Lauantai-aamuna 11.7.2009

Conpassi
Oppaasi conin ihmeelliseen maailmaan!

Tervetuloa Finncon/Animeconiin!
Conlehti Conpassi toivottaa lukijansa matkalle
Finncon/Animecon2009:ään! Luvassa on ikimuistoinen, iso ja ruuhkainen viikonloppu, jossa
tavataan tuttuja, kuullaan ohjelmaa, tuhlataan
pankkitili tyhjäksi ja muuten vain viihdytään.
Conpassi kertoo kaiken, mistä muuten
olisit ehkä jäänyt paitsi! Tervetuloa mukaan!

Oppia kirjailijoilta
Merikaapelihallissa järjestettiin kolmen kunniavieraan yhteinen keskustelutilaisuus On Writing,
jossa he kertoivat omista tavoistaan kirjoittaa ja
mistä aloittivat.
Alastair Reynolds kertoi aloittaneensa
kirjoittamisen silloin, kun pystyi pitämään kynää
kädessään ja kirjoitti kouluaineisiin aina scifitarinan sillä verukkeella, että tarinan kirjoittaminen
oli, mitä hän oli tehnyt viikonloppuna.
Adam Roberts oli kirjoittanut jo nuoresta
lähtien, mutta vasta noin 15-vuotiaana hän aloitti
oikeiden romaanien kirjoittamisen – aiemmin
hän oli aina aloittanut tarinan, mutta jättänyt sen
kesken. Hän neuvoi, että aina kannattaa kirjoittaa tarina loppuun, vaikka se vaikuttaisi kuinka
huonolta, sillä sitä voi myöhemmin aina muokata.
George R. R. Martin taas oli aloittanut
kirjoittamisen jo väriliiduilla piirtäen joitain aluksia ja ihmisiä ja kirjoittaen näillä taustatarinat.
Aloitettuaan uransa kirjailijana hänen piti kuitenkin hankkia toinenkin työ, sillä kirjoittamisesta ei
tullu tarpeeksi rahaa elämiseen.
Kokonaisuudessaan luento oli mielenkiintoinen, mutta hieman lyhyeksi jäänyt lyhyt oppitunti kirjailijan elämästä.

KEKKONEN SEKOILI AVAJAISISSA
- Tardiksella paikalle siirretty tasavallan presidentti vaikutti huomattavan hämmentyneeltä
Finncon-Animecon 2009:n spektaakkelimainen
avajaisspektaakkeli sai yllättävän käänteen, kun
kunniapuhujaksi paikalle kutsuttu presidentti
Kekkonen sekoili sanoissaan. Tasavallan pääämies ei tuntunut lainkaan tietoinen siitä, mistä
tilaisuudessa oli kyse. Tapahtuman järjestäjät
olivat silminnähden vaivaantuneita Tamminiemen herran epätasapainoisesta esiintymisestä,
ja puheen eksyttyä totaalisesti sivuraiteille ohjasivatkin järjestyksenvalvojat ystävällisesti mutta
päättäväisesti Ukon lepäämään.
Tapahtuma nostattaa epäilemättä monien kansalaisten mielissä kysymyksiä siitä, onko
kansakuntamme isän fyysinen tai henkinen
terveys enää presidentin tehtävien hoidossa tarvittavalla tasolla. Spekulaatiot lähtivätkin välittömästi kiertämään yleisön joukossa, ja ilkeimpien huhujen mukaan presidentti Kekkonen olisi
jopa kuollut jo pari vuosikymmentä takaperin.
Avajaiset jatkuivat kuitenkin huomattavasti iloisempaan sävyyn, kun Joulupukkia cosplayaava George R.R. Martin pääsi kertoilemaan
villistä nuoruudestaan ameriikassa. Kunniavieraamme sanoin, pyrkikää tekemään elämysmatkoja lukemalla esimerkiksi tätä fantastista
Conpassi-julkaisua.

Lauantaiaamuna havaittu:
oranssi, mopilla lentävä
Harriet Potter.

Fantastista tutkimassa
– X Scifi- ja fantasiatutkijatapaaminen

Heti aamusta fysiikka sanoi PUM! Ilkka Hendolin
ja Pasi Vihinen demonstroivat sekä näyttävästi
että tietenkin myös kuuluvasti.

