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Tutun ja tuntemattoman rajalla

Muonavarojen ja muiden elintärkeiden tarvikkeiden huvettua Traconian 
pakolaisalus Marcos Omega on laskeutunut tuntemattomalle planeetalle. 

Alus on vaurioitunut, eikä matkan jatkaminen ole mahdollista. Pakolaiset ovat 
rakentaneet aluksen osia ja lähiympäristöä hyödyntäen siirtokunnan itselleen, mutta 
elinkelpoinen tila alkaa loppua ja luonnonvarat ovat vähissä. Siirtokuntalaisten on 
siis pakko uskaltautua tutkimaan laajemmin uutta planeettaa.

Tuttu ja turvallinen jää taakse ja tuntematon odottaa täynnä vaaroja, yllätyksiä ja 
uutta opittavaa. Mitä tutkimusmatkailijat löytävät? Selviävätkö kaikki takaisin? Ja 
jos selviävät, onko matka muuttanut heitä ja miten?

Tracon 8 sukeltaa teemassaan tuntemattomiin vesiin, valloittaa tuntemattomia 
huippuja ja taivaltaa läpi tuntemattomien viidakoiden. Tutkimusmatkalla uudessa 
maailmassa -teema haastaa conikävijän, tapahtuman tekijän ja ohjelmanjärjestäjän 
miettimään omaa suhdettaan tuntemattomaan ja kaivamaan sisältään rohkeutta 
tutustua uuteen. Ehkä tutkimusmatkailijan rohkeutta osoittaa osallistuminen 
roolipeliin, cosplaykilpailuun tai animekaraokeen? Ehkä uutta löytyy jostakin 
Traconin tämänvuotisista anime- ja videopelimusiikkia sisältävistä konserteista? 
Tai ehkä roolipelikunniavieras Ross Watsonin haastattelu avaa tien uusiin 
maailmoihin?

Tutkimusmatkailun ideana on löytää uutta, kurkata vielä seuraavan kulman 
taakse ja kulkea ennalta tuntemattomia ja outoja reittejä. Ota siis osaa teemapeliin, 
käy kuuntelemassa ohjelmaa itsellesi tuntemattomasta aiheesta, tutustu 
uuteen ihmiseen tai otukseen, kokeile uusia tapoja luoda conitunnelmaa! Ihan 
tutkimusmatkailun hengessä.

Koskaan ei tiedä, mitä tilkka rohkeutta ja avoin mieli voi löytää!

 
Outi Sippo-Purma 
Pääjärjestäjä
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Aukioloajat: Tapahtumapaikka Tam-
pere-talo on avoinna lauantaista kello 
10 sunnuntaihin kello 18 asti (auki yön 
yli). Myyntipöytäsali on avoinna lauan-
taina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 
10–17.

Pysäköinti: Tampere-talon maksulliset 
pysäköintialueet ovat kävijöiden käy-
tettävissä. Lähistöltä löytyvät myös py-
säköintitalot P-Tullintori sekä P-Tulli.

Tavaroiden säilytys: Tavaroita voi jät-
tää maksuttomaan, vartioituun narik-
kaan. Pääsisäänkäynnillä sijaitsevan 
vaate-narikan lisäksi käytössä on ns. 
isotavaranarikka eli asenarikka, joka 
löytyy Sorsapuistosalin sisäänkäynnin 
lähistöltä. Asenarikkaan on hyvä jättää 
isommat propit sekä muut kookkaat va-
rusteet. Molemmat narikat ovat avoin-
na koko tapahtuman ajan. Emme vas-
taa narikkaan jätetyistä arvoesineistä.

Asejäljitelmät: Pukuun kuuluvat ase- 
jäljitelmät ovat sallittuja pienin rajoi-
tuksin. Kaikkien metallisten teräase-
jäljitelmien täytyy ehdottomasti olla 
teroittamattomia. Airsoft-aseiden ja 
muiden realististen tuliasejäljitelmien 
piiput on peitettävä punaisella teipillä, 
ja lippaiden on oltava tyhjiä. Sopivaa 
teippiä löytyy mm. järjestyksenvalvojil-
ta ja infosta. Asejäljitelmät on pidettävä 
huotrissaan ja koteloissaan asuun kiin-
nitettynä, kun niitä ei esitellä virallisella 
kuvauspisteellä tai cosplaykilpailussa.

Päihteet: Tracon on päihteetön tapah-
tuma. Järjestyksenvalvojilla on velvol-
lisuus takavarikoida kielletyt aineet ja 
poistaa paikalta häiriköt tilaisuutta pi-
laamasta. Tupakointi on sallittua vain 
ulkotiloissa kohtuullisen matkan päässä 
sisäänkäynneistä. Nämä ohjeet koske-
vat myös tapahtuman lattiamajoitusta!

Vaatetus: Asu on vapaa mutta pakol-
linen. Järjestyksenvalvojat puuttuvat 
tarvittaessa liian paljastaviin asuihin.

Ensiapupiste löytyy ensimmäisen ker-
roksen käytävältä.

Lähimmät Otto-automaatit sijaitsevat 
Kauppakeskus Tullintorilla sekä Yli-
opistonkadun ja Itsenäisyydenkadun 
risteyksessä.

Lattiamajoitus: Paikat lattiamajoi-
tukseen on varattu ennakkoon. Lat-
tiamajoitus sijaitsee Amurin koululla 
ja Tammerkosken lukiolla. Majoi-
tukseen ilmoittaudutaan majoitus- 
paikan varaajan nimellä. Majoituspaik-
ka on auki perjantain ja lauantain väli-
senä yönä kello 20–10 sekä lauantain ja 
sunnuntain välisenä yönä kello 18–10.

Pukuhuoneet: Pohjakerroksen tilavat 
WC-tilat toimivat myös cosplaypuku-
huoneina. Pidäthän tilat siistinä!
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Outi Sippo-Purma, pääjärjestäjä
Sanna ”KetunMetku” Uusi-Seppä, sihteeri
Kyuu Eturautti, sihteeri
Juho ”Syoran” Tuominen, ohjelmavastaava
Esa ”ToraToraTora” Ala-Petäys, animeohjelma
Esa ”fixie” Ollitervo, muu ohjelma
Marianna ”Kisu” Leikomaa, kunniavieras
Eevi Korhonen, kunniavieras
Iris ”adreena” Rönkkö, cosplay
Hermanni ”Vuoripeikko” Ketonen, roolipelit
Jukka ”NiTessine” Särkijärvi, roolipelit
Pekka ”Sandi” Wallendahl, roolipelit
Lauri ”Datafox” Heino, ikärajattomat iltabileet
Linda Mäkelä, K18-iltabileet
Siina Vieri, K18-iltabileet
Jenni ”Tuulentunto” Lares, teema
Elina Hotti, askartelu
Aurora ”Firesong” Tulilaulu, AP:n konsertti
Santtu ”Japsu” Pajukanta, viestintävastaava
Anna-Leena Pyykönen, tiedottaja
Pauliina Aho, tiedottaja
Essi ”Shina” Nopanen, graafinen vastaava
Ellinoora ”Dashi” Laine, graafikko
Cami Vilpas, graafikko
Jenni Suominen, graafikko
H. Taino, taltiointi
Maura Kastinen, taidekuja ja yhdistyspöydät
Jutta ”Shinra” Keskinen, työvoima
Tiamo ”Kitsunebi” Laitakari, työvoima
Jenna ”Jeni” Tyrväinen, työvoima
Johanna Salovaara, ravitsemus
Teemu Kivinen, ravitsemus
Mari ”MaryLeathert” Saarhelo, narikka
Tiina ”Chiina” Uusi-Rasi, info
Mirjam ”sieniretki” Kemppainen, info
Karoliina ”kartsi” Leikomaa, tilat
Otto ”Amoeba” Martin, tilat
Robin Vanhatalo, majoitus
Olli ”Jassemon” Mähönen, logistiikka
Joonas ”tulhu” Selin, turvallisuus
Toni Korlee, turvallisuus
Iiro Karonen, turvallisuus
Jussi ”mieleton” Sorjonen, tekniikkavastaava
Jyrki ”CodeZ” Launonen, järjestelmät
Miika ”Siikakala” Ojamo, järjestelmät
Tero ”Sivis” Nybacka, Ison salin tekniikka
Petri ”Ping-chan” Haikonen, web-tekniikka
Mikko ”Lmmz” Lammi, talous
Meeri ”Meepu” Panula, lipunmyynti
Elli ”Purplie” Ojaniemi, sponsorit
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Coneissa on paljon mukavaa tekemistä, näkemistä ja kokemista, paljon uusia ja vanhoja 
tuttavuuksia. Kaiken tämän keskellä voi niin vanhalta conikonkarilta kuin ensikertalaiseltakin 
päästä perusasiat unohtumaan. Tässä siis muistutuksena ohjeita, joita noudattamalla 
conikokemus on mahdollisimman miellyttävä.

1. Ole kärsivällinen! Monet asiat muuttu-
vat, ohjelmaa peruuntuu, halutuimmat ta-
varat loppuvat myyntipöydiltä, saliin eivät 
kaikki halukkaat mahdukaan. Varaudu sii-
hen, että tuhansien kävijöiden tilaisuudessa 
kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan.

2. Juo! Nestehukka on vaarallinen tila. Vesi 
on paras lääke. Mehut, limsat ja muut ma-
keat juomat eivät ole yhtä tehokkaita janon 
sammuttajia. Tärkeintä on kuitenkin juoda 
säännöllisesti ja usein. Ja jos oma juomapul-
lo tyhjenee, löytyy conialueelta vesipisteitä, 
joissa pullon voi täyttää.

3. Syö! Nälkäisenä pienetkin vastoinkäymi-
set tuntuvat suurilta, ja pahimmillaan näl-
kä aiheuttaa huonon olon. Tampere-talon 
omasta kahvilasta saa ostaa pientä purtavaa, 
ja lähistöltä löytyy useita ravintoloita. Lähin 
ruokakauppa löytyy Tullintorilta noin kort-
telin päästä conipaikasta.

4. Noudata järjestäjien antamia ohjeita! Mi-
käli järjestäjä tai järjestyksenvalvoja pyytää 
siirtymään johonkin tai kieltää jotain, totte-
le välittömästi. Kaikelle on aina syynsä, eikä 
vastaan väittäminen muuta asiaa. Erityisesti 
kulkureittien, kuten käytävien ja portaiden 
tukkiminen, tai turha pyöriminen ohjelma-
tiloissa hankaloittaa muiden liikkumista ja 
tapahtuman yleistä sujuvuutta.

5. Nuku hyvin! Varsinkin ennen tapahtu-
maa on hyvä nukkua hyvin, mutta riittävä 
lepo on tärkeää myös conin aikana, yövytpä 
sitten kotona, kaverin luona tai conin lattia-
majoituksessa. Väsyneenä maailma on har-
maampi, eivätkä mukavatkaan asiat tunnu 
yhtä kivoilta.
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K18-iltabileet 
YO-talo (Kauppakatu 10)  
Lauantai klo 19:00–23:00

Liput Tracon-rannekkeella 2,50 € 
(narikka 1,00 €)

DJ Movestache 
Funk, electro swing, glitch hop

Overworld (SWE) 
21:30 – Alternative Rock

Traconin iltabileohjelman jälkeen YO-
talolle on mahdollista jäädä Big Pop 
-bileisiin 2,50 € lisämaksusta.

Ikärajattomat iltabileet 
Rondo ja Studio (Tampere-talo) 
Lauantai klo 19:00–01:00 - Vapaa pääsy

19:00 Karmia (visual rock)

20:00 Melodïcore (trance, house ym.)

