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Rohkeutta, kunniaa ja jaloja tekoja
Samurai, paladiini, jedi, pyöreän pöydän ritari, mystinen taikasoturi – kaikkien ihanteina
ovat rohkeus, kunnia ja jalot teot. Ritarit taistelevat vakaumustensa, hallitsijoidensa
tai paremman maailman puolesta ja asettavat samalla itsensä esikuviksi toisilleen ja
muulle maailmalle. Ritarin tie on täynnä vaaroja ja vastuksia, mutta matkalta löytyy
myös mahtavia seikkailuja, suuria voittoja ja muita samanmielisiä taistelijoita – joita
muuten on myös Tracon pullollaan.
Yhdeksännen Traconin ritariteema haastaa tapahtuman kävijät, järjestäjät ja
ohjelmanpitäjät testaamaan ritarillisia hyveitään. Rohkeutta voit koetella osallistumalla
esimerkiksi johonkin tarjolla olevista roolipeleistä tai larpeista, ja henkilökohtaisia
lohikäärmeitä pääset taltuttamaan vaikka uskaltautumalla laulamaan animekaraokeen.
Uljautta ja jaloja tekoja kohtaat Ison salin tarinallisessa konsertissa, jossa Akateeminen
puhallinorkesteri ja Tampereen yhteiskoulun lukion tanssijat yhdistävät voimansa
luodakseen katsojille ainutlaatuisen seikkailun. Kauneuden ja ylväyden hyveitä taas
esitellään varmasti sekä WCS- ja NCC-karsinnoissa että Traconin uudistuneissa
cosplaykilpailuissa.
Vieraanvaraisuutta ja kohteliaisuutta pääset parhaiten harjoittamaan osallistumalla
Traconin kunniavieraiden ohjelmiin – käy kuulemassa, mitä tekniikoita mangaka Rino
Mizuho käyttää piirtäessään, miten pelisuunnittelija Darrell Hardy luo kokonaisia
maailmoja tai miten Jonne Valtonen ja Roger Wanamo päätyivät säveltämään Final
Fantasy -konserttisovituksia.
Jos et ole ihan varma, mistä aloittaisit oman ritariurasi tai mitä ne ritarin
ihanneominaisuudet olivatkaan, voit käydä hakemassa vinkkejä erilaisista
puheohjelmista – tarjolla on katsauksia niin historiallisiin ritareihin kuin animesarjojen
sankareihinkin.
Siitä onkin sitten hyvä edetä käytännön toteutukseen – ei muuta kuin osallistumaan
teemapeliin tai seikkailemaan Sorsapuistoon laajentuneelle tapahtuma-alueelle!
Nouse, uljas ritari, ja lähde rohkeasti kohti seikkailua!

UUSIN ANIME NYT KAUPOISSA!

Outi Sippo-Purma
Pääjärjestäjä
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Outi Sippo-Purma, pääjärjestäjä
Mari ”MaryLeathert” Saarhelo, sihteeri
Sanna ”muupu” Koivu, bilevastaava
Esa ”ToraToraTora” Ala-Petäys, ohjelmavastaava
Juho ”Syoran” Tuominen, animeohjelma
Esa ”fixie” Ollitervo, hengailuhuone
Tiina ”Chiina” Uusi-Rasi, GOH-vastaava
Otto ”Amoeba” Martin, teemapeli
Elina Hynninen, teema
Hermanni ”Vuoripeikko” Ketonen, roolipelivastaava
Joni ”Kaapija” Karvonen, lautapelivastaava
Lauri ”Datafox” Heino, ikärajattomat iltabileet
Arto ”zar” Seppä, ikärajattomien iltabileiden tekniikka
Siina Vieri, K18-iltabileet
Kaisu Honkonen, iltabilekätyri
Iris ”adreena” Rönkkö, cosplayvastaava
Aurora ”Firesong” Tulilaulu, konserttivastaava
Maura Kastinen, taidekuja ja yhdistyspöydät
Heidi ”kierokielo” Mäenpää, viestintävastaava
Esa ”street” Ryömä, viestintäkisälli
Essi ”Shina” Nopanen, graafinen vastaava
Ellinoora ”Dashi” Laine, graafikko
Jenni ”jesmo” Suominen, graafikko
Suvi ”Willou” Liukkonen, työvoimavastaava
Aaro ”Idle” Yli-Öyrä, työvoimakisälli
Jutta ”Shinra” Keskinen, työvoimavastaava
He ”XYuiX” Qiao, työvoimakisälli
Marko ”Lepi” Leppänen, työvoimavastaava
Mikko ”BBird” Järvinen, työvoimakisälli
Teemu Kivinen, ravitsemusvastaava
Dimi Räsänen, infovastaava
Sanna ”KetunMetku” Uusi-Seppä, tilavastaava
Ossi ”Ozie42” Toivonen, tilakisälli
Joonas ”JoonasD6” Mäkinen, kasaus ja purku
Ida ”Charilan” Katz, narikkavastaava
Teemu ”Wyper” Kallio, majoitusvastaava
Kyuu Eturautti, Iso sali ja bäkkäri
Olli ”Jassemon” Mähönen, logistiikkavastaava
Toni Korlee, turvallisuusvastaava
Iiro ”belgazathor” Karonen, turvallisuuskisälli
Kalle Alander, turvan kisälli
Suvi Salo, ensiapu
Mikko ”Wizzu” Hänninen, tekniikkavastaava
Jussi ”mieleton” Sorjonen, tekniikan takapiru
Jyrki ”CodeZ” Launonen, järjestelmävastaava
Miika ”Siikakala” Ojamo, järjestelmävastaava
Santtu ”Japsu” Pajukanta, järjestelmäarkkitehti
Pekka ”Sandi” Wallendahl, kähmy
Tero ”Sivis” Nybacka, stage manager (Iso sali)
Leena ”anarkisti” Toivanen, tekniikkakätyri
H. Taino, taltiointivastaava
Elisa Luhtala, taltiointikisälli
Jon Ekberg, taltiointikisälli
Mikko ”Lmmz” Lammi, talousvastaava
Meeri ”Meepu” Panula, lipunmyyntivastaava
Tiia Salminen, lipunmyyntikisälli
Elli ”Purplie” Ojaniemi, sponsorivastaava
Jenni ”Luvvie” Ahlfors, sponsorikisälli

Aukioloajat: Tapahtumapaikka Tampere-talo on avoinna lauantai kello 10 – sunnuntai kello 18 (auki yön yli). Myyntipöytäsali on avoinna lauantaina kello 10–18
ja sunnuntaina kello 10–17.
Tavaroiden säilytys: Tavaroita voi jättää
maksuttomaan, vartioituun narikkaan.
Pääsisäänkäynnillä sijaitsevan vaatenarikan lisäksi käytössä on ns. isotavaranarikka, joka löytyy Puistolämpiö 1:stä.
Isotavaranarikkaan on hyvä jättää isommat propit sekä muut kookkaat varusteet.
Molemmat narikat ovat avoinna koko tapahtuman ajan.
Asejäljitelmät: Pukuun kuuluvat asejäljitelmät ovat sallittuja pienin rajoituksin.
Kaikkien metallisten teräasejäljitelmien
täytyy ehdottomasti olla teroittamattomia. Airsoft-aseiden ja muiden realististen tuliasejäljitelmien piiput on peitettävä
punaisella teipillä, ja lippaiden on oltava
tyhjiä. Sopivaa teippiä löytyy mm. järjestyksenvalvojilta ja infosta. Asejäljitelmät
on pidettävä huotrissaan ja koteloissaan
asuun kiinnitettynä, kun niitä ei esitellä
virallisella kuvauspisteellä tai cosplaykilpailussa.
Päihteet: Tracon on päihteetön tapahtuma. Järjestyksenvalvojilla on velvollisuus
takavarikoida kielletyt aineet ja poistaa
paikalta häiriköt tilaisuutta pilaamasta.
Tupakointi on sallittua vain ulkotiloissa
kohtuullisen matkan päässä sisäänkäynneistä. Nämä ohjeet koskevat myös tapahtuman lattiamajoitusta!
Ensiapupiste löytyy ensimmäisen kerroksen käytävältä.

Sorsapuistossa on tänä vuonna tarjolla
useita aktiviteetteja. Puistoalueelta löydät
omille esityksille tarkoitetun Puistolavan,
miittiteltat, keskiaikaseuran toimintaa
sekä bofferointia, unohtamatta vapaata
hengaustilaa. Puistossa on myös ruokakojuja, joista voit ostaa sekä pientä että
isoa purtavaa. Lisätietoja puiston aikatauluista sekä toiminnasta saat puistopisteeltä.
Pysäköinti: Tampere-talon maksulliset
pysäköintialueet ovat kävijöiden käytettävissä. Lähistöltä löytyvät myös pysäköintitalot P-Tullintori, P-Tulli sekä
P-Hämppi.
Vaatetus: Asu on vapaa, mutta pakollinen. Järjestyksenvalvojat puuttuvat tarvittaessa liian paljastaviin asuihin.
Lähimmät Otto-automaatit sijaitsevat
Kauppakeskus Tullintorilla sekä Yliopistonkadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä.
Lattiamajoitus: Paikat lattiamajoitukseen on varattu ennakkoon. Lattiamajoitus sijaitsee Tammerkosken koulutalolla
(Rautatienkatu 3-5), Aleksanterin koululla (Hallituskatu 26) sekä Pyynikin koululla (Hämeenpuisto 34). Majoitukseen
ilmoittaudutaan majoituspaikan varaajan
nimellä. Majoituspaikat ovat auki perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 19–
10 sekä lauantain ja sunnuntain välisenä
yönä kello 18–10.
Pukuhuoneet: Kellarikerroksen tilavat
WC-tilat toimivat myös cosplaypukuhuoneina. Pidäthän tilat siistinä!
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3. Syö!
Nälkäisenä pienetkin vastoinkäymiset
tuntuvat suurilta, ja pahimmillaan nälkä
aiheuttaa huonon olon. Sekä Sorsapuiston ruokakojuista että Tampere-talon
omasta kahvilasta saa ostaa pientä purtavaa, ja lähistöltä löytyy useita ravintoloita. Lähin ruokakauppa löytyy Tullintorilta noin korttelin päästä conipaikasta.

5. Nuku hyvin!
Varsinkin ennen tapahtumaa on hyvä
nukkua hyvin, mutta riittävä lepo on tärkeää myös conin aikana, yövytpä sitten
kotona, kaverin luona tai conin lattiamajoituksessa. Väsyneenä maailma on harmaampi, eivätkä mukavatkaan asiat tunnu yhtä kivoilta.

2. Lattiamajoitus
Tammerkosken lukio
Rautatienkatu 3-5

atu

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

4. Noudata järjestäjien antamia ohjeita!
Mikäli järjestäjä tai järjestyksenvalvoja
pyytää siirtymään johonkin tai kieltää jotain, tottele välittömästi. Kaikelle on aina
syynsä, eikä vastaan väittäminen muuta
asiaa. Erityisesti kulkureittien, kuten käytävien ja portaiden tukkiminen, tai turha
pyöriminen ohjelmatiloissa hankaloittaa
muiden liikkumista ja tapahtuman yleistä
sujuvuutta.
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k

1. Ole kärsivällinen!
Monet asiat muuttuvat, ohjelmaa peruuntuu, halutuimmat tavarat loppuvat
myyntipöydiltä, saliin eivät kaikki halukkaat mahdukaan. Varaudu siihen, että tuhansien kävijöiden tilaisuudessa kaikki ei
aina suju suunnitelmien mukaan.

1. Tampere-talo
tie
kon
Teis

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.

17. Rautatieasema
18. Linja-autoasema
19. Keskustorin bussipysäkit
20. Otto-automaatti
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3. kerros

Ikärajattomat iltabileet
Sonaatti 1 ja 2 -salit Tampere-talolla
Lauantai klo 19:00–01:00 - Vapaa pääsy

K18-iltabileet
Western Saloon Rodeo (Satakunnankatu 18 A)
Lauantai klo 19:00–22:00

Ikärajattomat iltabileet Tampere-talossa!

Ilmainen sisäänpääsy Tracon 9 -rannekkeella, maksuton narikka.

Esiintyjinä:
19:00 Distoryder
20:00 Melodïcore
21:00 DJ Whippie
22:00 G86
23:00 Nekasrof
24:00 DJ Kaiku
2. kerros

Luvassa musiikkia, tanssia ja hyvää
meinkiä DJ Movestachen rytmittämänä!

Iltabileissä pääset tanssimaan todella monen genren tahtiin. Kaikkea tanssittavaa
löytyy, liity siis mukaan!

K18-iltabileissä järjestetään myös leikkimielinen baaricosplay-pukukisa! Puku
kuin puku käy tässä vapaamuotoisessa
cosplaykisassa, jossa illan paras ja mielenkiintoisin asuste palkitaan. Osallistujalappuja saa Western Saloon Rodeon
sisäänkäynniltä.

