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Hugs: Huhut vangitsemis-
estani ovat suuresti liioiteltuja 
CONVAN. Uutispäivä Kansari ta
voitti kotoaan vangituksi väitetyn 
rehufarmari Hugsin. Herra Hugs, 
oletteko kuullut huhuista, joiden 
mukaan teidät olisi vangittu vaar
allisena toisinajattelijana?
  – Mitä? Uskomatonta! Tällaisissa 
huhuissa ei ole mitään perää, Hugs 
puuskahtaa ja suoristaa hattuaan 
närkästyneesti.
  Heinähankoaan vihaisesti her
istävä Hugs tuomitsee ankarasti 
tällaisten huhujen levittäjät.
  – Silloin kun minä olin nuori, ei 
ollut puhettakaan että kunnialli
sista maanviljelijöistä olisi levitetty 
tällaista saastaista vihapuhetta!
  Hugs lähettää Kansarin lukijoille 
pontevat terveisensä.
  – Työskennelkää ahkerasti, nou
dattakaa hallituksen antamia 
ohjeita ja syökää vihanneksenne! 
Kauan eläköön Traconia! Kauan 
eläköön Kansanpuolue! Kauan 
eläköön Suuri Johtaja, Totuuden 
Aamunkoitto!

Ohjelmapoimintoja
Traconian vapaaehtoinen 
maanpuo lustuskurssi: Tuliaseet
Sonaatti 1 la 15–16
Generian Legendat: Fantasiapeli 
Generian luolamaailman isänmaal-
lisista seikkailijoista
Sonaatti 1 la 18–19
BONUS: Eureka Sevenin ohjaajan 
Tomoki Kyodan puhelinhaastattelu
Sonaatti 1 la 17–18
Kulttuuripäivien musiikkispesiaali: 
Macross – Linnunradan laululinnut
Pieni sali la 19-21

Traconian kuudensien kulttu
uripäivien kasaus lähti käyntiin 
hurmioituneissa merkeissä. Inno
kas työvoima parveili pääkadun 
ovella jo ennen coniteaa, odottaen 
edes pientä vilkaisua rakastetusta 
Suuresta Johtajastamme.
  Työ alkaa koordinoidusti, kiitos 
valtiomme mainion järjestyksen 
ja sitä ylläpitävien tahojen. Yti
meen asti työskentelevät vänkärit 
kokoontuvat infon luokse, voi
dakseen avustaa vielä hieman 

e nemmän kasauksessa. ”Teen mitä 
tahansa Lempeän Isämme vuoksi” 
hikinen, mutta onnellinen vänkäri 
kertoo kantamansa pahvilaatikko
vuoren takaa.
  Viimein valot sammuivat, ovet 
sulkeutuvat ja Traconian kulttu
uripäivän valmistelut ovat ohitse. 
Convanin kadut ovat rauhallisia ja 
kaikki on hyvin. 

Toimitus: Päätoimittaja & taitto Santtu Pajukanta, 

toimittajat Maria Laukkanen ja Niilo Paasivirta

Infotiski kaaoksessa - ihmismegafoni pelastaa!

Mitä Traconin ohjelmaa et jätä 
missään nimessä väliin?
Ohjelma? Minä tulin tänne vain 
hengailemaan. Tapan ihmisiä ja tu
tustun uusiin ihmisiin.
Tapatko ensin ja sitten tutustut 
vain toisinpäin?
Mitä?
Kuulin että ”tapan ihmisiä”. Mitä 
aiot syödä tänään?
Jotain nopeaa ja hyvää.
Mikä on suosikkianimesi tai –
manga?
Studio Ghiblin elokuvat ja Ghost 
in the Shell.
Mitä hauskaa on poliisivaltiossa?
Nimi – Poliisivaltio – on hauska!
Mitä tekisit, jos olisit japanialain-
en koulutyttö?
Pukeutuisin koulupukuun.
Jos anime ei lähde lapsesta hak-
kaamalla, niin millä se lähtee?
Tjaa … no ei se sitten varmaan 
millään  lähde.
Millaista on huono cosplay?
Vn ole nähnyt sellaista. Kaikki on 
hyvää.

Isketkö miehiä mieluiten paistin-
pannulla? – jaa, no tämä kysymys 
taisikin olla turha.

Haastattelussa Rebecca


