2.-4.9.2022 Tampere-talo

Tracon 2022

Conitea

Pääjärjestäjät
			Anni Nannei Kähkönen
			Tytti Precious Levänen
Infra ja ohjeistus
Ohjeistamispäällikkö		
Johtokeskusvastaava		

Kyuu Eturautti
Emilia AmeLii Joki

Ohjelma ja iso sali
Ohjelmavastaava		
Kunniavierasvastaava		
Sidosryhmävastaava		
Peliä pyynnöstä -vastaava
Boffauspistevastaava		
Lautapelivastaava		
Roolipelivastaava		
AMV-vastaava		
Avajais- ja päättäjäisvastaava
Iltabilevastaava		
Konsertticoniitti		
Isosalivastaava		
Stage manager / juonto
Cosplaytuottaja		
Arvokisavastaava		
Cosplayvastaava		

Teemu Lahis Koho
Ruu Rapsodiacos Hiltunen
Marjaana Maryjane Karttunen
Mikko Glowie Karttunen
Jani Jousi Jousmäki
Vesa Xiakyrie Koskela
Otto Amoeba Martin
Kira Murto
Joonas JoonasD6 Mäkinen
Roope Tohveli Nygård
Aurora Firesong Tulilaulu
Tiina Chiina Uusi-Rasi
Suvi Kiipy Haapala
Aada Aleatha Harju
Iris Adreena Rönkkö
Minna Chamira Välimäki

Viestintä
Viestintävastaava		
Mari Lokki Niemi
Viestintävastaava		
Petra Petrapaulinav Viitanen
Viestijä			Hannele Edelyne Tervo
Viestijä / taittaja / graafikko
Mikael Miko Huuhtanen
Graafikko			Jade Nuusku Mantere
Valokuvausvastaava		
Iina Selfless Gunman Kaikko
Infoconiitti			
Sirja Vanajala
Talous
Yhdistyksen rahastonhoitaja
Anssi Aketzu Kolehmainen
Lipunmyyntivastaava		
Maria Marri Hakulinen
Lipunmyynnin kisälli		
Annina Määttä
Talouskisälli		 Anniina Nins Isoviita
Taidekujavastaava		
Maura Fen Kastinen
Sponsorivastaava		
Niina Nino Kytöharju
Kirpputorivastaava		
Laura Rai Sirola
Tilat
TIlavastaava		 Meeri Meepu Panula
Puistokisälli		Otto Parokki Kantanen
Majoitusvastaava		
Sari Cheetahbird Lusma
Narikkaduniitti		 Aleksi D_R Pakarinen
Logistiikkavastaava		
Mika Edasti Savolainen
Kasaus- ja purkuvastaava
Juho Syoran Tuominen

Työvoima
Työvoimavastaava		
Green Room -vastaava		
Virkistysvastaava		
Virkistyskisälli		
Meidovastaava		
Meidokisälli		

Jenni Kelo Minkkinen
Niina Niba Hyytiäinen
Keijo Creepo Penttilä
Jonna Haisku Järvimäki
Tiia Susetela Salminen
Roosa Maron Marin

Tekniikka ja videotuotanto
Tekniikkavastaava		
Tekniikan vuorovastaava
Tekniikkakisälli		
Kirpputoritekniikka		
Verkkovastaava		
Tietojärjestelmät		
Tracon Live! -tekniikka		
Videotaltiointivastaava		

Tomi Cheant Saarinen
Esa ToraToraTora Ala-Petäys
Nina Ninnnu Kuisma
Jyrki CodeZ- Launonen
Mira Siikakala Ojamo
Santtu Japsu Pajukanta
Arto Zar Seppä
Anssi Aketzu Kolehmainen

Turva
Turvallisuuspäällikkö		
Turvallisuusvastaava		
Puistoturva			
Turvan kisälli		

Katariina Katka Pirttijärvi
Joonas Tulhu Selin
Kalle Kithoras Vanajala
Mirja Uglyboyscout Paajanen

Sisällys
1
3
7
9
10
11
13
15
19
20
21
23
25
27
29
31
33
47
49
54

Conitea ja pääkirjoitus
Traconista
Cosplay
Meidokahvila
Paikkaliput
Konserttiohjelma
Musiikkiohjelma
Roolipelit
Korttipelit
Lautapelit
Miitit
Tracon Live!
Kunniavieraat
Ohjelmakartta
Tampere-Talo
Sorsapuisto
Ohjelmakuvaukset
Iltabileet
Ostoksille
Yhteistyö