1. kerros

TILAA ITSELLESI TAI YSTÄVÄLLESI JAPAN POP-LEHTI
PUOLEKSI VUODEKSI HUIPPUHINTAAN 17,95 €!
SAAT KAUPAN PÄÄLLE TILAAJALAHJAKSI
AMIGURUMI-KIRJAN (ARVO 15€) !
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Amerikkalainen Darrell Hardy tunnetaan parhaiten työstään käsikirjoittajana
ja pelinsuunnittelijana. Hän on työskennellyt mm. Fantasy Flight Games -peliyhtiön managerina ja suunnittelijana.
FFG:n kautta hän ollut mukana mm.
Runeboundin, Dawnforge RPG:n ja Diskwars-klassikon tekemisessä.
Laajemmalle yleisölle tuttuja hänen
töistään ovat myös Everquest TCG, Star
Wars Galaxies TCG, ja Magic: the Gathering – Tactics. Televisiosarja The Big Bang
Theoryssa (Rillit Huurussa) usein pelattu
Mystic Warlords of Ka’a on myöskin Hardyn käsialaa. Muita tuoreempia projekteja ovat mm. Karthador -pöytäroolipeli, My
Little Pony -korttipeli ja Anointed: Mantle
of the Gods -roolipeli.
Traconissa Hardyn voi tavata Crafting
Storyworlds: A New Approach to WorldBuilding -luennolta tai Q&A Hardy -kunniavierashaastattelussa. Innokkaimmille
on lisäksi tarjolla mahdollisuus päästä
jutustelemaan miehen kanssa kahvikupposen ääressä Kaffeeklatchissa.

Crafting Storyworlds: A New
Approach to World-Building
Pieni sali lauantai klo 13:00–13:45
While there are countless excellent guides
to creating fantastic new worlds with realistic geography and interesting cultures,
this presentation takes a more “literary”
approach to the subject. Crafting a storyworld focuses on the characters and
conflicts of the world – that is, its story
– and allows those things to influence and
permeate the rest of the world. Creating
a storyworld means that no matter where
the players or audience explore, there will
always be an exciting story right around
the corner.
Q&A Hardy
Pieni sali sunnuntai klo 10:00–10:45
Writer and game designer Darrell Hardy
settles down to answer some questions
and tell about his life and history in
gaming world and around it.
Kaffeklatch
Café Soolo sunnuntai klo 14:00
Kaffeeklatch offers YOU an amazing
opportunity to sit down and talk about
anything and everything with our
esteemed Guest of Honor. Is he a fan
of the same game as you? How does he
spend his evenings off ? Have a cup of
coffee and sit back on your chair for an
opportunity to get to know one of the
great minds of game design.
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Japanilainen mangaka Rino Mizuho on
suositun nuortensarjakuvan Maagisen
suklaapuodin (Chocolat no Mahou, 2009)
käsikirjoittaja ja piirtäjä. Mizuho on
myös käsikirjoittanut ja kuvittanut Happy
Kappy -mangan, jonka animesovituksen
ensi-ilta nähtiin TV Tokyolla keväällä
2011.
Suklaasta ja juttelemisesta kovasti pitävä
Mizuho syntyi Osakassa 1. joulukuuta.
Hänen debyyttisarjakuvansa oli niinikään suklaa-aiheinen Choco to Akai Jitensha (Suklaa ja punainen polkupyörä), joka
julkaistiin keväällä 2006 japanilaisessa
Ciao Deluxe -lehdessä. Suklaan ohella
hänen Takoyaki Princess -mangassaan herkutellaan paistetulla mustekalalla.
Tapahtumassa Mizuhon voi tavata kunniavierashaastattelusta, taideluennolta sekä
kahdesta nimikirjoitustilaisuudesta.

Interview with Mizuho Rino-sensei
Pieni sali lauantai klo 14:00–14:45
Please take a seat when Mizuho-sensei
tells about her work, how she got to release her first album and how it changed
her life. Questions about her work in the
past, currently and in the future. In depth
details of her manga series Chocolat no
Mahou (Maaginen Suklaapuoti).
Let’s draw with Mizuho Rino-sensei!
Pieni sali sunnuntai klo 12:00–12:45
Mizuho-sensei introduces us to her way
of drawing and takes us through her work
process for drawing manga!
Rino Mizuhon signeeraustilaisuus
Opus 1 lauantai klo 12:00–13:45
40 onnekkaalla on mahdollisuus saada
itse taiteilijan viesti talteen. Signeeraustilaisuuteen pääsee ainoastaan lipulla, joita
jaetaan etuoven lipunmyyntiteltassa lauantaina alkaen kello 8.
Rino Mizuhon signeeraustilaisuus
Opus 1 sunnuntai klo 14:00–14:45
Sunnuntain signeeraustilaisuuteen lippuja jaetaan etuoven lipunmyyntiteltassa
alkaen kello 10.
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Jonne Valtonen ja Roger Wanamo ovat
suomalaisia säveltäjiä, jotka ovat tulleet
tunnetuksi maailmalla pelimusiikkikonserttien sovittajina. Tampereen Musiikkiakatemian sävellyslinjalta valmistunut
kaksikko on työstänyt pelaajien suosikkiteemoista sinfonisia sovituksia jo vuosikymmenen. Heidän sovituskonserttejaan
ovat esittäneet mm. Tokion Filharmonikot, London Symphony Orchestra sekä
Tukholman kuninkaallinen filharmoninen orkesteri.

Final Fantasy -musiikkipaneeli
Studio lauantai klo 15:00–16:45

Kaffeklatch
Café Soolo sunnuntai klo 15:30

Roger Wanamo ja Jonne Valtonen istuvat
alas keskustelemaan pelimusiikista, konserteista sekä niiden tulevaisuudesta Suomessa ja ulkomailla.

Ennakkoilmottautuminen infopisteellä.

Cosplaykisojen katsomoon tarvitset paikkalipun, joita jaetaan lipunmyyntiteltassa. Paikkalippuja aletaan jakaa lauantaina klo 8, sunnuntaina klo 10.

Pelimusiikkiharrastajien ja -ammattilaisten syväluotaavaa analyysia ja panelistien
henkilökohtaisia näköaloja ainakin Final
Fantasy -pelisarjan musiikin historiasta,
piirteistä, merkityksestä, tulevaisuudesta
ja konserteista.

World Cosplay Summit -karsinta,
Hardcore Hall Cosplay ja Missimittari
Iso sali lauantai klo 17:00–18:30

Pelimusiikkikeskustelu
Pieni sali sunnuntai klo 11:00–11:45

© intuitive fotografie köln // Philippe Ramakers
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World Cosplay Summit (WCS) on Japanin Nagoyassa vuosittain järjestettävä cosplaykilpailu, jossa kotimaitaan
edustavat kilpailijaparit kilpailevat asuillaan ja esityksillään. WCS on maailman arvostetuin cosplaykilpailu, ja sitä
voidaankin perustellusti pitää cosplayn
maailmanmestaruuskilpailuna. Kyseessä
on esityksen sisältävä parikilpailu, jossa
pääsee katsomaan Suomen hienoimpia
cosplay-esityksiä. Tuomariston valitsema
voittajapari pääsee edustamaan Suomea
vuoden 2015 World Cosplay Summitissa!
Hardcore Hall Cosplay -kilpailu (HCHC)
on kovatasoinen hall cosplay -kisa, jossa
kisataan parhaasta puvusta ilman esitystä. Kymmenen kilpailijaa valitaan kävijöiden joukosta tapahtuma-alueella kiertävän cosplayagentin toimesta. Tuomareina toimii käsityön ammattilaisia.
Traconin perinteinen Missimittari-originaaliasunäytös jatkuu tänäkin vuonna
osana lauantain kilpailuohjelmaa. Missimittarissa lavalle pääsevät esim. roolipeli-, larp-, sarjakuva-, furry-, keskiaika- tai
muut originaalit puvut. Kisaan käyvät
myös omat versiot olemassaolevista hahmoista, esimerkiksi steampunk-versiona.
Kilpailuun on ollut ennakkoilmottautuminen, mutta siihen voi ilmoittautua

kuvauspisteellä Sorsapuistosalissa lauantaina klo 10–14 niin kauan kun paikkoja
riittää.
Nordic Cosplay Championship
-karsinta ja esityskilpailu
Iso sali sunnuntai klo 15:00–16:30
Ruotsin Närconissa järjestettävän Nordic
Cosplay Championship -kisan karsintakilpailu järjestetään myös tänä vuonna,
ja tuomariston valitsema voittaja kisaa
ensi vuonna Pohjoismaiden mestaruudesta yhtenä Suomen edustajana. Vahvaa
kotimaista osaamista on nähty kisassa
ennenkin, sillä vuoden 2014 NCC-finaalin voitto tuli Suomeen. Traconin lisäksi
NCC-karsinta järjestetään myös Desucon
Frostbitessä.
Esityskilpailussa nähdään yksin tai 2–15
hengen ryhmässä esitettäviä esityksiä.
Pääpaino on kisassa esityksellä, mutta
kriteerinä toimii myös asujen laatu. Voittajan valitsee tuomaristo.
Kuvauspalvelu
Sorsapuistosali lauantai klo 10:00–18:00,
sunnuntai klo 10:00–17:00
Cosplay Finland Tourin kuvauspalvelu
toimii myös Traconissa! Kuvauta pukusi
maksutta kuvauspisteellä Sorsapuistosalissa. Kuvauspalvelun kuvat julkaistaan
Internetissä osoitteessa http://kuvat.aniki.
fi. Kokeile myös uutta galleriaa: http://
uusi.kuvat.aniki.fi
Pukuhuoneet: Sekä miesten että naisten
pukuhuoneet sijaitsevat kellarikerroksessa Sonaattien vieressä.
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Tule seuraamaan, kun Traconian ritarilegendat herätetään eloon musiikin ja tanssin
voimin!
Konsertin johtaa Kaapo Ijas (s. 1988), joka opiskelee tällä hetkellä johtamista
Sibelius-akatemiassa Atso Almilan, Peter Larsenin ja Jorma Panulan johdolla. Ijas
on 50-henkisen sekakuoro Koiton Laulun ja ArtsOrchestra sinfonietan taiteellinen
johtaja. Konserttimusiikin säveltämisen ja johtamisen lisäksi hänellä on kokemusta
mm. teatteri- ja elokuvamusiikista.
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 30 soittajaa.
Tanssien koreografioista vastaavat Tampereen yhteiskoulun ilmaisutaidon lukion
(TYK) tanssinopettaja Marjo Puro sekä lukion opiskelijat Iris Niinistö ja Sara Saarinen.
Marjo Purolla on kaksikymmenvuotinen ura tanssinopetuksen ja koreografioiden
parissa. Teoksessa tanssii 12 TYK:n tanssinopiskelijaa. Soturina tanssii Iris Niinistö
ja soturipuolisona Iida Sihvo. TYK on lukio, jossa opiskelijat voivat opiskella
tavanomaisten lukioaineiden lisäksi laajasti kursseja ilmaisutaidon eri aloilta.
Traconian Legendat – tarinallinen konsertti
Iso sali lauantai klo 12:00–13:00

Kirby March
Kirby of the Stars
säv. Akira Miyagawa, sov. Satomi Kojima
Decisive Battle
Neon Genesis Evangelion
säv. Shiro Sagisu, sov. Amano Masamichi
Main Theme
Prinsessa Mononoke
säv. Joe Hisaishi, sov. Satomi Kojima
Battle Theme
Inuyasha
säv. Kaoru Wada, sov. Pauli Marttinen
The Legend Comes To Life
Pokémon 2000
säv. John Loeffler ja Ralph Schuckett, sov. Hanna Varis
This Day and Never Again
Fate/Zero
säv. Yuki Kajiura, sov. Hanna Varis
Walk
Naapurini Totoro
säv. Joe Hisaishi, sov. Hiroaki Sato

© Tero Hanski
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Tule kuuntelemaan miten anime- ja pelimusiikin helmet taipuvat kuoromusiikiksi!
Unreality on helsinkiläinen keväällä 2014 perustettu harrastajamuusikoista koostuva
sekakuoro, jonka ohjelmistona on pääasiassa anime-, peli- ja elokuvamusiikkia. Konsertin ohjelmistona on tänä vuonna musiikkia niin klassisista animesarjoista kuin japanilaisista elokuvista ja peleistä. Kuoroa johtavat Tomi Jylhä-Ollila ja Timo Vehviläinen. Unrealityn Facebook-sivua voi seurata osoitteesta facebook.com/unrealitykuoro.
Beyond Real -kuorokonsertti
Pieni sali sunnuntai klo 14:00–15:00

