Osallistujakirje lähetetty 1.6.2017
VOLTTIPOSTIA 3 – tasan viikko Volttiin
Hei volttilaiset!
Tässä viime hetken lisätietoisku teille osallistuville ryhmille.
Toivottavasti 14.5. lähtenyt Volttipostia 2, varsinainen osallistujakirje on tavoittanut teidät kaikki. Jos ei, on
kirje tapahtuman nettisivuilta http://voltti2017.fi/osallistujamateriaalit. Muutaman kirje löytyi etsinnän
jälkeen sähköpostin roskapostikansiosta.
Tapahtuman käsiohjelma on nyt luettavissa Voltin etusivulla osoitteessa http://voltti2017.fi. Painetun
käsiohjelman ja osallistujapassin saa jokainen osallistuja tapahtumaan tulleessaan osallistumispaketista,
joita jakaa majoitusvalvojat. Ryhmät, jotka eivät majoitu Voltin koulumajoituksessa voivat noutaa
osallistujapakettinsa tapahtumainfosta, joka sijaitsee Kimpisen koulun (Pohjolankatu 23) aulassa.
Tapahtumainfo on avoinna:
to 8.6. klo 12 – 19
pe 9.6. klo 9 – 19
la 10.6. klo 9 – 19
su 11.6. klo 9 – 14
Majoitusvalvontaa on aikaistettu Kimpisen lukion osalta. Ryhmiä vastaanotetaan
Kimpisen koululla to 8.6. klo 8.00 alkaen
Kimpisen lukiolla to 8.6. klo 9.00 alkaen
Ryhmät on pyritty majoittamaan yhteen luokkaan. Jos ryhmä on iso, niin majoitukseen on varattu useampi
tila. Pienet ryhmät vastavuoroisesti on majoitettu mahdollisuuksien mukaan samoihin luokkiin. Erityisesti
useammassa luokassa majoittujat huomioikaa, jos luokkakohtaiset majoittujat muuttuvat, tehkää luokkien
ovissa oleviin majoituslistoihin muutokset ja toimittakaa tietoa myös majoitusvalvojille. Tieto on tärkeää
olla myös majoitusvalvojilla hätätilanteiden varalta.
Majoitus on pelastusviranomaisten ohjeiden mukaan laadittu ja tiivis. Huomioikaa tämä, kun teette
patjavalintoja reissuun lähtiessänne. Majoitus luokissa päättyy viimeistään su 11.6. klo 16. Ryhmät
luovuttavat luokat siistittyinä, samassa kunnossa kuin ne on vastaanotettu.
Kimpisen koulun suihkut eivät ole osallistujien käytettävissä. Kimpisen koululla majoittujille on varattu
Urheilutalon (Pohjolankatu 25) palloiluhallin pukuhuoneiden suihkut käyttöön seuraavan aikataulun
mukaisesti:
to 8.6. klo 9.00 - 23.00
pe 9.6. klo 7.00 - 22.00
la 10.6. klo 7.00 - 23.30
su 11.6. klo 7.00 - 15.00
Kuitenkin aamuisin ennen klo 7.00, on ryhmien ohjaajilla mahdollisuus käyttää Kimpisen kouluun
muutamaa suihkua, jotta voivat itsensä saada valmiiksi ennen ryhmäläisten heräämistä. Tällöin
majoitusvalvojat käyvät avaamassa suihkujen ovet. Kello 7.00 jälkeen käytetään Urheilutalon suihkuja.
Kimpisen lukion suihkut ovat käytössä tapahtuman ajan normaalisti. Lukiolla majoittuvien on myös
mahdollisuus hyödyntää Urheilutalon suihkuja, jotta vältetään suurempia ruuhkia.
Suomen Nuorisosirkusliitto on ostanut erillisen iltapalan Nurtsiin osallistujille. Iltapala ei kuulu
osallistumispakettiin. Iltapalat tarjoillaan Kimpisen koululla torstai- ja perjantai-iltana. Lauantaina tarjoilu
tapahtuu Kimpisen lukiolla.

Osallistujakirje lähetetty 1.6.2017
Työpajailmoittautuminen on päättynyt. Liitteenä on koonti työpajoista. Tarkistakaa oma
työpajaosallistumisenne. Työpajatiloissa on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Lisäksi muutama
kouluttaja on muuttunut. Kouluttajamuutokset löydät http://voltti2017.fi/tyopajat.
Huomioikaa Parkour pajaan osallistujat – Myllysaareen on majoituskouluilta 750 m kävelymatka. Suora
reitti kevyenliikenteenväyliä, Pajakujaa ja Mäkikatua pitkin Myllysaareen on merkitty käsiohjelman
karttaan. Majoitusvalvontapisteillä ja tapahtumainfossa on jaossa myös Lappeenrannan tarkempaa
kaupunkikarttaa.