Pääkirjoitus
Kahden vuoden tauon jälkeen, on taas aika toivottaa Teidät takaisin Tampere-talolle viettämään
Traconia. Meillä on ollut teitä ikävä!
Tämän vuoden teemana on muodonmuutos. Toivottavasti henshinin koreografia on harjoiteltu ja ropekampanjan loppupomolle suunniteltu toinen toistaan haastavampia muotoja pelaajien pään menoksi.
Tracon on aina ollut uniikki eri harrastuspiirien kohtaamiskenttä, ja henkisesti kannattaakin varautua
siihen, että et ole enää sama henkilö kotimatkalla kuin lippua rannekkeeksi vaihtaessasi. Viikonlopun
aikana voi käydä niin, että Traconista löydät uuden minäsi, vaikka osallistumalla roolipeliin vaikka et
olisi ennen uskaltautunut pelipöytään, tai tarttumalla kirppiksellä mangapokkariin, jonka kansikuva ei
sano sinulle mitään.
Tracon on kokenut muutoksia olemassa olonsa aikana, kasvanut yli Tampereen teknillisen yliopiston
tiloista ja muuttanut Tampere-talolle, pidentyen nyt kolmeksi täydeksi conipäiväksi. Ohjelman määrä
on kasvanut ja iltabileet kasvaneet Pakkahuoneen mittoihin GOH-iltabileartistin kanssa. Olemme ilolla
seuranneet, kun kävijämme ovat muuttuneet tapahtuman mukana, löytäen aina jotain uutta mistä innostua ja tuoden myös vastapainoksi jotain uutta Traconiin. Päheimmät muodonmuutokset tapahtuvat
ystävyyden voimalla, joten mitä olisimmekaan ilman teitä!
Vaikka emme olekaan voineet järjestää kahteen vuoteen tapahtumia, toivomme kuitenkin, että muistatte vielä aiemmin opitut käyttäytymissäännöt conissa. Emme kiusaa, emme tuki kulkuväyliä, viemme
ramune-pullot lasinkeräykseen ja ennen kaikkea, nautimme ohjelmasta ja kavereista, sekä pelaamisen,
animen, mangan ja cosplayauksen ilosta. Kun pölyt on conittamishousuista tuuletettu, niin eiköhän se
hyvä conifiiliskin iske päälle.
Tervetuloa viettämään upea ja tapahtumarikas viikonloppu kanssamme!

Anni ”Nannei” Kähkönen & Tytti ”Precious” Levänen
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Yleistä Traconista

Conittajan pieni opas
eli näin selviät

Tapahtuman aukioloajat

Rannekevaihto

Perjantaina klo 16 : 00 - 22 : 00
Lauantaina klo 9 : 00 - 22 : 00
Sunnuntaina klo 9 : 00 - 18 : 00

Perjantaina klo 12 : 00 - 21 : 00
Lauantaina klo 9 : 00 - 21 : 00
Sunnuntaina klo 9 : 00 - 16 : 00

Päiväkohtaiset liput oikeuttavat sisäänpääsyyn aukioloajoissa
mainittujen aikarajojen sisällä kyseisenä päivänä.
Viikonloppulippu kattaa sisäänpääsyn koko tapahtuman ajan.

Rannekkeenvaihto tapahtuu
lipunvaihtoteltalla Sorsapuistossa.
Katso sijainti sivulta 31.

Ruoka ja juoma
Muistathan jaksaaksesi tankata riittävästi nestettä ja syötävää päivän aikana! Meidokahvilan lisäksi Tamperetalossa palvelee ravintola Tuhto. Myös puistossa on useita ruokakojuja. Vesipisteitä on aseteltu ympäri
tapahtuma-aluetta. Niiden sijainnin näet tapahtuman kartasta sivulta 29. Käytäthän omaa vesipulloa aina kun
mahdollista!

Narikkapalvelut
Tampere-talon ala-aulassa palvelee Traconin maksuton vaatenarikka. Isommat laukut ja propit kuuluvat
isotavaranarikkaan, joka sijaitsee Sorsapuistossa.
Isotavaranarikka perjantaina klo 12 : 00 - 23 : 00
Isotavaranarikka lauantaina klo 9 : 00 - 23 : 00
Isotavaranarikka sunnuntaina klo 9 : 00 - 18 : 00

Conissa riittää tehtävää ja mentävää. On kuitenkin hyvä muistaa muutama asia omasta hyvinvoinnista sekä
kanssaihmisten viihtyvyydestä. Myös järjestyssäännöt ja ensiapupisteen sijainti on hyvä kerrata. Jos jokin on
hukassa, info auttaa aina! Tarkempaa tietoa aivan kaikesta löydät nettisivuiltamme: tracon.fi

Takkinarikka perjantaina klo 16 : 00 - 22 : 00
Takkinarikka perjantaina klo 9 : 00 - 22 : 00
Takkinarikka perjantaina klo 16 : 00 - 18 : 00

Huomaathan, että suurimpiin ohjelmasaleihin ei saa viedä suuria matkatavaroita. Sääntö koskee erityisesti
Ison salin, Pienen salin ja Maestron ohjelmia. Pienet, syliin mahtuvat reput ja laukut voivat tulla mukaan.
Päällystakit, isommat cosplaypropit ja -puvut, rinkat ja muut suuremmat reput sekä suurikokoiset tai muuten
hankalasti hallittavat ostoskassit on vietävä narikkaan tai isotavaranarikkaan.
Turvallisuussyistä ohjelmasalien käytävillä tai lattioilla ei saa säilyttää mitään tavaroita. Jos tästä ilmenee
kysyttävää, järjestyksenvalvojat ja muut järjestäjät auttavat kantamusten arvioinnissa.

