Sunnuntaipäivänä 12.7.2009

Conpassi
Oppaasi conin ihmeelliseen maailmaan!
Juhlintaa Nosturissa
Lauantai-iltana vietettiin Nosturissa conin animepuolen ikärajattomia iltabileitä. Liput tapahtumaan maksoivat neljä euroa, minkä lisäksi sai pulittaa kahden
euron eteispalvelumaksun. Samalla lipulla pääsi myös
Hima&Salin ikärajallisiin scifistibileisiin.
Bileet alkoivat kahdeksalta Visual Gayn FFFightilla, jonka voitti ---. Väkivallan jälkeen oli pieni
tauko, jonka aikana soitettiin musiikkia ja väkeä tunki
lavalle tanssimaan.

Lempi leiskui Scifideitissä
Täysi-ikäisten iltabileiden oluenryystö katkesi hetkeksi, kun lavalle astelivat hemaisevat Neiti ABC:t
ja herra X – tai toisinpäin, tai ristiin, tai jotain siltä
väliltä. Häpeilemättömästi cosplaydeitistä apinoitu
ohjelmanumero päästi kisaajien improvisointitaidot
leiskumaan, kun Luke Skywalker koitti valita, olisiko
Sarah Connor vai Ellen Ripley parempi seuralainen
kuumalle palkintomatkalle, joka olisi saattanut suuntautua esimerkiksi tarunhohtoiseen Merihakaan.

Batman hävisi pöytälätkän

FFFight

Gotham Cityn naamiokostaja joutui tyytymään kakkoseen kun scifistisen pöytälätkäturnauksen palkintopokaalit luovutettiin. Nahkahiirimies hävisi tiukassa
finaalissa uudeksi pöytälätkämestariksi kruunatulle Esa
Heilimolle. Definitiivisen finaalin jälkeen muista sijoista
ei enää kisattukaan.

Yhdeksältä aloitti CANDY*LOVE musiikkiesityksillään, minkä jälkeen pidettiin hieman pidempi
joraustuokio. Lavan tähtenä oli (It’s a Me!) Mario,
joka johti tanssia ja opetti muulle väelle Marion tunnusmusiikkiin tanssittavan Mario-tanssin.

Tanssijat lavalla

Taiteilijamme näkemys
hypersiasta

Järjestyksenpalvojien radiopuhelimista
kuultua:

Kymmenen maissa lavalle asteli FinnPARAnoids parapara-tanssiesityksellään. Esityksen jälkeen
virallinen ohjelma loppui ja tanssimusiikki alkoi soida
jälleen. Lava ja tanssilattia täyttyivät innokkaista
juhlijoista ja bileet jatkuivat yöhön asti. Musiikkina
kuultiin muun muassa Living on a Prayer, I’m Too
Sexy sekä Pokemónin tunnuskappale.

“Mansikki mansikki Cthulhu”
“Mansikki kuulee”
“Tuu heti tänne, täällä on ruotsalainen”

Kuulimme, että yhdellä conitean
jäsenistä on erään vänkärin housut.
Seuraavana on kuulemma vuorossa
Kummisedän housut. katsotaan, miten
käy.

Oikaisu:

“Nyt olis tuolla sellanen vähäpukeinen nainen, joka
pitäis pukea!”
“Just kun sain piirakan naamani eteen...”

Cosplay-kilpailussa kokeneiden sarjassa Damboa esittänyt ja palkittu kilpailija nro # 37 onkin Tom Nurmi,
eikä Tommi Nurmi. Toimitus pahoittelee virhettä.

Cosplay-yksilökilpailun yleisöjuryn
tulokset:
Kateoria “Aloittelijat”:
1. #13 ( 20 ääntä) Maiju Santala: Rapidmon / Digimon Adventure 02
2. #22 (19 ääntä) Umi-Chan666: Elizabeth Middleford / Kuroshitsuji
3. #7 (11 ääntä) Feaila: Imp Midna / The Legend
of Zelda: Twilight Princess
3. #11 (11 ääntä) Valkoinenhai: Lucy / Elfen Lied
Kategoria “Kokeneet”:
1. #37 (22 ääntä) Tom Nurmi: Dambo / Yotsuba&
2. #66 (21 ääntä) Viveeh: Zant / The Legend of
Zelda: Twilight Princess
3. #42 (19 ääntä) yoshh: Maria Magdalena / D.
Gray-man

