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Howardin jälkeläiset

Kaikkien
aikojen
yleisöryntäys!
Kummisetä näyttää tuhoamisen
mallia huutokaupassa.

Rickard Berghorn sairasti
Finncon 2006:n pohjoismainen kunniavieras sairastui valitettavasti ja lepäsi vielä avajaisten aikaan hotellihuoneessaan.
Finnconin avajaisissa kollektiivisesti lähetetyt Parantavat Vibat
tekivät kuitenkin tehtävänsä, sillä Berghorn ilmaantui iltapäivällä
Paasitorniin.

Avajaiset – mahtava spoktaakkeli
Finnconin avajaiset olivat juhlava ja harras tilaisuus. Tilaisuudessa
puhuivat Finnconin ylikikuju Jukka Halme ja Animeconin
tiedottaja Kyuu Eturautti. Ohjelman alkamista odotellessa Cheryl
Morgan opasti yleisöä peukalonpyörittelemisen jalossa taidossa.
Juhlapuheita käänsi ansiokkaasti simultaanitulkkimme, joka
tiivisti puheiden olennaisimmat kohdat napakasti: ”Boring stuﬀ”,
”Blah, blah”, ”People with badges are Important” ja ”Samma på
svenska”.
Kunniavieraiden esittely sujui napsakasti, tosin simultaanitulkki väitti erästä kunniavierasta Stephen Kingiksi, mutta sai nimen
lopulta oikein: Jeﬀ VanderBeer.

Kiivasta kiekkoa Finnconkampenissa
Finnconin perjantain ohjelman päätti perinteinen Science Fiction
Pöytäjääkiekon Maailmanmestaruuskilpailu Finnconkampen.
”Emme ole vielä ihan päässeet 128:n ilmottautuneen määrään,
äsken ilmoittautuneita oli luokkaa 12”, kertoi kisaa organisoinut
Pasi Vihinen muutamaa minuuttia ennen turnauksen alkua. Lopulta Finnconkampeniin osallistui 16 pelaajaa.

Vesa Virri tuuletti voittoaan
Finnconkampenissa.

Kisa oli kiivas jne. Paljon spekulaatioita esitettiin siitä kannattaako ruotsalaisia vastaan pelata ruotsalaisilla vai suomalaisilla
ukkeleilla.
Kilpailu päättyi noin kello .Voittajaksi päätyi jatkoajan jälkeen
Vesa Virri, toiseksi tuli Pasi Vihinen ja kolmanneksi Manu Paavola.

Goottilolitat villitsivät yleisön
Tuskaa, kuumuutta ja suuria tunteita saatiin todistaa Rissasen
ovella puolen päivän jälkeen, kun noin viisisataa kiinnostunutta
koitti tunkeutua pieneen ja kuumaan saliin muotinäytöstä
seuraamaan. Valitettavasti järjestäjät eivät voineet loihtia salia
suuremmaksi, joten monta pettynyttä jäi ulkopuolelle ohjelmaa
seuraamaan. Salissa oli kuitenkin kymmenittäin kameroita, joten
kuvamateriaalia tapahtumasta tulee varmasti jälkikäteenkin saataville. Kiinnostavien ohjelmanumeroiden kohdalla paras keino on
tulla ajoissa paikalle.

Turhat tuotteet tuottivat 400 euroa
Tuhoa turha tuote -huutokaupassa korkeimmaksi huudoksi nousi
50 euroa. Tällä summalla joukko urhoollisia teinityttöjä pelasti
Yoshitoshi Aben originaalin joutumasta tuhottavaksi. Korkein
tuhoamishuuto oli 35 euroa. Kaiken kaikkiaan tuotteita tuhottiin 142 eurolla ja omiksi ostettiin 254 euroa. Lopussa tuli neljän
euron lisälahjoitus, jotta päästiin tasan 400 euroon.
Terminaattorina toiminut Kummisetä uhosi syövänsä Star Trek
–romaanin, mutta jätti syömisen ensimmäiseen sivuun. ”En ole
koskaan pystynyt sulattamaan Star Trekiä”, Kummari kommentoi
Con-kurssille tapahtuman jälkeen Paasitornin edessä.