Conibussi
Conibussilla pääsee Tampere-talolta majoituskoululle. Conibussi on maksuton Traconin kävijöille ja
vapaaehtoisille. Reitti: Tampere-talo, Amurin koulu, Juhannuskylän koulu, Tampere-talo.
Perjantaina Tampere-talolta klo 18 : 00, 18 : 45, (19 : 30)
Lauantaina majoituskoululta klo 9 : 00, 9 : 45, (10 : 30) / Tampere-talolta klo 18 : 30, 19 : 15, (20 : 00)
Sunnuntaina majoituskoululta klo 9 : 00, 9 : 45, (10 : 30)

Traconin majoitus
Lattiamajoituspaikat on ostettu lipunmyynnin yhteydessä ennakkoon.
Perjantaina majoitus avautuu klo 18 : 00 ja sulkeutuu lauantaina klo 11 : 00
Lauantaina majoitus avautuu klo 19 : 00 ja sulkeutuu sunnuntaina klo 11 : 00
Traconin lattiamajoitus on Tampereen Kansainvälisen koulun Fistan tiloissa (Satakunnankatu 60). Matkaa
majoituspaikalle on 2,8 km conipaikalta.
Majoituspaikka on suljettuna lauantaina klo 11 - 19, mutta koululle saa jättää tavaroita siististi omalle
yöpymispaikalleen. Huomaathan, että majoituksen ollessa suljettuna et pääse hakemaan tavaroitasi, joten
otathan kaikki conissa tarvitsemasi tavarat mukaasi.
Muistathan ottaa sunnuntaina tavarasi mukaan kirjautuessasi ulos lattiamajoituksesta.
Conibussi kulkee majoituskoulun ja conipaikan välillä. Katso sivu 3.

Hengailuhuone
Avoinna koko tapahtuman ajan, lue lisää s. 46.

Conikuvat.fi ja kuvauspalvelu
Tule kuvauttamaan itsesi Conikuvat.fi:n kuvauspisteellä! Kuvauspisteellä asusi ikuistaa osaava valokuvaaja
ammattimaisesti valaistussa studiossa. Voit vierailla kuvauspisteellä yksin tai ryhmässä. Kuvauspiste on
maksuton ja se sijaitsee kolmannessa kerroksessa, Taidekujan lähellä. Olethan tarkkana, että suuren propin
kanssa liikkuessasi et vie sitä Taidekujalle. Saat kuitenkin tuoda propin kuvauspisteelle valokuvaamista varten.
Tapahtuman jälkeen löydät kuvasi osoitteesta http://conikuvat.fi.
Perjantaina klo 17 : 00 - 20 : 00, lauantaina klo 10 : 00 - 16 : 00 ja sunnuntaina klo 10 : 00 - 15 : 00.
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Opus 3:ssa, 2. kerroksessa sijaitsevaan Hengailuhuoneeseen voit tulla hetkellisesti pakenemaan muun conin
hälinää ja rentoutua vaikkapa säkkituolissa lojuen taikka konsoli- ja arcadepelejä pelaillen.

Info
Jäikö kysymyksiä? Tule käymään Tracon -infossa 1. kerroksessa (sijainti s. 30) tai soita: 044 781 5500
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Turvallinen Tracon

Lähialueen palvelut

Järjestyssäännöt pähkinänkuoressa

Tampere-Talo sijoittuu lähelle Tampereen keskustaa. Lähialueella onkin siis paljon erilaisia palveluita
kaupoista ruokapaikkoihin, ostoskeskuksiin ja pankkiautomaatteihin. Alta löydät lähialueen palveluista
listattuna joitakin lähimpiä ja hyödyllisimpiä.

Tapahtumassa noudatetaan Suomen lakia ja sekä yleisiä käyttäytymissääntöjä, jotta jokaisella osallistujalla olisi
turvallinen ja onnistunut tapahtuma.
Ole yhteydessä järjestyksenvalvojiin, jos tarvitset apua tai haluat kertoa häiriköinnistä tai muusta sääntöjen
vastaisesta toiminnasta.
Lisää järjestyssäännöistä sivuillamme tracon.fi/jarjestys.

Ota muut huomioon

Tapahtuma on päihteetön

Loukkaava käytös tai materiaali eivät kuulu Traconiin.
Pelotteluun tai ahdistuksen aiheuttamiseen tähtäävä
käytös sekä vihasymbolien tai muiden vastaavien
merkintöjen kantaminen tai esitteleminen ovat
kiellettyjä.
Kovaäänisen musiikin soittaminen Tampere-talon
sisällä ei ole sallittua. Muista viedä roskat roskaastioihin!
Mainosten kiinnittäminen tapahtuma-alueen seiniin
tai muihin pintoihin on kiellettyä.
Kaikki kaupallinen toiminta tapahtuma-alueella on
sovittava etukäteen tapahtumaorganisaation kanssa.

