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SEA LIFE -ARVONNAN VOITTAJAN JULISTUS
On tullut aika arpoa onnekas Sea Life luokkaretkipaketin voittaja! Osallistuminen vaati
ilmoittautumista ToukoFest 2017 -tapahtumaan
ennen päivämäärää 31.3. Osallistujia kertyikin yli
60 ja arvontageneraattorimme on valinnut tasaarvon nimissä onnekkaan voittajan... Huikean ja
elämyksellisen Sea Life -luokkaretken Helsinkiin on
voittanut Korpilahden yhtenäiskoulun luokka 6A!
Suurimmat onnittelut heille!

TAPAHTUMAN MIELENKIINTOISET
TOIMINTAPISTEET
Järjestöjen,
yhdistysten
ja
yritysten
toimintapisteet
valtaavat
Hipposhallin
ToukoFestin ajaksi! Luvassa on kymmeniä pisteitä,
jotka sisältävät erilaisia toiminnallisia tekemisiä.
Toimintapisteet tarjoavat mm. harrastus- ja
lajikokeiluja, näkökulmia, nuorisokulttuuria,
tieteitä ja taiteita sekä paljon muuta mielekästä ja
innostavaa! Pisteet ovat mielenkiintoisia ja
avartavat vierailijoiden katseita. Linkin takaa
löydät tähän mennessä ilmoittautuneet tahot:
http://toukofest.fi/toimintapisteet/

KISAT, SKABAT JA TURNAUKSET
ToukoFestin mielekkäät kisat, skabat ja turnaukset
alkavat täyttyä mutta vielä mahtuu mukaan.
TOUKO COSPLAY -KISA
ToukoCosplay -kisa on Fandomtiimin järjestämä
pukukilpailu, jossa kisataan kaikista, näyttävimmästä ja
mielekkäimmästä cosplay-puvusta. Cosplay-puvun voi
toteuttaa
inspiroituneena
esimerkiksi
anime-,
sarjakuva-, peli- tai elokuvahahmosta!
TOUKOSÄBÄ
Hipposhallin
sählykentät
täyttyvät
jälleen
sisäpelikengistä, sillä ToukoSäbä on tulossa!
Kaikenlaiset joukkueet ovat tervetulleita, kunhan löytyy
omat suojalasit ja leikkimielistä kilpailuhenkeä!
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TOUKORACE
Viime vuonna huippusuosittu ToukoRace käynnistyy
taas! Tänä vuonna on tiedossa viisi erilaista väylää
joiden sisällöt vaihtelevat teemojen mukaan. Voit
päästä kokeilemaan vaikka VR -laseja tai päätyä
piirtämään oman selfien!
FANFIC -KIRJOITUSKILPAILU
ToukoFestin fanittajille on luvassa mielenkiintoinen
kirjoituskilpailu. Teemana on ‘’Yhdessä’’, jonka
jokainen voi tulkita haluamallaan tavalla. Kirjoittaa voi
vaikkapa rakkaudesta, ystävyydestä tai ihan vaan
yhdessäolosta. Luvassa palkintoja!
TOUKOTALENT
Nyt on aika kaivaa mitä oudoimmat, että kiehtovimmat
taidot esiin ja ilmiantaa ne yleisölle. Ilmoittaudu
mukaan ToukoTalenttiin ja anna kaikkien tietää, että
tällä lavalla kaikki on mahdollista!
TOUKOSOUND
Kokoa bändisi kasaan tai tule sooloilemaan soittimellasi
Toukosoundiin! Toukosound on kilpailu sävelkorvan
omaaville, jossa musiikin antama ilo ja esiintymisen
taika on prioriteettina. Lähde mukaan sillä tänä vuonna
palkinnot tulevat olemaan huikeita!
TOUKOGAMES
Ilmoittaudu mukaan ottamaan mittaa muista
himopelaajista Touko Games -peliturnauksissa! Taitosi
pääset näyttämään NHL:ssä, FIFA:ssa ja Super Smash
Bros 4 -pelissä. Parhaat pelaajat palkitaan!
COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE -TURNAUS
Yläastepäivänä 31.5. on luvassa tiukkaa taistelua
pelitiimin luolassa, sillä ‘’CsGo’’ pelissä otetaan mittaa
siitä parhaasta. Yksinkertainen ja suurelle yleisölle tuttu
Counter Strike on takuu varma viihdyttäjä!

Kisoihin, skaboihin ja turnauksiin osallistuminen
vaatii päivätapahtuman rannekkeen.
Ilmoittautuminen kisoihin ja turnauksiin:
www.toukofest.fi/ilmoittautuminen/ sivun alta.
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