21:00 Discovers the Wonders 
 (electro house ym.)

22:00 Nekasrof (hardstyle ym.)

23:00 Distoryder (electro, house ym.)

24:00 DJ Maro (nerd kei)
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Mike Pohjolan seikkailuroolipeli

Miten niin en pärjää yksin pahan keisarin armeijoita vastaan? 
Kattokaa vaikka!

Jos kuitenkin haluat auttaa, niin seikkailuroolipeli  
Myrskyn sankarit sopii myös ensikertalaisille!

Tracon 8:n kunniavieraana nähdään pelialan 
moniosaaja Ross Watson!

Teksasista Suomeen saapuva Ross Watson on 
työskennellyt pelisuunnittelijana, käsikirjoittajana 
ja pelialan konsulttina yli kaksitoista vuotta. 
Ennen ammattilaiseksi siirtymistään Watson oli jo 
pienestä pitäen viettänyt vapaa-aikaansa erityyppisten video-, kortti-, 
lauta-, ja roolipelien parissa. Hän onkin todennut, että on vain harvoin törmännyt 
peliin, jota ei haluaisi kokeilla.

Ross Watsonin työnantajiin lukeutuvat Games Workshop, Fantasy Flight 
Games ja Hasbro/Wizards of the Coast. Monelle Watsonin ykkösmeriitiksi 
noussee pesti Warhammer 40 000 -roolipelien kehittäjänä. Hän oli mukana 
suunnittelemassa sarjan Dark Heresy, Rogue Trader, Deathwatch ja Black  
Crusade -pelejä.

Tällä hetkellä Watson suunnittelee Through the Breach: The Malifaux ja Iron 
Kingdoms -roolipelien sisältöä. Viime aikoina hän on työskennellyt myös Darksiders 
II -videopelin ja Dust Warfare -miniatyyripelin parissa.

 
Shadows Angelus: Ancient Enemies
Lauantai klo 12:00–17:00

The year is 2113. Angelus is a high-tech, cyberpunk city, under siege  from 
demons and other creatures of darkness. The city is defended by  XSWAT, a 
special police force made up of unusual individuals; cyborgs,  espers, priestesses, 
and more. In this game, the players take on the  roles of XSWAT officers and 
must investigate the return of a  long-forgotten foe before time runs out.”  
Ennakkoilmoittautuminen.

Ross Watson interview
Pieni Sali lauantai klo 18:00–18:45

Ross, Mike, and Miska –  
World Building
Sopraano sunnuntai klo 13:00–13:45

Ross Watson Fan Meet
Opus 1 sunnuntai klo 15:00–16:45

Ross Watson © Fantasy Flight Games
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World Cosplay Summit -karsinta

World Cosplay Summit (WCS) on Japa-
nin Nagoyassa vuosittain järjestettävä 
cosplaykilpailu, jossa kotimaitaan edus-
tavat kilpailijaparit kilpailevat asuillaan 
ja esityksillään. WCS on maailman ar-
vostetuin cosplaykilpailu, ja sitä voi-
daankin perustellusti pitää cosplayn 
maailmanmestaruuskilpailuna.

Edustajat WCS:ään valitaan maakoh-
taisissa karsintakilpailuissa. Suomen 
karsinta pidetään Traconissa lauantai-
na kello 17–20. Tätä kilpailua ei kan-
nata jättää näkemättä, sillä tiedossa on 
Suomen kovatasoisinta cosplayta!

Nordic Cosplay Championship -kar-
sinta

Pohjoismaiden oma cosplayarvokilpailu 
Nordic Cosplay Championship (NCC) 
järjestetään ensi vuonna kolmatta ker-
taa NärConissa Ruotsin Linköpingissä. 
NCC on yksilökilpailu, jossa kilpaillaan 
asuilla ja esityksillä.

Suomen edustajat ensi vuoden 
NCC:hen valitaan karsintakilpailuista, 
joista ensimmäinen järjestetään Traco-
nissa sunnuntaina kello 15–17. Traco-
nin karsinnasta Ruotsiin lähtee kaksi 
parasta. Traconin lisäksi toiset karsin-
nat järjestetään Desucon Frostbitessä. 

Muut kilpailusarjat

WCS- ja NCC-karsintojen lisäksi Tra-
conissa kilpaillaan pukukilpailussa (la), 
esityskilpailussa (su), nettipukukilpai-
lussa (su) sekä Välähdys-poseerauskil-
pailussa (molempina päivinä kuvaus-
pisteellä). Lisäksi lauantaina WCS-
karsinnan ja pukukilpailun yhteydessä 
järjestetään Missimittari-originaalipu-
kunäytös.

Missimittari-originaalipukunäytökseen 
voi ilmoittautua vielä tapahtumassa. Il-
moittautuminen on avoinna kuvauspis-
teellä lauantaina klo 15 saakka tai niin 
kauan kun paikkoja riittää.

Kuvauspalvelu

Cosplay Finland Tourin kuvauspalvelu 
toimii myös Traconissa! Kuvauta puku-
si maksutta kuvauspisteellä Sorsapuis-
tosalissa. Kuvauspalvelun kuvat julkais-
taan Internetissä osoitteessa http://kuvat.
aniki.fi. Kokeile myös uutta galleriaa: 
http://uusi.kuvat.aniki.fi.

Välähdys

Kuvauspisteellä pyörii molempina 
päivinä myös uudistunut Välähdys-
poseerauskilpailu. Hae kuvauspisteeltä 
valokuvaaja lainaan ja ikuista paras po-
seerauksesi haluamaasi taustaa vasten! 
Kilpailuun voi osallistua yksin tai po-
rukalla. Välähdykseen ei ole ennakko-
ilmoittautumista.

Elffi on yksi Suomen menestyneimmis-
tä miescossaajista. Hän edusti Suomea 
World Cosplay Summitissa vuonna 
2011. Elffi on ollut cosplayvieraana, 
-tuomarina ja panelistina yli 10 maassa 
kolmessa maanosassa. 

Calssara saapuu Traconin cosplayvie-
raaksi Saksasta. Hän on edustanut 
maataan World Cosplay Summitissa 
kahdesti – 2009 ja 2011 – sekä Europe-
an Cosplay Gatheringissa voitokkaasti 
vuonna 2012. Cosplay on kuljettanut 
Calssaran kaikkiaan 14 maahan. 

Shinji Wallin voitti tämän vuoden elo-
kuussa Ruotsin Närconissa järjestetyn 
Nordic Cosplay Championship -kilpai-
lun. Tämän tanskalaisen 20-vuotiaan 
pukuompelijaopiskelijan cosplayhar-
rastuksessa pääpaino on näyttävien ja 
haastavien vaatteiden tekemisessä.

Risa Itsuki sijoittui samaisessa kilpai-
lussa toiseksi. 22-vuotias tanskalainen 
cossaaja on tehnyt yli 100 asua ja sijoit-
tunut useissa kilpailuissa.

Cosplayvieraiden ohjelmaa

Cosplay in the Nordic Countries
Sonaatti 1 lauantai klo 14:00–14:45 –  
Shinji Wallin & Risa Itsuki

Cosplay around the World
Studio sunnuntai klo 12:00–12:45 – 
Calssara & Elffi Risa Itsuki 

© Joacim Schwartz 

Shinji Wallin 

© Joacim Schwartz 

Calssara ja Elffi 

© Midgard Photography & Cosplay 
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Teemapeli on täällä taas! Viime vuon-
na Traconiassa matkattiin maailman-
loppua pakoon, ja avaruusalus Marcos 
Omega päätti avaruusolentojen neuvos-
ta laskeutua tuntemattomalle planeetal-
le. Suon laitaan perustettiin siirtokun-
ta, joka ei varsinaisesti kukoista. Tiede-
miehet, uskonnolliset ryhmät, kauppa-
komppania ja kapinalliset eivät pääse 
yhteisymmärrykseen siirtokunnan tule- 
vaisuudesta. Mikä on siirtokunnan koh-
talo? Pelaamalla voit vaikuttaa siihen!

Peli on käynnissä koko Traconin 
ajan, mutta yöllä ei ole tarkoitus pe-
lata aktiivisesti. Pelaaminen ei vaa-
di ennakkoilmoittautumista eikä 
erityistaitoja, tärkeintä on pitää haus-
kaa! 

Teemapeli on liveroolipelin ja seikkai-
lupelin sekoitus, jossa jokainen pelaaja 
saa oman hahmon, jota pelaamalla ja 
tehtäviä suorittamalla hän vaikuttaa pe-
lin kulkuun. Suurin osa hahmoista on 
tutkimusretkikuntalaisia, jotka pyrkivät 
kartoittamaan tuntematonta. Pelissä ei 
taistella eikä käytetä aseita, eikä hah-
moja voi vahingoittaa tai tappaa.

Ilmoittaudu mukaan teemapelitiskillä! 
Tiski sijaitsee ensimmäisen kerroksen 
pääkäytävällä Talvipuutarhaa vastapää-
tä.

Teemapelin säännöt

Pelissä käytetään muutamia yksin-
kertaisia sääntöjä, jotka takaavat kaikille 
hyvän pelikokemuksen:

1. Käytä järkeäsi!

2. Noudata aina järjestyssääntöjä ja 
tottele järjestyksenvalvojia!

3. Noudata pelin sisäisiä sääntöjä!

4. Tottele pelinjohtajia ja 
apupelinjohtajia!

5. Raportoi teemapelitiskille tai 
pelinjohtajille edistyksestäsi tai 
merkittävistä suunnitelmista!

6. Seuraa pelin ilmoitustauluja!

7. Pelatessasi pidä aina hihanauha 
näkyvällä paikalla vasemmassa 
käsivarressa!

8. Jos joudut poistumaan pelistä, 
poista hihanauha.

9. Juttele muille hihanauhallisille! 
Pyri aktiivisesti edistämään peliä ja 
omia tavoitteitasi!

10. Jos tilanne tuntuu ahdistavalta tai 
vaaralliselta, huuda ”Conipeli seis!”

11. Jos kuulet huudon ”Conipeli seis!”, 
pysäytä pelaaminen, kunnes 
tilanne on selvitetty ja pelinjohtaja 
antaa luvan jatkaa.

— Traconin tekniikan tarjoavat —
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T ule lauantaina klo 15 Isoon saliin kuulemaan, kun anime- ja videopelimusiikin 
hienoimmat helmet heräävät henkiin Akateemisen puhallinorkesterin 

konsertissa! Konsertti on jännittävä sekoitus uutta ja vanhaa, viime vuosien helmiä 
ja kuolemattomia klassikoita.

Konsertin johtaa kapellimestari Okko Kivikataja, joka valmistui keväällä 
2006 Sibelius-Akatemiasta erinomaisin arvosanoin pääaineenaan klarinetin 
soitto. Kivikataja opettaa klarinetinsoittoa Helsingin konservatoriossa ja toimii 
kamarimuusikkona. Syksyllä 2012 Kivikataja suoritti puhallinorkesterinjohdon 
diplomitutkinnon Sibelius-Akatemiassa niinikään erinomaisin arvosanoin ja toimii 
nykyään puhallinorkesteri Louhen kapellimestarina.

Akateeminen puhallinorkesteri on korkeatasoinen harrastajaorkesteri, joka 
koostuu pääasiassa helsinkiläisistä korkeakouluopiskelijoista. Helsingin 
yliopiston opiskelijoiden jälkeen suurin edustus on Aalto-yliopiston ja Helsingin 
konservatorion opiskelijoilla, ja orkesterin riveissä on myös jo valmistuneita 
puhallinharrastajia. Traconissa Akateemisen puhallinorkesterin vahvuus on noin 
25 soittajaa.

