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Ohjelmamuutoksia * Changes
* La klo 10.00-13.00 Pokémon-korttipeliliiga 2. kerroksen
tasanteella [Saturday 10-13 Pokémon Playin’ Card
League moved to 2nd floor]
* La klo 15.00 sali C1:n Cosplay-ryhmäkisa on peruttu
[Saturday 15 Room C1 Cosplay Contest cancelled]
* La 16 Ryhtilän keskiaikatanssiesitys on peruttu
[Saturday 16 Ryhtilä’s Middle Age Dance performance
cancelled]
* Harry Potter-larppi on siiretty kulttuuriklubi
Siperialle[The Harry Potter Larp moved; new place is
Cuture Club Siberia]
* Lue lisää ohjelmamuutoksista Futakko #2:sta iltapäivällä!!! More changes: Futakko #2 at afternoon!

Avajaiset *Opening Seremony
Kunniavieraat paikalla avajaisissa. Sali täpötäynnä!!!

I

lmassa oli suuren conjuhlan tuntua. Ääriään myöten täynnä olevassa yliopiston juhlasalissa vallitsi
odottava ja innostunut tunnelma.
Avajaisia kuvailtiin ensisijaisesti hauskoiksi, kevyen
humoristisiksi ja veikeiksi. Mutta kuka oli tuo mies
naamion takana? Toimitus paljastaa: Jukka Halme,
Finncon 2006 conitean puheenjohtaja! Hän haluaa
toivottaa kaikki tervetulleiksi Finncon-puoluekokoukseen.
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Mr Jukka Halme, Chairman of
Finncon 2006 (Helsinki)

”Olen niin hullu että tykkään tästä työstä”
Projektisihteeri Saija Silvennoisen mielestä conin
järjestäminen on mukavaa puuhaa, vaikka yöunet
jäävät vähiin.

S

aijan urakka Finnconin päävastaavana alkoi puoli
toista vuotta sitten. – Parasta järjestämisessä on
saada kokoon mielenkiintoinen ohjelma, Saija sanoo.
Conin ohjelmaa hän ei ehdi seurata. Erityisesti Saijaa
harmittaa, että Lehdon fysiikkaluento sekä Hiltusen
definitiivinen pornopaneeli jäävät väliin. Samoin
kunniavieraiden puheet kiinnostaisivat. – He tuntuvat
olevan niin mahtavia tyyppejä!
Conin jälkeen Saija aikoo ainakin nukkua kunnon
yöunet. Mutta jo heti seuraavana viikonloppuna Saija
suunnistaa Viroon EstConiin. – Siellä ehdin rentoutua
ja olla ihan tavallinen vieras.

Helsinki jyräsi FinnCon Kampenissa
”Kauden urheilullinen päätavoite on
saavutettu!”

N

Yoshitoshi
Aben taidetta on esillä
4. kerroksen
näyttelyssä.
Yoshitoshi
Abe’s Art
Exhibition
at 4th Floor.

äin myhäili pöytäjääkiekkoturnaus
FinnconKampenin tuore voittaja
Pasi Vihinen. Tiukka finaali pelattiin
perjantai-iltana ravintola Sohwilla ensimmäisinä saapuneiden scifivieraiden
kannustaessa. Ensi kertaa kisaan osallistunut helsinkiläinen Pasi kukisti niin
ikään Helsingistä saapuneen Anssi
Makkosen. Tyynenä esiintyneen mestarin takaa paljastuukin usean vuoden
pöytälätkäharrastus.

Tervetuloa! /
Welcome

Parhaana ulkomaisena osallistujana
palkittiin ruotsalainen Ahrvid
Engholm.

Futakon toimitus: / Futakko Staff
Pekka Sirkiä, päätoimittaja / Editor-in-Chief
Henna Laitio, toimitussihteeri / Sub-editor
Maija Mustonen, toimittaja / Editor
Esa Virtanen, valokuvaaja / Photographer
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Toimituksen uutisvihjepuhelin:

041 519 6402

