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Vastakkainasettelun aika on ohi!
Toverit! Veljet! Sisaret! Kloonit! Replikantit! Reptiliaanit! Finnconin despootit ovat julistaneet, että tämän
kauniin kesäviikonlopun pitäisi olla vastavoimien ja konfliktin aikaa. Me ANTIFI-organisaatiossa olemme
kuitenkin toista mieltä! Meistä Finncon 2013:n tulee olla rakkauden, tasa-arvon, ystävyyden ja kosmisen
yhteistyön  tapahtuma!  Vastustamme  järkkymättä  ja  tarvittaessa  vaikka  voimakeinoin  kaikenlaista
konfliktien rakentamista,  joka  palvelee  vain  conin  aseman  pönkittämistä.  Kaapelitehtaalla  ei  ole  sijaa
niille,  joiden  mielestä  vastakkainasettelulla  saavutetaan  jotakin.  Sijaa  on  ainoastaan  lämmölle  ja
veljeydelle. Olemme tässä vaatimuksessa  ehdottomia: joko olette puolellamme, tai meitä vastaan! Kaikki
yhden  ja  yksi  kaikkien  puolesta,  kohti  konflikteista  vapaata  ja  yksimielistä  Finnconia,  suomalaisen
fandomin singulariteettia! 

- ANTIFI - Finnconia vastaan, rakkauden ja oikeuden puolesta!

Finncon-Animecon 2009 in memoriam 

Finncon-Animecon 2009 marttyyrit eivät unohda sortoa!

Paluu  Kaapelitehtaalle.  Hiki  valuu.  Ehkä  se  on
kylmää,  ehkä  kuumaa.  Kukapa  näistä  tietää.  Tänä
vuonna paikalla ei  ole Animeconia, vaan Helsinkiin
palaa puhdasverinen Finncon vuosien tauon jälkeen. 

Edellisen  Kaapelitehtaan  Finnconin  kävijämäärä
oli  kaikkien  aikojen  suurin,  mitä  koskaan  on
nähty.  Nyt  suuri  kysymys  onkin,  kuinka  paljon
tästä  oli  Animeconin  kävijöiden  osuutta.
Mahtuisiko  tällä  kertaa  sisätiloissa
hengittämäänkin?  Kolumnistimme  jää
jännityksellä seuraamaan asiaa.

Avajaiset eivät säväyttäneet
Avajaisten piti  olla kohokohta monelle Finncon-
vieraalle.  Suurta  spektaakkelia  efekteineen  ja
tanssijoineen  odottanut  yleisö  joutui  kuitenkin
pettymään.  ”Avajaisissa  ei  nähty  mitään
esittämiäni  ideoita”,  kommentoi  nimetön
turkulainen.  ”Vielä  viisi  minuuttia  ennen  alkua
luulin,  että  edes  jotain  olisi  mukana,  mutta  ei.”
Moni harmitteli  avajaisten varhaista ajankohtaa.
Conitean  olisikin  ehkä  jatkossa  syytä  harkita,
onko conin alku varmasti oikea paikka avajaisille?

How many Doctor Who fans does it take to change a lightbulb? 
It takes 11. One to change the bulb... and 10 others to complain that it's not as good as the last one.

Mitähän kulman
takana vaani...?



Tähtävaeltaja-palkinto Miikka Pörstille
Coni alkoi perinteisesti kirjoituskilpailujen voittajien
julistamisella.   Ensimmäisenä  vuorossa  olleen
Tähtivaeltajan  novellikirjoituskilpailun  teemana  oli
“tähtivaeltaja”.  Kilpailun  ja  400  euroa  voitti
helsinkiläinen  Miikka  Pörsti  novellillaan  Raportti.
Mikä  johti  operaatio  Tähtivaeltajan  epäonnistumiseen?
Raati  päätti  jakaa  voittajan  lisäksi  kaksi
kunninmainintaa: Samuli Antilan novellille  Pelastaja
ja Jenni Kauppisen novellille Kemina Standing.