Alkoholin hallussapito on tapahtuma-alueella
kielletty eikä tapahtumaan ole tervetullut
päihtyneenä. Järjestyksenvalvojat ohjaavat
päihtyneet asiakkaat pois alueelta ja ovat
velvoitettuja tarvittaessa takavarikoimaan kielletyt
aineet. Tupakointi ja sähkötupakointi on sallittua vain
ulkoalueilla.

Älä pysähdy putkessa
Pidä poistumistiet vapaana. Älä istu portailla. Valitse
keskustelemiseen ja kuvaamiseen paikka, jossa et
tuki kulkureittejä.

Asejäljitelmät
Toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuvan
esineen tuominen tapahtumaan on kielletty.
Jokainen asustukseen kuuluva, asetta tai kiellettyjä
esineitä muistuttava esine ja asia tulee tarkastuttaa
tapahtuman järjestyksenvalvojilla, kun saavut
ensimmäisen kerran tapahtumapaikalle.
Lisättyjä merkintätarroja ei saa poistaa edes
kuvauksen ajaksi.

5

Ensiapu
Traconin ensiapupiste sijaitsee Tampere-talon
ensimmäisessä kerroksessa, Tracon-infoa vastapäätä.
Infoon saat yhteyden numerosta 044 781 5500.
Ensiapuun saat yhteyden numerosta 044 781 5504.
Ensiapupiste on merkitty karttaan sivulla 30.

Häirintäyhdyshenkilöt
Tapahtuman häirinnän vastaiseen linjaukseen voit
tutustua osoitteessa tracon.fi/hairinta.
Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä
matalalla kynnyksellä tekstarilla tai soittamalla.
Yhdyshenkilön kanssa voi puhua luottamuksellisesti
ja tarvittaessa sopia jatkotoimenpiteistä.

pähkinänkuoressa

Hotellit
Traconin lähialueella on useita majoitusvaihtoehtoja. Tampere-talon yhteydessä sijaitsee hotelli Courtyard
by Marriott, ja kivenheiton päästä löydät mm. useita Sokos Hotelin hotelleja, Nokia Arenan hotellin, sekä
pienempiä hostelleja ja hotelleja.

Päivittäistavarat, ravintolat ja ostokset
Traconia lähimpänä sijaitsevat päivittäistavarakaupat ovat K-Market Tullintori, S-Market Pendolino, Lidl
Rautatienkatu, K-Market Vellamonkatu, K-Supermarket Hämeenkatu ja K-Market Tuomiokirkonkatu.
Lähellä Tampere-taloa sijaitsee kauppakeskus Tullintori, jossa sijaitsee ravintoloita ja muita palveluita.
Rautatieaseman länsipuolella sijaitsevalla Hämeenkadulla on lukuisia ravintoloita, kahviloita, liikkeitä ja
ostoskeskuksia.
Linja-autoaseman vieressä sijaitseva kauppakeskus Ratina on suurin lähialueella sijaitseva kauppakeskus.

Matkustus
Rautatieaseman ja Tampere-talon välinen matka on 500 metriä, ja se taittuu helpoiten kävellen
Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun kautta.
Pitkän matkan linja-autot kulkevat kauppakeskus Ratinan vierestä. Pääset kulkemaan jalkasin Tampere-talon
ja linja-autoaseman väliä helpoiten suoraan Kalevantietä myöten. Linja-autoaseman ja Tampere-talon välinen
matka on noin 800 metriä.
Tampereen keskustan alueella voit liikkua kävelyn lisäksi myös lähiliikenteen busseilla, raitiovaunulla, Salepyörillä tai vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla.

044 781 5517 (muunsukupuolinen)
044 781 5518 (nainen)
044 781 5519 (mies)
Sähköposti: hairinta@tracon.fi
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Maria Ssnowball
Peltokoski

Esityskilpailu, CMV,
Paripukukilpailu
/ PAIKKALIPUT

Lauantai klo 16 : 30 - 18 : 30 | Iso sali

Sunnuntai klo 14 : 00 - 16 : 00 | Iso sali

World Cosplay Summit -karsinnat

Esityskilpailu

Nordic Cosplay Championship eli NCC etsii Pohjoismaiden
parasta cosplayta. NCC on yksilökisa, jonka finaali pidetään
Linköpingissä, Ruotsissa, kesällä 2023. Suomesta kisaan
lähtee kaksi cossaajaa, joista toinen valitaan tässä Traconin
karsinnassa.

Hardcore-pukukilpailu

Hardcore-kategoria on suunnattu alan kokeneille konkareille,
jotka ovat sijoittuneet edustuskilpailujen karsinnoissa aiemmin.
Hardcoressa kilpaillaan parhaimmasta kädentaidoista eli
kyseessä on perinteinen pukukilpailu, jossa arviointi perustuu
ainoastaan pukujen tekniseen toteutukseen, istuvuuteen,
materiaalivalintoihin, hahmouskollisuuteen sekä mahdollisten
proppien tai armoreiden luontitaitoihin.

