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euroa,  tuhottavat  vastaan  ostettavat  tuotteet
lauantaipäivän  Tuhoa  Turha  Tuote
-huutokaupassa.

Atorox-palkinto Anni Nupposelle
Vuoden  2013  Atorox-palkinnon  voitti  Anni
Nupposen novelli Joka  ratasta  pyörittää.  Nupponen
voitti 2009 Kuvastaja-palkinnon romaanillaan Nainen
ja kuningas ja sijoittui samana vuonna Portti-kisassa
jaetulle  toiselle  sijalle.  Nupponen on saanut  Portti-
kisassa myös kunniamaininnat vuosina 2007 ja 2011.

Toisen  sijan  sai  Jussi  Katajalan  novelli  Wilhelmus
Lyypekkiläisen  kuolema.  Novelli  edustaa  Katajalalle
tuttua  historiallista  tyyliä:  kirjoittajalta  on  juuri
ilmestynyt  kokoelma  Leonardon  rasia  ja  muita
historiallisia tarinoita. Kolmossijalla oli Tero Niemen
&  Anne  Salmisen  tunnettuihin  Nimbus-novelleihin
kuuluva  Kirjallinen  liite  kannevakuuskorvaus-
anomukseen. 

Gonzojournalistisia hajamietteitä 
lauantaiaamupäivästä 
Täällä  on  paljon  humanoideja.  Oliko  niitä...  meitä
viime  vuonna  enemmän?  No  ei,  se  on  vain  tämä
tehdashalli.  Se  on kolkohko,  mutta  miljöön taustat
tunteva osaa kaivaa esiin historiallista karismaa. Sitä
paitsi  tapahtumasalien  nimet  ovat  jykevässä
lakonisuudessaan  kertakaikkiaan  mieltäylentäviä:
Valssaamo,  Puristamo,  Pannuhalli,  Käämi...  Minulla
on selkeästi metalliamiksen mielenlaatu.

Vietin pitkät tovit  etsiskellen sitä kuuluisaa,  paljon

puhuttua  Saman  Henkisyyttä.  Löytyisikö  mr.
Henkisyys  kirja-  ja  elokuvavalikoimista,
monitahkoisista  arpakuutioruhtinaiden
valtakunnista,  scifi-keskusteluista,  naamiais-
asuista, tyylikkäistä tatuoinneista ja lävistyksistä
tai  jopa  con-pinssien  väsyneistä  vitseistä?  Onko
itsestään  mahdollista  käyttää  ilmaisua...  n-n-
nnghgn-nörtti  ilman  tietynlaista  arvo-  ja
asennelatausta?

Makeat unelmat sortuivat
Tänään  tapahtui  traaginen  onnettomuus
vänkärikolossa,  kun  raatamisesta  väsynyt  ja
nälästä  heikko,  urheasti  conivieraita  turvaava
nuori  sankarimme erehdyksessä sirotteli  pannu-
kakulleen sokerin sijasta suolaa.

- Hillopurkin vieressä oli astia, jossa oli valkoista
jauhetta.  Luonnollisesti  oletin  siinä  olevan
sokeria,  kertoi  silminnähden  järkyttynyt  turva-
mies.

Onkin  syytä  kysyä,  ovatko  ilkeämieliset  vasta-
voimat  tarkoituksella  aiheuttaneet  tällaisen
tapaturman  aiheutumisen  mahdollisuuden.  Joka
tapauksessa tarinallamme on onneton loppu, sillä
suolan  pois  kaapiminen  jälkeenkään  lisätty
kiteinen  makeutusaine  ei  enää  kyennyt
pannukakkua pelastamaan.

Neil Armstrong ja Buzz Aldrin olivat lähdössä raketilla kuuhun ja heille tarjottiin eväiksi pannukakkuja - vaihtoehtoina oli 
kylmä ja mikrossa lämmitetty. Neil totesi, ettei kylmät pannarit ole mistään kotoisin, johon Buzz vastasi "No ei kuumatkaan."

Kiännäppä 
papyrusta!



Vaarallinen conirutto leviää

Finnconin kävijöillä on havaittu iljettäviä paiseita ja
muita  mutaatioita  pääasiassa  käsissä,  mutta  osalla
myös  pää-asiassa.  Sateenkaaren  väreissä  loistavien
tahmeiden  paiseiden  alkuperä  on  vielä  hämärän
peitossa,  mutta  erityisen  paljon  niitä  on  havaittu
Ropeconin  pöydän  läheisyydessä.  Onkin  syytä
epäillä, että taudin alkuperä löytyy näiltä seuduilta.