Voltin pop up -pajojen ohjeet ja materiaalit voi noutaa majoituskoulujen valvojilta. Laatikkoon pakattujen
ohjeiden mukaan tehtävät voi suorittaa yksin tai ryhmässä silloin, kun siltä tuntuu ja aikaa riittää. Pop up pajoja on sirkuksen, tanssin ja teatterin aloilta. Näiden lisäksi voit nuuskia volttikätköjä majoituskouluilta ja
osallistua volttigraffitien piirtämiseen.
Ohjaajille tiedoksi pajojen sisällöt, jotta voitte innostaa lapsia ja nuoria osallistumaan.
Sirkuksen pop up – paja
Askartele itsellesi jongleeraus-pallot (3 kpl). Materiaalit ja ohjeet haetaan koulujen majoitusvalvojilta ja
palautetaan takaisin samaan paikkaan majoitusinfoihin.
Teatterin pop up – paja
Tee kasvomaalaus itselle tai kaverille. Materiaalit ja ohjeet haetaan koulujen majoitusvalvojilta ja
palautetaan takaisin samaan paikkaan majoitusinfoihin.
Tanssin pop up – paja
Tee tanssivideo yksin tai yhdessä. Pajassa voi halutessaan käyttää videokuvaukseen soveltuvaa
mobiililaitetta. Ohjeet haetaan koulujen majoitusvalvojilta ja palautetaan takaisin samaan paikkaan
majoitusinfoihin.
Volttikätkö
Ohjeet majoituskoululla sijaitsevan volttikätkön löytämiseksi saat koulun majoitusvalvojilta.
Volttigraffiti
Piirrä tunnelmakuvia, kirjoita terveisiä, luo taidetta. Graffitiseinä löytyy majoituskouluilta majoitusinfon
lähettyviltä.
Volttitanssia lauantaina Superseikkailussa esittävät ryhmät: muistakaa että lauantaina klo 8.30-10.00 on
Volttitanssin ja finaalin harjoitus, jossa kaikkien Superseikkailun esityksessä olevien tulee olla paikalla.
Superseikkailun esitys alkaa illalla klo 19.00. Opetelkaa Volttitanssi kuntoon jo ennen lauantaita.
Karjalaisen kammarin (IsoKristiina, Brahenkatu 5) ohjelma on tarkentunut ja kammari on avoin kaikille ja
kaikenikäisille. Kammarissa haastellaan tarinoita Suomesta ja nähhään erilaisii esityksii: musiikkii, tanssii,
sirkusta ja teatterii. Siin jutustelun lomas voi ottaa selfien vaikka Volttikatin kans karjalaisessa
kansallispuvussa ja askarrella itelleen mukaan kivan muiston tapahtumasta. Tuu mukkaan, nii ei mee aikas
hukkaan!
Kammarin ohjelman löydät http://voltti2017.fi/karjalainen-kammari
Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä Voltissa järjestetään tarinapajoja, jotka liittyvät Nuorisoseurojen 100
tapahtumaa 1000 tarinaa -hankkeeseen https://1000tarinaa.fi . Tarinapajan löydät Karjalaisesta
kammarista ja Repen Diskoteekin aikana Urheilutalon aulasta. Kaikkien tarinoitsijoiden kesken arvotaan
mahtavia palkintoja!
Volttihaaste on koko tapahtuman mittainen haaste, jossa on tekemistä kaikille. Osallistujapasseissa on
päiväkohtainen tehtävä ja lisäksi yllätystehtäviä on luvassa ainakin illanvietoissa, päättäjäisissä ja diskossa.
Voltin avajaisparaati kokoontuu Marian aukiolla torstaina, jossa pääsemme kaikki lämmittelemään Hula
hulan tahtii. Voltti on näin mukana Ylen Hula hula Suomi - ohjelmakokonaisuudessa
http://yle.fi/aihe/hulahulasuomi.
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Vaan mitäpä miettivät Volttikatit…
Velmu: Voltti alkaa viikon päästä!
Kippura: Miau! Mutta missä on Repe?
Repe: Täältä tullaan! Olin juuri tapaamassa presidentinlinnan edessä Voltti-tapahtuman suojelijoita.
Velmu: Keitäs ne ovat?
Repe: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja presidentin puoliso, kirjailija Jenni Haukio. Miau!
Kippura: Ahaa! Muuten, mitenkäs se suojeleminen oikein tapahtuu?
Repe: Hmm-m…
Velmu: Ehkä he suojelevat meitä paikallisilta koirilta?
Repe: En usko, että se on sellaista suojelemista..
Velmu: Ainakin he ovat sitä mieltä, että Voltti 2017– lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma on hieno juttu ja tärkeä
tapahtuma!
Kippura: Tulevatkohan he paikan päälle?
Repe: Eihän sitä tiedä..
Velmu: Miau, nyt rupesi jännittämään…

On suuri kunnia, että Voltin suojelijoiksi ovat lupautuneet tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja presidentin
puoliso, kirjailija Jenni Haukio.
Viikon päästä nähdään, joten turvallista tulomatkaa Volttiin!
Volttiterveisin
Minna Pasi
suunnittelija
Saimaan Nuorisoseurat
+358 40 566 0288
www.voltti2017.fi

