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Tule mukaan!

SciFest 2019 - Tiederetki

Onko sinulla tai organisaatiollasi työpaja tai
muuta ohjelmaa uudistuneeseen SciFestiin?

13. SciFest Joensuu järjestetään Tapahtumapuutarha Botanialla

Lue ohjeet tästä kirjeestä ja ilmoittaudu!

29. – 31.8.2019

T

ervetuloa rakentamaan kanssamme
Suomen suurinta ja toiminnallisinta tiede- ja teknologiatapahtumaa, SciFest-tiedefestivaalia! Kuten oletkin jo varmasti kuullut ja mediasta lukenut, SciFest uudistuu tänä
vuonna merkittävällä tavalla ja tässä kirjeessä
käymme läpi keskeisiä asioita niin uusia kuin
vanhojakin pajanpitäjiä silmällä pitäen.

SciFest 2019 – Tiederetki järjestetään siis
vuosien saatossa tutuksi tulleen Joensuu Areenan sijaan tapahtumapuutarha Botanialla.
Botanialle siirtymisen taustalta löytyy ennen
kaikkea halu kehittää Joensuun Tiedeseuran
toiminnan ytimeen kuuluvaa korkeatasoista
tiedekasvatusta entistä monipuolisempaan ja
vaikuttavampaan suuntaan.

SciFestin aikataulu

Torstai 29.8. klo 9-16 (Alueelle vapaa pääsy)
Perjantai 30.8. klo 9-16 (Alueelle vapaa pääsy)
Lauantai 31.8. klo 10-15 (Botania auki, alueelle Botanian
normaalit pääsymaksut)
Botania SciFestin ympäristönä tarjoaa hienot puitteet tapahtuman ja tiedekasvatuksen kehittämiseen
uudesta näkökulmasta. Joensuu Areenaan verrattuna tapahtuman ja työpajojen luonne tulevat luonnollisesti muuttumaan, sillä iso osa pajoista tulee toimimaan ulkona. Toivomme, että myös pajanpitäjät
saavat uutta inspiraatiota Botanian monipuolisista
mahdollisuuksista!
Käytännössä työpajat sijoitetaan isoihin tapahtumatelttoihin mahdolliselta sateelta ja tuulelta suojaan.
Tapahtuman siirto keväältä loppukesälle palvelee
osaltaan myös säästä aiheutuvan riskin minimoimista. Vaihtelevat sääolosuhteet on kuitenkin hyvä ottaa huomioon pajan varustusta mietittäessä! Pajan
arvokkaamman varustuksen (tietokoneet ym.) voi
siirtää yöksi lukkojen taakse Botanian sisätiloihin.
Lisäksi olemme järjestämässä tapahtuman Botanian
ulkoalueelle vartioinnin yön yli. Näin pajoja ei tarvitse purkaa kokonaan yötä varten. Botania ei ole auki
normaalisti yleisölle torstai- ja perjantai-iltoina.

Non-stop -periaatteella toimiva 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.
Pajojen viimeinen rekisteröitymispäivä on
perjantai 17.5.2019. Tämä jälkeen pajojen toiveita sijoittumispaikasta ja osastojen koosta ei
voida ottaa huomioon. Pajapalveluun on ilmoitettava pajatarvikkeet ja pajanpitäjien lukumäärä perjantaihin 7.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen pajapalvelu suljetaan.
Pajan voi toki ilmoittaa mukaan myös tämän
päivämäärän jälkeen, mutta silloin tarjolla on ainoastaan standardi pajatila (osaston koko noin
3x3 metriä, muutama sähköpistoke).
Pajanpitäjille tarjotaan Botanialla 1 x kahvi ja 1
x kahvi + kahvileipä. Kahviliput voidaan tarjota
vain niille pajanpitäjille, jotka ovat paikalla vähintään 4h/päivä. Pajanpitäjien lukumäärä tulee
ilmoittaa pajapalvelun kautta.
Koska toimimme ulkona, pyydämme huomioimaan, että pajasta ei anneta kävijöiden mukaan
roskaavia tai huonosti maatuvia materiaaleja.
Esimerkiksi muovikääreiset makeiset ja vastaavat tuottavat todennäköisesti valtavan määrän
roskaa Botanian alueelle, ja tätä haluamme välttää kaikin mahdollisin keinoin. Pidetään siis tapahtuman ympäristö siistinä!

Pajoja varten tarjoamme tilan, sähköä, valoa, pöytiä sekä tuoleja. Näistä tarkemmin verkkosivuilla.
Alueella ei ole järjestäjien puolelta taattua internet-yhteyttä. Suosittelemmekin nettiyhteyttä tarvitsevia pajanpitäjiä varustautumaan esimerkiksi oman
WLAN-hotspotin pystyttämisellä matkapuhelimen
kautta. Botania on Joensuun kaupunkikeskustan
Tapahtuman aikana oletamme kaikkien työpajojen
läheisyydessä ja 4G-verkon kattavuus on hyvä.
olevan paikalla koko päivän klo 9-16 (to-pe) sekä 10Paja voi olla...
15 (la). Tämä on erityisen tärkeää huomioida pajan
Ennakkorekisteröitymistä vaativa paja, jolloin
suunnittelussa, sillä pajojen purkaminen tapahtusen kesto, osallistujien taso ja lukumäärä on määman auki ollessa ei ole suotavaa. Työpajojen rakenritelty ennakkoon. Opettajat varaavat oppilaspaiknuspäivä on keskiviikko 28.8.
koja näihin pajoihin nettisivuillamme olevan lukujärjestyksen kautta.

Tervetuloa mukaan!
Pajanpitäjäksi voit rekisteröityä SciFestin verkkosivuilla:
http://www.scifest.fi/pajapalvelu