Akateemisen puhallinorkesterin konsertti Traconissa
Iso sali lauantai klo 15:00–15:45

Sword Art Online Main Theme säv. Yuki Kajiura 
sov. Pauli Marttinen

Hare Hare Yukai Melancholy of Haruhi Suzumiya säv. Tomokazu Tashiro 
sov. Hiroaki Satou

Pokemon Red/Blue Medley säv. Junichi Masuda 
sov. Antti Laaksonen

Melodies of Life 
Final Fantasy IX 

säv. Nobuo Uematsu sov. Arnold Morrison

Tabi no Tochuu 
Spice and Wolf 

säv. Tomohiko Kira 
sov. Hanna Varis

Tsubasa Chronicle Medley säv. Yuki Kajiura 
sov. Hanna Varis

Ghibli Medley Tuulen laakson Nausicaä Henkien kätkemä Kikin lähettipalvelu Laputa – Linna taivaalla Prinsessa Mononoke 
Säv. Joe Hisaishi 

Sov. Toshio Mashima

TANK! 
Cowboy Bebop 

säv. Yoko Kanno 
sov. Satomi Kojima
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Roolipelaaminen on yhteistä tarinanker-
rontaa, jossa voit eläytyä erilaisiin tilanteisiin 
mielikuvituksen avulla ja itse päätät, mitä 
sankarisi tekee. Tältä sivulta löydät otoksen 
Traconin roolipelitarjonnasta. Kaikki täs-
sä mainitut pelit ovat aloittelijaystävällisiä 
– niihin voit osallistua vailla minkäänlaista 
aiempaa kokemusta roolipelaamisesta. Tra-
conin pöytäroolipelit ovat erinomainen ti-
laisuus kokeilla roolipelaamista!

Kaikki pöytäroolipelit pidetään Opus-tilois-
sa 2. kerroksessa. Lisää pelejä ja ilmoittau-
tumislistat löydät tilan ulkopuolelta ilmoi-
tustauluilta. Listassa kerrotaan tarkempi 
kuvaus roolipelistä, kellonaika, pelinjohtaja 
ja pöydän numero. Peleihin tulee ilmoit-
tautua viimeistään puoli tuntia ennen pelin 
alkua. 

Tule kokeilemaan roolipelaamista!  Toisen 
kerroksen Opus-tilojen edustalta käytäväl-
tä löytyy esittelypiste, jossa pääset helposti 
kokeilemaan erilaisia roolipelejä kokenei-
den pelinjohtajien johdolla. Siellä on myös 
mahdollisuus tutustua uusimpiin kotimai-
siin roolipeleihin. Seikkailut odottavat!

Pathfinder Society
Useita pelinjohtajia –  
Lauantai klo 11–15, 15–19, 17–21, 19–23 ja 
21–24; sunnuntai klo 12–16

Pathfinder Society tarjoaa kevyitä, 
hauskoja fantasiaroolipelejä, jotka eivät 
vaadi sitoutumista pitkään kampanjaan. 
Kuhunkin seikkailuun otetaan 4–6 pelaajaa, 
ja pelaamiseen menee noin neljä tuntia. 
Kampanjaa pelaavat tuhannet pelaajat 
ympäri maailman. Myös valmishahmolla 
pääsee mukaan.

Oberonin kylässä
Tero Tikkanen – Lauantai klo 15–18

Changeling the Lostissa hahmoista 
on keijumagian vaikutuksesta tullut 
vaihdokkaita, olentoja jotka joutuvat 
elämään piilossa sekä ihmiskunnalta että 
keijuisänniltä. Teidät palkataan noutamaan 
arvokas aarre keijuolentojen kansoittamasta 
kylästä, mutta kaikki ei ole sitä miltä 
näyttää…

A Penny For My Thoughts –  
Retkikunnan kohtalo
Olli Purma – Lauantai klo 15–18

Olit osa retkikuntaa, joka lähti kuukausia 
sitten tutkimaan onko lähiympäristö 
elinkelpoista. Et muista kuka olet, mitä 
matkalla tapahtui ja miten päädyit takaisin 
siirtokuntaan. Siirtokunnan psykiatrin 
johdolla olet valmis avaamaan muistojasi 
retkeltä…

Viimeinen aamunkoitto
Tuomo Nyrhilä – Lauantai klo 17–21

Mitä tapahtuu, kun valtion agentit kohtaavat 
vaarallisia voimia palvovan kultin?

Paranormaaleja ilmiöitä valvova OIS 
on saanut tietoonsa, että harmittomaksi 
luullun liikkeen taustalla on laittomien ja 
tuntemattomien voimien kanssa toimiva 
kultti. Virasto lähettää agenttiparin ja heitä 
suojaavan sotilasryhmän tarkastamaan 
asian…

Hyperajolla hiiteen!
Mika Metsätähti – Lauantai klo 19–23

D&D-henkistä perusfantasiaseikkailua 
…AVARUUDESSA! Puolusta ihmisten 
aurinkoruhtinaskuntia, tutki käymättömiä 

korpimaita ja smitee liekinheittimellä. 
Xenobiologit, avaruusjääkärit ja 
kummalliset alienit tervetulleita.

Sormus – 7. ja 8. retkikunta
Samuli Suominen –  
Lauantai klo 19–23 ja sunnuntai klo 12–16

Kirkasveden prinsessa on sairas, ja urheita 
sieluja kaivataan matkaamaan maan 
syövereihin etsimään parannuskeinoa. 
Kuusi retkikuntaa on jo epäonnistunut, 
mutta ehkä teillä on mahdollisuus onnistua 
ja turvata Kirkasveden tulevaisuus?

Koulualus Minerva
Johannes Kellomäki – Sunnuntai klo 12–16

Maan avaruustutkimusakatemian koulu-
laiva Minerva matkaa rohkeasti sinne, 
minne yksikään ihminen ei ole matkannut. 
Linnunrataa tutkivan laivan miehistönä 
ovat avaruusakatemian lukion opiskelijat, 
joille tämä on ensimmäinen tutkimusmatka. 
Tuntemattomat maailmat ja seikkailu 
odottavat!

Tähtiretki
Sampsa Rydman – Tarkista aika roolipeli-infosta!

Avaruus, tuo käymättömistä korpimaista 
vihoviimeinen. Tässä kerrotaan tähtilaiva 
Atlantiksen retkistä: sen viisivuotisesta 
tehtävästä tutkia outoja maailmoja, etsiä 
uusia eliömuotoja ja kulttuureja, rohkeasti 
mennä sinne, minne ihminen ei ole ennen 
mennyt.

Star Trek – The Original Seriesin maailmaan 
sijoittuva genreuskollinen roolipeli.

Vainovuori – Hiisiherrain hovit
Tuukka Mattila – Tarkista aika roolipeli-infosta!

Jo yli vuosisata on vierähtänyt Vainovuoren 
Lohikäärmeruhtinaan kaatumisesta, mutta 
hänen palvelijoidensa jälkeläiset elävät 
edelleen mustien linnoitusten raunioilla 
niukoista resursseista kilpaillen. Nouseeko 
joku päällliköistä muiden yläpuolelle vai 
jatkuvatko kaaos ja hajaannus? Sosiaalista 
diplomatiaroolipelaamista.

live-roolipelit eli larpit

Perinnönjako, vuosi kuolemasta
Tero Tikkanen   – Sunnuntai klo 00–04

Vuosi sitten ulottuvuuksienvälinen 
kapakka Spector’s sai uuden omistajan. 
Mutta mitä silloin tapahtui? Jotkut 
puhuvat neuvotteluista, joissa omistaja 
sai vahvistuksen oikeuksilleen, toiset 
puhuvat salamurhien täyttämästä illasta. 
Muut puhuvat siitä, miten jo saman illan 
aikana kapakka yritettiin kaapata uudelta 
omistajalta? Mikä näistä tarinoista pitää 
paikkansa vai pitääkö mikään? Ja mitä on 
tapahtunut ensimmäisen vuoden aikana?

Turvallista matkaa
Elisa Halttu ja Anna-Maija Räihä –  
Sunnuntai klo 00–04

Ollaanko jo perillä? Noi naapurikoulun 
ääliöt ois kyllä saanu hankkii oman kyydin... 
Me niin voitetaan noi luuserit! Hyvä 
meidän joukkue! Luvassa teinidraamaa 
ja pimeänpelkoa, kun kahden kilpailevan 
koulun urheilujoukkueet matkustavat yhtä 
matkaa ja yhteisellä minibussilla samoihin 
kisoihin. Mikä voisi mennä pieleen?
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Pokémon Collectors -miitti
Opus 1 lauantai klo 11:00–12:45 –  
Marika  Mäkinen

Pokémon-keräilijöiden kokoontuminen 
johon kaikki Pokémoneista pitävät ovat 
tervetulleita tapaamaan muita harrastajia. 
Ei väliä pelaatko DS:llä, korteilla, katsot 
animea tai tykkäät Pokémoneista muuten 
vain, olet tervetullut joukkoon!

Doctor Who Finland -miitti
Opus 1 lauantai klo 14:00–15:45 –  
Laura Paananen 

Oletko whovian? Tervetuloa Doctor 
Whon suomalaisten fanejen tapaamiseen, 
olit sitten ihminen, ajan herra, kotoisin 
ulkomailta, neitokainen, herrasmies, jotain 
siltä väliltä tai ihan mitä vain. Meidän 
sydämemme ovat sisältä isompia!

Turrimiitti
Opus 1 lauantai klo 16:00–16:45 –  
Kusti ”Hohtis” Sinkkonen

Miitti anthropomorfisista eläimistä, eli 
furryista kiinnostuneille. Tervetuloa 
tutustumaan uusiin pörröisiin ystäviin!

Brony-miitti
Opus 1 lauantai klo 18:00–19:45 –  
Saana Korhonen

Värikkäitten ponien fanittajat kokoontuvat 
jälleen! My Little Pony: Friendship is Magic 
-sarjan fanit ovat tervetulleita tapaamaan 
muita saman innostuksen jakavia. 
Ohjelmassa yhteistä tekemistä, jaksojen 
katselua sekä mahtavaa seuraa!

Naruto-miitti
Opus 1 lauantai klo 20:00–20:45 – Misa  

Tervetuloa kaiken karvaiset narutardit 
Naruto-miittiin Traconissa! Miitti alkaa jo 
kello 19 miittihuoneen vierestä. Ohjelmassa 
on erilaisia tutustumisleikkejä, pelejä, 
hengaamista, kuvailua ja tutustumista 
toisiin Naruto-faneihin! Päätämme 
miitin huoneessa perus NARUTARDIEN 
TYYLILLÄ!

Lafi-gaala
Opus 1 sunnuntai klo 10:00–11:45 –  
Jrock-fanifoorumi Lost and found  

Jrock-fanifoorumi Lost and found 
kokoontuu palkitsemaan vuoden aikana 
ansioituneita jäseniään. Ohjelmassa myös 
tutustumista, miittailua ja perinteinen 
jrock-kirpputori.

Tales of -miitti
Opus 1 sunnuntai klo 12:00–14:45 –  
Essi Pekkonen

Tales of -JRPG-pelisarjan ja sen 
lieveilmiöiden faneille tarkoitettu 
tapaaminen. Ohjelmassa on hengaamisen ja 
pelaamisen lisäksi tietovisa, joka sopii niin 
kasuaalifaneille kuin kaikkitietävillekin. 
Palkintoina Japanista asti tuotuja Tales 
of -fanituotteita. Paikalla on kahden 
toistaitoisen visailujuontajan lisäksi 
pelattavana Tales of Xillia (eng) ja Tales of 
Vesperia (jap, PS3-versio).

