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Sunnuntaille:
Peruttu ohjelma ”Sukupuoli ja sen vaihtaminen. 
Tilalla nähdään ”Anime ja tekijänoikeudet”. Klo 
10-11, Sopraano

Sorsapuisto-salissa uutta ohjelmaa! ”Final Fan-
tasy Fight” klo 10-11

Klo 13 Aariassa Charles Vess signeeraa, heti 
guest of hounour speechin jälkeen

Kapteeni Kuolio, Tampereen suojelija, avasi 
Finncon-Animecon 2008:n.
 ”Olen saapunut tänne kaukaa. Amuris-
ta. Matka on täynnä vaaroja ja siihen tarvitaan 
monia taitoja ja okkultistisia tietoja. Täytyy tietää 
bussin numero. 16. Ja matkalipun hinta. Kaksi 
euroa.”
 Kapteeni Kuolio selvisi matkastaan 
monista esteistä huolimatta, ja saapui Tampere-
taloon toteamaan suurimman osan osanottajista 
normaalin näköisiksi. Se on hyvä, sillä suurin 
osa tuolla ulkona liikkuvista on outoja. Viimeise-
nä varoituksena kapteeni  Kuolio jakoi tietonsa 
yleisölle:

 ”Tampere-talon paikalla oli ennen eläin-
tarha, ja sitä ennen kaupungin teurastamo. 
Älkää siis ihmetelkö, jos näette kummitussim-
pansseja tai verta valuu Tampere-talon seinis-
tä.”
 Finnconin Supreme Queen of Everyt-
hing, Kisu Leikomaa julisti Finnconin avatuksi ja 
kiitti kaikkia, aivan kaikkia. Siis iso kiitos kaikille!
Tutustukaa lisäksi Nokian jännittävään standiin, 
sunnuntaiaamuna Jordan-lätkään, EVE-online 
verkkopelin tekijöiden esittelyyn pelistään, ja 
kaikkeen muuhun mielenkiintoiseen ohjelmaan. 
Nauttikaa Finnconista!

 Kapteeni Kuolio 
varoittaa kummitussimpansseista 
ja verta valuvista seinistä



Kääntyy aaa

Ihan hullua

Conzinen toimitus palvoo printteriä: se toimii 
sittenkin!

Sorsapuistossa havaittu extra-pitkä letkajenkka.

”Yaoita ei voi laskea, se on kultti.”
- Poikien sarjat -paneeli

”Täällä on pieniä halailevia häröjä, luulen oleva-
ni oikeassa paikassa.”
- Risingshadow.netin miitti

”Meillä sentään on yöpaikka.”
”Nii, kaikilla ei oo.”
”Ne improvisoi.”

”No mee vaikka alasti.”
- Bimbopanelisti toiselle

Tähtifantasia Variksen velholle

Helsingin SF-seuran Tähtifantasia-palkinto 
parhaasta vuonna 2007 suomeksi ilmestynees-
tä käännösfantasiakirjasta annettiin WSOY:n 
julkaisemalle Ngugi wa Thiong’on romaanille 
Variksen velho. Teoksen suomensi Seppo Lopo-
nen.  
 Tähtifantasia-palkinnon asiantuntijaraati 
arvioi Variksen velho –romaania seuraavasti: 
romaani on mustaa huumoria tihkuva poliittinen 
satiiri, joka hyödyntää afrikkalaisen kansanpe-
rinteen ja tarinankerronnan rönsyilevyyttä ja 
absurdismia. Kenialaisen kirjailijan käyttämä 
kieli on rikasta. Teoksen rakenne kantaa, vaikka 
haastaakin lukijan pysymään  valppaana. Kirjan 
tapahtumia valaisevat lukuisat kertojat omis-
ta näkökulmistaan, asioita liioitellen tai väärin 
tulkiten.  Variksen velho laajentaa fantasian 
käsitettä ja merkitystä. Absurdi huumori on siinä 
tärkeässä asemassa.
 Palkintoraatiin kuuluivat kriitikko Jukka 
Halme, kriitikko Aleksi Kuutio, kirjailija ja kustan-
nustoimittaja Anne Leinonen ja fantasiaharras-
taja, Risingsadow.netin edustaja Osmo Määttä.

Atorox-palkinto Taruntekijälle

Vuoden 2008 Atorox-palkinnon voittaja on 
Susi Vaaskoski  novellillaan Taruntekijä, joka 
voitti myös viime vuoden Portti-kilpailun Turun 
Science Fiction Seura ry jakoi  tieteiskirjallisuus-
palkinto Atoroxin parhaalle edellisenä vuotena 
julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovel-
lille nyt 26:n kerran. Palkinto on jaettu vuodesta 
1983 lähtien. Palkinto on nimetty nimimerkki 
Outsiderin (Aarne Haapakoski) Atorox-robotin 
mukaan. Atorox on mamme vanhin tieteiskirjal-
lisuuspalkinto. Tänä vuonna palkinnosta kilpaili 
30 novellia, ja äänestämässä oli yhteensä 53 
raatilaista suomalaisista scifi- ja fantasiaseu-
roista.

Atorox 2008 - kymmenen kärki: 
1.Susi Vaasjoki : Taruntekijä (Portti 4/07)
2.Carita Forsgren: Trio Org (Portti 2/07)
3.Jussi Katajala: Vetehinen (Usva 2/07)
4.Tuomas Saloranta: Lihan lapset (Usva 1/07)
5.M.G. Soikkeli: Maan langat, Marsin hiekat 
(Portti 2/07)
6.J.K. Miettinen: Jäytää (Portti 1/07)
7.Mari Saario: Keveät (Spin 3/07)
8.Heikki Nevala: Herra Tvist (Usva 3/07)
9.Petri Salin: Exit only (Usva 1/07)
10.Heikki Nevala: Kauhun kaksi huonetta (Kos-
moskynä 2/07)

Lauantain kävijämäärä huikeat
5000 immeistä!!!

Vastuussa asioista
Onerva Leisti
Ella Peltonen
Ari Seppi
Mikko Lammi
ja mahdollisesti vielä joku

Conzinen toimitus
Infon vieressä

tuuletetussa tilassa
vihjenumero 050-68565

Vesa Sisättö & Sarianna Silvonen 
saivat pienen tyttären 23.7.

 Finncon onnittelee! Käy laittamas-
sa nimesi onnittelukorttiin infossa!


