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Cartoon Passionin myyntipiste on suljettu myynnissä olleiden tuotteiden tekijänoikeus- ja 
tuoteväärennösepäilyjen vuoksi.
Olemme tiedottaneet asiasta poliisille.
Halutessasi rahasi takaisin, ota yhteyttä kolmannen kerroksen järjestysmiehiin.

FINNCON 2006 Conitea
ANIMECON IV Conitea

Gabriellen ja Xenan lääppiminen toi palkinnon

Pariskunta Gabriellea ja Xenaa esittäneet Nanda de Bruijn ja 
Veera Jurvanen nappasivat Finnconin naamiaisten pääpalkinnon. 
Lisäpisteitä pari sai kekseliäiden ja viitseliäästi tehtyjen asujen 
lisäksi rohkeasta ruumiinkielestä. 
Toiseksi tuli Final Fantasy VII:n Sephirothia esittänyt Hokurin. 
Kolmannen palkinnon nappasi Shrek-animaation Fiona-hahmoa 
esittänyt Inkeri Kontro. Kunniamaininnalla palkittiin padawan-
oppilas Kira Si-Fuuria esittänyt Christa Uimonen.
Toimitus onnittelee voittajia! 

Nanda de Bruijn (vas.) ja Veera Jurvanen 
menestyksekkäissä rooliasuissaan. Viereinen 
kuva: asuiloittelua Cosplaysta.

Oikaisuja
CON-kurssi nro 2:ssa julkaistussa Jukka Halmeen haastattelussa 
oli kiusallinen virhe. Halmeen toimittamassa Uuskummaa? -kir-
jassa ei suinkaan ole novellia Link Williams -nimiseltä kirjoittajal-

ta, vaan Link Wraylta, jonka newprovidencelaiseen kissakauppaan 
sijoittuva novelli ”Rumble” on kirjan helmiä.

Halme uhkaa muuten viedä Ilta-Alienisti -lehden valheellisten 
lööppien tekijät “instansseihin”, mikä tässä lopuksi todettakoon.



Jet-Ace Logan -palkinto julkistettu
Finnconin iltajuhlassa ravintola Kaisaniemessä julkistettiin eilen 
perinteinen Jet-Ace Logan –palkinto. Palkintohan annetaan 
kahdessa sarjassa: 1. Älyttömin tapa yrittää valloittaa Maapallo. 2. 
Ällistyttävin keino, jolla Maapalloa uhkaava invaasio torjutaan.
Palkittava voi olla sarjakuva, elokuva, kirja tai muu taideluoma. 
Koska tänä vuonna on Jet-Ace Loganin 50 vuotisjuhlavuosi, 
palkinto päätettiin jakaa ilman aikarajoituksia.

Palkinnon sai sarjassa 1. (Maapallon valtausyritykset) King 
Kong –sarjakuvan numerot 7 ja 8 (1974). Tässä kaksiosaisessa 
tarinassa muukalaiset laskeutuvat Afrikkaan, herättävät henkiin 
puita, muuttavat mereneliöitä jättimäiseksi ja saavat englantilaisen 
autotehtaan työntekijät tekemään mekaanisia versioita Afrikan 
eläimistä. Valitettavasti jää ikuiseksi arvoitukseksi, miten maail-
manvalloitus olisi näillä eväillä sujunut, sillä King Kong tekee 
suunnitelmat tyhjiksi alkuvaiheessa.

Toisessa sarjassa (Maapallon pelastaminen) palkittiin elokuva 
Fifth Element, jossa Bruce Willis pelastaa maailman suutelemalla Fifth Element, jossa Bruce Willis pelastaa maailman suutelemalla Fifth Element
Milla Jovovichia ja aktivoimalla hänet tällä tavoin. Arvovaltaisen 
raadin mukaan oli jo aikakin että tämä uroteko huomioidaan.

Perinteiseen tapaan palkintoa ei luovutettu kenellekään, sillä 
Jet-Ace Logankaan ei olisi koskaan luovuttanut.

Robert E. Howardin merkitys
Robert E. Howard on Conanilla ja muilla hahmoillaan jättänyt 
pysyvän jäljen populaarikulttuurin historiaan. Amerikkalainen 
kirjailija James Reasoner, joka on kirjoittanut esipuheen tuo-
reeseen Howardin koottujen tarinoiden kokoelman viidenteen 
osaan Valley of the Worm (yksinoikeudella Con-Kurssille): 

“Howard’s historical importance is that he combined elements 
of hardboiled and naturalistic fi ction with fantasy and horror to 
create the genre we now know as sword-and-sorcery or heroic 
fantasy.  But he was also a fi ne writer in a variety of pulp genres 
(he could have been a great Western author if he had lived, in my 
opinion) and is simply one of the most entertaining authors I’ve 
ever read.”
Robert E. Howard –paneeli klo 15 Rissanen-salissa.

Hullun tiedemiehen naurukisassa 
odotettu voittaja
Kaisaniemen iltajuhlassa pidetyn Hullun tiedemiehen nauru –kil-
pailun voitti odotetusti Kummisetä, joka oli koko raadin yksimie-
linen suosikki. Raatiin kuuluivat kunniavieras Justina Robson sekä 
Jukka Halme ja Otto Mäkelä Finncon-coniteasta.

Kunniamaininnan sai Mari-Pilvi Junikka, jonka nauru oli eh-
dottomasti hullua. Raati ei ollut kuitenkaan vakuuttunut naurun 
tiedemies- tai –naismaisuudesta. Naurua luonnehdittiin lähinnä 
hysteeriseksi. Silminnäkijöiden (tai pikemminkin korvinkuulijoi-
den) mukaan nauru jatkui pitkään kilpailun jälkeen ravintolan 
terassilla.

Raadin jäsen Jukka Halme luonnehtii kilpailua kovatasoiseksi. 
Usea muukin 18 kilpailijasta sai raadilta suosioääniä.

Sushityöpaja peruttu!
Sushityöpaja on peruttu potkurivian vuoksi! 

Lisää isomäen tarkoituksia
leinonen
Päätoimittajissa toisinaan ilmenevä vähäisempi runollisu-
uden puuska, joka ilmenee loppusoinnutettuina pääkir-
joituksina.

mäkeläkelä ä
Maaseudulla vaikuttava yleismies, jolla on monopoli 
paikkakunnalla tehvätiin pikkuremontteihin ja muihin 
vähäisiin töihin.

nummelin
Avoimilla ruohokentillä iskevä vastustamaton halu pyöriä 
ympäri kunnes kaatuu maahan.

toosi
Laite, joka vastoin kaikkia ennakko-odotuksia toimiikin.

Voittoisa apina: Jet-Ace Logan -palkinnon saanut King Kong oli alun 
perin englantilainen sarjakuva Mytek the Mighty. Se sai jostain syystä 
Ranskassa nimen King Kong, jota käytettiin Suomessakin julkaistu-
issa sarjakuvakirjoissa.