Tupa liian täynnä
- Ei täysin yllättävää, mutta kyllä jengiä riittää, sanoo Finnconin
iso kiho Jukka Halme toteaa, kun Paasitornin ulko-ovet suljettiin
puoli neljän aikaan lauantaina.
Täysin tyynenä Halme ei kuitenkaan ole, sillä:
- Vaikka järjestysmiehet tekevät erinomaista työtä, animefanien laumakäyttäytyminen ei ehkä täytä kaikkia sivistyneen
yhteiskunnan pelisääntöjä.
Halme kertoo itseään myös nimitellyn.
- Ymmärrän tietysti ihmisten turhautumisen. On odotettu
pitkään suurta yhteistä tapahtumaa ja kun sitten paikalle tullaan, tarjolla ei ole kuin hikeä ja kyyneliä ja sisäänpääsystä ei ole
tietoakaan.
Paasitornin ovista on lauantain aikana kulkenut sisään yli 10
000 ihmistä, mikä on Finnconin ennätys kautta aikojen. Vakavilta onnettomuuksilta on kuitenkin vältytty, vaikka nestehukka
aiheuttikin yhden pyörtymisen ja ambulanssi kutsuttiin paikalle.

Uuskumman maahantuoja

Kai

Avajaisspektaakkelissa nähtiin myös Jukka Halmeen
mahtava teksti-show, jossa Halme nojasi vanhanaikaiseen
dia-teknologiaan. Sen hän toivoi osoittavan kaikille convieraille, että teknologiassa uudet muodot vain täyttyvät
vanhoilla sisällöillä. Rohkea mediapoliittinen teko, sano!

Jukka Halme on tapetilla muutenkin, koska hänen toimittamansa
antologia, uunituore new weird -kattaus Uuskummaa? on nyt jo
osoittautunut Finnconin yhdeksi myydyimmistä painotuotteista
(lauantain myynti klo 17.48 mennessä 24 kpl). Kirja sisältää
aiemmin suomentamattomia novelleja muun muassa sellaisilta
sanataitureilta kuin Link Williams, Stepan Chapman ja Gene
Wolfe.
- Halusin tuoda näitä suomalaisille tuntemattomampia mestarikertojia tutuksi, kertoo onnellinen antologian isä.
- Uuskumma on haasteellinen ja innoitttava spekulatiivisen ﬁktion alalaji, jonka soisi löytävän tiensä trendipellejen sohvapöydille
ennen kuin tuote päätyy suurten kirjakauppojen alennusmyynteihin, toteaa Halme.
Kirjavan kustantamaan kirjaa saa ostaa järjestäjien myyntipöydältä 1,5:nnessä kerroksessa 20 e hintaan. Myöhemmin kirjaa
myyvät hyvinvarustetut kirjakaupat.

Kauppiaat liikuttavan yksimielisiä:
FinnConin myynti ihan ok
Lyhyt kiertohaastattelu paljastaa FinnConin myyntipöytien takaiset tunnelmat lauantaina illansuussa. Myyjiltä kysyttiin, miten
kauppa on käynyt.
- Ei huonosti (Antti Valkama, Sangatsu Manga).
- Joo, ihan hyvin. Odotin, että olisi mennyt huonommin
(Nina Rantanen, Tammi).
- Ihan kelvollisesti, lähinnä on mennyt VanderMeeriä (Niko
Aula, Loki-kirjat).
- Ihan mukavasti (Ulla Huopaniemi-Sirén, WSOY).
- Ihan ok, kestosuosikit myy, esimerkiksi Alastair Reynoldsin
eka. Ehkä ihmiset ostaa niitä nyt mummoilleen, Iida Simes (Like).
- Ihan hyvin (Timo Surojegin, Kampintorin antikvariaatti).

Ykspetäjät yksimielisiä
- Ei me olla hauskoja, me ollaan Turusta, sanoivat Tero ja Kaisa
Ykspetäjä, kun toimittajamme yhytti pariskunnan Finncon-näyttelyn luota ja pyysi kertomaan vitsin.

Poliisi kertoi vitsin
Kari Kanto, joka on siviilissä poliisi, kertoi toimittajallemme
seuraavan vitsin:
- Ennen poliisit kulkivat aina pareittain, koska toinen osasi lukea
ja toinen kirjoittaa. Nyt tarvitaan vielä kolmaskin, joka valvoo
näitä kahta kirottua intellektuellia.
Epäselväksi jäi, tarkoittiko Kanto Etelä-Amerikan diktatuureja,
kuten Stroessnerin hallitsemaa Paraguauyta.