Photoshootkilpailut

Photoshoot-kilpailussa kilpaillaan parhaimmasta
cosplayvalokuvasta eli kyseessä on valokuvauskilpailu.
Kilpailu jaetaan kahteen eri kategoriaan: aloittelijoihin sekä
kokeneisiin. Arviointi perustuu kuvien tekniseen toteutukseen,
editointiin, mallin ohjaukseen ja vaikuttavuuteen.
vaikuttavuuteen.

Paripukukilpailuissa kilpaillaan
kädentaidoista eli kyseessä on pukukilpailu,
johon osallistutaan yhdessä parin kanssa!
Kilpailussa puvut arvioidaan yhdessä
kokonaisuutena. Arvioinnissa otetaan
huomioon pukujen tekninen toteutus,
hahmouskollisuus sekä mahdollisten
proppien tai armoreiden luontitaidot.

CMV

CMV-kilpailu eli cosplaymusiikkivideokilpailu on kaikille avoin videokilpailu.
CMV:ssa kilpaillaan parhaimmasta
videotuotannosta. Tuomaroinnissa
arvostellaan teknisten osien, editoinnin ja
kuvauksen lisäksi näyttelyä, tarinaa sekä
yleisilmettä.

Cosplay Catwalk
Lauantai klo 13 : 00 - 13 : 30 | Tracon Live! -lava
Onko sinulla, parillasi tai ryhmälläsi upeat cosplayasut joita haluatte päästä esittelemään yleisön edessä,
mutta kisaaminen ei tunnu siihen oikealta vaihtoehdolta? Cosplay catwalkissa pääset nousemaan Tracon
Live! -lavalle ilman kisaamisen tuomaa stressiä. Cosplay Catwalk on matalan tason muotinäytös johon voit
osallistua itsetehdyllä tai ostetulla puvulla juontajan selostamana. Lavaosuuteen ei sisälly esitystä mutta voit
suunnitella hahmouskollisen kävelyn ja poseerauksen. Cosplay Catwalkiin on ennakkoilmoittautuminen
cosplayinfopisteellä muumimuseon edessä la 3.9. klo 10-12. Catwalkille otetaan ensimmäiset 20
ilmoittautunutta yksilöä tai ryhmää.
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Nordic Cosplay
Championship

Niancelot
Kuvaaja: mialiinacosphoto

Vivilan
Kuvaaja: Lapirinda

Päivi Asikainen

Fukka

Kuvaaja: Jari Kautto

Kuvaaja: Niinkos

Siiricosplay
Kuvaaja: megurinemagnet

Sire Solace Laiti
Kuvaaja: mialiinacosphoto

Kuvaaja: Nalle Elmgren

Milla Pixeffect Köykkä
Kuvaaja: Pixeffect

Kuvaaja: jesmo

Tinke

Kuvaaja: So Say We All
Photography

Kuvaaja: mialiinacosphoto

Iida Nousiainen

Mamia

Jesmo

U53R3RR0RC05

Paripukukilpailu

Photoshoot:
aloittelijat

Nordic Cosplay Championship -karsinnat

Esityskilpailussa kilpaillaan parhaimmasta
esityksestä. Tähän kilpailuun osallistutaan
yksin tai maksimissaan 15 hengen
ryhmänä. Esityskilpailun suurin ilo onkin
ottaa lavatilasta kaikki irti. Tänä vuonna
kilpailijoita palkitaan kolmessa eri
kategoriassa: parhaasta näyttelemisestä,
tarinankerronnasta sekä kokonaisuudesta.
Lisäksi yleisöllä on mahdollisuus äänestää
omaa suosikkiaan paikan päällä.

Paripukukilpailu

Cosplayn maailmanmestaruuskilpailu, World Cosplay Summit
eli WCS, järjestetään vuosittain Japanissa, Nagoyassa. Nyt
etsitään Suomen edustajaparia kesän 2023 kilpailuihin.
Yhtenä karsinnan tuomareista nähdään tapahtuman
cosplaykunniavieras AkrCos.

AKrCos

Esityskilpailu

WCS ja NCC -karsinnat,
Photoshoot, Hardcore
/ PAIKKALIPUT

Kuvaaja: Aino Peltokoski

Kuvaaja: Peltosaunio

Photoshoot:
kokeneet

Cosplay eli hahmopukeutuminen on erittäin näkyvä ja vaikuttava osa Traconia. Keskeisessä osassa ovat
erilaisista peleistä, tv-sarjoista, elokuvista, animaatioista, sarjakuvista tai muista harrastajien mielenkiinnon
kohteista kumpuaviksi hahmoiksi pukeutuminen ja eläytyminen sekä puvun valmistaminen. Traconissa
järjestetään tänä vuonna useita cosplaykilpailuita viikonlopun läpi, sekä kaikille avoin cosplay catwalk!