Finncon-muotia vuosien varrelta

Merikaapelihallin  parvella  sijaitsevasta  fandom-
loungesta  löytyy  todisteita  siitä,  että  scifistit  ovat
joskus  jopa  vaihtaneet  vaatteita.  Ajaton  Finncon-
paita on säilynyt tyylillisesti hyvin samankaltaisena
kahden hihan ja kaula-aukon yhdistelmänä jo lähes
20  vuoden  ajan.  Nähtäväksi  jää,  siirrytäänkö
tulevaisuudessa  kuituteknologian  harppausten
myötä kokovartalotrikoisiin, vai palautuvatko toogat
ja viitat muotiin. 

Fyyysikkojen kauna tölkkejä kohtaan 
aiheutti aseellisen konfliktin!
Conzinen  toimitus  sai  todistaa  murheellista
rakkauden  ja  yhteisymmärryksen  puuttumista
Valssaamossa, kun viattomat tölkit joutuivat fysiikan
vastavoimien  uhreiksi.  Neuvotteluja  ei  käyty,
perusteluja  vastakkainasettelun  syntymiselle  ei
kuultu,  olivatpa  tölkit  suorastaan  epäilyttävästi
aseteltu kuin teloitusmuodostelmaan ikään. 

Fyysikkojen  rankaisutoimenpiteet  noita  metallisia
kuoriolentoja  vastaan  alkoivat  suuntaamalla  niihin
1000-kertaisesti  kondensoidulla,  nestemäisellä
typellä  täytetty  raketti!  Niitä,  jotka  eivät  tästä
käsittelystä  vielä  kaatuneet,  kidutettiin  yhä

suuremmilla  ja  suuremmilla  ilmadonitseilla!  Ja
kun  tämäkään  ei  vielä  riittänyt,  kohdistettiin
niihin  ihmisen  ja  koneen  yhteismuodostelma,
vastapainokatapultti nimeltään Ilmaveivi! 

Tuon  helvetinkoneen  epäonnistuttua  synkeässä
tehtävässään  otettiin  käyttöön  järeämpi  ase.
Tyhjiökanuuna, jonka voimaa sen käyttäjätkin jo
pelkäsivät,  kaatoi  viimeisetkin  konfliktin  uhrit.
Näin  saimme  taasen  esimerkin  siitä,  kuinka
ystävyyden,  lämmön  ja  kosmisen  yhteistyön
unohtuminen tuo surullisen sadon.

Toverit!  Pakottakaamme  entiteetit  sovintoon!
Vastarinta on hyödytöntä!

Vaarallista kirjallisuutta kaupan scifi-
kirppiksellä

Järjestyksenvalvojat  vahtivat,  että  kirjat  eivät  pääse
levittämään uusia ideoita.

Scifi-  ja  fantasiakirjallisuus  tunnetusti  turmelee
nuorisomme.  Merikaapelihallista  löytyvällä
laajalla  scifi-kirppiksellä  on  kaupan  sadoittain
rappiota,  elostelua  ja  haihattelua  sisältäviä
vaarallisia  humpuukikirjoja,  joiden  lukeminen
saattaa  aiheuttaa  eskapistisen  kokemuksen  ja
hetkellisen  arjen  ankeuden  unohtamisen.  Nämä
teokset  ovat  äärimmäisen  vaarallisia,  etenkin
edullisen hintansa vuoksi. Pysykää valppaina, tai
ne voivat päätyä pian teidänkin hyllyynne!

Ohjelmanmuutoksia !
• La illan naamiaisiin voi ilmoittautua vielä

paikan päällä, infossa la klo 17 saakka.
• Lauantaina vaikka mitä muutakin... 

Tämä laatikko on kirjoitettu Comic Sans MS:llä kaikkien  typograafista silmää
omaavien kiusaksi.

Ohjelmakartta: http://m.finncon.org
Twitter:             #finncon
Kuvia:         finncon2013.tumblr.com

ANTICONZINE TOIMITUS
Mikko Lammi, Lasse Ranta, Onerva Leisti, Mikael Peltomaa
Juttuvinkkejä voi toimittaa mm. infon tai Twitterin kautta!

Ikiliikkujan ohjeet,
käännä!
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