Animehuone
Opus 2 (2. kerros) 
Lauantai klo 16:00 – sunnuntai klo 16:45  

Tule katsomaan animea Crunchyrollin 
valikoimasta. Ohjelmalista netissä ja 
huoneen ovella.

Animekaraoke
Aaria (2. kerros) 
Lauantai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45

Tule laulamaan anime-, jpop- ja kpop- 
biisejä yksin tai yhdessä kaverien kanssa, 
ohjelmana toimii Ultrastar Deluxe.

Beyblade-piste
Yhdistyspöytäalue (2. kerros)

Tule pelaamaan Beyblade-hyrrillä.  Pys-
tytkö voittamaan Nemesiksen omalla 
areenallaan?! Beyblade-hyrrät pohjautuvat 
samannimiseen animeen ja mangaan. 
Pisteeltä löydät erilaisia areenoita ja 
hyrriä, joilla voit taistella ystävien ja uusien 
tuttavuuksien kanssa. Voit myös tulla 
keskustelemaan hyrristä ja sarjasta. Pisteellä 
pidetään myös huikea turnaus, joten ota 
omat hyrrät ja tarvikkeet mukaan!

Bofferointi, ohjattua joukkotaistelua ja 
jousiammuntaa aloittelijoille
Ulkona (teltta) 
Lauantai klo 12:00 – sunnuntai klo 16:45

Bofferointi, laji joka sopii kaikenkokoisille 
ja -kuntoisille ihmisille. Tule kokeilemaan 
konkareiden opastuksella, kuinka joukkue-
ja yksilötaidot voivat ratkaista sotakentällä. 
Laina-aseita on tarjolla järjestäjien 
puolesta, mutta myös omien tuominen 
on mahdollista, kunhan tarkastutat ne 
järjestäjillä ensin. Laina-aseita löytyy aina 
lyhyen kantaman yhdenkädenmiekoista 

keihäisiin. Täällä pääsee myös kokeilemaan 
millaista on ampua bofferinuolia, ehkä jopa 
elävään kohteeseen. Mukaan tarvitset vain 
hyvän mielen ja rehdin urheiluhengen! 
Ohjelmassa säävaraus, sateella ei bofferoida!

Hengaushuone
Basso (0. kerros, Sorsapuistosali) 
Lauantai klo 14:00 – sunnuntai klo 16:45

Tule viettämään aikaa kavereiden kanssa, 
istumaan alas tai kokeilemaan konsolipelejä 
conin omassa olohuoneessa.

Lautapelihuone
Sonaatti 2 (0. kerros) 
Lauantai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45

Tule kokeilemaan erilaisia lautapelejä, 
paikalla myös mahjongia ja go:ta.

Pokémon-korttipelin esittelypiste
Yhdistyspöytäalue (2. kerros)

Muistatko vielä Pokémon-korttipelin? Se 
ei vieläkään ole kuollut Suomessa kaikkien 
näiden yli 13 vuoden aikana! Meillä pääset 
testaamaan nykyisillä harjoituspakoilla itse 
peliä joko meitä vastaan tai myös kaverisi 
kanssa. Voimme kertoa lajista myöskin 
pientä taustatietoa, mm. turnauksista, 
liigoista, pelin säännöistä, yms. mitä mieleen 
vain juolahtaa. Keräilijöille löytyy tietenkin 
oma pöytä, josta löytyy niin nykyaikaisia 
kortteja kuin vanhempiakin ilmaiseksi, 
esim. keräilyyn tai miksei tuliaisiksi?

Tanssipelipiste
Fuuga (2. kerros) 
Lauantai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45

Tanssipelipisteellä tarjolla monenlaisia 
erilaisia tanssi- ja rytmipelejä, tule 
kokeilemaan!
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Avajaiset
Iso Sali klo 10:30–11:00

Tervetuloa Traconiin! Avajaisissa kuulet 
kiinnostavimmat tärpit ja jännimmät 
jutut sekä saat ohjeet tämänvuotiseen 
seikkailuun. Esiintymässä tamperelainen 
TanPARA!

lauantai 11:00

Lastenroolipelin suunnittelu
Sopraano klo 11:00–11:45 – Miska Fredman

Roolipelien suunnitttelutyö on usein 
kovan työn takana. Pelin suunnittelu 
lapsille tuo mukanaan omat haasteensa. 
Ironspinen Miska Fredman kertoo 
havainnoistaan roolipelin suunnittelusta 
lapsille lasten kanssa. Aihetta käsitellään 
tapaustutkimuksen kautta, jonka kohteena 
on Ironspinen lasten seikkailuroolipeli 
Astraterra. Suunnattu erityisesti lasten 
vanhemmille, lasten peleistä kiinnostuneille, 
pelisuunnittelusta kiinnostuneille ja 
roolipelaajille. 

Efekti- ja tehostemaskeerausluento
Rondo klo 11:00–11:45 – Ari Savonen

Ari Savonen kertoo efekti- ja tehoste-
maskeerauksesta. Kuinka esimerkiksi teet 
askerrellen halpoja ja näyttäviä 
maskeerauksia, niin naamiaisiin kuin myös 
elokuvaprojekteihin.

Insinöörejä ja innovaatioita –  
Scifi-animen ihmeelliset härvelit
Studio klo 11:00–12:45 – Juho ”Syoran” Tuominen

Scifi-animella on pitkät perinteet erilaisten 
hullujen ja omalaatuisten ideoiden kehtona, 
mutta miten nämä teknologian ihmeet 

pärjäävät, kun niitä verrataan nykypäivän 
tieteen näkemyksiin? Entä kuinka lähellä 
ihmiskunta on tänä päivänä näiden joka 
nörtin päiväunien toteuttamista? Tule 
kuulemaan, kun myyttejä kaadetaan ja 
tulevaisuuden visioita ravistellaan. Saattaa 
sisältää spoilereita, hulluja tiedemiehiä ja 
villejä aasinsiltoja!

Sabotöörin käsikirja
Sonaatti 1 klo 11:00–12:45 – Janne Kemppi

Miten maanalaisen sodankäynnin 
ammattilaisia koulutetaan, varustetaan 
ja lähetetään matkaan länsimaisessa 
toimintaympäristössä. Tässä luennossa 
sytytetään Eurooppa tuleen.

Vauhtihirmusta glitch-kuninkaaksi – 
Sonicin nousu ja tuho
Basso klo 11:00–11:45 –  
Ruija Kariniemi, Sauli Pihl

Sonic-siili on yksi tunnetuimmista ja 
klassisimmista videopelisankareista, joka 
aloitti uransa menestyksekkäästi. Tie on 
ollut pitkä, mutta valitettavasti lähivuodet 
on kiidetty alamäkeen. Mitä oikein on 
tapahtunut? Luennolla käymme läpi Sonic-
pelien kehityskaarta ja tarkastelemme 
erilaisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 
pelien laatuun.

Tracon tanssii!
Ulkona (teltta) klo 11:00–11:45 – Stella Terentjeff

Kaikki mukaan tanssimaan! Tunnin 
ajan Traconissa raikaa j-pop-melodiat 
(tarjolla mm. Vocaloideja, Kyary Pamyu 
Pamyua, idoleita sekä anime-tunnareita). 
Jokaiseen biisiin on oma yksinkertainen 
koreografiansa, johon kuka tahansa pystyy 
lähtemään mukaan tanssimaan. Etukäteen 
ei siis tarvitse osata yhtikäs mitään. Mukaan 

voit tulla ihan milloin vaan ja pois voit 
lähteä milloin haluat. Myös katsojat ovat 
paikalle enemmän kuin tervetulleita!

lauantai 12:00

OxiGen – Asian Pop Live
Pieni Sali klo 12:00–12:45 –  
Johanna Laurikainen, Sara Laurikainen, Siru 
Rissanen, Saana Salmela, Armi Utriainen

OxiGen on viisihenkinen tyttöryhmä, joka 
tanssii ja laulaa tyylilajiltaan aasialaista 
poppia. Ohjelmaan kuuluu korealaista 
musiikkia ja tanssia yhtyeiltä kuten Big 
Bang, B2ST ja U-Kiss. Tämän lisäksi on 
myös opening-kappaleita animeista kuten 
One Piece ja Soul Eater. Esityksessä mukana 
’Dance’ ja ’Pakko Tanssia’ ohjelmista tuttu 
Rasmus ’Ruttu’ Leppänen.

Taikuuskoulutus
Sopraano klo 12:00–12:45 – Elli Oravainen

Miten kaikenmaailman taikojat, taikurit, 
velhoilijat ja noiturit hankkivat oppinsa 
ja mitä ne sisältävät? Mihin niitä on 
tarkoitus käyttää? Kuka niitä voi ja saa 
käyttää? Mistä lähtien salaiset (tai hyvinkin 
julkiset) sisäoppilaitokset alkoivat yleistyä 
fantasiassa ja mitä sitä ennen oli? Silmäys 
magiikkakoulutuksen kirjallisuushistoriaan.

TanPARAn parapara-oppitunti
Rondo klo 12:00–13:45 – Iina  Kettunen

Parapara on jo Suomeenkin levinnyt 
japanilainen klubitanssi, joka perustuu 
vauhdikkaaseen käsien liikkeeseen. 
Tule TanPARAn mukaan opettelemaan 
paraparaa!

Naruto-sarjan unelmien  
poikamiehet
Basso klo 12:00–12:45 –  
Tiitu ”NaruDossu” Vihakara

Kautta aikojen ovat fanit miettineet, 
millaistahan olisi olla Naruto-sarjan 
hottismiesten puoliso. Nyt lyödään faktat 
pöytään ja katsotaan olisiko se Naruton 
hotein mies sittenkään se paras vaihtoehto. 
Tule seuraamaan, kuka Naruto-hahmoista 
olisi unelmien poikaystäväainesta… 
Huumoripitoinen puheohjelma, jonka 
suositusikäraja on 15v. Spoilervaroitus! 
Puhutaan melko uusista jaksoista. 
Anime Shippuudenin jaksoon 141 asti. 
Mangaspoilereita ei tule.

Bofferityöpaja
Opus 2 klo 12:00–15:45 –  
Pirkanmaan Boffaajat ry, Jukka Pekka Venttola

Nyt on bofferimiekan rakentaminen 
helpompaa kuin koskaan! Tule rakentamaan 
oma patukkasi yksin tai kaverin kanssa. 
Paikalla on kokeneita bofferinrakentajia, 
jotka opastavat kädestä pitäen miekan 
rakentamisen alusta loppuun saakka. 
Ennakkoilmoittautuminen suotavaa, mutta 
ei pakollista.

lauantai 13:00

Stand up! – Cardfight!! Vanguardin 
rikottu mekaniikka
Sopraano klo 13:00–13:45 –  
Niko ”Don Fata” Grönlund, Aarni ”Crystal 
Knight” Rantamäki, Ellen ”MWD” Ridderstad, 
Joonatan ”Jite” Tuomisto

Mitä tapahtui pelille, jota kehuttiin 
hyvästä tasapainosta omassa lajissaan? 
Paneeli käsittelee Cardfight!! Vanguard 
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-korttipeliä, sen kantavia elementtejä ja 
niiden murtumista yhä voimakkaampien 
yksittäiskorttien paineen alla. Pelin lyhyen 
alustuksen jälkeen kuullaan niin panelistien 
mielipiteitä kuin tiukkaa faktaakin mm. 
eri pakkojen voimasuhteiden leviämisestä 
käsiin, uusien mekaniikoiden vaikutuksesta 
peliin ja spekulointia Vanguardin 
tulevaisuudesta.

