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Finncon-Animecon’08:n virallinen juorupalsta ja tiedon valtatie.
Sunnuntaina aamulla, päivällä ja kyllä illallakin 27.7.2008

Ilmoitusluontoista
Osta hieno conpaita! Petri Hiltusen suunnittelema Finncon-paita ja Ms Mandun suunnittelema
Animecon-paita myynnissä toisessa kerroksessa, pöytä 29.
Lahjoittakaa rahaa Terry Pratchetille eli Alzheimer-työlle Infossa!

Cosplay vanhemmat pitivät
oman miittinsä sunnuntaina
Cosplayaaminen koettiin turvallisena harrastuksena, ja vanhemmilla oli sekä Animeconin
osallistujista ja järjestelyistä että cosplay-yhteisöstä yleensä suurimmalta osin positiivista
sanottavaa. Vain liiallisen kilpailuhengen toivottiin pysyvän poissa cosplay-kilpailuista, koska
aloittelevien harrastajien ei haluttu pettyvän
”ammattimaisten” kilpaijoiden viedessä palkinnot.
Nuorille tärkeimpänä cosplayssa nähtiinkin kilpailujen voittamisen sijaan kavereiden
kanssa hengaaminen ja asun valmistaminen
omin käsin. Coneissa käyminen ja cosplaypuvun ompelu voivat myös tarjota lapsille ja
vanhemmille mahdollisuuden yhteiseen ajanviettoon.
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Finnconin iltabileet mahtava
menestys
Finnconin iltabileet järjestettiin lauantaina 26.7.
ravintola Telakalla, joka pullisteli osanottajien
paljoudesta. Ohjelmassa oli tietenkin perinteiset naamiaiskilpailut, jonka tuomaristo uudisti
palkintojenjakoa. Kilpailijoita ei asetettu paremmuusjärjestykseen, vaan jokainen sai kunniakirjan omasta yksilöllisestä suorituksestaan.
Palkittuja suorituksia olivat muun muassa
Innovatiivisin leivänpaahtimen käyttö, Odotamattomin asu (koska kukaan ei odota espanjalaista inkvisitiota!), Ilmeisin nuoleskeluyritys
(Petri Hiltusen hahmoiksi pukeutuneet kilpailijat), Ruumiinmyötäisin asu ja Sankarillisin asu.

Suuri kysymys:
Missä ovat Opus-salit???

Kääntyy aaa

On Tampereella voitettu ennenkin!
Historiankirjojen havinaa: Tamconissa 19.-21.7.
vuonna 19985 eli 23 vuotta sitten jaettiin Atoroxpalkinto Pekka Virtaselle. Alla kuva todisteeksi.

Maailmanennätys kääntäjiä?
Arvid Engholm – ikuinen finnconisti! – ylpeänä
ilmoittaa, etä hänen tekstinsä on julkaistu ensimmäistä kertaa suomeksi. Engholmin novelli
Vampyyri avaruusasemalla löytyy Portin viimeisimmästä numerosta. Tarinan kääntämiseen
vaadittiin kuusitoista (16) henkeä – kokonainen
koululuokka!
”Tiedän, että tekstini on hyvin monimutkaista ja hienovaraista” Arvid sanoo. ”Mutta 16
kääntäjää on varmaankin maailmanennätys...”

Conissa kuultua
”Tässä on oranssia sinisellä - Petrin tissit on
varattuja!” -Ilja kunniavieras P. Hiltusesta
”Lähden conipaikalle etsimään pikkutyttöjä kaikki voittavat!” -Nekoconin pääjärjestäjä

Nestehukka vaanii
Varo nestehukkaa! Se on ilkeä peto, joka vaanii
pieniä ja ja vähän suurempiakin suuria coninkävijöitä. Nestehukan voi torjua juomalla riittävästi
vettä. Vettä saa käytävillä olevista vesipisteistä. Kannattaa myös pitää mukana vesipulloa.
Nestehukan oireita ovat jano, velttous, voimattomuus, korkea lepopulssi, päänsärky, ruokahaluttomuus ja masennus.

Verensokeri voi yllättää
Pyörryttääkö? Nälättääkö? Väsyttääkö? Kiukuttaako? Tärisevätkö kädet? Eikö mikään ohjelma
ole kiva? Tämä voi johtua alentuneesta verensokerista! Syö voileipä tai hedelmä tai vaikka
suklaata. Ylentynyt verensokeri saa kaiken
näyttämään taas valoisalta ja sinut virkeäksi ja
pirteäksi!

Jaa Finncon-Animecon08elämyksesi!
Jos julkaiset netissä kuvaa, videota tai raportteja Finncon-Animeconista esimerkiksi Flickerissä, Youtubessa tai Livejournalissa, käytä mielelläsi finncon08 ja animecon08 tageja. Voit myös
lähettää linkin kuviisi tms. osoitteeseen mirka.
sillanpaa gmail.com jolloin se lisätään conin
sivuille linkkikistaan.

”Onks infossa ylimääräisiä läppäreitä? -Ei ole
-Kaks on -Eikun itse asiassa vaan yks, toinen ei
ole ylimääräinen -Oikeasti niitä on kolme. Yks
plus kaks. Siis kolme läppäriä.”
-Radiopuhelimesta kuultua
Final fantasy fightista: Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
(Emme halua edes tietää, miltä ryhmäcosplay
kuulostaa...)
Final fantasy fight II:ssa: ”Tämä on vaatekaappi
Narniaan. - Tämä on väärä vaatekaappi, täällä
lisääntyy merimakkarat.”

Oudot linnut
Viattomat Buffy-miittaajat joutuivat illalla Tampere-talon portailla pelottavan metallilaatikon
uhkaamiksi. Huhutaan, että laatikon taustalla
olisi ollut järjestyksen ylläpitoon osallistunutta
henkilökuntaa. Conzine ihmettelee!
Tämänkin teille tekivät
Onerva Leisti johti ja kirjoitti
Ella Peltonen kirjoitti ja taittoi
Ari Seppi tulosti ja tulosti
Mikko Lammi tulosti ja kuvasi
Mirka Sillanpää kirjoitti ja kannusti
ja moni muu lohdutti tiukan paikan tullen
KIITOS!!
Kääntyy aaa