Ohjelmamuutoksia
Cosplay-yleisöjuryn palkintojenjako Merikaapelihallissa:
- lauantaina yksilökisasta klo 18:00
- sunnuntaina ryhmäkisasta klo 16:00
Infosta voi käydä tarkistamassa muut ohjelmamuutokset!
Martinin uusi kaffeeklatsch su klo 14. Ilmoittaudu infoon!

Muista syödä, juoda ja nukkua tarpeeksi! Välillä voi
käydä suihkussakin...

Finnconin alla järjestetään perinteisesti tutkijaseminaari, jossa genretutkijat voivat tavata toisiaan ja
jakaa kokemuksiaan yhteisestä tutkimuskentästä.
Paikalla olivat mm. Merja Polvinen, Irma Hirsjärvi, Liisa Rantalaiho, Adam Roberts sekä joukko
nuorempia väitöskirjaansa kirjoittavia tutkijoita.
Seminaarin aikana keskusteltiin eri tutkimusten ongelmakohdista ja pyrittiin löytämään ratkaisuja tutkijoita askarruttaneisiin kysymyksiin. Tämän hetken
kuumimmaksi tutkimuskohteeksi näyttää nousseen seksi, seksuaalisuus ja sukupuoli genrekirjallisuudessa tai genressä yleensä. Aihetta tarkastelee
useampikin valmistumassa oleva tutkielma.
Keskustelu polveili välillä myös muille raiteille. Puheeksi nousivat eri laitosten väliset erot
tutkijoiden tukemisessa sekä fandomin ja tutkijoiden kilpailuasetelma eri maissa. Lounaalla Irma
Hirsjärvi ja Liisa Rantalaiho intoutuivat perustamaan suomalaista genretutkijakoulua. Toivottavasti kuulemme tästä hankkeesta lisää vielä
tulevaisuudessakin.
Tutkijatapaamisen hengestä voi Finnconissa
nauttia esimerkiksi sunnuntaina kello 13 alkavassa
Tutkimusmatkoja spefiin -ohjelmanumerossa.

Perjantaina kuultua:
JV-esimiehet tajuavat, että ovat Ropeconin
aikaan monta päivää samassahotellihuoneessa:
“Nyt se on sanottu ääneen. Nyt siitä on olemassa fanficciä!”
Radiossa: “Tuokaa joku ovi mun avaimiini!”

Mielenkiintoinen the Gazetten Reita pari!
Otin enemmän selvää ns. hyvä ja paha Reita
-parista. Paha Reita kertoi olevansa Riku Pekkala ja teki cospaly asun, koska Reita on paras.
Hyvä Reita sanoi olevansa Jarkko “Kitsu” Kinnunen ja totesi myös, että Reita on paras. Riku
vielä kysymykseen jälkeen lisäsi, että Reita on
seksikkäin. Reita merkitsee Rikulle uskontoa
ja Kitsulle fanituksen kohdetta. Kysäisin vielä,
että kauaanko cossin tekoon meni?! Molemmat
käyttivät yllätävän vähän aikaa cossin tekoon.
Riku oli tehnyt vain puoli tuntia asuansa, mutta
hiukset veivät vähän enemmän aikaa. Kitsu ei
osannut sanoa tarkkaa aikaa cossin teolle, mutta
hiuksia oli laitettu kokonaiset kaksi tuntia.

Conpassi
		
tarvitsee apuasi!
Kuulitko hauskan jutun? Bongasitko ihmeellisen
uutisen? Kerro meille conin parhaat quotet ja naurettavimmat tempaukset, me uutisoimme kaiken
koko conikansan tietoon! 			
Informaatiota voi välittää infotiskin kautta (mielellään
paperilapulle kirjoitettuna)tai lähettämällä tekstarin päätoimittajalle numeroon 050-68565.
Otamme vastaan myös piirustuksia ja valokuvia!
Myös synttärionnittelut, pienet mainokset jne.
ovat hyvinkin mahdollisia.
Terveisin teitä kaikkia rakastava, helläsydäminen toimitus: Ella, Mikko, Mikko, Veera,
Emppu, Emil ja Mökis