Suurin Pätijä
Studio klo 13:00–13:45 –  
Riku ”Jakoavain” Mikkonen

Suurin Pätijä palaa taas! Suurimmassa 
pätijässä kolmen (3) hengen joukkueet 
mittaavat animetietämystään kinkkisten 
kysymysten parissa. Tiedolla pääsee 
pitkälle, mutta improaminen, nippelitieto 
ja ylimalkainen burgerointi on osa peliä! 
Pystyykö Team Desucon voittamaan jälleen 
kerran vai onko uuden Pätijäsukupolven 
aika? Ohjelmaan on ilmoittauduttu 
etukäteen.

Tuhat ja yksi asetta
Sonaatti 1 klo 13:00–13:45 –  
Sora ”LEd” Hietala, Sara ”Sugi” Hietala

On pitkää ja lyhyttä, paksua ja kapeaa, 
painavaa ja kevyttä. Aseita on tosiaan 
monenmoista. Tervetuloa tutustumaan 
aseiden ihmeellisen väkivaltaiseen 
maailmaan sekä tapaamaan niiden käyttäjiä.

Metal Gear, eli Hideo Kojima ja 
trollaamisen jalo taito
Basso klo 13:00–13:45 –  
Mikko ”Stampede” Pesola

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain on 
jo pian täällä! Mitä on odotettavissa kaikkien 
pelaajien rakastamalta suunnittelijalta, 
Hideo Kojimalta, kun MGS-sarja siirtyy 
seuraavan sukupolven konsoleille? Tähän 
ja pariin muuhun kysymykseen etsimme 
vastauksia mm. MGSV:n trailereiden, 
sekä menneiden Metal Gear -pelien 
kautta! Kaikki Metal Gear -veteraanit ovat 
tervetulleita muistelemaan ja spekuloimaan! 
Varoitus: Luento sisältää spoilereita.

Mensan älykkyystesti
Opus 1 klo 13:00–13:45 – Mensa ry

Mensan virallinen älykkyystesti, Traconin 
kunniaksi alennettuun hintaan 30¤ per 
henkilö! Mukaan tarvitset kuvallisen 
henkilöllisyystodistuksen ja testimaksun 
käteisenä. Alaikäraja 16 vuotta. Testin arvioi 
ja pisteyttää psykologi.

lauantai 14:00

Kingdom Hearts -pianokonsertti
Pieni Sali klo 14:00–14:45 – Joel Alanko

Kingdom Hearts -pelisarja on kuuluisa 
loistavasta musiikistaan ja juonestaan. 
Tässä konsertissa pianolle sovitettujen KH-
kappaleiden ja elokuvallisten videoiden kera 
hypätään KH:n mukaansa tempaisevaan 
tunnelmaan. Tule, näe ja kuule tämä 
ainutlaatuinen kokemus!

Kingdom Hearts music played on the piano! 
Recommended for international guests.

Kuka pelkää jumalaa?
Sopraano klo 14:00–14:45 –  
Nestori Lehtonen, Hanna Rautakumpu

Haluatko tietää keitä ovat tosi Jumalan 
pojat? Miksi he elivät satoja vuosia? Ketkä 
elävät vieläkin? Entä miksi kiinalaisissa 
kirjotusmerkeissä paratiisi on lännessä 
ja Nooa arkissa? Ketkä olivatkaan siinä 
samassa veneessä? Ja oliko Nimrod, tuo 
suuri metsämies, sittenkin mr Odin? 
Nyt käydään läpi Raamatun kuvakieltä, 
opetuksia, kertomuksia, ja vanhojen 
maailmaa asenteella. Jos HERRA suo, 
esitelmän aikana mahdollisuus nähdä 
enkeleitä ja pyhä henki. Ohjelma soveltuu 
myös jumalattomille!

Cosplay in the Nordic Countries
Sonaatti 1 klo 14:00–14:45 –  
Iris ”adreena” Rönkkö

Finland took part in the Nordic Cosplay 
Championships for the first time this year. 
How did it go? What was it like? What is 
cosplay like in our neighboring countries? 
And just what is the NCC? Talking about 
their experiences are the Finnish NCC 

team of 2013, along with Shinji Wallin and 
Risa Itsuki, who represented Denmark in 
the NCC, placing 1st and 2nd.

Löydä sisäinen muskelimiehesi tai kaunis 
kuningattaresi – neuvoja ja vinkkejä 
uskottavaan ja toimivaan crossplayhin
Studio klo 14:00–15:45 –  
Emilia ”Bardiel” Vuorentausta

Oletko miettinyt joskus kisaamisesta 
crossplayhahmolla tai koetko ehkä ettet 
aivan pääse hahmoosi kehonrakenteesi 
tai persoonasi puolesta? Oletko miettinyt 
miten saisit itsestäsi miehekkäämmän/
naisellisemman hahmoasi varten tai ihan 
muuten vaan? Tule jakamaan ajatuksesi ja 
huolesi ja kuulemaan sekä yleispäteviä että 
juuri sinulle kohdistettuja neuvoja.

lauantai 15:00

Puhallinorkesterin konsertti
Iso Sali klo 15:00–15:45 –  
Okko Kivikataja, Akateeminen puhallinorkesteri

Anime- ja videopelimusiikin hienoimmat 
helmet heräävät henkiin Akateemisen 
puhallinorkesterin konsertissa! Konsertti 
on jännittävä sekoitus uutta ja vanhaa, 
viime vuosien helmiä ja kuolemattomia 
klassikoita. Johtaa Okko Kivikataja. 
Lisätietoja konsertista löydät sivulta 16.

A symphonic wind ensemble plays anime and video 
game tunes. Recommended for international 
guests!
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Cosplaydeitti
Pieni Sali klo 15:00–16:45 –  
Sora ”LEd” Hietala, Janina ”Sipe” Lindeberg, 
Tiitu ”NaruDossu” Vihakara

Cosplaydeitti on humoristinen Napa-
kymppi-tyylinen show-ohjelma, jossa anime- 
hahmot löytävät Kohtalon Valittunsa! 
Cosplaydeitissä on neljä erilaista kier-
rosta: hetero-, shoujo ai-, shounen ai- ja 
sekakierros. Jokaisella kierroksella on  
neljä osallistujaa, joista yksi esittää kysy-
myksiä ja loput kolme vastaavat. Kysyjä 
ja vastaajat erotetaan sermillä, jotta ulko-
näkö ei vaikuta kumppanin valintaan. 
Vastauksien perusteella kysyjä valitsee 
itselleen kumppanin ja yhdessä he saavat 
palkintomatkan!

Ismejä ja henkiolentoja –  
uskonnot ja tarut roolipeleissä
Sopraano klo 15:00–16:45 – Samuli Suominen

Monien roolipelien taustamaailmoissa 
yliluonnolliset ilmiöt ovat tosiasioita, 
mutta entäs niihin liittyvät uskomukset? 
Voiko uskontoja olla moisissa maailmoissa 
sellaisina kuin me ne ymmärrämme? 
Voittaako villi keksitty tarina tylsän todel-
lisuuden myös Keski-Maassa? Entä mil-
laisia asenteita ihmisillä yleensä voi olla 
yliluonnollisiin olentoihin? Jos Zeus asuu  
takapihallasi, kiinnostaako ketään? Luen-
nossa sivutaan myös sitä, miten pelaajien ja 
pelintekijöiden käsitykset uskonnosta voivat 
vaikuttaa siihen, miten yliluonnollinen ja 
uskonnot nähdään pelin sisällä.

Animestudiot värikuvin: Shaft
Sonaatti 1 klo 15:00–16:45 –  
Valtteri ”Tounis” Strömsholm

Traconissa jo kolmatta vuotta jatkuvat 
studioluennot jatkuvat tänä vuonna 

studio Shaftin merkeissä. Shaftista on 
viimeisen kymmenen vuoden aikana 
tullut täysin oma ilmiönsä Japanin 
animaatiokentällä. Mitä löytyy studion 
brändiksi muodostuneen omintakeisen 
happoilun ja animaatiomokien takaa? 
Onko mahtailevalla taidehötöllä syvempää 
merkitystä? Minkälainen vaikutus Shaftilla 
on ollut koko teollisuuteen? Luennolla 
selviää kaikki, mitä Shaftista tarvitsee tietää.

lauantai 16:00

Japanilaisia Budo-lajeja
Studio klo 16:00–16:45 –  
Leppävaaran Budoseura, Matti Anttila

Edo-ajan Japanissa taistelutaitojen 
harjoittaminen oli arkipäivää ja niiden 
harjoittaminen on säilynyt nykypäivään 
saakka. Tule seuraamaan kun Leppävaaran 
Budoseura esittelee japanilaisia budolajeja, 
Iaidoa, Kendoa ja Jodoa.

lauantai 17:00

Muodikkaasti menneisyyteen
Pieni Sali klo 17:00–17:45 –  
Hämeen Keskiaikaseura, Atro Kajaste, Hanna  
Kivelä, Jarno Manninen

Tervetuloa opastetulle aikamatkalle 
vuosisatojen halki! Hämeen keskiaikaseura 
esittelee menneiden aikojen vaatemuotia, 
tansseja ja musiikkia aina 900-luvulta 
1600-luvulle saakka. Uuteen maailmaan 
tutustuessa on hyvä pitää mielessä myös 
mennyt historia...

Cosplaykilpailu
Iso Sali klo 17:00–19:45

World Cosplay Summit -karsinta, 
pukukilpailu ja Missimittari-originaali-
pukunäytös. Lue lisää cosplaysivulta.

Cosplay competition. Recommended for 
international guests! WCS preliminaries in 
English.

Pelinjohtamisen ABC – kuinka suunnitella 
ja johtaa roolipelikampanja
Sopraano klo 17:00–17:45 – Joonas Katko

Oletko kiinnostunut pöytäroolipelin 
johtamisesta, mutta et tiedä miten aloittaisit? 
Onko sinulla kasa ideoita, mutta ei yhtään 
kokemusta pelinjohtamisesta? Oletko 
lukenut internetistä fiilistelyä eeppisestä 
rytinästä ja haluat itse samaa? Jos muut 
pystyvät tähän mikset sinä pystyisi? Tule 
kuuntelemaan vinkkejä roolipelikampanjan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
johtamiseen.

Fanitukseni on laitonta
Sonaatti 1 klo 17:00–17:45 –  
Joonas ”JoonasD6” Mäkinen

Fanituksen monet muodot cosplaysta 
fanitaiteeseen ja amv:istä fanisivustoihin 
ovat teosten ystäville ilmiselvä osa viihdettä. 
Monimutkaisten tekijänoikeuslakien 
näkökulmasta tilanne on kuitenkin 
vaikeampi. Kuinka paljon saa fanittaa 
astumatta veteen piirretyn viivan yli ja 
pitäisikö asiasta huolestua?