Victory theme
Final Fantasy 6
säv. Nobue Uematsu, sov. Tomi Jylhä-Ollila
Credens Justiniam
Mahou Shojo Madoka Magika
säv. Kajiura Yuki, sov. sum1
Lilium
Elfen Lied
säv. Kumiko Noma, sov. Tomi Jylhä-Ollila
Yume no Sekai he
Muumit
säv. Sumio Shiratori, sov. Timo Vehviläinen
Katamari on the Swing
We love Katamari
säv. Yoshihito Yano & Yu Miyake, sov. Tomi Jylhä-Ollila
Pokémon (suomitunnari)
säv. John Loeffler, sov. Tuomas Valtonen
The Promised Land
Final Fantasy Advent Children
säv. Nobue Uematsu, sov. Nicholas Howell
Totoro
säv. Joe Hisaishi, san. Hayao Miyazaki, sov. Chiharu Wakabayashi
Baba yetu
Civilization IV
säv. Christopher Tin, sov. tuntematon
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Conin teemapeli on koko conin kestävä peli, johon jokainen osallistuja on tervetullut
olemaan ritari. Kyseessä on erikoinen sekoitus liveroolipeliä, tehtävien ja puzzlejen
ratkomista, juonittelua ja eläytymistä. Peliin voi käyttää haluamansa verran aikaa
painottaen omaa sydäntä lähellä olevien asioiden tekemistä.
Sinisen neidon ritarikunta, Paladiinit, lähtee komeista
kivilinnoistaan osoittamaan uljauttaan kuninkaan nimessä.
Heidän elämänsä ei silti ole vain kiiltäviä haarniskoja, miekkojen
kalsketta ja ratsujen korsketta, vaan he osaavat myös hovietiketin
ja arvostavat hienojen tanssiaisten henkeä.
Punaisen auringon ritarikunta, Samurait, on saapunut kaukaa
idästä tuomaan esille uskollisuutensa ja kunniansa. Keskittyneen
soturin yksikin isku riittää, kun sen takana on harjoitettu tahto.
Muutama siveltimenveto löytää runon ytimen.
Avaruusritarit ovat laskeutuneet kiertoradalta vöillään energiaaseet, päällään kaavut tai raskaat mekaaniset panssarit. Elämä
tähtien kentillä ja valonnopeuden ylittävillä aluksilla voi olla heille
tuttua, mutta pärjäävätkö he juonittelun ja politikoinnin areenalla?
Taikaritarit erottuvat missä vain kirjavine väreineen ja
hyökkäyshuutoineen. Heidän voimansa kumpuaa sydämestä,
heidän tahtonsa on vahva ja kauneutensa legendaarista! Kysymys
on: voivatko he päästä yli keskinäisen historiansa ongelmista,
haasteista ja kaksintaisteluista ja voittaa kunniaa ritarikuntana?
Mustat ritarit eivät pelaa reilua peliä… yleensä. Osalla voi olla
kunniantunnon rippeitä jäljellä, ja lankeamisen syitä onkin monia.
Onnistuvatko he laskemaan muut tasolleen tai huijaamaan voiton
itselleen? Jokaisella on historiansa, ja moni voi kaivata takaisin
kunniallisten ritarien joukkoon…
Mukaan pääsee
ilmoittautumaan teemapelitiskillä, Studio-salin sisäänkäynnin
vasemmalla puolella, lasikoppeja vastapäätä.
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Roolipelaaminen on yhteistä tarinankerrontaa,
jossa voit eläytyä erilaisiin tilanteisiin mielikuvituksen avulla ja itse päätät, mitä sankarisi tekee.
Tältä sivulta löydät otoksen Traconin roolipelitarjonnasta. Kaikki tässä mainitut pelit ovat
aloittelijaystävällisiä - niihin voit osallistua vailla
minkäänlaista aiempaa kokemusta roolipelaamisesta. Traconin pöytäroolipelit ovat erinomainen
tilaisuus kokeilla roolipelaamista!
Kaikki pöytäroolipelit pidetään Rondo-tilassa
1. kerroksessa. Lisää pelejä ja ilmoittautumislistat löydät tilan ulkopuolelta ilmoitustauluilta.
Listassa kerrotaan tarkempi kuvaus roolipelistä,
kellonaika, pelinjohtaja ja pöydän numero. Peleihin tulee ilmoittautua viimeistään puoli tuntia
ennen pelin alkua. Liveroolipelit puolestaan järjestetään Opus 1 -tilassa.
Roolipelit
Keikkuvan pöydän ritarit
Lauantai klo 12:00–16:00, Pöytä 1, Petri Mikkonen
Tässä kurjaan tulevaisuuteen sijoittuvassa,
futuristis-klassisessa tarinassa joukko ritarikokelaita etsii Graalin maljaa Tammermaalta.
Luvassa on arvoituksia, outoja hirviöitä ja
shoppailua. Kyseessä on parodiaan ja stereotypioihin perustuva seikkailu, johon tosikon ei
kannata vaivautua. Jos haluat tehdä kokonaan
oman hahmon, ota yhteyttä etukäteen.
Yön ritarittaret
Sunnuntai 11:00–15:00, Pöytä 1, Petri Mikkonen
Vuonna 2040 Bruce Wayne on kuollut. Wayne-säätiö myöntää salaisia stipendejä maailmalle salaperäisille B.A.T.(W.O.)M.A.N. -ryhmille, jollainen on perustettu Tamperehamin
kaupunkiin. Kyseessä on parodiaan ja erilaisiin stereotypioihin perustuva seikkailu, joka
vaatii huumorintajua.

18

Dragon Age: Arl’s Request
Lauantai 12:00–16:00, Pöytä 2, Lorena Echkart

Murha Teva-joella
Sunnuntai 10:00–12:00, Pöytä 4, Antti Oksanen

kuningas Arthur tarvitsee luotettavimmat ritarinsa ratkaisemaan mysteeriä.

The rumors of a new Blight may be true. Arl
Neruda’s lands are being overrun with darkspawn. However, the Arl has another job for
you: he has hired you to meet his children and
see them home. This Dark Fantasy adventure
will take 2–5 players, is played using the AGE
system and will last about 4 hours.

On vuosi 1922 ja englantilainen eversti Bembroke on kutsunut sukulaisensa mukaan jokipurjehdukselle Borgaviaan Teva-jokea pitkin.
Jokilaivalle ilmaantuu myos kuuluisa rikoskirjailijatar ja amatöörisalapoliisi. Peli on vedetty
Ropeconissa: älkää spoilatko loppuratkaisua.

Cyberpunk 2020
Lauantai 21:00–01:00, Pöytä 1
Sunnuntai 12:00–16:00, Pöytä 3, Samu-Ville Mattila

It’s a Knight’s World
Lauantai 21:00–00:00, Pöytä 2, Tuomas Kuusniemi
Become a Knight of the Realm! Whether kind
or cruel, magnanimous or petty, you are unavoidably noble – at least in status. You will be
questing for glory & fame in the eyes of the
king and of your peers. We use a modified
Dungeon World system – easy to learn and
hard not to enjoy. Language will be English
unless everyone agrees on Finnish.
Sumuisen laakson tornit
Lauantai 16:30–20:30, Pöytä 3, Tuomo Nyrhilä
Uusi maailma nousee vanhojen tuhkista;
menneisyyden jälkiä tutkivan Aioni-papiston
ohjauksessa ihmiset selviytyvät raunioiden
varjoissa. Vuorien keskeltä on löytynyt tutkimaton laakso, joten papit lähettävät pelaajat
tarkistamaan, onko laakso vaarallinen.
Valoa nopeammat sisäköt
Lauantai 12:00–16:00, Pöytä 3, Antti Oksanen
Ropeconissa urheat sisäköt evakuoivat
Yaoi-planeetan nuoren prinssin turvaan Sisäkköplaneetalle. Nyt prinssi hakee miehistönsä avulla liittolaisia syvästä avaruudesta
päihittääkseen pahan setänsä ja palatakseen
Yaoi-planeetan kuninkaaksi. Maid-roolipeli
kohtaa FTL-tietokonepelin.

40. vuosituhannen ritarit
Lauantai 16:30–20:30, Pöytä 1, Antti Oksanen
Ihmiskunnan Jumalkeisari kutsuu kaikkia
Arwadan IV -planeetan ritarihuoneita. Julmat
Örkit suunittelevat uutta sotaretkeä ihmiskuntaa vastaan. Nämä virheät barbaarit ovat
valmiita aloittamaan sotaretken, Waaghin,
ihmiskunnan kimppuun. Jumalkeisari tahtoo
ritarien iskevän ensin! Onko tehtävä liian vaativa Arwadan ritareille?
Star Wars: Viimeinen tehtävä
Lauantai 16:30–19:30, Pöytä 2, Nuppu Soanjärvi
Kloonisotien melskeessä itse kukin Jediritarikunnan jäsen on joutunut koville, mutta näin
suuren haasteen edessä heistä kukaan ei ole
vielä koskaan ollut.
Pyöreän turbohissin ritarit
Lauantai 21:00–00:00, Pöytä 3, Nuppu Soanjärvi
Seikkailua Star Trek the Original Seriesin hengessä siellä, minne kukaan ei ole vielä mennyt.
Federaation parhaat Tähtilaivaston upseerit ja
punapaidat kohtaavat universumin omituisimpia olioita ja ihmeellisimpiä haasteita.
Pyöreän pöydän ritarit
Sunnuntai 12:00–15:00, Pöytä 2, Nuppu Soanjärvi
Camelotin ritareiden kilvet kiiltävät kuningas
Arthurin kuningaskunnan kulta-ajalla. Kuningaskunnassa on tekeillä jotain omituista ja nyt

Mustan huumorin sävyttämä vallankumousseikkailu isokenkäisiä johtajia vastaan. Robottien arvellaan uhkaavan työpaikkoja 2020: tässä siitä tehdään ylivedettyä fiktiota. Hahmot
ovat valmiiksitehtyjä. Pikainen hahmonluonti
mahdollista. Pelinjohtajan ideat saattavat olla
liian kieroja herkkämielisille.
Rajoilla
Lauantai 21:00–01:00, Pöytä 4, Eero Laine
Tokio on rauniona, ja kaduilla vaeltavat nimettömät hirviöt. Neljä nuorta ja heidän
kaitsijansa yrittävät ymmärtää itsessään ja
maailmassaan tapahtuvia muutoksia. Heidän
uudet voimansa aiheuttavat pysyviä arpia,
ovat arvaamattomia ja tuhoisia. Peli tarjoaa
maailmantuskaa, ihmissuhteita ja supervoimia Evangelionin ja X-Menin hengessä.
Pathfinder Society
Pathfinder Societyn pelit pyörivät koko tapahtuman ajan! Lue lisää informaatiota roolipelipuolen infotiskiltä!
Muut turnaukset / pelit
Sure Gamble Tracon:
Android Netrunner -turnaus
Lauantai 14:00–20:00, Iso Pöytä 1, Sakari Lahti
Eeppisessä turnauksessa käytetään virallisia Competitive-sääntöjä ja pelataan neljä
swiss-kierrosta. Palkintoja on jaossa, jos niitä
ehditään saamaan. Osallistuminen on ilmaista.
You can’t lose with a sure gamble!
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17:00

16:00
Päättäjäiset

Astraterra-seikkailuroolipelin
esittely

15:00

Cosplaykilpailu
NCC

Beyond Real
-konsertti

Let’s draw
with Mizuho
Rino-sensei!

14:00

13:00

12:00

11:00

Are you ready?
I’m a lady!

Tahtoisin vain
koulufestivaalin – kateellisen
mutinoita…
Robottikarhuja Maskeerauksen
ja murhia: Dan- ABC
gan Ronpa
Love Live! –
Noragami –
reaktionaamoja Viiden Jenin
ja maailman
Lupaus
valtavin onigiri
Panzer vor!
Mitä anime ja
OVA-lisäri
manga jättävät
kertomatta
Japanista?
Furityöpaja
Feminismistä
luonnonsuojeluun…
Arkhamin
lähteillä

Ritarillisuus
kehittyneemmän miekan
varjossa
Pelimusiikkikes- Muumilaakso
kustelu
2.0 – Utopian
kääntöpuolelta

RPG-SHOW

Kielletyn hedelmän mysteeri

Katsahdus
SCP:n maailmaan
Anatomia mangassa -oppitunti

Mensan
älykkyystesti

Opus 1

Muu ohjelma

Ultimate Werewolf – saatko
sinä nukkua
yösi rauhassa?

Susi joukossamme V (LARP)

SCA Fighting
– Rottinkitaistelunäytös
Bujinkan Budo
Taijutsu -kamppailulajinäytös

Tampereen
historiallisen
miekkailun
seuran demo
Open Stage:
Tanssiryhmä
Yume
Musou Shinden
ryuu -iaidonäytös
Open Stage:
Vapaa lava

Parapara-oppitunti ja -esitys

Puistolava

Roolipeliohjelma

Tracon behind
the scenes

Rino Mizuhon
signeeraustilaisuus

Open Stage:
Conimusiikkia!

Open Stage:
Vapaa lava

Valinta (LARP)
(loppuu 05:00)
Weiss Schwarz Itterasshai! Tur- Open Stage:
TCG – Anivallista matkaa! Ylvis – The Fox
meharrastajan
(LARP)
(What Does the
korttipeli
Fox Say?)
Don’t take it
Tampereen
personally, it
historiallisen
just ain’t your
miekkailun
story…
seuran demo
Astraterran
SCA Fighting
suojelijat – täh– Rottinkitaistetiritarien…
lunäytös
Synnytetäänpäs
Keskiaika- ja
tästä vähän
vanhat tanssit
hahmoja
-paja

Cosplay ja
larppaus – käsi
kädessä
Musavisa III

Kill La Kill –
Tulitusta täydeltä laidalta
Japanin ykköPerinnönjaon
nen; urheilugen- kosto (LARP)
restä rakkaudella

Seikkailulle
Japaniin!

The Voice of
Agapio

Rino Mizuhon
signeeraustilaisuus
Yowapeda –
ImprosarjaHieno urheilua- kuvapaja
nime, ei yhtään
fujoshianime
Antiikin sotiMatka
laan käsikirja
Mordoriin

Animesankareiden loppumattomat voimat
Shin Megami
Tensei

Sopraano

Miitti

Ninjutsun historiaa – faktaa vai
fiktiota?
Uimapojista höllyviin tisseihin
– fanservicen
salaisuudet
Niistä on hyvät Keskiajan sotihahmot tehty
laan käsikirja

JaME Suomi:
Visual kei -paneeli

Fanguerilla-analyysi k-popin
sielunelämään

Ergo Proxy –
ajattelen, entä
sitten?

