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Iloksemme voimme kertoa, että Liikkuva
koulu -ohjelma tukee alakoulupäivän
ohjelmaa tuomalla tapahtumaan huisin
hauskan Tankofutiksen! Käy kurkkaa linkin
takaa mistä tässä hulvattomassa pelissä on
kyse: http://tankofutis.fi/info/

Toukotiimiläiset eli tapahtumaa tuottava
nuoret joukko on tehnyt syksystä asti kovasti
töitä, jotta tapahtumakokonaisuudesta tulisi
mahdollisimman monipuolinen ja viihdyttävä.

Jotta vauhtia kaipaavien koululaiset saadaan
varmasti tyytyväisiksi, olemme tilanneet
Toukofestiin Luisteluliiton Schools Out kokonaisuuden, joka sisältää mm. K2 ja
PowerSliden
rullaluistimia,
Skeittejä,
Scootteja, LongBoardseja, Limboa, KatuSäbää,
VetoKöysi-kisaa, Frisbeen heittelyä, Skikejä
sekä Katukeilausta.
Kisat ja turnaukset ovat myös perinteisesti
viihdyttäneet niin osallistujia kuin katsojia.
Nyt ToukoSäbä-turnaus päästään pelaamaan
menestystä kahmineen Happeen kotikentällä
Monnarin puolella, jolloin ToukoTalentissa
kykyjään
näyttävät
nuoret
pääsevät
esiintymään
Hipposhallin
puolelle.
ToukoGames, eli konsolipeliturnaus ja vapaan
pelaamisen alue on taas tutulla paikalla Kihun
kokous tilassa ja sinne johtavien rappujen
juurella. Pelialue järjestetään yhteistyössä
nuorisojärjestö Musig Against Drugsin ISGeepelihankkeen kanssa.
KISOIHIN JA TURNAUKSIIN
ILMOITTAUTUMINEN

Yhtenä
uutuutena
voisimme
nostaa
Kakspyörästen pisteen, joka nimensä
mukaisesti on omistettu kaksipyöräisille.
Paikalla on niin mopoja, moottoripyöriä kuin
sähköavusteisia kakspyöräisiä.
Lisäksi
monelle nuorelle tutut tubettajat Vpart ja
Myntsä ovat paikalla meet & greetissä.
Fandom-piste on kaikkien fanituskulttuurista
tykkäävien nuorten suosikki lounge-alue, Face
to Face eli F2F-kahvilassa taas pääsee
jututtamaan päättäjiä ja eri alojen
asiantuntijoita. Oppilaita viihdyttää suurta
suosiota niittävä Aleksanteri Hakaniemi, joka
vetää päivän aikana muutaman akustisen
biisin ja on faniensa tavattavissa esimerkiksi
biisisanoitusten puitteissa.
ILMOITTAUTUMINEN TOUKOFESTIIN
Toukofestiin ilmoittaudutaan nettisivujen kautta
luokka-/koulukohtaisesti. Lomake löytyy täältä:

http://toukofest.fi/ilmoittautuminen/
RANNEKKEIDEN HINNAT TOUKOFESTIIN
Päivätapahtuma 10 € / hlö
Iltabileet 17 € / hlö
Päivä+Iltabileet 20 € / hlö

Ilmoittautumislomakkeet ovat nyt auki. Tämän
sivun kautta pääset katsomaan mitä on tarjolla ja
klikkaamaan
ilmoittautumissivulle.
http://toukofest.fi/ohjelma/kisat-ja-turnaukset/

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

Hinta sisältää ohjelman lisäksi ranneke-etuuksia ja
LINKKI-matkat koko päivän ajan! Kyseisen päivän
rannekkeella kuljetus LINKKI – linja-autoilla
veloituksetta (linjat 1-43) 24:00 asti. Katso tarkemmat
aikataulut ja reitit osoitteesta linkki.jyvaskyla.fi.

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