Aino Ainocos

Stark_will_fix_it_all

Vredi
Kuvaaja: Vredi

Tamameru
Kuvaaja: Torucos
Edit: Tamameru

Maucival

Karma Katajisto

Kuvaaja: jesmo

Kuvaaja: Kim Sjöblom

Natali Da’Jeannette
Kuvaaja: Markku Tapani
Järvenpää

Sinny
Kuvaaja: Tanja Nummela

Cosplaymusiikkivideo

Cosplaykilpailut

Hardcore
-pukukilpailu

Tracon 2022

World Cosplay
Summit

Kuvaaja: Aino Peltokoski

Onyksi
Kuvaaja: aadagraphy

Torucos
Kuvaaja: Tamameru
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Meidokahvila

Café Hanami
Café Hanamin taikameidot ja -butlerit toivottavat sinut
lämpimästi tervetulleeksi meidokahvilaan! Meillä sekä
jano että nälkä taikoutuvat unholaan!
Löydät meidät Tampere-talon toisesta kerroksesta,
ravintola Fuugan tiloista, keskeltä kaikkea.

Ohjelmien

paikkaliput
Ison salin ja Pienen salin ohjelmiin jaetaan paikkaliput istumapaikoille ruuhkien välttämiseksi ja kävijöiden
turvallisuuden takaamiseksi. Avajaisiin ja päättäjäisiin ei tarvita paikkalippuja. Paikkaliput jaetaan sähköisesti,
eikä niitä tarvitse jonottaa missään.
Paikkalippusi voit varata älypuhelimellasi tai tietokoneellasi käyttäen Kompassi-tunnuksiasi, osoitteessa
paikkaliput.tracon.fi

Olemme avoinna
Perjantaina
Lauantaina		
Sunnuntaina

klo 17 : 00 - 20 : 00
klo 10 : 00 - 20 : 00
klo 10 : 00 - 17 : 00

Paikkalippu näytetään ovella järjestyksenvalvojalle puhelimesta tai muusta laitteesta. Kunkin päivän ohjelmien
paikkaliput jaetaan saman päivän aamuna klo 9 : 00 lähtien. Yhdellä tunnuksella voi varata enintään 5
paikkalippua samaan ohjelmaan. Jos varaat lippuja myös kavereillesi, jokaisen samassa tilauksessa olevan
henkilön on tultava samalla kertaa sisään saliin.
Paikkalippuja vaativat ohjelmat on merkitty ohjelmakartassa ja ohjelmakuvauksissa PAIKKALIPUT -merkinnällä.

Paikkalipullinen ohjelma
Kahvilassa leijailevat taianomaiset tuulet, kun
taikameidoiksi ja -butlereiksi muuntautuneet tarjoilijat
loihtivat tilasta ihanuutta hehkuvan herkuttelupaikan.
Suo siis itsellesi hetkinen, ja poikkea kahvin ja
kakkupalan äärelle, tai nauti suolaisista herkuistamme
Cream Sodan kera!
Kahvilan menun löydät paitsi kahvilalta, myös
Traconin verkkosivuilta! Sivuilta löydät myös ohjeet
ajanvarauksen tekemiseen, sekä lisätietoja uudesta
Drive-by kahvilasta!
Tervetuloa!

Mythrian – Kantele- ja šamaanirumpukonsertti
Perjantai klo 18 : 00 - 18 : 45 | Pieni sali | s. 11

PERUTTU

Nörttikuoro Pixel Sisters esiintyy
Perjantai klo 20 : 00 - 20 : 45 | Pieni sali | s. 11
Lip sync -taisto
Lauantai klo 11 : 00 – 12 : 15 | Pieni sali | s. 36
Unreality & Ylioppilaskunnan Soittajat: Symphonic Stories
Lauantai klo 14 : 30 - 15 : 45 | Iso sali | s. 13 - 14
Tolkuton Plays MUUMIMETALLIA
Lauantai klo 16 : 00 - 17 : 15 | Pieni sali | s. 12
Cosplaykilpailu: WCS ja NCC -karsinnat, Photoshoot, Hardcore
Lauantai klo 16 : 30 - 18 : 30 | Iso sali | s. 7, 39
Q&A Dave Rodgers and Kaioh
Lauantai klo 17 : 30 - 18 : 30 | Pieni sali | s. 25, 40
AMV-kilpailu
Lauantai klo 19 : 00 - 21 : 00 | Iso sali | s. 41
Final Fantasy XIV Piano Recital
Sunnuntai klo 11 : 00 - 12 : 00 | Pieni sali | s. 12
AMV-COVIDeokattaus
Sunnuntai klo 12 : 00 - 13 : 45 | Iso sali | s. 43
Cosplaydeitin uudet kuviot
Sunnuntai klo 13 : 00 - 14 : 00 | Pieni sali | s. 43
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Olli ”Tolkuton” Kääriäinen
/ PAIKKALIPUT

Tapahtuman

musiikkiohjelma

Tolkuton Plays MUUMIMETALLIA
Lauantai klo 16 : 00 - 17 : 15 | Pieni sali

Osana Traconia nähdään taas myös upeaa musiikkiohjelmaa, jopa enemmän kuin aiempina vuosina. Tule
katsomaan kun sinfoniaorkesterin ja kuoron yhdistelmä ottaa kaiken irti Tampere-talon akustiikasta, nauti
Pienessä salissa musiikista niin kuorolla, shamaanirummulla kuin pianollakin tai tule katsomaan livelavalle
huikeita bändejä. Traconissa pidetyt konsertit koostuvat pääasiassa pelimusiikin ja tv-sarjojen, animaatioiden
ja muiden kulttuurituotoksien uusista sovituksista, mutta joitain orginaalikappaleitakin soittavia on
ohjelmistossa.