Design your universe – Kampanjamaailmojen…
Muuritko lopul- Shinsegumi
linen ratkaisu?
– faktat populaarikulttuurin
romantisoidusta
poliisijoukosta

Tarinapainottei- Ihanat Idolit
set foorumiroo- -kisa
lipelit esittelyssä
My Little Pony:
Collectible Card
Game
Kuinka paljon
Iltabileet
silmää voi
huijata proppeja
tehdessä?

10:00

Q&A Hardy

Ritarit
historiassa

Kunnialliset
taistelijattaret

Sonaatti 2

Cosplayohjelma

Pelinjohtamisen OhjelmanpitäEi Näin…
misen ABC

Sonaatti 1

Final Fantasy
Sormus –
-musiikkipaneeli Epilogi

Brace Yourselves: Winter is
Coming

Pokémon –
numeroiden
takana

Studio

Animehuone
(loppuu 09:00)

AMV-kilpailu

Cosplaykilpailu
WCS

Mecha on
ratsuni, katana
peitseni…
Traconian leNCC 2014: Suogendat – tarinal- men joukkueen
linen konsertti
finaalimatka
Crafting Storyworlds: A New
Approach to
World-Building
Interview of
Mizuho Rinosensei
Cosplaydeitti

Avajaiset

Pieni sali

00:00
01:00
02:00

22:00
23:00

21:00

20:00

19:00

18:00

16:00
17:00

15:00

14:00

13:00

12:00

10:30
11:00

Iso sali

Animeohjelma

Lauantai
Sunnuntai

Nyt demotetaan Infinityä!
Lauantai 11:00–20:00, Iso Pöytä 2
Sunnuntai 08:00–15:00, Iso Pöytä 2
Matias Grönqvist, Sampo Lappalainen, Kalle Alanen
Infinity-scififiguuripelin demotusta. Tässä 200
vuoden päähän sijoittuvassa joukkuetason
miniatyyripelissä kilpailevien suurvaltojen erikoisjoukot ottavat toisistaan mittaa.
My Little Pony:
Collectible Card Game -turnaus
Sunnuntai 10:00–16:00, Iso Pöytä 1
Matias ”Isseus” Tapiovaara
MLP:CCG-turnaus jakaa kaikille innoikkaille
ystävyyden taikaa! Formaattina Sealed, hinta
25€. Turnaus kestää noin 5 tuntia, mihin sisältyy pakkojen kasaaminen, 5–6 30 minuutin
kierrosta, väliajat ja palkintojenjako.
Astraterra-demo
Lauantai 11:00–16:00, Pöytä 4
Miska Fredman, Samuli Ahokas, Nestori Lehtonen
Astraterra on kaikenikäisille sopiva seikkailuroolipeli, joka on kehitetty yhdessä lasten
kanssa ja sen säännöt ja maailma on kehitetty
lapsia ajatellen. Löytöretki teleportin läpi johtaa keskelle ihmeellistä autiosaarta. Onnistuuko retkikunta ratkaisemaan paikan arvoituksen ja löytämään tiensä kotiin?
Live-roolipelit eli larpit
Susi joukossamme V
Lauantai 23:00–01:45, Opus 1
Daniel Kauppi, Vilma ”Marlyer” Virtanen
Pieni kaniyhteisö oli rauhallinen, kunnes keskusaukiolta löytyi raadeltuna eräs jäniksistä.
Ovatko sudet palanneet? On aika aloittaa etsinnät ja kuulustelut susien löytämiseksi.
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Itterasshai! Turvallista matkaa!
Sunnuntai 10:00–13:45, Opus 1
Elisa Halttu, Hanne Saarikoski
Turvallista matkaa on lyhytkestoinen larppi
10 pelaajalle. Aiempaa pelikokemusta tai erillisiä varusteita ei tarvita. Luvassa on animehenkistä teinidraamaa ja pimeänpelkoa, kun
kahden kilpailevan japanilaisen lukion tennisjoukkueet matkustavat samalla minibussilla
Mito Grand Slam -tennisturnaukseen.
Ultimate Werewolf –
saatko sinä nukkua yösi rauhassa?
Lauantai 17:00–19:45, Opus 1, Astra Kallunki, Heli
Kelhiö, Laura Rautio, Minna Taikina-Aho
Tracon on joutunut ihmissusien hyökkäyksen
kohteeksi. Pystytkö löytämään joukossanne
piileksivät ihmissudet tai kukistamaan kyläläiset? Tule kokeilemaan aloittelijoillekin sopivaa korttiroolipeliä, joka herättää kaikkien
selviytymisvaistot!
Perinnönjaon kosto
Lauantai 20:00–23:00, Opus 1
Tero Tikkanen, Salla Väkeväinen
Perinnönjako tulee jo kolmatta kertaa. Astu
taas kapakkaan ulottuvuuksien välissä ja ota
osaa eeppiseen tarinaan. Spector’s on kapakka
ulottuvuuksien välissä, jonne kaikki olennot
ovat tervetulleita. Pelissä on kolme eri tarinaa,
joista pelaajat valitsevat yhden.
Valinta
Sunnuntai 02:00–05:00, Opus 1
Heidi Kankaanpää, Emilia Ovaska
Kuninkaallisen ritariveljeskunnan suurmestari on kuollut epäilyttävissä olosuhteissa. Kuningassuvun suojelijoiden on aika valita uusi
suurmestari. Senhän on tietenkin oltava sinä.
Kuka muukaan voisi johtaa veljeskunnan uuteen kunniaan?

Hengaushuone
Basso launtai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45

My Little Pony: Collectible Card Game
Puistolämpiö 2 lauantai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45

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

Kokeile suurta suosiota saanutta My Little
Pony -korttipeliä, jonka pääsuunnittelija on
Tracon 9:n kunniavieras Darrell Hardy. Peli
on helppo oppia, mutta sisältää paljon syvällisiäkin strategioita.

Lautapelihuone, go ja mahjong
Opus 2–4 lauantai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45
Tule kokeilemaan erilaisia lautapelejä, paikalla myös mahjongia ja go:ta.
Bofferityöpaja & bofferointia, ohjattua
joukkotaistelua ja jousiammuntaa
aloittelijoille
Bofferiteltta lauantai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45
Tule kokeilemaan bofferointia konkareiden
opastuksella. Laina-aseita aina lyhyen kantaman yhdenkädenmiekoista keihäisiin on tarjolla järjestäjien puolesta, mutta myös omien
tuominen on mahdollista, kunhan tarkastutat
ne järjestäjillä ensin. Ohjelmassa säävaraus!
Kirpputori
Puistolämpiö 1 lauantai klo 12:00–18:00,
sunnuntai klo 10:00–15:00
Traconin kirpputorilla myydään käytettyjä
anime-, manga- tai roolipeliaiheisia tavaroita.
Tule tekemään mahtavia löytöjä! Tavaraa ei
voi rekisteröidä myyntiin enää conin aikana.
Beyblade-piste
Puistolämpiö 2 lauantai klo 11:00–20:00,
sunnuntai klo 09:00–16:00
Beyblade-pisteeltä löydät erilaisia areenoita ja
hyrriä joilla voit taistella ystävien ja uusien tuttavuuksien kanssa. Voit myös tulla keskustelemaan hyrristä ja sarjasta. Pisteellä pidetään
sunnuntaina klo 12 alkaen turnaus, johon ilmottautuminen paikan päällä. Sallitut hyrrät:
Beyblade Metal Fusion/Masters/Fury.

Pokémon TCG-piste
Puistolämpiö 2 lauantai klo 11:00 – sunnuntai klo 16:45
Tule kokeilemaan helposti opittavaa Pokémon-keräilykorttipeliä! Kokeneille pelaajille
on runsas valikoima irtokortteja, joita saa mukansa tuliaisiksi! ”Se ei pelkää, joka pelaa.”
Touhou-esittely
Talvipuutarha lauantai klo 11:00–23:00,
sunnuntai 10:00–17:00
Come with us and try Touhou games, listen
to the music! Hang around with a lot of dedicated fans! We are happy to answer all your
questions about Touhou. Two tournaments
are arranged, ask for more information.
Serpent’s Tongue -demotus
Puistolämpiö 2, lauantai 10:00–00:00,
sunnuntai 10:00–15:00
Serpent’s Tongue on mukaansatempaava loihdintasimulaatiokorttipeli. Toisin kuin monessa muussa korttipelissä, ST:ssa ei sekoiteta
omaa pakkaa, vaan pelaajalla on koko ajan
kaikki korttinsa käytettävissä. Jos tykkäät
maageista ja taikuudesta, tämä peli on tehty
sinulle. Me pistämme nahkaansidotun loitsukirjan käteesi ja esittelemme käärmeenkielen
salat!
Animehuone
Studio sunnuntai klo 00:00–09:00
Ohjelmalista netissä ja huoneen ovella.
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Avajaiset
Iso sali klo 10:30–11:00
Valtakunnan ritarit on kutsuttu linnaan Valtiasta kuulemaan. Onko luvassa aatelointeja,
tärkeitä tiedonantoja valtakunnan tilasta vai
kenties kutsu taisteluun? Sen saat selville saapumalla kuulemaan.
Lauantai 11:00
Mecha on ratsuni, katana peitseni –
ritarit animessa
Pieni sali klo 11:00–11:45 – Mikko ”Lmmz” Lammi
Urheat ritarit kiiltävissä haarniskoissaan ovat
länsimaisen fantasiakuvaston perusmateriaalia, vaan miten on animen ja mangan laita? Esityksessä avataan lyhyesti ritareiden ja
ritariuden historiaa klassisessa romanttisessa
kirjallisuudessa ja katsotaan, miten tätä on
siirretty animekerrontaan. Samalla vertaillaan
samuraikulttuurin vaikutusta ritareiden kuvaukseen, sekä puretaan ritariutta modernimpien animeteosten kautta. Sisältää viihdyttäviä videonäytteitä!
Ohjelmanpitämisen ABC
Sonaatti 2 klo 11:00–12:45 –
Jenna ”momelus” Pulkkinen
Oletko aina halunnut pitää puheohjelman conissa? Tai et edes aina, mutta välillä? Mietityttääkö, mistä voisit puhua? Mikä on luennon,
paneelin tai keskustelupiirin ero? Entä jos
jännittää ihan kauheasti? Kuinka yleisö saadaan koukkuun? Kuinka kehittää omaa ohjelmanpitämistään? Tervetuloa kuuntelemaan
vastauksia näihin ja muihin kysymyksiin Ohjelmanpitämisen ABC -luennolle. Luennolla
ohjeistetaan sekä puheohjelman laatimiseen,
esiintymisjännityksestä yli pääsemiseen sekä
yleisesti esiintymiseen.
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Animesankareiden loppumattomat voimat
Sopraano klo 11:00–11:45 –
Mia ”destine” Piiparinen
Mistä Ichigo saa loputtoman reiatsunsa? Entä
miten Naruto pystyy vielä taistelemaan vaikka
hänen chakransa on jo loppu? Humoristinen
ohjelma animen loputtoman energian
omaavista sankareista sekä ystävyyden
voimasta ja ihmisen pimeästä puolesta.
Ei sisällä juonipaljastuksia vaan lähinnä
yleistämistä aihepiiristä.
Pokémon – numeroiden takana
Studio klo 11:00–12:45 – Kim Netissä
Pokémon-pelit ovat olleet luultavasti jossain
määrin esillä meidän jokaisen pelihistoriassa.
Pokémon-peleissä on taustalla paljon numeroita, jotka eivät ole kovinkaan vahvasti näkösällä, mutta kun puhutaan kilpailullisesta
Pokémonin pelaamisesta ja speedruneista,
on tarina täysin toinen. Miten numerot ovat
muuttuneet sitten pelien alkuaikojen ja mihin
ne ovat menneet X:n ja Y:n päästyämme?
Pelinjohtamisen Ei Näin –
mitä virheitä välttää peliä vedettäessä
Sonaatti 1 klo 11:00–11:45 –
Joonas Katko, Emi Maeda
Pelinjohtajan työ ei ole helppoa ja välillä
mennään metsään niin että ryskyy. Tule kuulemaan siitä, millaisia ongelmia pelinjohtamisessa voi olla ja miten ne voidaan välttää.
Mensan älykkyystesti
Opus 1 klo 11:00–11:45 – Suomen Mensa ry
Mensan virallinen älykkyystesti, Traconin
kunniaksi alennettuun hintaan 30 €/henkilö!
Mukaan tarvitset kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja testimaksun käteisenä. Alaikäraja
16 vuotta. Testin arvioi ja pisteyttää psykologi.

