–
ALAKOULUPÄIVÄ 29.5. - YLÄKOULUT 30.5. - ILTABILEET 30.5.
ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 5.3.2018 ILMAISRANNEKKEITA MAALISKUUN AIKANA

TOIMINTAA JA KATSOTTAVAA

Toukofestiin ilmoittaudutaan nettisivujen kautta
luokka-/koulukohtaisesti. Ilmoittautumislomake
avataan
talviloman
jälkeen
osoitteessa

Liikuntaseurojen lajikokeilua ja järjestöjen
harrastusmaistiaisia:
golfia,
rullaluistelua,
katusäbää, scootteja, ultimate+frisbee, skikejä,
katukeilaus, rugby, futista, tanssia ja taidetta,
lautapelejä, konsolipelaamista, maalaamista, DJpaja ja vaikka mitä! Uskaliaimmat voi myös
osallistua opet vastaan oppilaat hyppynaru
hyppimisen ja frisbeeheiton tarkkuuskisaan 😊

http://toukofest.fi/ilmoittautuminen/
Kouluille, jotka ilmoittautuvat 31.3. mennessä ja
maksavat 15.4.2018 mennessä väh. 20 osallistujaa
(päivä- ja/tai päivä+iltarannekkeita), lähetämme
kaksi (2) ilmaisranneketta. Koulu voi itse valita
kenelle ja miten ilmaisrannekkeet annetaan.
Lähetämme jokaiseen kouluun postitse flyereita ja
julisteita sekä tarkemmat tiedot kisoista,
turnauksista ja työpajoista. Näihin ns.
ennakkoilmoittautumista vaativiin toimintoihin
ilmoittaudutaan ohjelmakohtaisesti huhtikuun
aikana.

RANNEKKEIDEN HINNAT TOUKOFESTIIN
Päivätapahtuma 10 € / hlö
Iltabileet 17 € / hlö
Päivä+Iltabileet 20 € / hlö

Vapaasti

Katsottavaa,

kierrettävää

seurattavaa,

tekemistä

hengailtavaa

tiistaina
29.5.
koululaisten
Talent-kisa,
Nuorisoseurojen Luova lava -esitys, musatähti WIL
sekä mopotubettajat Vpart ja Myntsä. Lisäksi
tanssi- musa- ja cheerleading esityksiä
keskiviikkona 30.5. huippusuosittu artisti
Aleksanteri Hakaniemi, musatähti WIL sekä
mopotubettajat Vpart ja Myntsä. Lisäksi tanssi- ja
cheerleading esityksiä.

KISAT, TURNAUKSET JA TYÖPAJAT
Seppo.io -joukkuekisa

Hinta sisältää ohjelman lisäksi hienoja rannekeetuuksia ja LINKKI-matkat koko päivän ajan!
(mm. Jyväskylä, Laukaa, Toivakka, Muurame)
Kyseisen päivän ranneketta vilauttamalla kuljetus
LINKKI – linja-autoilla veloituksetta (linjat 1-43)
24:00 asti. Katso tarkemmat aikataulut ja reitit
osoitteesta linkki.jyvaskyla.fi.

KERRO TOIVEESI JA OSALLISTU ARVONTAAN
https://goo.gl/forms/a7vlr8JUHM60qc1J3
Kyselyyn voi vastata nimettömänä, mutta
koulunsa nimen ilmoittaneiden kesken arvotaan
20kpl rannekkeita Toukofestin päivätapahtumaan.

Nuorten Keski-Suomi ry
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
www.nuortenkeskisuomi.fi

Mobiilisti pelattava innostava joukkuekisa, jonka
teemat tarkentuvat myöhemmin. Suunnitelmissa
tällä hetkellä: 1. Meijän polku – hyvinvointia
luontoliikunnasta, 2. Vaikuta! – miltä näyttää sun
tulevaisuus, 3. Kulttuuripolku – taidetta, teatteria,
tanssia

Turnaukset ja kisat - alakoulupäivänä 29.5.
Talent-kisa: esitysmuoto vapaa
Sählyturnaus: rento säbäturnaus
Konsolipeliturnaus: Fifa, NHL yms.
Workshopit - yläkoulupäivänä 30.5.
Suunnitelmissa: kuvataide, musiikki, airsoft,
pelillisyys, tanssi, valokuvaus

Carita Hännivirta
Toukotiimin tukiaikuinen
p. 044 012 4606
carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi

