
ilmaisrannekkeiden saamiseksi, vaan heidän pitää tilata rannekkeet yhdellä tilauksella, jotta saavat
ilmaisrannekkeet (2kpl/20hlöä).
Yksittäiset henkilöt voivat ostaa lippuja Tiketin toimipisteeltä tai Tiketin nettisivuilta, jotka
vaihdetaan rannekkeeseen Toukofest-tapahtumaan saavuttaessa. (www.tiketti.fi).

ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT JA LASKUTUS
Olemme listanneet tähän ne tiedot, jotka ainakin täytyy olla ilmoitettuna. Maanantaina 6.3. julkaistavassa
ilmoittautumislomakkeessa saattaa ilmetä joitakin lisäyksiä.
• Koulun/oppilaitoksen nimi
• Luokka/luokat
• Tapahtumaan osallistuvien opettajien määrä
• Yhteyshenkilön nimi, puhelin, sähköposti
• Laskutusosoite/Rannekkeiden toimitusosoite
• Rannekkeiden määrät:
o Alakoulu päivätapahtuma (10€/kpl)
o Yläkoulu päivätapahtuma (10€/kpl)
o Alakoulu päivä + iltabileet (20 €/kpl)
o Yläkoulu päivä + iltabileet (20 €/kpl)
o Iltabileranneke (17 €/kpl)
Tapahtumaan osallistuvat ToukoNakit saavat rannekkeen ToukoTiimin järjestämissä koulutuksissa (kirjeen
lopussa lisätietoa). Opettajat ja mahdolliset koulun ToukoNakit saavat rannekkeen maksutta. Lasku
lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisessa antamienne tietojen perusteella yhteyshenkilölle. Torstaihin
31.3. mennessä ilmoittautuneille lähetetään lasku viikolla 14 ja eräpäivä on 13.4.2017.

Mukana ToukoFestin esitteitä, joita toivomme jaettavan koulunne opettajille
ja oppilaille sekä julisteet kiinnitettäväksi ilmoitustauluille.
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TEEMANA: YHDESSÄ!
Toukofest tehdään yhdessä; 14-19 vuotiaista vapaaehtoisista nuorista koostuvan ToukoTiimin ja työntekijöidemme
lisäksi tapahtuman järjestämisessä ovat mukana kymmeniä keskisuomalaisia yhdistyksiä, seuroja, yrityksiä sekä
oppilaitoksia. Yhteistyötahojen järjestämät toimintapisteet tarjoavat monipuolisesti kokeiltavaa ja koettavaa.
Toukofestissä ollaan yhdessä ja koetaan yhdessä; koulujen viimeisellä viikolla järjestettävä tapahtuma tarjoaa nuorille
paikan kohdata toisia samanhenkisiä nuoria ympäri Keski-Suomen, toteuttaa itseään inspiroivassa ympäristössä sekä
mahdollisuuden innostua vaikka uudesta harrastuksesta. Tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden eri sukupolvien
kohtaamiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

YHTEISLAULUA TUBESTARAN JOHDOLLA
Tänä vuonna päivätapahtumaa tähdittää tubettaja Daniel Okas, joka johtaa sekä ylä- ja alakoulupäivinä klo 12:00
tapahtuvaa yhteislauluhetkeä! Yhteislauluna laulamme Maamme -laulun satavuotiaan Suomen kunniaksi.

7 SISARUSTA TULEVAISUUDESTA, SITRA & HEUREKA
Millainen on tulevaisuuden Suomi? Mitä ajattelemme terveydestä ja hyvinvoinnista, miten matkustamme, mitä
syömme ja minkälainen luonto meitä ympäröi? Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta on tiedekeskus Heurekan ja
tulevaisuustalo Sitran tekeillä oleva yhteisnäyttely, joka kertoo tulevaisuuden Suomesta ja suomalaisuudesta.
Näyttelyä edeltää kiertue, joka nähdään myös Toukofestissä ke 31.5. Kiertueella nuoret pääsevät vaikuttamaan
Heurekan näyttelyn päätähtiin eli tulevaisuuden sisarushahmoihin omien valintojensa kautta. Kiertueen tavoitteena
on lisätä nuorten tulevaisuustietoisuutta ja herättää keskustelua tulevaisuuden valinnoista. Osallistujat saavat esittää
näkemyksiään ja käsityksiään tulevaisuudesta visuaalisen kyselyn avulla. Nuoret pääsevät juttelemaan valinnoistaan
Heurekan hauskan ystävärobotti Pepperin kanssa!