Parapara-oppitunti ja -esitys
Puistolava klo 11:00–12:45 – Tanpara
Parapara on japanilainen klubitanssi, joka
perustuu vauhdikkaaseen käsien liikkeeseen.
Tule mukaan opettelemaan paraparaa! Ennen
tuntin alkua upea parapara-esitys!
Lauantai 12:00
Traconian legendat –
tarinallinen konsertti
Iso sali klo 12:00–12:45 – Tampereen yhteiskoulun
lukion tanssijat, Akateeminen puhallinorkesteri
Akateeminen puhallinorkesteri ja Tampereen
yhteiskoulun lukion tanssijat yhdessä esittävät
tarinan taistelusta pimeyden voimia vastaan.
Nordic Cosplay Championship 2014:
Suomen joukkueen finaalimatka
Pieni sali klo 12:00–12:45 – Päivi Asikainen, Siiri
Laiti, Siiri Pöllänen, Iris Rönkkö

riivaamassa Tokiossa? Kaikki nämä ja paljon
enemmän! Tule tutustumaan Shin Megami
Tensein mittavaan historiaan ja kuulemaan
yhdestä parhaista roolipelisarjoista, jota et ole
ehkä koskaan pelannut!
Design your universe –
Kampanjamaailmojen suunnittelusta
Sonaatti 1 klo 12:00–12:45 – Mikko ”Stampede”
Pesola
Joskus isoissa roolipelikampanjoissa isoimmaksi ongelmaksi nousee itse maailman
pyörittäminen. Maailman pitäisi olla yksityiskohtainen ja uskottava riippumatta siitä, että
onko kyseessä vain yksittäinen kaupunki vai
kokonainen manner. Tällä luennolla keskustelemme hieman isojen kampanjamaailmojen rakentamisesta ja pelauttamisesta. Jaossa
hyviä vinkkejä sekä aloitteleville että hieman
kokeneemmillekin pelinjohtajille.
Rino Mizuhon signeeraustilaisuus
Opus 1 klo 12:00–12:45 – Rino Mizuho

Suomen Nordic Cosplay Championship -joukkue 2014 kertoo kokemuksiaan ja mietteitään
kisamatkalta Ruotsin Närconista. Suomi osallistui tähän Pohjoismaiden mestaruuskilpailuun nyt toista kertaa; miltä kisa näytti tänä
vuonna? Tervetuloa myös kysymään joukkueelta mieltäsi askarruttavia asioita NCC:stä ja
arvokisoissa edustamisesta!

40 onnekkaalla on mahdollisuus saada itse
taiteilijan viesti talteen. Signeeraustilaisuuteen
pääsee ainoastaan lipulla, joita jaetaan etuoven lipunmyyntiteltassa lauantaina alkaen
kello 8.

Raivoa, rakkautta, demoneja –
Shin Megami Tensei
Sopraano klo 12:00–12:45 –
Antti Joki, Antti ”Baazero” Salo

Muuritko lopullinen ratkaisu?
Sonaatti 1 klo 13:00–14:45 – Mari Eskelinen,
Rebekka Kuikka

Mikä on Shin Megami Tensei? Teinit taistelemassa demoneja vastaan psyykestään syntyvillä olennoilla Personissa, etsivät ratkomassa
yliluonnollisia tapauksia Devil Summonerin
tyyliin vai selviytymistä Devil Survivorin
muusta maailmasta eristetyssä ja demonien

Lauantai 13:00

Jos Attack on Titanin maailma olisi meidän
maapallollamme, missä muurit sijaitsisivat?
Pystyisikö suhteellisen suuri yhteisö selviämään tarkasti rajatulla maa-alueella ilman yhteiskunnan romahdusta tai ympäristötuhoa?
Nörtteilemässä maantieteen opiskelijat. Spoilerivaroitus uusimpiin lukuihin asti.
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Crafting Storyworlds:
A New Approach to World-Building
Pieni sali klo 13:00–13:45 – Darrell Hardy
While there are countless excellent guides to
creating fantastic new worlds with realistic geography and interesting cultures, this presentation takes a more “literary” approach to the
subject. Crafting a storyworld focuses on the
characters and conflicts of the world – that is,
its story – and allows those things to influence
and permeate the rest of the world. Creating
a storyworld means that no matter where the
players or audience explore, there will always
be an exciting story right around the corner.
Yowapeda – Hieno urheiluanime,
ei yhtään fujoshianime
Sopraano klo 13:00–13:45 – Timo ”Lunic” Koriseva
Nuoria, timmejä ja paidattomia bishouneneita
tiukoissa pyöräilytrikoissa vai raavaita urhoja
puskemassa maitohapot kuplien, tiimityön
voimalla, vaikka läpi harmaan kiven? Yowamushi Pedalissa on ne kaikki. Mutta kuka tätä
oikein haluaa katsoa? Pelkäävätkö fujoshit
leimaantuvansa tylsiksi urheiluhulluiksi?
Entä kehtaako aikuinen mies fanittaa pyöräilyshortsipoikia? Vähintäänkin jälkimmäiseen
kysymykseen aion antaa vastauksen. Ohjelma
on luentopohjainen ja keskittyy Yowapedan
animeversioon. Ohjelma sisältää vähintäänkin pieniä spoilereita.
Brace Yourselves: Winter is Coming
Studio klo 13:00–14:45 –
Elina ”Ruikku” Routi, Heli Routi
Tappaisitko kuin hurjasusi? Koskisitko tuleen
koskaan polttamatta itseäsi? Jäätyisitkö kuoliaaksi ilman että kuolisit ja liittyisit vaeltajien
matkaan? Hallitsisitko valtaistuinta hyvällä
omatunnolla kuin ylimielisin leijona, vaikka
paikka ei ole sinun? Pääsisitkö eroon tunteesta, että et ole haluamasi arvoinen, koska olet
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tarinan ritari? Game of Thronesin ympärille
koottu luento on juuri sinulle. Muista lämmitellä vielä kun voit, sillä talvella on vaarallisen
kylmä ja kovimmillaan kylmyys voi kestää
koko eliniän. Mutta ei tänään. Luentoa ei suositella herkimmille!

Historialliset eurooppalaiset kamppailulajit
(HEMA) perustuvat eurooppalaisten asemestareiden kirjoittamiin ohjekirjoihin keskiajalta
ja sen jälkeisiltä aikakausilta.

Shinsengumi – faktat populaarikulttuurin
romantisoidusta poliisijoukosta
Sonaatti 2 klo 13:00–14:45 –
Johanna ”Matsukaze” Ketonen

Tampere Historical Fencing Association presents a demonstration on Historical European
Martial Arts in two demonstrations and at
their table. Historical European Martial Arts
is a martial art form based on European manuscripts from Middle Ages onwards.

Shinsengumi on ollut osa japanilaista populaarikulttuuria aina 1920-luvulta nykypäivään
asti ja varsinkin uusimmissa tapauksissa joukkiota on romantisoitu rajusti. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää suurta suosiota saavuttanutta Hakuoukia. Mikä tämä Edo-kauden
poliisijoukko todellisuudessa oli ja mikä oli
heidän tarkoituksensa? Ohjelmassa käydään
läpi Shinsengumin vaiheita, keskeisimpiä henkilöitä ja muita mielenkiintoisia yksityiskohtia
animen avulla. Tule kuulemaan faktat näistä
1800-luvun lopun viimeisistä samuraista!
Improsarjakuvapaja
Opus 1 klo 13:00–13:45 – LEPPU, Muura
Ota taukoa conittamisesta ja saavu revittelemään improsarjispajaan!
Täällä piirretään raivolla lyhyitä, noin 1–5
minuutin sarjakuvia ilman mitään laatuvaatimuksia, tarkoituksena pitää hauskaa ja luoda
ehkä vähän pöhköjäkin sarjiksia aikarajan sisässä.
Tampereen historiallisen
miekkailun seuran demonstraatio
Puistolava klo 13:00–13:45 –
Marine Beaumel, Juuso-Matias Maijanen
Tampereen historiallisen miekkailun seura
esittelee historiallisia eurooppalaisia kamppailulajeja kahdessa näytöksessä sekä kojulla.

Esityskielet ovat suomi ja englanti.

ven Mordoriin. Matkan aikana elokuvantekijät yrittävät kuvata Taru Sormusten Herrasta
-elokuvaa fantasia-asuihin pukeutuneina,
mutteivät välty egojen yhteentörmäämisiltä ja
turhalta draamalta.
Open stage: Tanssiryhmä Yume
Puistolava klo 14:00–14:15 – Yume
Berryz koubou – Ai wa itsumo kimino nakani
Lauantai 15:00

The languages of the presentation are Finnish
and English.

Cosplaydeitti
Pieni sali klo 15:00–16:45 – Sara ”Sugi” Hietala,
Sora ”LEd” Hietala, Heether

Lauantai 14:00

Se on täällä taas! Cosplaydeitti iskee nurkan
takaa, ja kovaa! Täysin samalla, mutta pikkuisen erinlaisella tiimillä (puolet tyypeistä on
vaihtunut), seikkaillaan jälleen rakkauden monimutkaisissa kiekuroissa. Kuvio on edelleen
se sama vanha tuttu, eli tule, istu alas ja naura
itsesi kipeäksi tämän sankarillisen ”hienon”
huumoripläjäyksen aikana.

Interview with Mizuho Rino-sensei
Pieni sali klo 14:00–14:45
Please take a seat when Mizuho-sensei tells
about her work, how she got to release her first
album and how it changed her life. Questions
about her work in the past, currently and in
the future. In depth details of her manga series
Chocolat no Mahou (Maaginen Suklaapuoti).
Antiikin sotilaan käsikirja
Sopraano klo 14:00–16:45 – Janne Kemppi
Sotilaan elämää Sumerista Roomaan. Miten
antiikin armeijat varustettiin, huollettiin ja
taisteltiin.
Matka Mordoriin
Opus 1 klo 14:00–14:45
Matka Mordoriin on fiktiivinen kolmiosainen
komediamokumentti International Success
Company -tuotantoyhtiön sekä itseään täynnä
olevan, suuruudenhullun tuottaja Jack Winin
42 km kävelymatkasta Helsingistä Nurmijär-

Final Fantasy -musiikkipaneeli
Studio klo 15:00–16:45 – Valtteri ”Jousto” Jokinen
Pelimusiikkiharrastajien ja -ammattilaisten
syväluotaavaa analyysia ja panelistien henkilökohtaisia näköaloja ainakin Final Fantasy
-pelisarjan musiikin historiasta, piirteistä,
merkityksestä, tulevaisuudesta ja konserteista.
Vierailevina panelisteina mm. Final Symphony -konsertin sovittajat Jonne Valtonen & Roger Wanamo.
Sormus – Epilogi
Sonaatti 1 klo 15:00–16:45 – Samuli Suominen
Yhteenveto vuosina 2012 ja 2013 Ropeconissa
ja Traconissa käydystä Sormus-kampanjasta.
Luennolla selviää, kuinka kampanja suunni-
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telttin, kuka sormuksen lopulta löysi ja miten
eri pelaajien valinnat vaikuttivat toisiinsa.
Nähtävillä myös kampanjan taidetta sekä pelaajien piirustuksia.
Ergo Proxy – ajattelen, entä sitten?
Sonaatti 2 klo 15:00–15:45 – Jaakko Reinikainen
Mitä hämärien filosofisten teorioiden ja animen yhdistelmiin tulee, Ergo Proxy sijoittuu
listan kärkeen Neon Genesis Evangelionin
ynnä Ghost in the Shellin kaltaisten kulttiteosten kanssa. Mutta onko Vincent Law:n eeppinen matka läpi dystopisen tulevaisuuden pelkkää savutusta, kuten monet kommentaattorit
ovat todenneet, vai löytyykö komean kuoren
alta aitoa Prometheuksen tulta? Tätä, ynnä
muita kysymyksiä koskien populaarikulttuurin ja filosofian yhdistämistä, olisi tarkoitus
puida. Warning: Overthinking ahead.
The Voice of Agapio
Opus 1 klo 15:00–16:45 – Henna ”TritureChan”
Antinaho, Michael ”Tokushu” Ikola, Saara
”Muikku” Juutinen, Jonne ”JoneZi” Virkanen
Oletko halunnut kokeilla dubbausta? Nyt on
tilaisuutesi testata taitosi ja löytää sisäinen
Agapio! Leikkimielisessä ohjelmassa näet
Agapio-aiheisen videopätkän ja tehtäväsi on
dubata Agapio-tyyliin. Tuomarit arvioivat
suorituksen ja antavat palautetta kuinka voit
dubata kuin Agapio. Ennakkoilmoittaudu
sähköpostitse ja valitsemme sinulle clipin, jonka dubbaat. Jos jännittää, ota kaverisi ja dubatkaa yhdessä. Etkö ennakkoilmoittautunut?
Tule rohkeasti nykimään tuomaria hihasta!
Musou Shinden-ryuu -iaidonäytös
Puistolava klo 15:00–15:45 – Henri ”Gema” Rantala
Tampereen iaidoseura järjestää Musou Shinden-ryuu -iaidonäytöksen. Iaido on vanhoihin
japanilaisiin miekkailutaitoihin pohjautuva
budolaji, jossa harjoitellaan japanilaisella mie-
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kalla tehtäviä liikesarjoja: miekan vetoa, lyöntejä ja miekan palautusta huotraan. Jokaisella
liikkeellä on yksityiskohtainen oikea muotonsa, joka pyritään saavuttamaan tinkimättömällä harjoittelulla. Näytöksessä esitetään erilaisia liikesarjoja ja tekniikoita. Näytös kestää
n. 30 minuuttia, jonka jälkeen on mahdollista
jäädä keskustelemaan seuran jäsenten kanssa.
Lauantai 17:00
Cosplaykilpailu WCS
Iso sali klo 17:00–18:30
World Cosplay Summit -karsinta, HardCore
Hall Cosplay ja Missimittari-originaalipukunäytös. Lue lisää cosplayohjelmasta sivulta 13.
Ohjelmaan tarvitset paikkalipun, joita jaetaan
etuoven lipunmyyntiteltassa lauantaina alkaen kello 8.
Cosplay competition. Recommended for international guests! WCS preliminaries in English.
Ihanat Idolit -kisa
Sonaatti 1 klo 17:00–17:45 –
Kaisa Sarvela, PipaPiparminttu
Tässä kevyessä kilpailussa selvitetään kuka
Suomessa tuntee japanilaiset idolit parhaiten.
Mukana kisassa on erilaisia tunnistustehtäviä
(Kuka on tämä idoli? Mikä on tämä idoli-biisi? Minkä biisin esiintymisasu tämä on?) sekä
lyhyitä triviakysymyksiä.
Kilpailussa on kolme kategoriaa (48, H!P ja
muut) sekä kolme vaikeustasoa (helppo, vaikea ja jokeri), joista kilpailijat saavat itse valita. Kaikentasoiset voivat siis kilpailla! Osallistua voi yksin tai 1–2 kaverin kanssa. Jos
kilpaileminen ei kiinnosta, tervetuloa mukaan
seuraamaan ja kannustamaan!

Kunnialliset taistelijattaret
Pieni sali klo 17:00–17:45 – Leena ”Espe” Porri
Naissoturit ovat kautta aikojen kiehtoneet tarinankertojien mieliä, ja varsinkin japanilaisessa viihteessä on perinteisesti nähty runsaasti
näppärää hameväkeä. Ritarit ja samurait ovat
animessa, mangassa sekä peleissä vakiintuneet hahmotyypeiksi, joina naisiakin usein
esiintyy. Luennolla tarkastellaan erilaisia naispuolisia ritari- sekä samuraihahmoja ja pohditaan heidän rooliaan tarinoissa verrattuna
miespuolisiin sotureihin. Historian siipien havinaa kuullaan oikean maailman esimerkkien
muodossa.
Seikkailulle Japaniin!
Sopraano klo 17:00–18:45 – Tinka
Oletko kiinnostunut Japaniin matkustamisesta? Tottakai! Mutta kustannukset tai pärjääminen askarruttaa? Tule kuuntelemaan
kokeneen Japanin-matkaajan neuvoja matkan
suunnittelusta sekä käytännön vinkkejä mukaan matkalle: matkustamisesta, majoituksesta ja tapakulttuurista.
Vertaillaan Japani-kokemuksia ja matkansuunnittelustrategioita yhdessä. Mukana myös
kokemuksia vapaaehtoistyöstä Japanissa sekä
millaista on olla osa japanilaista perhettä.
”Ja sitten tää meni majataloon” –
Tarinapainoitteiset foorumiroolipelit
esittelyssä
Studio klo 17:00–17:45 – Maura ”Fenfir” Kastinen,
Aune ”Meraldina” Kivikoskela, Enni ”Yuff ”
Lindgren, Riitta ”Chryseis” Sirkiä
Melkein kuin pöytäroolipeli, mutta ilman
noppia ja sääntökirjakin puuttuu. Uskaltaako
sellaiseen tutustuakaan? Paneeli sukeltaa suomalaiseen foorumiroolipeliskeneen, esittelee,
kuinka pääset harrastuksen alkuun, ja kertoo
mitä tarkoittavat offlinepeli ja jakautuminen.

Olit sitten kirjoittaja, pöytäpelaaja tai ihan
vaan tarinoitsija, tule kuuntelemaan ja jakamaan ideoita fooruropettamisesta!
Tölkkinipsujen metamorfoosi
Puisto – Pieni miittiteltta klo 17:00–19:00 –
Meg, Eveliina ”Poisonpineapple” Ruottinen
Moni on haaveillut tekevänsä Chainmail-paidan tölkkinipsuista materiaalin helpon saatavuuden takia. Tämä vuotisessa Traconissa
me pistämme nuo unelmat perspektiiviin
ennenkuin rohmuat kodin täydeltä nipsuja ja
tajuat ”ei tämä taidakaan olla niin helppoa”.
Aloittelijaystävällisessä nipsupajassa opetamme tekemään yksinkertaisia rannekoruja ja
kaulakoruja, jotta tekijät saavat pientä tuntumaa millaista olisi uurtaa kokonaisen paidan
parissa.
Lauantai 18:00
Ritarit historiassa
Pieni sali klo 18:00–19:45 – Matti ”Ear” Kujala
Kaikille lienee tuttuja tarujen sankarit hohtavissa haarniskoissaan, mutta mikä oli totuus
historiassa? Entä mitä olivat salaperäiset ritarien järjestöt? Missä ritarit toimivat ja taistelivat? Mikä oli ritarien suhde muuhun yhteiskuntaan? Ritareiden kuvauksiin taruissa
ja peleissä mennään esityksen lopussa mikäli
aikataulu antaa myöten.
My Little Pony: Collectible
Card Game: An Introduction
Studio klo 18:00–18:45 – Sami ”Teura” Korhonen,
Matias ”Isseus” Tapiovaara
My Little Pony: Collectible Card Game
(MLP:CCG for short) has gained huge popularity since its release in late 2013. Is it because
bronies buy anything with a picture of a pony
on it, or is it actually a good game? A con-
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cise look at the CCG designed by Tracon 9
Guest Of Honor, Darrell Hardy, focusing on
the game mechanics, balance, successes, and
failures, and comparisons to other popular
card games. After the presentation you have
a chance to follow play demonstrations or try
your own hand at the game.
SCA Fighting – Rottinkitaistelunäytös
Puistolava klo 18:00–18:45 – Niklas Hirvelä
Lauantai 19:00
Kill La Kill – Tulitusta täydeltä laidalta
Sopraano klo 19:00–19:45 –
Iiro ”Desulishor” Salminen
Onko Kill la Kill vain Gurren Lagannin manttelinperijä? Voiko tätä sarjaa edes verrata mihinkään muuhun animeen? Ja miksi nudistit,
miksi niin paljon paljasta pintaa? Kysymyksiä
on enemmän kuin mitä esitteeseen mahtuu,
mutta niihin kaikkiin saadaan (toivottavasti)
vastaukset luennon aikana.
Bujinkan Budo Taijutsu
-kamppailulajinäytös
Puistolava klo 19:00–19:45 – Janne Paavilainen
Bujinkan Reihan Dojo järjestää Bujinkan
Budo Taijutsu -kamppailunäytöksen. Bujinkan Budo Taijutsu on japanilainen budo-laji,
joka pohjautuu yhdeksän perinteisen kamppailutaitojen (kobudo) koulukunnan (ryuha)
opetuksiin. Näytöksessä esitellään kattavasti
lajin liikkumistapoja (taihenjutsu), aseetonta
kamppailua (taijutsu) sekä erilaisia asetekniikoita (tantojutsu, kenjutsu, bojutsu, shurikenjutsu yms.). Näytöksen kesto on n. 20 minuuttia, jonka jälkeen voi jäädä keskustelemaan
dojon harjoittelijoiden kanssa ja tutustua erilaisiin harjoitteluvälineisiin. Ohjelma ei välttämättä sovellu perheen pienimmille.
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Kuinka paljon silmää voi huijata proppeja
tehdessä?
Studio klo 19:00–20:45 –
Matti Iso-Järvenpää, Jani Talonen
Onko mielessä hieno ja kunnianhimoinen
proppi, mutta et tiedä mistä ja miten sen tekisit? Tule mukaan kuuntelemaan ja saamaan
ideoita luennolle, joka käsittelee erilaisia
proppeja, rekvisiittaa ja lavaste-elementtejä.
Luennolla käydään läpi kokeneen lavaste- ja
proppirakentajan itse tekemiä ja muuten vain
uralla vastaan tulleita taidonnäytteitä kädentyöstä ja niissä käytetyistä materiaaleista.
Lauantai 20:00
Japanin ykkönen;
urheilugenrestä rakkaudella
Sopraano klo 20:00–21:45 – Anni ”Hai” Juusela
Urheiluanimen ja -mangan parissa paatunutkin sohvaperuna menettää kaloreita ja pokerinaamansa, koska maalin lähestyessä sydän
pamppailee nopeammin kuin koripallo ja
myötähiki virtaa. Miksi näin on? Mikä genressä oikein viehättää ja minkä takia sen (kliseiselle) kentälle haluaa palata yhä uudelleen?
Onko kyseessä sitten oman lajin kaipuu vai
halu nähdä miehiä/naisia lyhyissä shortseissa? Siitä tällä luennolla otetaan selvää.
Weiss Schwarz TCG -turnaus
Puistolämpiö 2 lauantai klo 20:00
Nyt otetaan otakusta mittaa. Kuka on Traconin kovin Weiss Schwarz -pelaaja? Ota pakkasi mukaan ja näytä miten niitä sieluja syötetään! Turnaukseen on ollut ennakkoilmottautuminen.

Lauantai 21:00

Sunnuntai 00:00

Kielletyn hedelmän mysteeri
Studio klo 21:00–21:45 – Iina Karasti, Noora
”Noradriel” Karasti, Suvi Virolainen

Musavisa III
Sopraano klo 00:00–00:45 – Kalle Hietaranta,
Reetta Näppi, Matti Pieniniemi

Mitä yhteistä on Wincestillä, dub-conilla ja
mpregillä? Tabu. Fan fiction rakentui alusta alkaen kiellettyjen aiheiden ja suhteiden varaan,
eikä tämä näkynyt pelkästään slashin, mies/
mies-suhteiden, suosiossa. Fan fiction on kiellettyjen asioiden luvattu maa eivätkä ficcaajat
kainostele insestiä tai vaikkapa rotujen välisiä
suhteita. Mistä tämä lähti ja miksi tabut kiinnostavat fan fictionissa? Paneudumme tähän
kiehtovaan kysymykseen, sillä emme ole itsekään täysin varma vastauksesta. Käymme läpi
suosittuja kiellettyjä parituksia ja fan fictionin
lähtökuoppia, jotka viitoittivat ilmiön laajenemista tämän päivän mittasuhteisiin.

Päätä päiväsi tai aloita iltasi tällä keskiyön
musavisalla, jossa nyt entistä haastavampia
kappaleita ja hämmentävämpiä jokereita. ”Kyl
mun ny TUO olis pitäny tietää” ja ”JUST viimeviikolla katoin ton!” taattuja tunteita! Istu
siis pyöreään pöytään tunnistelemaan animesarjojen ja japanilaisten videopelien taustamusiikkeja tässä melodiamuistia kutkuttavassa
ohjelmanumerossa!
Osallistuminen 1–3 hengen tiimeissä.

Lauantai 23:00
Cosplay ja larppaus – käsi kädessä
Sopraano klo 23:00–23:45 – Satu ”Satsuma” Salmi
Mitä voimme oppia toisiltamme? Astu rajalle,
laajenna näkemystäsi, opi hahmostasi ja löydä
uusi ulottuvuus. Erota ja hyväksy. Luennolla
hyödynnetään etukäteen haastateltujen harrastajien näkökulmia aiheeseen. Tule kuuntelemaan ja tuo mukaan oma mielipiteesi.
RPG-SHOW
Studio klo 23:00–23:45 – Jukka ”NiTessine”
Särkijärvi, Pekka ”Sandi” Wallendahl
Illan kutkuttavimman draaman tarjoaa jälleen
RPG-SHOW! Tule seuraamaan hyytävää urheiluspektaakkelia, jossa sankarimme yhdessä
luolamestarinsa kanssa pohtivat: edustaako ritari hevosineen romantiikkaa vaiko vain purkkiruokaa meetwurstilla.
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Sunnuntai 10:00
Q&A Hardy
Pieni sali klo 10:00–10:45 – Darrell Hardy
Writer and game designer Darrell Hardy settles down to answer some questions and tell
about his life and history in the gaming world
and around it.
Ritarillisuus kehittyneemmän miekan
varjossa
Studio klo 10:00–10:45 – Heikki Aisala
Katoaako soturin kunniallisuus, kun miekan
ja ratsun tilalle saadaankin jotain tehokkaampaa? Esityksessä tarkastellaan, miten tunnetuissa animesarjoissa eri vuosilta hahmojen
käyttäytyminen muuttuu siirryttäessä haarniskasta ja hevosesta mechan ohjaksiin. Onko Vision of Escaflownen Allen mechansa puikoissa yhtä hurmaava kuin hovin käytävillä? Mikä
vaikutus Lancelotilla on Code Geassin Suzakuun? Lipeääkö Magic Knight Rayearthissa
Hikarun ote Rune Godin kyydissä? Ja onnistuuko Knights of Sidonian Nagate täyttämään
lupauksensa kapteeni Kobayashille?

Weiss Schwarz TCG –
Animeharrastajan korttipeli
Sopraano klo 10:00–10:45 –
Aleksi ”Alexiit” Jeskanen, Aleksi ”NoobaMies”
Jokihaara, Peetu ”Bluemail” Rimmi
Hei sinä japanilaisia teoksia seuraava ihminen!
Haluaisitko ottaa enemmän irti harrastuksestasi vieden otaku-levelisi vieläkin korkeammalle? Vai haluatko todistaa koko maailmalle,
että juuri sinä olet se kovin lempisarjasi fani?
Meillä on (mahdollisesti) ratkaisu ongelmiisi!
Weiss Schwarz on Bushiroadin keräilykorttipeli, jossa yhdistyy sarjojesi söpöimmät waifut
ja kovimmat taistelijat! Voittaako sankarimme
Kirito ja Saber kun vastassa on enkelimme
Kanade sekä jumalamme Madoka? Tällä
luennolla käymme läpi, miten peliä pelataan,
mistä niitä kortteja kannattaa hankkia, ja millä aloituspakalla saa kaverin flippaamaan pöydän parhaiten. Vastaamme tietenkin myöskin
yleisön kysymyksiin!
(Keskitymme englanninkielisiin julkaisuihin.)

Are you ready? I’m a lady!
Sonaatti 1 klo 10:00–10:45 –
Heidi ”Hoothoot” Päivinen

Fanguerilla-analyysi k-popin sielunelämään
Sonaatti 2 klo 10:00–10:45 –
Eliina ”Lilew” Metsäsalo, Tiina ”Chiina” Uusi-Rasi

Vaaleat porahiukset, siniset vaatteet ja nurkissa kaikuva OHOHO-nauru – näistä on ojousaman eli aatelisneidon hahmotyyppi tehty.
Arkipäivän ritarien taustoilta löytyvät aatelisneidot ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana
animen kyara-tyyppejä, mutta miten ojousamat ovat syntyneet, kuinka hahmotyyppi on
kehittynyt ja millaiselta aatelisneitojen tulevaisuus näyttää?

Tervetuloa tiukkaan analyysiin k-popin nykyisestä tilasta: ketkä ovat pinnalla juuri nyt?
Mistä löytyvät k-popin taitavimmat artistit?
Kuka kirjoittaa omat kappaleensa? Mistä
tämä joukko sai alkunsa? Ja tämä kaikki kaikki hukutettuna ”terveeseen” fanitukseen…
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Mottomme onkin, että mikäli kävelet ohjelmastamme ulos ilman uutta nimeä tai kahta,
olemme epäonnistuneet elämässä!

Open stage: Ylvis – The Fox (What Does
the Fox Say?)
Puistolava klo 10:00–10:45 – Venla Lundan

Don’t take it personally, it just ain’t
your story – introduction to visual
novels by Christine Love
Sopraano klo 11:00–11:45 – Dawn Davis, Ella Kurki

Sunnuntai 11:00

This panel takes a look at the visual novels
created by the Canadian indie game developer
Christine Love. She is best known for her original work Digital: A Love Story and Analogue:
A Hate Story which explore the themes of human and computer interaction in an alternate
timeline that begins in the 1980s and expands
into the distant future. If you are interested in
stories about AIs, feminism, and dystopian futures, you will most likely find yourself in love
with Love. The program is spoiler free!

AMV-kilpailu
Iso sali klo 11:00–12:45 – Arctic Tribe
Traconin Anime Music Video -kilpailu, lue
lisää osoitteesta http://2014.tracon.fi/ohjelma/
amv-kilpailu.
Pelimusiikkikeskustelu
Pieni sali klo 11:00–11:45 –
Tiina ”Chiina” Uusi-Rasi
Roger Wanamo ja Jonne Valtonen istuvat alas
keskustelemaan pelimusiikista, konserteista
sekä niiden tulevaisuudesta Suomessa ja ulkomailla. Keskustelua johtavat ja moderoivat
Tiina ”Chiina” Uusi-Rasi ja Eliina ”Lilew”
Metsäsalo.
Muumilaakso 2.0 – Utopian kääntöpuolelta
Studio klo 11:00–11:45 – Iitunes, Aino Peltokoski,
Kaisa Sarvela, Milja Toivanen, Suvi Viinikka
Animaation maailmassa tavataan sanoa, että
jatko-osa on aina edeltäjäänsä surkeampi. Toteamus pätee mm. Tanoshii Moomin Ikka:
Boken Nikki -spin offiin, joka aikanaan rikkoi
Muumi-animaation eheän Deus ex Machina
-rakenteen ja viskasi rekkalavallisen epäloogisuuksia originaalisarjan niskaan. Tule seuraamaan paneelia, jossa panelistit purkavat
syvimpiä tuntojaan Muumien kakkostuotantokaudesta, missä vinksallaan ovat niin juoni,
tyyli, kuin hahmokemiatkin. Puheenjohtajana
Iitu Ahonen, panelisteina Aino Peltokoski,
Milja Toivanen, Suvi Viinikka ja Kaisa Sarvela.

Tahtoisin vain koulufestivaalin –
kateellisen mutinoita ja muistelmia
Sonaatti 1 klo 11:00–11:45 –
Emilia ”Bardiel” Vuorentausta
Lähes jokaisessa animessa ja mangassa hahmot järjestävät koulullaan kulttuurifestivaalin,
joka sisältää kaikkea aina teatterista opiskelijoiden itsetehtyyn ruokaan ja bändiskaboihin. Ohjelmassa eräs kateellinen pohtii, miksi
Suomessa tälläisen järjestäminen ei onnistu,
ja esittelee kulttuurifestivaalisuosikkejaan eri
sarjoista. Tulkaa kuuntelemaan ja jakamaan
omia ajatuksianne ja kokemuksianne aiheesta!
JaME Suomi: Visual kei -paneeli
Sonaatti 2 klo 11:00–11:45 – JaME Suomi
Visual kei on japanilaisen musiikin eksoottinen lippulaiva. Miten se eroaa glam rockista? Miten vaikutteet liikkuvat lännen ja idän
välillä? JaME Suomen tiimi alustaa ja keskustelee visual kein olemuksesta verrattuna
muuhun japanilaiseen musiikkiin. Paneelissa
pohditaan visual kein historiaa, tulevaisuutta
ja suhteita länsimaihin sekä genremäärittelyn
vaikeuksia.

33

Tampereen historiallisen miekkailun seuran
demonstraatio
Puistolava klo 11:00–11:45 – Marine Beaumel,
Juuso-Matias Maijanen
Katso ohjelman kuvaus sivulta 26.
Sunnuntai 12:00
Let’s draw with Mizuho Rino-sensei!
Pieni sali klo 12:00–12:45 – Rino Mizuho
Mizuho-sensei introduces us to her way of
drawing and takes us through her work process for drawing manga!
Astraterran suojelijat –
tähtiritarien historia ja perinteet
Sopraano klo 12:00–12:45 – Miska Fredman
Tähtiritarit ovat vaeltavia rauhanturvaajia,
neuvottelijoita ja sotureita, jotka ovat suojelleet Astraterraa Myrskyn vaaroilta ja muilta
uhilta jo yli tuhannen vuoden ajan. Mikä on
tähtivaakuna tai jalosapeli? Kuinka pääsee
tähtiritariksi? Miksi tähtiritarit ovat oleellinen
osa kaukoporttiretkikuntia? Kuinka vanha
on Presiumin myrskylinnake? Tule kuuntelemaan vastaukset näihin kysymyksiin.
Robottikarhuja ja murhia: Dangan Ronpa
Studio klo 12:00–12:45 – Tiina ”Lonkero” Laurila
Siirry toivon ja epätoivon maailmaan! Dangan Ronpa: Trigger Happy Havoc on Spike
Chunsoftin kehittämä visual novel. Luennolla
käsitellään itse peliä, enemmän ja vähemmän
syväluotaavasti pelin hahmoja, hahmojen ja
pelin betaversiota, vaihtoehtoisia tapahtumia
sekä pelin anime- ja mangaversioita ja miten
ne eroavat itse pelistä. Luento sisältää reilusti
spoilereita ensimmäiseen peliin, animeen sekä
mangaan!
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Maskeerauksen ABC
Sonaatti 1 klo 12:00–12:45 – Tove ”Rafiq” Lindholm
Onko maskeeraus vaikeaa? Tuntuuko, että se
on haastavin osa cosplaypukuasi, ja se menee
aina vain sotkemiseksi? Jos vastasit edellä oleviin kysymyksiin kyllä, tätä ohjelmaa et halua
missata! Maskeerauksen ABC -luennolla käydään Tove Lindholmin opastuksella maskeerauksen perusasiat läpi, ja miten luodaan helposti realistisia erikoisefektejä. Luento sopii
niin aloittelijoille kuin kokeneillekin.
Ninjutsun historiaa – faktaa ja fiktiota?
Sonaatti 2 klo 12:00–12:45 – Janne Paavilainen
Ninjutsulla viitataan yleisesti taito- ja tekniikkakokoelmiin, joita ninjat käyttivät hyväkseen sodankäynnissä feodaaliajan Japanissa.
Ninjutsuun liitetään usein soluttautuminen,
vakoileminen, sabotaasi, salamurhat ja muut
epätavanomaiset sodankäynnit muodot. Aihepiiri on erittäin suosittu nykyajan populaarikulttuurissa, jossa myytit ja legendat syrjäyttävät faktat fiktiolla. Tällä luennolla aihetta
tarkastellaan historiallisten dokumenttien ja
tutkimusten kautta. Pyrkimyksenä on antaa
realistinen näkökulma ninjoihin ja ninjutsuun.
SCA Fighting – Rottinkitaistelunäytös
Puistolava klo 12:00–12:45 – Niklas Hirvelä
Sunnuntai 13:00
Synnytetäänpäs tästä vähän hahmoja
Sopraano klo 13:00–13:45 – Elli Oravainen
Kun on puitu läpi Mary Sue ja todettu, ettei
sellainen ole välttämättä paras lähtökohta
hahmolle, miten asia sitten pitäisi hoitaa? Lähestytään hahmonluontia esimerkkien tuella
ja käydään läpi kaikenlaista, mitä kannattaa
huomioida: ulkonäkö, luonteenpiirteet, asenteet, tausta, tehtävä tarinassa ja niin edelleen.

Love Live! – reaktionaamoja ja maailman
valtavin onigiri
Studio klo 13:00–13:45 – Johanna ”huilailee” Kari
Idolipiirretty Love Live! teki mahdottomasta
mahdollista ja myi enemmän kuin melkein
mikään koskaan. Animen lisäksi tuoteperheeseen kuuluu oheisroinavyöryn lisäksi pelejä, valtava kasa biisejä ja tietysti alkuperäiset
musiikkivideot. Analysoin miksi Love Live!
on niin suosittu, kuka on ihanin tyttö ja miksi
Soldier Gamea ei rytmipelissä voi läpäistä kukaan. Nico-nico-nii!
Noragami – Viiden Jenin Lupaus
Sonaatti 1 klo 13:00–13:45 – Sakota Hellsing
Tule syventymään Bishamonin kanssa Noragamin hahmoihin, pohtimaan sarjassa esiintyviä kulttuurivihjauksia ja oppimaan jumalien
alkuperäistarinoista ja niiden toteutuksesta
sarjassa (ei haittaa vaikket ole itse perehtynyt
ollenkaan!). Spoilerivaroitu. Luennolla käsitellään sekä mangaa että animea, tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Keskiaika- ja vanhat tanssit -paja
Puistolava klo 13:00–14:30 –
Tuulia ”Feeniks” Hiltunen
Vaivaako Ropeconin tanssiaisten jälkeinen
tanssikrapula vai kaipaatko lukion vanhojen
tansseja? Oletko aina halunnut oppia tanssimaan kuin ritari tai liihottamaan kuin viehkeä
linnanneito? Vai oletko kuullut villejä huhuja
pornopolkasta ja haluaist kokeilla? Nyt se on
mahdollista! Keskiaika- ja vanhat tanssit -pajassa voit opetella niitä kaikkein helpoimpia
vanhoja tansseja. Tanssit opetetaan osa osalta
ja lopuksi vedetään musiikin kanssa. Paria tai
aiempaa tanssikokemusta ei tarvita, koska kyseessä on piiri ja solatanssit. Sukupuolellakaan
ei ole väliä. Jos osaat kävellä, osaat tanssia.

Uimapojista höllyviin tisseihin –
fanservicen salaisuudet
Sonaatti 2 klo 13:00–13:45 –
Sora ”LEd” Hietala, Sara ”Sugi” Hietala
Mikä paidattomissa miehissä ja isorintaisissa naisissa saa fanit sanomaan ASDFKJLBJHAKSFGJ? Onko olemassa sarjoja jotka
perustuvat vain fanserviceen? Entä sarjoja
joissa sitä ei ole ollenkaan? Mitä fanservice
loppupeleissä on? Tule kuuntelemaan miten
Hietalan sisarukset ”rähjäävät” jälleen kerran yhdestä täysin turhanpäiväisestä aiheesta,
joka kuitenkin liikuttaa meitä kaikkia ja saa
meidät kyseenalaistamaan olemassaolomme
tarkoituksen.
Sunnuntai 14:00
Beyond Real -konsertti
Pieni sali klo 14:00–15:00 – Unreality-kuoro
Unreality on helsinkiläinen keväällä 2014
perustettu harrastelijamuusikoista koostuva
sekakuoro, jonka ohjelmistona on pääasiassa
anime-, peli- ja elokuvamusiikkia. Kuoro on
nuoresta iästään huolimatta ehtinyt esiintyä
mm. Art Goes Kapakan Kuorojen Kierroksella. Konsertin ohjelmistona on tänä vuonna
musiikkia niin klassisista animesarjoista kuin
japanilaisista elokuvista ja peleistä. Kuoroa
johtavat Tomi Jylhä-Ollila ja Timo Vehviläinen.
Niistä on hyvät hahmot tehty
Sonaatti 2 klo 14:00–14:45 – Krista Häkli
Miten tehdään kaksiulotteisesta stereotypiasta
toimiva hahmo, joka rikastuttaa ympäröivää
maailmaansa? Mistä omien henkilöhahmojen
luonti kannattaa aloittaa? Mikä on pahinta,
mitä voit tehdä hahmoa luodessasi? Luento
pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin, käymään hahmonluontiprosessin pala palalta läpi

35

ja antamaan ohjeita omien mukavuusalueiden
ulkopuolelta kirjoittamiseen. Sopii vasta-alkajista juuri vakavampaan kirjoittamiseen siirtyville.

