TERVETULOA YHTEISTYÖTAHOKSI VUODEN 2018 TOUKOFESTIIN!
Toukofest on 27 vapaaehtoisen nuoren tuottama liikunnan, kulttuurin ja harrastamisen jättitapahtuma,
joka järjestetään jo 23. kerran. Toukokuun viimeisellä viikolla Jyväskylän Hippoksen alueelle odotetaan noin
5000 koululaista ja 1000 aikuista ympäri Keski-Suomen.
Osallistumalla saatte merkittävää näkyvyyttä edustamallenne taholle.
Alakoulut
Yläkoulut (ja 2. aste)
Iltabileet

39.5.2018 klo 9-15
30.5.2017 klo 9-15
30.5.2017 klo 18-23

Iltabileiden esiintyjinä; Maunogang, Ibe & Cledos sekä nuorten äänestämä artisti.

Ohjelma tapahtumassa:
Ohjelman sisältö tulee olla nuoria kiinnostavaa toiminnallista aktiviteettia, sopivia ajatuspähkinöitä tai
vaikka esityksiä, vain mielikuvitus on rajana! Seuraavalla sivulla karkea ohjelmakokonaisuuksien jaottelu,
jonka kautta viestimme. Voitte sijoittaa toiminnan sisälle Hipposhalliin tai sen piha-alueille.
Yhteistyötahoksi ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujemme kautta:

www.toukofest.fi/toimintapisteet/ilmoittaudu-toimintapisteeksi/
Ilmoittautuessa kerrotaan;
• Yhteyshenkilön ja tahon tiedot
• Tuottamanne ohjelman tiedot
• Toiveenne paikan kokoon
• Ohjelman sisältötietoa
• Mahdollisesti tahonne kävijöille tarjoamat ranneke-etuudet
Lähetämme ilmoittautuneille postia viimeistään huhtikuun alussa. Mikäli yhteydenottoa ei kuulu,
varmistathan että ilmoittautumisenne on tullut perille. Jos teillä on kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä;
carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi
Ystävällisin terveisin koko ToukoTiimin puolesta;
Karla Karmala, Nuori yhteistyötahojen koordinaattori
Lassi Hannula, Nuori Järjestelypäällikkö
Carita Hännivirta, Toukotiimin aikuinen tuki
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TOUKOFEST-TAPAHTUMAN OHJELMAKOKONAISUUDET
1. Vapaasti kierrettävää tekemistä, jossa pääsee yksin tai kaverin kanssa kokeilemaan tai testaamaan
harrastuksia, uusia välineitä ja vaikka pejejä.
2. Olkkari -alue, fanitusta, pelailua, hengailua, rentoa jutskailua
3. Katsottavaa, seurattavaa, esiintyjiä, esityksiä (lava, äänentoisto, katsomo)
4. Face to face -alue, keskustelua päivän polttavista aiheista esim. päättäjien, vaikuttajien, poliisin ja
muiden nuorten elämästä kiinnostuneiden kanssa (kahvilatyyppinen alue)
5. Seppo.io -mobiilipeli, esim. kulttuuri, teatteri, seikkailu, liikunta, vaikuttaminen, yhteiskunta
6. Turnaukset/kisat ja/tai vapaa pelailu esim. sähly, konsolipelit, ultimate, golf, musiikki yms.
7. Workshopit eri teemoista, noin 1-2 tuntia (teatteri, vaikuttaminen, musiikki, pelillisyys, ilmiöt)
8. Vaikuta! -huippukokous, kokoaa nuoret ja päättäjät yhteen, teemapäivistä nousseet aiheet

TOUKOFESTIN TEEMA JA JÄRJESTELYT
Vuoden 2018 tapahtuman teemaksi on muotoutunut ”KESÄLOMA”, tapahtuman slogan onkin
TOUKOFEST -erilainen tapa päättää kouluvuosi
Tapahtumapaikkana ovat tutusti Hipposhalli ja Monitoimitalo sekä Hipposhallin edusta parkkipaikkoineen
ja lampineen. Teeman mukaisesti levitämme mahdollisesti Hipposhallin lattialle tekonurmen tunnelmaa ja
parempaa akustiikkaa tuomaan. Hallissa on kumpanakin päivänä musiikkia sisältäviä esityksiä lavalla, joten
keskustelutyyppiset toiminnat sijoitamme toiseen päähän hallia.
Hallin edustalle ulos tulee myös DJ-teltta musiikkeineen ja tämän yhteydessä on katusäbää, skoottausta ja
rullaluistelua. Tahot joille asfaltti/kivetys ei ole välttämättömyys siirretään hiekalle.

LISÄTIETOA TOUKOFESTISTÄ
Täältä löydät kouluille lähetetyt viestit ja myöhemmin mm. Toukofest-opas
http://toukofest.fi/tiedotteet/
Seuraa Toukofestiä myös facebookissa www.facebook.com/toukofest sekä Instassa @toukofest
ja YouTuben kanavalla voit seurata ToukoTiimin touhuja kohti Toukofestiä.
Käy lukaisemassa mitä muuta Toukofestin taustataho Nuorten Keski-Suomi tekee:
www.nuortenkeskisuomi.fi/

TERVETULOA TOUKOFESTIIN – TEHDÄÄN SIITÄ IKIMUISTOINEN MEILLE KAIKILLE!
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