
Yhteistyössä

Turbo Move World:  
Lunta, jäätä, vettä, beachia ja street 
• temppuile parkour -radalla,  luistele rullilla,  jammaile 
streetillä, temppuile bmx-pyörällä, syöksy pallon perään 
beachillä, purjehdi töölönlahdella, luistele, kiekkoile ja pelaa 
ringetteä keinojäällä, kokeile ekoaseita ampumahiihdossa, 
lumilautaile, sprinttihiihdä ja säbäile suksilla.

Hyper Move World:  
Voimaa, vartalonhallintaa ja mailataituruutta
• pelaa robotin kanssa  pingistä, miekkaile mestareita vas-
taan, pehmitä rautaa punttisalilla,  testaa kaverin ykkössyöttöä 
minitenniksessä, testaa ratakelausta simulaattorilla, harjoita 
akrobatiaa cheerleadinginä ja kokeile millainen tanssitähti sinä 
olet!

Super Move World: 
Palloiluun keskittynyt maailma
• kikkaile salibandyn taitoradalla, kohota yhteishenkeä futispe-
lissä, tee saippuasyöksy ja testaa osumataitoasi tarkkuushei-
toissa.

Special Move World: 
Tarkkuutta, seikkailullisuutta, nopeutta ja voimaa
• ammu savikiekkoja simulaattorissa, toimi kartturina ralliau-
toilussa, tasapainoile trialpyörällä, lennä purjelentosimulaatto-
rilla, poseeraa vedenalaiselle  valokuvaajalle, opi hengenpelas-
tusta, testaa osumakovuutta rintapanssariin, bambumiekkaile, 
juokse kilpaa Virtuaali-Vireeniä vastaan ja löydä rasteja sekä 
geokätköilyn aarteita metsästä.

Your Move  
Suurtapahtuma  
Helsingissä 27.5.-1.6.2011!
Tapahtuma tarjoaa joka päivä osallistujille ainutlaatuisen liikunnallisen huvipuiston,jossa pääsee kokeilemaan yli 50 
urheilulajia.  Your Move Suurtapahtuma on seuroille loistava tilaisuus tehdä retki, avata tai päättää kausi kokemalla 
yhteinen liikunnallinen seikkailu ryhmässä, joukkueessa tai muutaman hengen porukoissa. Tapahtuma-alue on Helsin-
gissä Olympiastadionilla ja sen ympäristössä.

Maanantai 30.5.
• Reckless Love
• Disco Ensemble
Tiistai 31.5.
• Fintelligens
• Pintandwefall

Keskiviikko 1.6.
• Jenni Vartiainen
• Motoriikka Miikka
• Juno

Perjantai 27.5.
• Haloo Helsinki!
Lauantai 28.5.
• Don Johnson Big Band
• Jare ja VilleGalle 
Sunnuntai 29.5.
• Cheek

Tapahtuman lavaohjelmaa tähdittävätToimintaradat

Viikinki, Turbomove ja Ninja tarjoavat 
sporttisia haasteita, jossa voit kamp-
pailla joko itseäsi tai kaveria vastaan.

Your Move Suurtapahtuman liikuntasisältö on suunniteltu yli 13 –vuotiaille, joten tapahtumaa ei suositella alle kymmenvuotiaille!  
 

PS:  Mikäli ryhmä haluaa ruokailla tapahtuma-alueella, niin ruokaliput tulee varata ennakkoon 5.5. mennessä www.yourmove.fi/suurtapahtuma.  
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Avoinna 27.5.-1.6., pe klo 15-22, la-su 12-22 ja ma-ke 15-22. 

Pääsylippuja joka päivälle 27.5.-1.6.2011! 

Seurat voivat varata päiväkohtaiset liput suoraan Tiketistä. Jos seura tilaa vähintään 10 lippua ja ilmoittaa siitä sähköpostitse, niin seuro-
jen osallistujat saavat Your Move putkihuivin (6000 ensimmäistä).  Lähetä sähköposti osoitteeseen noora.virmanen@nuorisuomi.fi, kerro 
sähköpostissa seuran nimi, laji, yhdyshenkilön nimi sekä tilattujen lippujen määrä.  Putkihuivit saatte tapahtuma-alueen  infopisteestä. 
Päiväkohtaiset pääsyliput tilataan Tiketistä www.tiketti.fi.