Sunnuntai 15:00

Keskiajan sotilaan käsikirja
Sopraano klo 14:00–16:45 – Janne Kemppi

Nordic Cosplay Championship -karsinta, esityskilpailu. Lue lisää cosplayohjelmasta sivulta 13.

Ritarin elämää aina lapsuudesta taisteluun
asti. Miten keskiajan armeija toimii.
Panzer vor! OVA-lisäri
Studio klo 14:00–14:45 – Sami ”FoxJones” Juvala
Pientä jatkoa viime vuoden Girls und
Panzer -luennolle. Käsittelyvuorossa pääosin
OVA-materiaali, mukaanlukien uusi AnzioOVA. Mitä viittauksia näistä löytyy ja mihin
sarjassa kannattaa kiinnittää huomiota. Tule
perääntymään italialaisvaikutteisten ystäviemme kanssa.
Mitä anime ja manga jättävät kertomatta
Japanista?
Sonaatti 1 klo 14:00–14:45 –
Inka ”Kangaskasa” Häkälä
Onko realistisesta animesta ja mangasta mahdollista saada hyvä kuva Japanin arkitodellisuudesta? Ei ainakaan täysin, on vuoden
Japanissa viettäneen luennoitsijan mielipide.
Ohjelmassa käydään läpi sellaisia asioita Japanin kulttuurissa, fyysisessä ympäristössä
ja yhteiskunnassa, jotka eivät yleensä nouse
esille realistisessakaan Japaniin sijoittuvassa
mangassa ja animessa.
Rino Mizuhon signeeraustilaisuus
Opus 1 klo 14:00–14:45
40 onnekkaallla on mahdollisuus saada itse
taiteilijan viesti talteen. Signeeraustilaisuuteen
pääsee ainoastaan lipulla, joita jaetaan etuoven lipunmyyntiteltassa sunnuntaina alkaen
kello 10.
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Cosplaykilpailu NCC
Iso sali klo 15:00–16:30

Ohjelmaan tarvitset paikkalipun, joita jaetaan
etuoven lipunmyyntiteltassa sunnuntaina alkaen kello 10.
Cosplay competition. Recommended for international guests! NCC preliminaries in English.
Feminismistä luonnonsuojeluun –
teemat Miyazakin tuotannossa
Sonaatti 1 klo 15:00–15:45 – Minja ”Kaichi”
Hätinen, Jenni ”yoshh” Kääriäinen
Hayao Miyazaki on yksi kaikkien aikojen
tunnetuimmista animaatio-ohjaajista sekä
käsikirjoittajista. Tällä luennolla syvennytään
Miyazakin elokuvien teemoihin ja tutkitaan
niitä pintaa syvemmältä. Keskitymme elokuviin, joissa Miyazaki on toiminut sekä ohjaajana että käsikirjoittajana.
Astraterra-seikkailuroolipelin esittely
Pieni sali klo 15:00–16:45 – Miska Fredman
Astraterra on seikkailuroolipeli kaikenikäisille. Siinä löytöretket, tähtiritarit, höyrykoneet,
aurinkotuulilla purjehtivat aurinkopurjelaivat
sekä taianomaiset teknoaarteet ovat arkipäivää. Astraterran sankarit ovat löytöretkeilijöitä, joiden tehtävänä on tutkia ja uudelleen
kartoittaa maailman unohdettuja kolkkia.
Tule kuulemaan lisää ihmeellisestä Astraterran maailmasta ja siitä, minkälainen on lasten
kanssa yhteistyössä suunniteltu roolipeli.

Furityöpaja
Studio klo 15:00–16:45 –
Anni Arhi, Janita Rautiainen, Pinja Sinkko
Monille visual kein faneille bändien keikoilla
yleisön tekemät vauhdikkaat käsiliikkeet ovat
tuttu näky. Tällä tunnilla opettelemme näiden
furien eli furitsukejen perusteita ja myös niitä
erikoisempia koreografioita. Joissakin biiseissä käytetään myös pyyhettä tai viuhkaa, joten
voit halutessasi ottaa omasi mukaan, ilmankin
kyllä pärjää. Kuulitpa sitten juuri ensimmäistä
kertaa fureista tai olet jo vanha tekijä, olet tervetullut mukaan tanssimaan!
Katsahdus SCP:n eli Secure, Contain and
Protectin maailmaan
Sonaatti 2 klo 15:00–15:45 –
Juuso Ahonen, Reno Landen
Kyseessä on luento viimeaikoina suosiossa
olleessa SCP-wikistä ja siihen perustuvasta
maailmankuvasta. Pähkinänkuoressa kyse on
siis nettisivusta (http://www.scp-wiki.net/),
jonne monet ihmiset tekevät fiktiivisiä tarinoita erilaisista oudoista olennoista, ilmiöistä tai
jopa rakennuksista yms. Luento käsittelee siis
sitä, mikä SCP itseasiassa on, mitkä ovat sen
taustat, miten itse voit osallistua tähän toimintaan. Myös SCP-maailmaan perustuvat pelit
otetaan aiheeksi.
Sunnuntai 16:00
Arkhamin lähteillä
Sonaatti 1 klo 16:00–16:45 –
Atte ”Rosgakori” Timonen
Vuosien 2009-2013 aikana julkaistiin kolme
kappaletta Batman-lisenssipelejä: Batman:
Arkham Asylum, Arkham City ja Arkham
Origins. Pelien suosio on ollut suuri ja ne
keräsivät paljon palkintoja. Mikä tekee Arkham-pelisarjasta niin suositun? Mistä on saatu

innoitus kenties kaikkien aikojen suosituimpaan Batman-saagaan?
Luennolla perehdytään pelien lähdemateriaaleihin ja Yön Ritarin mytologian vaikutuksesta peleihin ja toisinpäin. Sisältää juonipaljastuksia Arkham-pelisarjan peleistä.
Anatomia mangassa -oppitunti
Sonaatti 2 klo 16:00–16:45 –
Hanna-Pirita Lehkonen, Jyrki Ontto-Panula
Mangaa lukiessa vähän väliä näkee sellaisia
anatomisia mokia että ei voi kuin nauraa. Tule
mukaan elävän mallin piirustukseen katsomaan pahimmat mokat ja oppimaan elävästä
mallista miten nämä mokat korjataan.
Tracon behind the scenes
Opus 1 klo 16:00–16:45
Mitä tapahtuu green roomissa? Montako kertaa järjestäjät viettävät kosteita saunailtoja?
Kuka postittaa pääsyliput? Onko johtokeskuksessa johtoja? Tule ottamaan selvää kaikesta
tästä erikoisohjelmaamme, jossa revitään
alas conijärjestämisen kulissit ja paljastetaan
salaiset erikoismenot! Sisältää kiertokäynnin
tapahtumapaikan salaisille alueille!
Open stage: Conimusiikkia!
Puistolava klo 16:00–16:45 – Gingame
Sunnuntai 17:00
Päättäjäiset
Iso sali klo 17:00–17:45
Linnassa on juhlat. Paikalle on kutsuttu niin
ritarit ja aatelisto kuin rahvaskin. Uljaimmat
ritarit palkitaan ja valtakunnan kohtalo selviää. Tule kuulemaan, mitä paljastuu tulevaisuudesta ja vähän menneestäkin.
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seikkailu jatkuu!
Kingdom Hearts -miitti
Iso miittiteltta lauantai klo 11:00–12:45 –
Anniina Harjunpää, Lea Matula
Oletko KH-fani? Tervetuloa Kingdom Hearts
-miittiin! Miitti on avoin kaikille sarjasta kiinnostuneille. Ohjelmassa hengaamisen lisäksi
pelaamista ja tietokisa, jossa voittajille luvassa
palkinnot! Oma DS ja/tai PSP mukaan.
Team Fortress 2 -miitti
Pieni miittiteltta lauantai klo 11:00–11:45 –
Sanne ”Alluusio” Aro-Heinilä
Tervetuloa miittaamaan kaikkia pelistä kiinnostuneita. Miitistä jatketaan TF2-hahmoiksi
pukeutuneiden kanssa yhteiseen photoshootiin.
Hartsilapsien miitti
Pieni miittiteltta lauantai klo 13:00–15:45 –
Niina Kytöharju
Kaikille BJD-nukeista kiinnostuneille, niin
aloittelijoille kuin kokeneille. Miitissä ei ole
nukkepakkoa, joten myös omasta nukesta haaveilevat ovat erittäin tervetulleita. Ohjelmaan
kuuluu harrastajien tapaaminen, keskustelua
nukeista ja pieni kirpputori.
Hobitti-miitti – One expected meeting
Iso miittiteltta klo lauantai klo 14:00–15:45 –
Anniina Höysniemi, Hemmi Sarén
Oletpa sitten Hobitin cossaaja taikka kirjan tai
elokuvan ystävä vailla asua, löydät varmasti
paikkasi tästä tapaamisesta. Luvassa on mukavaa ja samanhenkistä juttuseuraa, kaikille
yhteistä Hobitti-aiheista puuhaa ja cossaajien
kesken yhteiskuvia elokuvien musiikkien soidessa taustalla.
Kazokun miitti
Pieni miittiteltta lauantai klo 16:00–16:45 –
ToriSohva
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Turrimiitti
Iso miittiteltta lauantai klo 17:00–17:45 – Ikirouta
Vapaamuotoinen tapaaminen kaikille turreille
ja turreista kiinnostuneille. Tervetuloa tapaamaan muita harrastajia!
Doctor Who Finland -miitti
Iso miittiteltta sunnuntai klo 10:00–12:45 –
Laura ”Nukkis” Paananen
Tervetuloa Doctor Whon fanien tapaamiseen,
olit sitten ajan herra, kotoisin kaukomailta,
neitokainen, herrasmies tai jotain siltä väliltä.
Sekaiichi Hatsukoi -cosplaymiitti
Pieni miittiteltta sunnuntai klo 10:00–11:45 –
Reita Ervasti
Pieni Homestuck-miitti
Pieni miittiteltta sunnuntai klo 12:00–14:45 – Jamie
Pienimuotoinen miitti Homestuck-nettisarjakuvasta kiinnostuneille. Tervetuloa tapaamaan sarjan fanittajia; luvassa on erilaisia
leikkijä, keskustelua ym. kivaa.
Pullip Suomi -miitti
Iso miittiteltta sunnuntai klo 14:00–15:30 –
Maija ”Ciel Phantomhive” Peri,
Susanne Nana ”Shinju-san” Sipola
Oletko jo jonkin aikaa ihaillut netistä pallopäisiä ja suurisilmäisiä Pullip-perheen jäseniä?
Tervetuloa Pullip Suomen foorumin kautta
järjestettävään nukketapaamiseen!
Assassin’s Creed -miitti
Pieni miittiteltta sunnuntai klo 15:00–15:45 –
Saara ”Arto” Korhonen, Emilia Sinisalo
Vapaamuotoinen miitti Assassin’s Creed -faneille. Miitin jälkeen pidetään photoshootti
sarjan hahmoja cossaaville. Tule paikalle tapaamaan uusia kavereita tai vanhoja tuttuja!

myrskynsankarit.fi

Näytteilleasettajat
Achucha
www.achucha.com

Head Hunter Store
headhunterstore.weebly.com

Myrskyn sankarit
www.myrskynsankarit.fi

Anime-lehti
www.animelehti.fi

Hen Da Ne
www.hendane.com

Omoi
www.omoi.fi

AniPopGam
www.anipopgam.eu

Ironspine
www.ironspine.com

Paperilohikäärme
www.paperilohikaarme.fi

Back Street
www.backstreet.fi

Japan Pop
www.japanpop.fi

Poromagia
www.poromagia.com

CABC Trade
www.cabctrade.com

Juunappa
(KuroiNeko Clothing)
www.kuroineko.fi

Puolenkuun Pelit
www.puolenkuunpelit.com

Dashi
www.dashiana.net
Fantasiapelit
www.fantasiapelit.com
Fennica Comics
www.fennicakeskus.fi
Genrewear
www.genrewear.fi
Greentea Design
www.greenteadesign.com

Kissakarhu
www.kissakarhu.fi
Lenzishop
www.lenzishop.com

Roll D6
www.rolld6.com
Studio Korppikela
www.korppikela.com

Luca Shop
www.luca.fi

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

Manga Café
www.mangacafe.fi

Urumi
www.urumi.fi

Minetti Jäätelö
www.minetti.fi

Viiden Tähden Elokuvadivari
www.elokuvadivari.fi

Tracon kiittää
Anime- ja mangayhteisö Hidoi ry

Mahjong-seura Tenpai ry

Suomen tanssipelaajat ry

Animecon

Pirkanmaan boffaajat ry

Säätöyhteisö B2 ry

Cybercom Finland

Rento tapa kylpeä

Tampere Kuplii ry

F9 Distribution

Ropecon ry

Tampere-talo

Finncon

Sangatsu Manga

HeNTAi

Sinooperi

Tampereen teekkarien
roolipelikerho Excalibur

Kehittyvien conien Suomi ry

Studio Sami Funke, Mikkeli

Lexmark

Suomen lautapeliseura ry

Tietovelhot
World Cosplay Summit

Hukassa? Tracon-info (24h) 044 781 5500