Hiukkasfysiikan vastauksia humanistin
tulkitsemana
Kvanttifysiikassa  on  käsite  ”dekoherenssi”,  joka
tarkoittaa  esimerkiksi  sitä,  että  mikäli  kysytään,
onko mahdollista tehdä havaintoa kissasta joka olisi
puoliksi  elävä  ja  puoliksi  kuollut,  niin  vastaus  on,
että  jos  havainnoitsijalla  on  itsellään  aiempi
kokemus  mittauksen  tekemisestä,  niin  silloin
mittauksen  tekijän  tila  on  määrätty,  ei
epämääräinen,  mikä  se  olisi,  jos  hänellä  ei  oli
aikaisempaa  kokemusta  mittaamisesta.  Ja  kun
mittauksen  tekijän  tila  on  määrätty  eikä
epämääräinen,  on  myös  mitattavan  kohteen  tila
määrätty, ei  epämääräinen. Ja sen vuoksi mitattava
kohde on aina joko kuollut kissa tai elävä kissa.

Kysymys:  epämääräinen,  esittäjä  epämääräinen
yleisön edustaja

Vastaus:  epämääräinen,  vastaaja  määrätty
hiukkasfysiikan tohtori Syksy Räsänen

Tulkinta:  epämääräinen,  tulkitsija  hämmentynyt
conzinen humanistitoimittaja

Intergalaktiset iskurepliikit iltabileisiin
Coni-illan  hämärtyessä  kansa  suuntaa  tietenkin
perinteisiin  Finnconin  iltabileisiin,  jossa  tunnelma
rentoutuu  kuin  mos  eisleyläisessä  kapakassa
valomiekan  heilutuksen  jälkeen.  Saattapa  käydä

niinkin,  että  tähtisumun  keskellä  telepatiat
kohtaavat,  ja  tulee  se  maaginen  hetki,  jolloin
pitäisi  avata  kutsutaajuudet  kohti  vierasta
elämänmuotoa.  Diplomatiaa  helpottaaksemme
kokosimme  joukon  useimmissa  rinnakkais-
universumeissa päteviä keskustelunavauksia: 

• Olen velho, ja etsin vikkelää voroa auttamaan 
lohikäärmeen aarteen ryöstössä

• Tahtoisin vain kokea holokannen 
vikaantumisen kanssasi

• Soylent Greenissä on ihmistä! Maistakaa 
vaikka minua, ellette usko!

• Tepä vaikutatte osaavalta kybermekaanikolta.
Implanttini kaipaisivat hienosäätöä...

• Hi, my name is Jon Snow, and I know two 
things.

• Oletko koskaan halunnut ratsastaa villillä 
hiekkamadolla halki dyynien?

• I’d like to boldly go where no one has gone 
before! 

Suositamme kuitenkin äärimmäistä varovaisuutta
Star  Wars  -lainauksiin,  kuten  “Back  door,  huh?
Good  idea!”.  Aamulla  ei  myöskään  kannata
kerrata  tapahtumia  “I  thought  that  hairy  beast
would be the end of me”.

P.S.  Intergalaktisissa  lähestymisissäkin  on  hyvä  muistaa,  että  ei
tarkoittaa  ei  -  älä  ole  iljettävä  limainen  alieni  kanssaconittajia
kohtaan!

Kuultua ja nähtyä

• Hai  jouduttiin  onkimaan  katosta.
Tapahtui pitkien A-tikkaiden avulla.

• Tsernobyl  on  räjähdellyt  vähän  väliä
Merikaapelihallissa.

• Valtaistuinpelin  Hodor  on  varmaan
Pokemon!  Hän  on  luonnottoman  iso-
kokoinen, toistelee vain omaa nimeään ja
on  leimautuneen  uskollinen  nuorelle
isännälleen. (Petri Hiltunen)

• #Finncon on suomitwiittien ykkösenä!

Ohjelmanmuutoksia !
• Lauantai-illan animeohjelmaa onkin Timo

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

Ohjelmakartta: http://m.finncon.org
Twitter:             #finncon
Kuvia:         finncon2013.tumblr.com
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It's the Circle
of Life!
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