Hyvä vastaanottaja,
Tervetuloa rakentamaan kanssamme Suomen suurinta ja toiminnallisinta tiede- ja teknologiatapahtumaa, SciFest-tiedefestivaalia. SciFest järjestetään jo 12. kerran Joensuu Areenalla 17.-18.5.2018
teemalla Tiede kohtaa kulttuurin – Science goes Arts. Haluamme tämän viestin välityksellä tiedottaa
teitä muutamasta tärkeästä asiasta festivaaliin liittyen.
•

Tapahtumapaikkana toimii Joensuu Areena.

•

SciFest on kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma!

Teemamme Tiede kohtaa kulttuurin viittaa Euroopan kulttuuriperinnön juhlavuoteen. Tapahtuman teeman mukaisesti tiede voi kohdata kulttuurin monimuotoisesti – pajanpitäjänä päätät siitä itse! Lisätietoja teemavuodesta: http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/
Huomaathan, että yleisölle avoimia tapahtumapäiviä Areenalla ovat tänä vuonna torstai ja perjantai.
SciFest on avoinna seuraavasti:
•

Keskiviikko 16.5. on rakennuspäivä, pajanpitäjät pääsevät Areenalle klo 14 lähtien ja ovet pidetään avoinna klo 23 saakka.

•

Torstaina 17.5. SciFest avoinna koululaisille ja muulle yleisölle klo 9-21. Kaikki työpajat ovat
avoinna klo 9-19. Tämän jälkeen lavaohjelmaa yrittäjyyteen liittyen. Tästä erillinen tiedote myöhemmin.

•

Perjantaina 18.5. SciFest on avoinna koululaisille ja muulle yleisölle klo 9-19.

•

Lauantaina 19.5 Areenassa on purkupäivä.

PAJANPITÄJÄT
Pajanpitäjäksi voit rekisteröityä SciFestin pajapalvelussa http://www.scifest.fi/pajapalvelu.php
Paja voi olla
•

Ennakkorekisteröitymistä vaativa paja, jolloin sen kesto, osallistujien taso ja lukumäärä on määritelty ennakkoon. Opettajat varaavat oppilaspaikkoja näihin pajoihin nettisivuillamme olevan
pajapalvelun kautta. Erityisesti opettajat toivovat paikalle runsaasti ennakkoon varattavia pajoja, sillä tämä helpottaa oppilasryhmän vierailun suunnittelua. Rohkaisemmekin kaikkia pajanpitäjiä harkitsemaan tätä vaihtoehtoa!

•

Non-stop periaatteella tapahtuva paja, jolloin pajaan voi osallistua aina kun siinä on tilaa ilman
oppilasryhmän ennakkorekisteröitymistä. Erityisesti lyhytkestoisten, noin 20 min ja lyhyempien
aktiviteettien on todettu toimivan näppärämmin non-stop tyyppisinä.

•

Yhdessä pajakokonaisuudessa voi olla elementtejä sekä ennakkovarattavasta että non- stop
tyyppisestä pajasta. Kaikissa tapauksissa pajanpitäjä voi määritellä pajaan parhaiten soveltuvan
ikäryhmän.

Pajojen viimeinen rekisteröitymispäivä on perjantai 6.4.2018. Tämä jälkeen pajojen toiveita sijoittumispaikasta ja osastojen koosta ei voida ottaa huomioon. Pajoja voi toki ilmoittaa mukaan myös
tämän päivämäärän jälkeen, mutta silloin tarjolla on ainoastaan standardi pajatila (osaston
koko noin 3x3 metriä, muutama sähköpistoke).
Pajapalveluun on ilmoitettava pajatarvikkeet ja pajanpitäjien lukumäärä perjantaihin 13.4.2018
mennessä. Tämän jälkeen pajapalvelu suljetaan.
Pajanpitäjille tarjotaan Areenalla 1 x kahvi ja 1 x kahvi + kahvileipä. Kahviliput voidaan tarjota vain
niille pajanpitäjille, jotka ovat paikalla vähintään 4h/päivä. Kaikille pajassa lyhyesti vierai- leville
pitäjille tätä palvelua emme voi tarjota. Pajanpitäjien lukumäärä tulee ilmoittaa pajapal- velun
kautta. SciFest-ravintolasta on mahdollisuus myös ostaa ruoka-annoksia, sekä kahvia ja muita
virvokkeita SciFestin aukioloaikoina.
SCIFEST-PASSIT Mukavan suosion saaneet SciFest-passit ovat käytössä tämänkin vuoden tapahtumassa. SciFest-passi on tarjolla vain sähköisessä muodossa mobiiliapplikaationa. Tämä vaatii
oppilaiden omien kännyköiden ottamista mukaan tapahtumaan. SciFest-passien tarkoituksena on ohjata kouluryhmien ja muidenkin osallistujien kiertoa erityisesti non-stop-pajoissa.
Passeissa on kysymyksiä pajojen sisällöistä, joten oikean vastauksen löytääkseen on oppilaan
hakeuduttava pajaanne ja osallistuttava sen aktiviteetteihin. Passien toteuttamiseksi tarvitsemme teiltä non-stop pajoihinne liittyviä kysymyksiä, jotka voi lisätä Kommentti-kenttään työpajan ilmoittamisen yhteydessä pajapalvelussa. Koostamme kysymyksistä ikäryhmäkohtaiset
(alakoulu ja yläkoulu/lukio) ja päiväkohtaiset (torstai ja perjantai) passit. Voitte siis miettiä kysymyksiä eri ikäryhmille. Merkatkaa nämä erot selkeästi, kun lähetätte kysymyksiänne.
TERVETULOA! Olette lämpimästi tervetulleita SciFest-tiedefestivaaliin sekä pajanpitäjäksi että osallistujaksi! Kutsukaa mukaan myös kolleganne ja yhteistyötahojenne edustajat läheltä ja kaukaa.
Teitä auttavat mielellään myös SciFest-tiimimme jäsenet:
Pauliina 050 361 1470 | Kirsi 040 512 9585 | Ilkka 050 367 5577