Sumio Shiratorin rakastetut Muumilaakson tarinoita (Tanoshii Mūmin Ikka)
taustamusiikit uudelleensovitettuna eeppisiksi metalliversioiksi Tolkuttoman
toimesta! Muumimetallit ovat yli vuosikymmenen ajan niittäneet mainetta
YouTubessa ja historiasta löytyy muutama harvinainen live-esiintyminenkin
eri coneista vuosien takaa. Mutta nyt sinulla on harvinainen tilaisuus todistaa tämä tapahtuma jälleen livenä viiden vuoden tauon jälkeen, ja tätä ei
muualla hetkeen nähdä! Mukana voi olla myös vierailevia tähtiä...

Mythrian / PAIKKALIPUT

Jazz x Trio

Mythrian – Kantele- ja šamaanirumpukonsertti
Perjantai klo 18 : 00 - 18 : 45 | Pieni sali

Jazz x Trio - musiikkituokio Disneylle ja videopeleille
Lauantai klo 17 : 30 - 18 : 00 | Tracon Live! -lava

PERUTTU
Mythrian loihtii kanteleen ja šamaanirummun kanssa

Jump Up, Super Star! soimaan ja menoksi! Jazz x Trio on pari vuotta
ehtinyt harjoitella ja esittää runsaasti musiikkia rennolla akustisella
asenteella. Erityisesti Disney-klassikoissa riittää ammennettavaa, ja
lyhyt kattaus sisältää myös valikoiman tunnetumpaa ja harvinaisempaa videopelimusiikkia. Triossa esiintyvät Milla Kotilainen-Dwyer,
laulu, Matti Ruuskanen, kontrabasso, Joonas Mäkinen, koskettimet.

myyttisiä maisemia muinaisten runolaulujen ja
loitsujen muodossa. Matkoja tehdään Manalaan ja
opetellaan myös verenseisautusta. Tervetuloa matkalle vuosisatojen taakse ja muihin ulottuvuuksiin,
kauas pois arkisesta elämästä.

EVERFROST

3xDMG

Everfrost
Lauantai klo 19 : 00 - 19 : 45 | Tracon Live! -lava
EVERFROST on suomalainen power metal -yhtye, jota inspiroi japanilainen animemusiikki ja estetiikka. Bändin toinen täysimittainen
albumi ‘Winterider’ kertoo epätoivoisen fantasiatarinan suomalaisesta talvesta, joka on kuvitettu albumin mukana olevassa mangassa.
Poimi oma kopiosi ja tule katsomaan animemusiikin klassikoista ja
Winteriderin parhaista paloista koostuva EVERFROST-konsertti!

3xDMG — videopelimusiikkia
Perjantai klo 19 : 00 - 20 : 00 | Tracon Live! -lava
Mitä saadaan kun aloitteleva DJ, rocktähteyttä tavoitteleva kitaristi sekä retrokonsolikeräilijä lyöttäytyvät
yhteen? Maailman paras animesarja olisi yksi vaihtoehto, mutta tällä kertaa vastaus onkin
pelimusiikki-coverbändi!

Pixel Sisters
/ PAIKKALIPUT
Nörttikuoro Pixel Sisters esiintyy
Perjantai klo 20 : 00 - 20 : 45 | Pieni sali
Oletko valmis hyppäämään mukaan laulujen vietäväksi, kohti kuoromusiikin syövereitä? Tampereen
oma nörttikuoro Pixel Sisters pistää parastaan ja
tarjoaa elämyksiä Westerosista aina Keski-Maahan
saakka. Tervetuloa mukaan!
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Timja and Tapio / PAIKKALIPUT
Final Fantasy XIV Piano Recital
Sunnuntai klo 11 : 00 - 12 : 00 | Pieni sali
Have you heard of the critically acclaimed MMORPG Final Fantasy
XIV? Featuring songs from all the expansions from Heavensward to
Endwalker Timja and Tapio will be conjuring up Masyoshi Soken’s
and Nobuo Uematsu’s melodies of the Seventh Astral Era. So step
aside from the rowdy rabble of the convention floor and sit down,
for you are invited to the world of Eorzea.
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Unreality & Ylioppilaskunnan Soittajat
Symphonic Stories / PAIKKALIPUT
Unreality & Ylioppilaskunnan Soittajat: Symphonic Stories
Lauantai klo 14 : 30 - 15 : 45 | Iso sali
Sekakuoro Unreality ja Ylioppilaskunnan Soittajat yhdistävät vihdoin voimansa!
Peleistä, elokuvista ja animaatioista löytyy monia tarinoita, jotka harvoin tulevat kerrotuiksi
konserttisaleissa. Luvassa suuria tunteita, epätoivon sulattavia toivon säveliä sekä välähdyksiä muiden
maailmojen reunoilta. Nyt niitä esittävät sinfoniaorkesteri ja kuoro!
Tässä konsertissa tarinat tulevat lähelle musiikin kautta!
Konsertissa on käytössä paikkaliput. Katso lisätietoa sivulta 10.