Tähtifantasia-palkinnon jako

Shop till you drop
Finnconissa on koko viikonlopun ajan ollut tarjolla mitä
mielenkiintoisimpia shoppailumahdollisuuksia. Toimitus
poimi tarjonnasta muutamia makupaloja.
Mitä olet mitä mielenkiintoista olet ostanut?
Tuukka, 22 v.
Full Metal Alchemist -taskukellon
Laura, 11 v.
Naruto-pannan
Daniil, 19 v.
Kivun kauneus -nimisen kirjan sadomasokismista, Le
Guinin novellikokoelman ja kuparisen lenkkiranneketjun.
Niin, ja raipan.
Tiia, 21 v.
Pornoa. (tarkentaa: Erittäin epämääräisen tyttöfiguurin,
kaksi hentaita ja yaoin.)
Iivari, 22 v.
Sadalla eurolla paitoja.
Markus, 25 v.
Rähjääntyneen lippalakin. (Hattu paljastui pienen keskustelun jälkeen George R. R. Martinin vanhaksi hatuksi, huutokaupassa 100 euroa!)
Toimittaja itse on tähän mennessä ostanut vain kolme
kirjaa. Shoppailu jatkuu vielä parin tunnin ajan!

Myyntibasaarissa kuultua
Tilaisuus alkoi kello 10.00 Valssamossa. Jukka
Halme oli puheenjohtajana ja fantasiakirjallisuutta edustivat Marko Kivelä, Liisa Rantalaiho, Sari
Polvinen ja Sari Neuvonen. Kirjoista oli mielipiteitä
laidasta laitaan. Vuoden 2008 5 kirjaa olivat Noita,
Thomas Riiminiekka, Oikukas kuolema, Kunigas
Gilkames ja Basilikin laulu.
Oikukas kuolema oli monen mielestä hauska
ja realistinen. Thomas riiminiekka oli, taas mukava, tunnelma säilyi ja hyvin kirjoitettu. Kunigas Gilkamesin kuningas oli huono johtaja, kirja
itsessään oli aika perinteinen. Basiliskin laulu taas
oli kuin musiikkia puettu sanoiksi ja kieli oli erittäin
kaunista.
Kaikilla kirjoilla oli yhteistä kuoleman teema
ja kuinka musiikki oli osana kirjaa. Vuoden 2008
voittajaksi selvisi Thomas Riiminiekka.

Hulluus!
Tekijät ovat hulluja, hahmot ovat hulluja, jopa
lukijat ovat hulluja! Toisaalta tarjousta intiimihygieniasta huolehtimiseen pidetään hyvänä
iskurepliikkinä, joten lieneekö valtaväestökään
aivan tervettä.
Joka tapauksessa Philip K. Dick oli hullu
nero, Norman Spinrad vain nero ja John Norman
pelkästään hulluja. Dave Simistä ei kukaan uskalla
sanoa lopullista mielipidettä.
Sen sijaan hulluuspaneeli ei ollut likimainkaan tarpeeksi hullu. Conzinetoimituksesta ollaan
huTÄYTYY KIIVETÄ PEIKKOJEN YLI

“Reynoldsin lisäksi muutakin scifiä menee. Joku osti Platonin Valtion, aika sivistynyttä sakkia.” --Rosebud
“Pienet valomiekat on menneet hyvin.” --Boba Fett
“Martin myy tietenkin. Thomas Riiminiekka ja Lajien Synty ovat yllättävämpiä hittejä.” --Kustantajien
yhteispöytä.
“Nemi, lonkerokirjanmerkit ja Kapteeni Kuolio!” --Zum
Teufel
“Tuotteista mukit, sarjoista Yu-Gi-Oh!” --Omoi.fi
Jos sinulla on kokemusta jättitapahtumien järjestämisestä, väkijoukkojen ohjailusta, satojen vänkärien koordinoinnista, cosplaylippujen jonotuksen hoitamisesta,
turvajärjestelyistä, proppinarikan pyörittämisestä ja
alaikäisten viihdyttämisestä, tämä on luultavasti sinulle
ihan väärä tapahtuma. Toisaalta jos pystyt järjestämään
ilmaista viinaa, meillä on luultavasti käyttöä sinulle.
http://2010.finncon.org/

Koitko jotain jännää?
Kerro siitä meille! Erityisesti kaipaamme juoruja iltabileistä! Otamme vastaan kaikenlaisia juttuja, hauskoista
bongauksista pieniin mainoksiin. Ota yhteyttä päätoimittajaamme Ellaan numeroon 050-68565 tai kävele infotiskille. Toimitus kiittää ja kumartaa.
Terveisin: Ella, Mikko, Mikko, Veera, Emppu, Emil ja Mökis