JA JOS TÄMÄ EI VIELÄ RIITTÄNYT…
Toukofest tuo nuorille paljon uutta kokeiltavaa, mm. melontaa, golfia, bubble socceria, sumopainia ja monia eri
toimintapisteitä, jotka eri järjestöt ja yritykset tuovat tapahtumaan! Tapahtumassa voi myös ihailla esimerkiksi erilaisia
musiikkiesityksiä, cheerleadereiden hurjia näytöksiä ja mielenkiintoisia puheenvuoroja! Mikäli teille tulee mieleen
jokin taho, jonka toivoisitte tapahtumaan, ilmoita meille ideasi sähköpostilla osoitteeseen
milla.lahtevanoja@nuortenkeskisuomi.fi!

OPE-PARKKI
Toukofestistä löytyy toimintaa myös ns. aikuisempaan makuun, nimittäin ope-parkki. Ope-parkki toimii
kahvihuoneena opettajille, jossa on tarjolla kahvilapalvelua sekä virkistävää ohjelmaa. Tule nauttimaan hieman
hiukopalaa ja vaihtamaan kuulumisia kollegojen kanssa!
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KILPAILUJEN, TURNAUKSIEN JA TYÖPAJOJEN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen kisoihin, turnauksiin ja työpajoihin tapahtuu nettisivuillamme www.toukofest.fi
3.4.2017 alkaen. Mm. näihin toimintoihin voi ilmoittautua:
TOUKO COSPLAY -KISA
Uutta Toukofestissä! ToukoCosplay -kisa on Fandomtiimin järjestämä pukukilpailu, jossa kisataan kaikista,
näyttävimmästä ja mielekkäimmästä cosplay-puvusta. Cosplay-puvun voi toteuttaa inspiroituneena esimerkiksi
anime-, sarjakuva-, peli- tai elokuvahahmosta!

TOUKOTALENT
Toukofestin ikioma ToukoTalent palaa jälleen! Nyt on aika kaivaa mitä oudoimmat, että kiehtovimmat taidot esiin ja
ilmiantaa ne yleisölle. Ilmoittaudu mukaan ToukoTalenttiin ja anna kaikkien tietää, että tällä lavalla kaikki on
mahdollista!

TOUKOSÄBÄ
Hipposhallin sählykentät täyttyvät jälleen sisäpelikengistä, sillä ToukoSäbä on tulossa! Kaikenlaiset joukkueet ovat
tervetulleita, kunhan löytyy omat suojalasit. Tänä vuonna säbäturnauksiin on luvassa uusia haasteita, joista
ilmoitamme myöhemmin. Pysykää linjoilla...

KUPLAFUTIS -TURNAUKSET (VAIN YLÄKOULUPÄIVÄNÄ)
Jo aikaisemminkin Toukofestissä tavattu kuplafutis tulee nyt turnausmuodossa! Tämä laji soveltuu varmasti parhaiten
itsesuojeluvaiston omaaville henkilöille, sillä nyt pääsee
tönimään ja ryntäämään pallon sisällä ilman haavereiden pelkoa! Tule näyttämään futistaitosi, hieman
haastavammissa olosuhteissa!

TOUKOSOUND
Kokoa bändisi kasaan tai tule sooloilemaan soittimellasi Toukosoundiin! Toukosound on leikkimielinen kilpailu
sävelkorvan omaaville, jossa musiikin antama ilo ja esiintymisen taika on prioriteettina. Lähde mukaan sillä tänä
vuonna palkinnot tulevat olemaan huikeita!

TOUKONAKIT
Toukofest tarvitsee myös monenlaisiin tehtäviin vapaaehtoisia, tuttavammin heitä kutsutaan ToukoNakeiksi. He ovat
koko tapahtumalle tärkeä voimavara. Toukonakkina pääsee tutustumaan erilaisiin työelämätaitoihin, kuten
asiakaspalveluun, tapahtuman järjestämiseen ja tiimityöskentelyyn.
Jotta Toukonakit eivät jäisi puille paljaille tapahtumassa, järjestämme heille kevään mittaan kolme koulutusta.
Ensimmäinen koulutus järjestetään 5.5. ToukoNakiksi ilmoittaudutaan 28.4. mennessä, osoitteessa
www.toukofest.fi/vapaaehtoiseksi.

TOIVOTTAVASTI MAHDOLLISTATTE IKIMUISTOISEN TAPAHTUMAN KOULUNNE OPPILAILLE!
Tervetuloa koko Toukotiimin puolesta;

Antti Veikkolainen, nuori tapahtumajohtaja
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