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päiväsellä

DinosauruksetDinosaurukset
valtasivatvaltasivat
Kaapelitehtaan!Kaapelitehtaan!

Vanhat scifijäärät kokoontuvat jälleen mustissa
inside-vitseillä  kuorrutettujen  badgejen
peittämissä vaatteisaan  Kaapelitehtaalle tieteis-
ja  fantasiakirjallisuustapahtuma  Finnconiin.
Luvassa  onkin  paljon  kaikenlaista  jännittävää
viikonlopun ajalle! 

Pikku-uutisia: 
Paikalla nähty myös oikea dinosaurus. KATSO KUVAT!

 Lue lisää sivulta 2.

Jätä nimesi historiaan, allekirjoita 
Finnconin vieraskirja!
Tässä vuoden 2013 conissa alkaa ensimmäistä kertaa
koskaan perinne, joka jatuu hamaan tulevaisuuteen
-  vieraskirja!  Vieraskirjan  ensimmäiset
allekirjoitukset ovat Finnconin järjestäjien Hannan ja
Jukan omat. Fandom loungessa jokainen muukin voi
jättää  nimensä  kirjaan.  Tule  siis  sinäkin  osaksi
Finnconin historiaa.

Oikaisuja
Edelliseen  numeroon  oli  livahtanut  joitakin  ikäviä
kirjoitusvirheitä. Toimitus pahoittelee!

• Sivulla  2  otsikossa  mainittu  ”Tähtävaeltaja-
palkinto”  kuuluisi  tietenkin  olla  ”Tähtireen
vetäjä -palkinto”

• Sivulla  2.  otsikkotekstissä  käytetty  ilmaus
”Fyyysikkojen  kauna”  oli  virheellinen.
Tarkoitimme  ”Fyyysikkojen  aiheellinen
ihailu ja kunnioitus”

• Ikiliikkujan ohjeet  jäivät puuttumaan.

Elisa Kirjan novellikilpailun tulokset
Finnconin ja Elisa Kirjan novellikilpailun tulokset
julkistettiin  perjantaina.  Ensimmäistä  kertaa
järjestettyyn  kilpailuun  osallistui  76  kirjoittajaa.
Kilpailun  teemana  oli  Vastavoimat,  ja
osallistuneiden  novellien  tuli  kuulua
spekulatiivisen fiktion kentälle. 

Paras novelli palkittiin 500 eurolla, toiseksi tullut
250 €:lla, kolmas sija 100 €:lla ja loput 10 parhaan
joukkoon  sijoittuneet  50  €lla.  Kaikki  kymmenen
parasta julkaistaan Elisa Kirjan kustantamassa e-
kirja-antologiassa.

Kilpailun  voitti  Jenni  Kauppinen novellilla
Jalokivihovi.  Toiselle sijalle ylsi  Neko Koski  Nuru-
nu-kang-novellillaan,  ja  kolmannen  sijan  jakavat
Mikko Arjanmaan Tapaus Jii ja Stina Maria Saaren
Pedot.

Why doesn’t George R.R. Martin use Twitter? Because he killed all 140 characters. Uskallatko 
kokeilla toista 
puolta?

Iron Sky -asiaa luvassa la klo 18!



Viivi-dinosaurus harventaa cityjäniksiä

Kaapelitehtaan  pihalla  lauantaina  liikkunut  söpö
dinosaurus  sai  osakseen  paljon  huomioita  etenkin
nuorimmalta  conikävijöiltä.  Kouluttajansa  mukaan
hyväkäytöksinen  otus  on  vielä  melko  pieni,
kasvaessaan  sen  ravinto  vaihtuu  poroihin.
AntiConzine kävi haastattelemaan dinosaurusta. 

ACZ: Mitä ohjelmaa aiotte seurata Finnconissa?

Viivi: GGGRRAAAHHH HIIIIRRN SKRIIIIEEEEEK

ACZ:  Minustakin  se  on  yksi  parhaita  ohjelmia!
Aiotteko osallistua myös naamiaisiin illemmalla?

Viivi: SKRAAKK GRRRRRAAUFF 

ACZ:  Ahaa,  ymmärrän,  ette  ehtineet  tehdä  asua
valmiiksi  ajoissa.  Tavallinen ongelma.  Toivottavasti
kuitenkin muuten nautitte conista!

Neljä mestarietsivää
Tapahtuman  eeppiset  puitteet  tulivat  selväksi
Valssaamossa.  Moderni  Sherlock  Holmes  -paneeli
veti  väkeä  ihan  kasoittain,  ja  pa(r)h(a)immillaan
yleisöä oli jonoksi asti. No, kyllähän lopulta kaikille
halukkaille sijaa suotiin. Ainoastaan Basil Rathbonen
haamu  ei  mahtunut  saliin.  Maailman  tunnetuin
yksityisetsivä  ei  ole  menettänyt  kiinnostavuuttaan,
ei  vähiten  viime  vuosien  lähes  täydellisen
imagonmuutoksen  ansiosta.  Ikä-  ja
sukupuolijakauma  oli  silti  suorastaan
odottamattoman tasainen.

Mikään ei ole niin hauskaa kuin kuunnella puhtaan
fani-innon  ja  kenttätietämyksen  sävyttämää
esittelyä.  Oli  samaten  hienoa  havaita,  miten
laajamittaista  oli  yleisön  tuntemus  ja  kiinnostus
aiheesta. 'Ketkä on nähneet tämän?' sai aika monta
räpylää kattoon melko estottomien ilonkiljahdusten
säestämänä.  Outoa,  että  yksikään  neljästä

'Holmesista' ei erityisemmin jakanut mielipiteitä,
vaan  huutelua  kirvoitti  -  syystä  tai  toisesta  -
nykypäivän  'Watson',  Lucy  Liu.  Mutta  David
Burke, ikuisesti!

Hauska  ja  rento  tilaisuus,  ilman  ihmeempiä
rönsyilyjä.  Keskustelu  avasi  varmasti  uusille
ystäville Holmes-maailmaa, vanhoille holmisteille
ei  kuitenkaan  paljoakaan  uutta.  Kiinnostavia
faninäkemyksiä itse kultakin panelistilta.

Kuultua ja nähtyä

• Ajassa  20:40  Finncon-väki  joi
olutravintola Rotterdamista ensimmäisen
hanan tyhjäksi. 

• @CherylMorgan:  Apparently  "Jukka"  is  a
good name for a cold, psychopathic killer.

• Anime-lehden toimitukselle avautui aivan
uusia  näkökulmia  harrastukseensa
Otakuluennolla. 

Ohjelmanmuutoksia !
• La illan naamiaisiin voi ilmoittautua vielä

paikan päällä, infossa la klo 17 saakka.
• Lauantai-illan animeohjelmaa onkin Timo

Vuorensola: Vastakkainasettelun aika

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

Dr Who -fanien miitti la klo 14 infon edessä!
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!

Rekursiivisen
funktion
määrittely,
käännä.
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