Season of the Villain -esitys
Opus 1 klo 17:00–17:45 –  
Studio Korppikela, Johanna Salminen

Season of the Villain on supersankarisatiiri, 
joka tarkastelee genreä parodian sekä 
yhteiskuntakritiikin sävyin, tällä kertaa 
superrikollisten itsensä näkökulmasta. 
Tarina kertoo maailmasta, jossa 
supersankarit ovat uhanalaistuneet lähes 
olemattomiin ja kanta on kutistunut yhteen 
ainoaan venäläiseen supersankariin. Sarjan 
kohdevalo on suunnattu kuitenkin viiteen 
kansainvälisesti etsittyyn superrikolliseen, 
kahteen kätyriin sekä heidän rikolliseen 
ammattikuntaansa, joka on kokenut 
yllättävän laskusuhdanteen sankarien 
kadottua. Kipinän vanhoista hyvistä ajoista 
tarjoaa kuitenkin Interpolin pitkäaikaisen 
etsityimmän rikollisen yllättävä pidätys, 
jonka johdosta vapautunut maailman 
etsityimmän rikollisen titteli saa 
superrikolliset havahtumaan takaisin 
töihin.

lauantai 18:00

Ross Watson interview
Pieni Sali klo 18:00–18:45 – Ross Watson

Ross Watson shares his insight in game 
design, his history, and other relevant 
subjects. Got any questions for the man? Fill 
in a question flier at the info desk and get a 
chance to get your question answered.

Viime hetken ohjelmaa
Sonaatti 1 klo 18:00–18:45

Tarkista Info-TV:stä!

2928



lauantai 19:00

Tissejä ja nerokkaita juonenkäänteitä – 
Akahori Satorun teokset
Pieni Sali klo 19:00–19:45 –  
Cilla Lohi, Myy Lohi, Nita Lohi

Kukaan ei osaa yhdistää totaalista perseilyä 
ja eeppistä tarinaa yhtä lumoavaksi 
kokonaisuudeksi kuin Akahori ”Poririn” 
Satoru. Hänen kynästään ovat lähtöisin 
muun muassa Sorcerer Hunters, Saber 
Marionette ja Kashimashi. Millainen mies 
hittisarjojen taakse oikein kätkeytyy ja 
millaisista aineksista hänen luomuksensa 
koostuvat? Luvassa paljastuksia ja paljasta 
pintaa!

RPG-show
Sopraano klo 19:00–19:45 – Jukka ”NiTessine” 
Särkijärvi, Pekka ”Sandi” Wallendahl

Hyvät katsojat. Urheilu on vakava asia 
ja RPG-Show haluaa toivottaa teidät 
tervetulleiksi seuraamaan Luolamestauksen 
viimeisintä spektaakkelia. Luvassa on 
jälleen kutkuttavan jännittävää draamaa 
Big Boyz of Quinzyn pelaajien ottaessa 
mittaa pahamaineisesta luolamestarista 
Nite Tee-Pee-Koo Tessisestä!

Sengoku Basara vs. historia
Sonaatti 1 klo 19:00–20:45 –  
Raakel Hokkanen, Päivi Niinikangas

Luennolla käsitellään Sengoku Basara 
-sarjan hahmoja ja tapahtumia historiallisten 
faktojen valossa. Luento soveltuu Sengoku 
Basaran fanien lisäksi myös sarjan uusille 
tuttaville sekä yleisemmin Japanin 
historiasta kiinnostuneille.

lauantai 20:00

EVIL – How evil are your villains?
Sopraano klo 20:00–20:45 –  
Atso Aalto, Hermanni ”Vuoripeikko” Ketonen

’I had a long and elegant plan to kill all 
of you in a slow and ironic manner. It was 
going to be exquisite, each of you dying in 
your own special way, but then I thought 
to myself: To hell with it, I’m just going to 
shoot you in the head.’ Antagonistit ovat 
tarinoiden kantavia voimia ja tuovat sen 
tarvittavan vastapainon sankarien voittoihin 
ja motivaatioihin. Miten pahuus sitten 
muotoutuu ja kuinka paljon jauhoja siihen 
saa laittaa? Tutkimme pahuuden erilaisia 
puolia, sukellamme hyvän antagonistin 
luomiseen ja syvennymme pahuuteen. 
Luvassa huumoria, pahuutta ja ajoittaisia 
sankareita pilaamassa juhlia.

lauantai 21:00

Miehekkäiden miesten joutsenlaulu –  
mitä tapahtui GARille?
Sonaatti 1 klo 21:00–22:45 –  
Matias ”Madu” Tukiainen

Moen vastapari, kaikkea miehekästä 
implikoiva termi ”GAR” oli kaikkien huulilla 
vielä muutama vuosi sitten. Hetkeen sitä 
ei kuitenkaan ole kuullut heiteltävän ja 
toimintasarjojen päähenkilötkin ovat 
vaihtuneet vihaisista lihaskimpuista 
Yuki Kajin ääninäyttelemiin narukäsiin. 
Onko trendissä tapahtunut todellista 
muutosta viime vuosina vai päättyikö 
pullistelusarjojen aikakausi todellisuudessa 
jo kauan sitten, Dragon Ballin myötä?

Cosplaykisojen tuomarit –  
nuo lapsia syövät pedot
Sopraano klo 21:00–22:45 –  
Ina ”YumiKoyuki” Dolk, Aape ”Shufu” Heikkilä, 
Maiju ”majo” Härkönen, Aurora ”Rora” 
Raiskinen, Elina ”Rimppu” Rimpiläinen

Oletko koskaan pohtinut, miten 
cosplaykisoissa kisaajia ja pukuja 
arvioidaan? Miksi ihmeessä kisaaja X voitti? 
Paneelissa käydään läpi niin kotimaisten 
kisatuomarointia skenen alkuvaiheista 
nykypäivään ja avataan tuomarihuoneen 
salaisuuksia. Mitä tuomarit oikein tekevät, 
kuka kelpaa kisatuomariksi ja millä 
perusteella voittajat päätetään? Sääntöjä, 
onko niitä? Mikä painaa vaakakupissa ja 
mihin puvuissa kiinnitetään huomiota? 
Avaa kuvaannollinen bäkkärin ovi ja tule 
kuuntelemaan ja kyselemään, ja uskaltaudu 
tämän jälkeen myös kisoihin!

Susi joukossamme II
Opus 1 klo 21:00–23:45 –  
Vilma ”Marlyer” Virtanen

Jänislaumaa uhkaa taas vaara, kun sudet 
ovat palanneet. Joka yö, kun jänikset käyvät 
nukkumaan tai muille öisille askareilleen, 
sudet heräävät ja poimivat yhden heistä 
itselleen yöpalaksi. Päivisin jänikset yrittävät 
selvittää suden henkilöllisyyttä yhteistyön 
voimin, jotta lauma säilyisi, mutta mikäli he 
eivät onnistu, sudet poimivat jänikset yksi 
kerrallaan. Saavatko jänikset tällä kertaa 
selvitettyä suden henkilöllisyyden? Pystytkö 
erottamaan suden laumastasi, vai joudutko 
itse sudennahkaan? Pelejä on kolme, ja ne 
alkavat klo 21.00, 22.00 ja 23.00. Jokaiseen 
peliin mahtuu 14 ensimmäistä pelaajaa eikä 
ennakkoilmoittautumista ole, joten olethan 
ajoissa paikalla. Peli perustuu Rabbit Doubt 
-nimiseen mangaan.

lauantai 23:00

Turistiopas Lordraniin –  
Welcome to Dark Souls!
Sopraano klo 23:00–23:45 –  
Kari ”FreakyM” Rostin

Tervetuloa Lordranin kuvankauniiseen 
kuningaskuntaan! Matkaoppaananne toimii 
Kari ”FreakyM” Rostin, joka esittelee teille 
paikallisia tapoja, paikkoja, uskomuksia ja 
historiaa! Firelinkistä Lost Izalithiin ja aina 
Anor Londoon asti, käyn läpi viime vuosien 
yllätyshitin, Dark Soulsin maailmaa, tarinaa, 
tunnelmia ja pelin ympärille kehittynyttä 
fanikuntaa. Praise the Sun!

Eroguron kauneus
Sonaatti 1 klo 23:00–23:45 – Melina Cunelius

Groteskia rakkautta, halkaistuja tyttöjä ja 
eroottinen väkivalta. Puhetta erogurosta 
ja vähän gurosta. Japanissa eroguro ei 
ole aivan uusi ilmiö, mutta se on edelleen 
voimissaan. Mistä on erogurossa kyse ja 
kuka sitä lukee ja katsoo?

K–18
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sunnuntai 00:00

Keskiyön anime- ja pelimusavisa
Sonaatti 1 klo 00:00–00:45 –  
Kalle ”Pallerå” Hietaranta, Matti Pieniniemi

Tutkimusmatkan edetessä sunnuntaihin 
Tampere-talon kellarissa jytää viime 
vuonna todella toimivaksi todettu musavisa. 
Osallistu korkeintaan kahden kaverin 
kanssa tunnistamaan unohdetut kappaleet: 
”Kyl mun ny tää pitäis tiätää” ja ”tää on just 
SE kappale!”

sunnuntai 01:00

Playground
Sonaatti 1 klo 01:00–03:45 – Marika Kyllönen

Nukuttaako? Mutta nukkumaan 
et halua mennä? Tule leikkimään 
kohtalotovereitesi kanssa leikkikentälle! 
Täällä pääset tutustumaan uusiin ihmisiin 
ja karkoittamaan yön tuoman väsymyksen 
erillaisten seuraleikkejen voimalla. Ota 
kaveri kainaloon ja valmistaudu pahimpaan!

sunnuntai 10:00

Roolipeli uudessa maailmassa
Sopraano klo 10:00–11:45 – Tommi Brander

Tutkimusmatkailijat, selviytyjät, vai 
rakentajat? Esitelmässä puhutaan 
uuteen maailmaan sijoittuvan (pöytä)
roolipelin (tai kampanjan tai skenaarion) 
suunnittelusta ja toteutuksesta painottaen 
sellaisia mahdollisuuksia, jotka toimivat 
uudessa maailmassa paremmin kuin muissa 
fiktiivisissä ympäristöissä.

Digimon-animen evoluutio
Rondo klo 10:00–11:45 –  
Mikko ”Stampede” Pesola, Jonne Virkanen

Hei sinä! Siis juuri SINÄ! On hyvinkin 
todennäköistä, että juuri SINUN 
lapsuuteesi kuuluu se anime, mistä tässä 
ohjelmassa puhutaan! Tällä luennolla kaksi 
Digi-konkaria perehtyvät rakastamansa 
sarjan historiaan ja kehitykseen ja 
pyrkivät tarjoamaan juuri SINULLE 
mahdollisimman hauskan kiertoajelun 
digitaalisessa maailmassa. Varoitus: Luento 
saattaa sisältää spoilereita!

Cosplay – alottelijan opas
Studio klo 10:00–10:45 – Aino ”Yuurei” Alasmaa, 
Anna ”Kage” Alasmaa, Jenni ”Rika” Aro

Cosplayn harrastaminen kiinnostaisi, mutta 
tuntuu, etteivät taidot, raha tai uskallus 
riitä? Tämän luennon jälkeen mikään edellä 
mainituista ei ole hyväksyttävä tekosyy! 
Luennolla jaamme hyväksi havaittua 
tietotaitoa sekä kantapään kautta opittuja 
vinkkejä, joiden avulla toivomme sinunkin 
pääsevän alkuun harrastuksessa tai 
syventävän taitojasi. Pohdimme myös muun 
muassa itselle sopivan hahmon valintaa, 
kaavojen piirtämistä ja budjetointia. 
Luento on aloitteleville cosplayharrastajille 
suunnattu, mutta kokeneemmatkin ovat 
tervetulleita kuuntelemaan mietteitämme 
ja jakamaan omia kokemuksiaan.

