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Ohjelmapoimintoja
Inside the Cosplayer’s Studio
Sopraano la 23–24
Todella huono idea!
Rondo su 12–14
Hopeanuoli on p*rseestä
Studio su 16–17

Keltainen kaarti
-terroristijärjestö uhkaa 
banaani-iskuilla
Vaarallinen terroristijärjestö, joka 
käyttää nimeä Keltainen kaarti, on 
uhannut käyttää banaaneja asee
na. Järjestön suunnitelmissa on 
tiettävästi ollut mm. banaaninku
oren asettaminen lattialle, joka on 
murhayritys.
   Vallankumousarmeijan upseeri, 
josta käytämme salanimeä ”Toni”, 
kertoo, että järjestöllä saattaa olla 
salaisissa asekätköissään mm. 
myrkytettyjä tai tautisia banaaneja, 
tai jopa joukkotuhoaseisiin ver
rattavia keittobanaaneja, jotka 
ovat paljon normaaleja banaaneja 
kovempia. Toisen miliisin mu
kaan banaani voidaan myös am
pua luodin nopeudella, mikäli sen 
kuoria puristetaan riittävän su
urella teholla. Terroristit käyttävät 
banaanimössöä myös uhrin sokai
semiseen.
   Vallankumousarmeijan tiedotu
sosasto tiedottaa, että banaanit on 
syötävä rauhallisesti ja niiden ku
oret tulee hävittää asianmukaisella 
tavalla. Banaanien käyttö muuhun 
kuin ravinnoksi on ankarasti kiel
lettyä ja säännöstelylakien vastais
ta!

Toimitus: Päätoimittaja & taitto Santtu Pajukanta, 

toimittajat Maria Laukkanen ja Niilo Paasivirta

Rankka vallankumous!
Conzine kertoo vallankumouk-
sen rankat yksityiskohdat ja ku-
umimmat juorut!

Taukotilan kahvinkeitin rikki 
– tuskastuneet aamuvirkut ilman 
kofeiinia.

Desuconin myyntipöydän vieh
keät hameeläimet tykittävät lip
puja ja mukta oheistuotteita ennä
tystahtia.

Jrockmyyntipöytä tyhjillään 
– aamuruuhka, vai vallankumou
sleivosten harhautus?!

Cosplaykisaajat kadoksissa – 
mammat tuskissaan. 

Poliittisen opetuslarpin suunnit
telu on peruttu. Tilalla sotilaallista 
hikijumppaa vapaavalintaisessa 
paikassa, vaihtoehtoisesti Eureka 
7:n ohjaajan Skypehaastattelu So
naatti ykkösessä.

Vallankumoukselliset tahot 
hyökkäsivät alakerran ilmoitustau
lun kimppuun kaataen ja tuhoten 
conzinea varten pystytetyn py
hätön. Toimitus lupaa, ettei tämä 
jää tähän. Ilmiannot t.l.k.

Kostea ilta luvassa? Isä Au-
rinkoinen on luvannut kaikille 
DJ:lle ehtymättömät juomasarvet 
iltabileissä! 

”Stringit jäivät kotiin”, paljastaa 
anonyymi pukuilija cosplaykisan 

takahuoneessa. Puuttuvia alushou
suja hän kuitenkaan ei esittele. 

Toistaiseksi nimeltä mainit
semattomaksi jäävä taho pu
noo juonia liittyäkseen Violetin 
kansanpuolueen ja Oranssin val
lankumouksen väliseen valtataist
eluun. Puolia kyseinen osapuoli ei 
aio ottaa – paitsi tietysti omansa. 
Isä Aurinkoisen henkeä uhannut 
järjestö ei tahdo vuodattavaksi lisä
tietoja, mutta saimme käsiimme 
osan heidän tunnuslauseestaan: 
”Yes we…!” 

Sekasortoa, tuhoa ja turmiota: 
cosplaykisan liput jaettu kahteen 
kertaan!

Vallankumousjohtajan käskystä 
Valtion Sisäisen Turvallisuuspolii
sin jäseniä on kaapattu pääkaduilta 
ja raahattu kidutettavaksi. Ku
moukselliset eivät kuitenkaan ole 
lopettaneet tähän: viattomia tapah
tumakävijöitä on napattu ympäri 
Traconiaa epäiltyinä Kansanpuol
ueen tukemisesta.

Itse asiassa vallankumous oli 
niin rankka, että vallankumous
johtaja Oranssin Pantterin hatus
ta lähti yksi kukka lentoon.

Sherylfanclub kokoontuu Mac
rossluennolla. Onko Rankaval
lankumouksen aika?

Lauantaiiltapäivän cosplaykil
pailuissa World Cosplay Sum
mit 2012:n Suomen edustajiksi 
valittiin Maiju Härkönen ja Elina 
Rimpiläinen (Shin Megami Tensei). 
2. sija Maija Melanen ja Miina Mela-
nen (Soul Calibur 3), 3. sija Aino 

Peltokoski ja Kaisa Sarvela (Utena).
Pukukisan kokeneiden sarja: 1. Päivi 

Asikainen (Transformers), 2. Maria 
Parviainen (Batman & Robin), 3. Ina 
Dolk (FFXII). Aloittelijasarja: 1. Ywi 
(Dissidia), 2. Suvi Lindholm (La Tale), 
3. Miika Pietulainen (Inazuma Eleven).

World Cosplay Summit -edustajat valittu!