Titaanit – Ihmiskunnan tuho ja toivo
Sonaatti 1 klo 10:00–11:45 –  
Riikka ”uriikki” Sohlman

Attack on Titan on Hajime Isayaman 
ensimmäinen pitkäaikaisempi sarja. 
Vuodesta 2009 lähtien julkaistu manga tuli 
tunnetuksi suuremmalle fanikunnalle vasta 
anime-julkaisun myötä. Sarjan suosiota 

on selitetty faneihin vetoavalla teemalla. 
Onko asia näin? Ohjelmassa teeman 
lisäksi käydään läpi juonta, hahmoja ja 
teorioita sarjan ympärillä. Ohjelma sisältää 
juonipaljastuksia.

sunnuntai 11:00

APH: Maailma sodassa
Pieni Sali klo 11:00–11:45 –  
Rintamasuunta, Karolina Pietilä

1900-luvulla käytiin ihmiskunnan historian 
suurimmat sodat, jotka ulottuivat kaikkialle. 
Tule seuraamaan elävää historiaa cosplay-
ryhmä Rintamasuunnan esittämänä Axis 
Powers Hetalia -sarjan hengessä!

Taas ne natsit!
Studio klo 11:00–11:45 – Heli Routi, Elina Routi

Natsit ovat rauhaa ja sotaa rakastava 
ihmisryhmä, jotka tarjoavat hyvät suihku-
mahdollisuudet mm. Ishvalilaisille sekä 
kestotilauksen Avotakalle ja Kotiliedelle. 
Miten Hiromu Arakawa on rinnaistanut 
natsit ja juutalaiset Fullmetal Alchemistin 
kaltaiseen maailmaan? Mitä FMA:ssa käytetyt 
(piilomainostetut) termit tarkoittavat? Mitä 
tapahtui Scarille, kun kosto on täytetty? 
Miksi Edwardia lyhyempiä miehiä ei kiusata 
heidän pituudestaan? Ja miksi Alex Louis 
Armstrong ansaitsee oman spesiaalijakson? 
Pientä sarjaan tutustumista suositellaan, 
mutta muuten tervetuloa kuuntelemaan!

sunnuntai 12:00

AMV-kilpailu
Pieni Sali klo 12:00–12:45

Traconin animemusiikkivideokilpailu.

Astraterra – Lasten seikkailuroolipeli
Sopraano klo 12:00–12:45 – Miska Fredman

Ironspinen uusin lapsille suunnattu 
seikkailuroolipeli sijoitttuu Astraterran 
uskomattomaan maailmaan, jossa 
höyryvelhot valjastavat eetterin voimat ja 
aurinkopurjelaivat seilaavat pirstoutuneen 
rengasmaailman saarekkeiden välillä. 
Kerran Astraterra oli massiivinen auringon 
ympärille rakennettu rengasmaailma, 
mutta tuhannen vuotta sitten maailma 
hajosi lukuisiksi aurinkoa kiertäviksi 
mantereiksi ja saariksi. Osa näistä jäi 
vakaalle radalle kiertämään aurinkoa ja osa 
lähti putoamaan kohti aurinkoa. Suurin 
osa aurinkoa kohti vajoavista saarista on 
hylätty aarteineen jo vuosisatoja sitten, ja 
nyt niille suoritetaan uskaliaita löytöretkiä 
alati ehtyvän eteriumin löytämisen toivossa. 
Eterium on harvinainen aine, jonka avulla 
voidaan käyttää muinaisteknologiaa ja 
tuottaa tehokkaasti höyryvoimaa, joka toimii 
Astraterran valtakuntien pääasiallisena 
voimanlähteenä. Vedä kakkulat silmille ja 
nappaa lemmikkisi kainaloon, niin matka 
Astraterran ääriin voi alkaa! Suunnattu 
roolipeleistä kiinnostuneille, lapsille, lasten 
vanhemmille ja peliharrastajille. Lue lisää: 
www.lastenroolipeli.com.

Go home Mary Sue – you suck!
Rondo klo 12:00–12:45 – Iina Karasti, Juho 
Sipola, Suvi Virolainen

Johdatus ficcaamisen olennaiseen osaan eli 
kirjoittamiseen. Mitä ficatessa kannattaa 
muistaa, millaiset jipot on todettu toimiviksi 
ja milloin ei kannata mennä siitä mistä aita 
on matalin. Opi tukahduttamaan Mary Sue 
sekä kuivaamaan yksinäiset kyyneleet.
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Cosplay around the World
Studio klo 12:00–12:45 – Calssara, Elffi

Have you ever wondered what the cosplay 
culture is like outside Finland? Take a short 
trip together with Calssara and Elffi around 
the world of cosplay. Come and hear which 
European convention is the biggest, what 
do people cosplay in Mexico, and what kind 
of photoshoots Japanese cosplayers do! 
Cosplay is very different in every country, 
and we can learn and exchange experiences 
of our wonderful hobby with all the people 
around the globe!

Jonnet ei muista: Laserdisc
Sonaatti 1 klo 12:00–13:45 –  
Minna Rikalainen, Satu Valli

Laserdisc-kuvalevyt, kuten niitä aikoinaan 
kutsuttiin, ovat tätä nykyä kuollut formaatti. 
Tosiasiassa kyseiset kaksitoistatuumaiset 
videokiekot eivät kuitenkaan ole kadonneet 
minnekään! Maailman ensimmäisiin 
kuuluva videolevyformaatti ei saanut 
suosiota lännessä, mutta Japanissa LD:lle 
julkaistiin paljonkin materiaalia 80- ja 
90-luvuilla. Luennolla käsitellään aihetta 
lähinnä animen näkökulmasta ja pohditaan 
onko Laserdisc-soittimen hankkiminen 
nykyaikana millään tavalla järkevää. Eikä 
siinä vielä kaikki! luennolla esitetään myös 
videoita (piirrospornoa) suoraan Laserdisc-
soittimelta. 

Tervetuloa kuulemaan kahden harrastajan 
seikkailuista kyseisen formaatin parissa!

sunnuntai 13:00

The Legend of Zelda -pianokonsertti
Iso Sali klo 13:00–13:45 – Riku Niemelä

Viime vuoden Tracon 7:ssä salin täyteen 
kerännyt pianokonsertti tekee paluun 
lukuisien eri Zelda-fanien toiveesta. Tällä 
kertaa konsertti sisältää liudan uusia 
kappaleita ja täysin uuden kuvituksen. 
Konsertti esittelee kaikkien aikojen 
parhaimmaksi palkittua pelisarjaa sen 
taianomaisen musiikin kautta. Teeman 
mukaisesti kuvitettuna ja dramaturgisesti 
rakennettuna konsertti avartaa Hyrulen 
tarustoa myös niille, jotka eivät ole 
aikaisemmin saaneet mahdollisuutta 
siihen tutustua. Älä siis jätä väliin 
tätä ilmiöksi noussutta musiikillista 
elämystä. Lähde mukaan seikkailuun 
loputtomien legendojen laaksoon ja 
antaudu maailmanlaajuisesti ylistettyjen 
melodioiden vietäväksi.

The Legend of Zelda music played on the piano! 
Recommended for international guests.

What do Japanese think of foreign Otaku?
Rondo klo 13:00–13:45 – Kenji Suzuki

What do Japanese think of foreign otaku? 
The Japanese students from Meiji University 
in Tokyo asked over 100 colleagues about it. 
We also asked them how much they watch 
anime and read manga and which titles 
they liked. We also asked about their image 
of Finland. We hope you enjoy knowing 
what Japanese university students think of 
these things. Welcome!

Ross, Mike, and Miska – World Building
Sopraano klo 13:00–13:45 –  
Miska Fredman, Mike Pohjola, Ross Watson

Mike, having just released a new roleplaying 
game, and Miska, currently working on a 
new roleplaying game for children, join up 
with Ross to discuss world building and the 
aspects that surround making your own 
world.

Cosplayhaaste
Studio klo 13:00–14:45 – Show-cosplay-yhdistys 
OF ry, Anna Karhu, Aino Peltokoski

Cosplayhaaste on huumoripohjainen ohjel-
ma, joka vie sinut jännittävien leikkimielisten 
tehtävien pariin. Kisaan osallistuu neljä 
2–3 hengen ryhmää. Ohjelmassa käydään 
läpi kolme haastetehtävää, jotka vaativat 
osallistujiltaan cosplay- ja skenetietotaitoa. 
Vastassa voi olla pikainen peruukin 
muokkaus, tietokilpailu tai vaikka 
tanssitaitojen esittely. Jokaisen tehtävän 
jälkeen jaetaan pisteet ja yksi ryhmä putoaa 
kisasta pois. Kisaan voi osallistua kuka 
tahansa, joka uskoo tässä kamppailussa 
pärjäävänsä. Kaikki haasteeseen osallistuvat 
ryhmät palkitaan enemmän tai vähemmän 
päättömin palkinnoin! Ohjelmaan on 
ilmoittauduttu etukäteen.

sunnuntai 14:00

Roolipelintekijän käsikirja
Sopraano klo 14:00–15:45 – Janne Kemppi

Ajatuksenvirtaa millainen hyvän roolipelin 
pitäisi olla. Millaisia onnistumisia ja 
epäonnistumisia on tullut vastaan sitä omaa 
peliä (epäonnistuneesti) kehitettäessä. Mitä 
sudenkuoppia pitäisi välttää.

JPOP vs. KPOP: The Live Action 
(tanssiesitys)
Pieni Sali klo 14:00–14:45 –  
.ZERO, Chotto!Chocolate  

Ihanat JPOP-tytöt jotka vain haluaisivat 
komeiden KPOP-senpaiden huomion. 
Kaikki ei kuitenkaan mene aina keikakun* 
mukaan. Vuoropohjainen, huumorilla 
varustettu JPOP vs. KPOP Dance Battle 
– tule mukaan seuraamaan vuosisadan 
mittelöä! Tanssitaistossa yhteen ottavat 
Chotto!Chocolate (JPOP) ja .ZERO (KPOP). 
*keikaku tarkoittaa suunnitelmaa

Panzer vor! Tyttöjä sekä panssarivaunu
Rondo klo 14:00–15:45 –  
Sami ”FoxJones” Juvala

Anonyymien panssarivaunukomentajien 
kokoontuminen, johon kaikki muutkin 
ovat tervetulleita. Näen tarpeelliseksi 
tiedottaa/varoittaa animesarjasta, joka on 
kuin meille täsmäsuunnattu. Mistä on kyse 
ja miten kyseinen sarja kestää vertailua 
todellisuuteen tai muihin vastaaviin samalle 
kohdeyleisölle suunnattuihin sarjoihin? 
Näihin pyrin antamaan vastauksia ohjelman 
aikana. Tavalliset spoiler-varoitukset.

What can change the Nature of a Game? 
The definitive Torment Discussion
Sonaatti 1 klo 14:00–14:45 – Jukka ”NiTessine” 
Särkijärvi, Pekka ”Sandi” Wallendahl

Over 15 years ago the RPG scene was 
shaken by the video game Planescape: 
Torment, which left behind a permanent 
mark. What did the game introduce? What 
was its impact? And will the same magic 
work with the Tides of Numenera?
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Bujinkan Budô Taijutsu -kamppailunäytös
Ulkona (kiveys) klo 14:00–14:45 –  
Bujinkan Reihan Dôjô  

Bujinkan Reihan Dôjô järjestää Bujinkan 
Budô Taijutsu -kamppailunäytöksen. 
Bujinkan Budô Taijutsu on japanilainen 
budô-laji, joka pohjautuu yhdeksän 
perinteisen kamppailutaitojen (kobudô) 
koulukunnan (ryûha) opetuksiin. 
Näytöksessä esitellään kattavasti lajin 
liikkumistapoja (taihenjutsu) aseetonta 
kamppailua (taijutsu) sekä erilaisia 
asetekniikoita (tantôjutsu, kenjutsu, 
bôjutsu, shurikenjutsu yms.). Näytöksen 
kesto on n. 20 minuuttia, jonka jälkeen 
voi jäädä keskustelemaan dojon 
harjoittelijoiden kanssa ja tutustua erilaisiin 
harjoitteluvälineisiin. Koska kysymyksessä 
on perinteisten kamppailutaitojen esittely, 
näytös ei välttämättä sovellu perheen 
pienimmille.

sunnuntai 15:00

Ihmisyyden viimeiset askeleet
Pieni Sali klo 15:00–16:45 –  
Heidi ”Hoothoot” Päivinen

Moni tuore animesarja on kuvannut 
tapaa, jolla ihmiskunta kehittyy 
seuraavalle asteelle. Kristallisoituneet 
muistisäilöt, psykokineesikykyiset nuoret ja 
geenimanipuloidut jättiläisihmiset ovat vain 
osa ilmiön käsittelyä. Miksi anime käsittelee 
ilmiötä juuri nyt, ja miten käsittely näkyy 
erilaisissa genreissä ja erilaisissa sarjoissa?

Cosplaykilpailu
Iso Sali klo 15:00–16:45

Nordic Cosplay Championship 
-karsinta, esityskilpailu ja nettipukukisan 
esittäytymiskierros. Lue lisää cosplaysivulta.

Cosplay competition. Recommended for 
international guests! NCC preliminaries in 
English.

Muumilaakson vapinoita
Studio klo 15:00–15:45 – Iitu Ahonen

Vuorten ja laaksojen sylissä paistattelevasta 
Muumilaaksosta tulevat ehkä 
useimmille ensiksi mieleen pannukakut, 
auringonpaiste, Nuuskamuikkusen 
huuliharppu sekä autuas, yksinkertainen 
elämä. Mutta kaiken tämän ihanuuden 
keskeltä löytyy myös kauheita vaaroja – 
lapsuuden traumoja aiheuttaneita hahmoja, 
vaarallisia syvänmeren petoja ja mikä 
pahinta – vaihtelevaa säätä taifuuneineen 
kaikkineen. Tule luennolle kuulemaan 
Muumilaakson vapinanaiheuttajista ja 
kootuista vaaroista. Luvassa hieman 
ahdistavaa kuvamateriaalia, joka saattaa 
nostattaa lapsuuden traumat jälleen 
pintaan! Pyrkimys spoilerittomuuteen.

Interaktiivinen sohvapelaaminen
Sonaatti 1 klo 15:00–15:45 –  
Ari-Pekka ”carska” Savolainen

56k modeemin myötä sohvapelaaminen 
on vähentynyt huomattavasti 
verkkomoninpelien ja striimauspalveluiden 
yleistyttyä. Tällä luennolla keskitytään 
siihen, miksi ja miten ihmiset jakavat 
pelaamistaan striimeillä, maratoneilla ja 
let’s play -videoillaan.

Ross Watson Fan Meet
Opus 1 klo 15:00–16:45

Tule tapaamaan Traconin kunniavierasta, 
lisätiedot ilmoittautumisesta julkaistaan 
lähempänä tapahtumaa.

sunnuntai 16:00

Grandia – RPG that you probably never 
heard of
Sopraano klo 16:00–16:45 – Irene Rautio

Pidätkö Chrono Crusadesta? Entä 
Disgaeasta? Entä Phoenix Wrightista? 
Kuulostat oikealta tyypiltä nauttimaan 
ohjelmanpitäjän mielestä Game Artsin 
parhaasta pelieepoksesta, Grandiasta! 
Grandian kiehtovan ja lystikkään maailman 
salaisuuksien selvittäminen on seikkailu 
täynnä vivahteikkaita paikkoja, aarteita 
ja loitsuja. Luento tutustuttaa sinut pelin 
perusteisiin sekä niihin seikkoihin, jotka 
tekevät siitä yhden nautittavimmista ja 
koukuttavimmista RPG-peleistä ikinä!

Issho ni asobimashoo!
Rondo klo 16:00–16:45 – Timo ”Lunic” Koriseva

Kansainvälisten hipan ja piilottelun lisäksi 
Japanin ja muiden Aasian maiden pojilla 
ja tytöillä on omalaatuisempiakin leikkejä. 
Tule kuulemaan, millaisia enemmän 
tai vähemmän perinteisiä pelejä pyörii 
kaukoidän koulujen pihoilla välituntisin. 
Ohjelman jälkeen, erikseen ilmoitettavassa 
paikassa, on mahdollista myös päästä itse 
leikkimään.

Myrskyn Sankarit
Studio klo 16:00–16:45 – Mike Pohjola

Oletko aina halunnut tutustua roolipeleihin? 
Myrskyn sankarit – Suurkuninkaan miekka 
on aloittelijaystävällinen seikkailuroolipeli. 
Pelaajat ovat kapinallisia, jotka asuvat 
salaisessa metsäleirissä ja taistelevat pahaa 
keisaria vastaan. Fantasiakirjailija ja 
roolipelisuunnittelija Mike Pohjola kertoo 
pelistä kaiken. Älä missaa tätä!

...Or we make a better man
Sonaatti 1 klo 16:00–16:45 – Asko Metsäpelto, 
Ilkka ”Kyanor” Niemi, Jarmo Puskala

Kun ihmiskunta jättää synnyinkotinsa 
taakseen ja lähtee etsimään uusia 
maailmoja asutettavaksi, kohdataan 
monia uusia haasteita ja vaaroja. 
On hyvin epätodennäköistä löytää 
täsmälleen maankaltainen planeetta, 
joten miten voimme asuttaa vieraan ja 
elämälle vihamielisen maailman? Entä 
jos planeetalla ei ole ilmakehää? Tai edes 
magneettikenttää? Kuinka vieras planeetta 
voidaan muokata ihmiselämälle sopivaksi? 
...Vai olisiko sittenkin helpompi tehdä 
ihminen joka voi elää vieraassa maailmassa?

sunnuntai 17:00

Päättäjäiset
Iso Sali klo 17:00–17:45

Kuinkas sitten kävikään? Tykkäsikö 
kunniavieras tapahtumasta, entä miten 
kävi teemapelissä? Päättäjäisissä esitellään 
Traconin kohokohdat ja aletaan odottaa 
innolla ensi vuotta.

3736



Tracon on pohjoismaiden suurin anime-, manga-, 
cosplay-, pöytärope-, LARP-, figu- ja lautapelihar-
rastajien yhteinen tapahtuma. Sellaisena sen halu-
amme myös jatkossa pitää, mutta tämä Tracon ei 
materialisoidu itsestään! Vaikka tärkeintä tapahtu-
massa olettekin kaikki te tuhannet kävijät, riittää 
puuhaa myös kulissien takana.

Traconin nykyisillä aktiiveilla on ensi vuodelle on monenlaisia suunnitelmia koko-
naan uusista tapahtumista, ja luonnollisesti haluamme edelleen tehdä päätapah-
tuma Tracon 9:stä jälleen aiempia paremman. Näiden toteuttamiseen tarvitaan 
kuitenkin runsaasti tekijöitä: coniteaa, ohjelmanpitäjiä ja työvoimaa. 

Tapahtumaa jopa vuoden verran valmistelevaan coniteaan toivomme mukaan ai-
dosti motivoituneita ja pitkäaikaiseen projektiin sitoutumiskykyisiä ihmisiä. Jos ha-
luat ensisijaisesti leveillä kavereillesi hienolta kuulostavalla tittelillä, tai toivot ovien 
aukeavan hurjiin sisäpiirin salabileisiin, et ehkä ole etsimämme henkilö. Sen sijaan 
mikäli haluat tehdä Traconia sellaiseksi tapahtumaksi, jossa haluaisit jatkossakin 
käydä, etkä pelkää tylsän rutiininomaisesta hektiseksi salapoliisityöksi vaihtelevien 
tehtävien hoitamista vapaa-ajallasi, sinussa todennäköisesti on ainesta coniitiksi. 
Heräsikö kiinnostus? Tule kyselemään lisätietoja Infosta ja jättämään yhteystietosi!

Tapahtuman sielu on kuitenkin sen ohjelma. Hyvää coniohjelmaa eivät järjestäjät 
voi ostaa valmiina kaupasta, vaan sen tuottavat vapaaehtoiset ohjelmanpitäjät. Nyt 
on hyvä aika alkaa miettimään, löytyisikö jokin sinua kiinnostava aihe, josta voisit 
olla valmis pitämään hyvin valmistellun ja viihdyttävän esityksen muille kävijöille? 
Luentojen ja paneelikeskustelujen lisäksi Traconiin kuuluvat erilaiset pelit, kilpai-
lut ja näytökset sekä tapahtumaan sopivat tasokkaat musiikkiesitykset. Ohjelma-
tarjouksia vastaanotetaan ympäri vuoden ohjelma@tracon.fi -sähköpostiin!

Jos taas haluat olla mukana vain tapahtuman aikana, ei hätää! Tarvitsemme jat-
kossakin  kymmenittäin työvoimaa tapahtuman aikana huolehtimaan narikoista, 
järjestyksenvalvonnasta, lipunmyynnistä ja lukuisista muista tärkeistä tehtävistä. 
Näihin hommiin haku aukeaa tuttuun tapaan tapahtuman lähestyessä.

Paras tapa pysyä ajan tasalla Traconin etenemisestä on seurata meitä Facebookissa 
tai Twitterissä! Myös Traconin kotisivuilta www.tracon.fi löydät aina kattavat uutiset 
ja lisätietoa siitä, miten juuri sinä voit olla mukana tekemässä tulevista Traconeista 
sellaista tapahtumaa, kuin itse haluat!

Achucha
www.achucha.com

Anime-lehti
www.animelehti.fi

AniPopGam
www.anipopgam.eu

Back Street
www.backstreet.fi

CABC Trade
www.cabctrade.com

Fantasiapelit
www.fantasiapelit.com

Fennica Comics
www.fennicakeskus.fi

Genrewear
www.genrewear.fi

Head Hunter Store
headhunterstore.weebly.com

Hen Da Ne
www.hendane.com

Japan Pop
www.japanpop.fi

Juunappa (Kuroineko Clothing)
kuroineko.juunappa.com

Manga Café
www.mangacafe.fi

Myrskyn sankarit
www.myrskynsankarit.fi

Omoi
www.omoi.fi

Paperilohikäärme
www.paperilohikaarme.fi

Pikkukiina
www.pikkukiina.fi

Roll D6
www.rolld6.fi

Söpöt Pöpöt
www.sopotpopot.net

Tammi (Sangatsu Manga, Punainen jättiläinen)
www.sangatsumanga.fi

Urumi
www.urumi.fi

Viiden tähden elokuvadivari
www.elokuvadivari.fi

KiitoKset

Yhdistykset
Anime- ja mangayhteisö Hidoi ry
Animecon
Finncon
HeNTAi
Kehittyvien conien Suomi ry
Mahjong-seura Tenpai ry
Pirkanmaan boffaajat ry
Ropecon ry
Suomen lautapeliseura ry
Suomen tanssipelaajat ry
Säätöyhteisö B2 ry
Tampere Kuplii ry
Tampereen teekkarien  
roolipelikerho Excalibur
World Cosplay Summit

Yritykset
Cybercom Finland
Eurokangas
Näypimeässä.fi
Samsung
Sinooperi
Tietovelhot

Tracon 9 
13.–14.9.2014
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Tilaa nyt!

19,95
€

(4 NUMEROA)

www.animelehti.fi/tarjous