Ylioppilaskunnan
Soittajat

Konserttiohjelma

Moment of Truth & Daughter of the Dark God
Octopath Traveller
Säv. Yasunori Nishiki
Sov. Pauli Marttinen

This Land & King of Pride Rock
Lion King /Leijonakuningas
Säv. Hans Zimmer
Sov. Timja Aunola

Hellfire
The Hunchback of Notre Dame / Notre Damen
kellonsoittaja
Säv. Alan Menken
San. Stephen Schwartz
Sov. Pauli Marttinen

Kimi Wo Nosete
Laputa Castle in the Sky / Laputa - linna taivaalla
Säv. Joe Hisaishi
Sov. Pauli Marttinen

Ballad of the Goddess
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Säv. Hajime Wakai, Takeshi Hama
Sov. Pauli Marttinen

Ylioppilaskunnan Soittajat (YS) on Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) piirissä toimiva
lähes satahenkinen sinfoniaorkesteri ja Suomen
vanhimman sinfoniaorkesterin 95-vuotias perillinen.
Vuoden mittaan orkesteri esittää vähintään kaksi
suurta sinfoniaohjelmistoa ja lisäksi orkesteri
esiintyy säännöllisesti akateemisissa tilaisuuksissa
ja muissa tapahtumissa. Orkesterin jäsenet ovat
lähinnä Helsingin yliopiston opiskelijoita, mutta
mukana on opiskelijoita myös muun muassa
Aalto-yliopistosta, Taideyliopistosta ja Metropolia
Ammattikorkeakoulusta. Traconissa orkesteria johtaa
József Hárs.

Corridors of Time
Chrono Trigger
Säv. Yasunori Mitsuda
Sov. Tuomas Valtonen
Kigurumi Planet
Hanamaru Kindergarten
Säv. Minori Kojima
San. Natsumi Tadano
Sov. Pauli Marttinen

Unreality
Unreality on tammikuussa 2014 perustettu
sekakuoro, joka on Suomen ensimmäisenä kuorona
omistautunut laulamaan vain elokuva-, tv-sarja-,
peli- ja animaatiomusiikkia. Uniikit, itse sovitetut
kappaleet ja oranssinhehkuinen lohikäärme ovat
tämän 30-henkisen laulajaporukan tunnusmerkkejä.
Unreality esiintyy vuosittain tuhansia kävijöitä
vetävissä coneissa, järjestää omia konsertteja sekä
keikkailee pienryhmä Nanorealityn voimin. Kuoron
taiteellisena johtajana toimii Jari Koivistoinen.
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Symphonic Stories

Hanezeve Caradhina
Made in Abyss
Säv. Kevin Penkin
San. Takeshi Saito
Sov. Pauli Marttinen
Lost Temple of Croatoa
Jamestown: Legend Of The Lost Colony
Säv. Francisco “Foco” Cerda
Sov. Pauli Marttinen

Reincarnation
Ghost in the Shell
Säv. & San. Kenji Kawai
Sov. Pauli Marttinen
Ezio’s Family
Assasin’s Creed II
Säv. Jesper Kyd
Sov. Pauli Marttinen
A Song of Storm and Fire
Tsubasa Chronicle
Säv. & San. Yuki Kajiura
Sov. Pauli Marttinen
Kokoro No Kakera
Ni no kuni: Wrath of the White Witch
Säv. Joe Hisaishi
San. Mamiko Suzuki
Sov. Pauli Marttinen
Deliver Us
The Prince of Egypt / Egyptin prinssi
Säv. Hans Zimmer
San. Stephen Schwartz
Sov. Pauli Marttinen
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Roolipelit

Sulkasadonkorjuu

Roolipelit ovat seikkailua yhteisessä mielikuvituksessa. Pelejä on monia erilaisia, rauhallisesta yhteistarinan
kerronnasta tiukkaan selviytymistaisteluun. Roolipelaamista voi niin ikään tehdä monella tavalla, eläytyen
hahmon tunteisiin, tutkien skenaarion kiintoisia piirteitä, tai vain koittaen lyödä kaikki örkit ja keräten kaikki
aarteet. Olennaisinta pelaamisessa on oma mielikuvitus ja päätökset joita hahmo tekee; apuvälineinä sitten
nopat, kynät ja hahmolomakkeet.
Seuraavilla sivuilla esitellään Traconin pidemmät roolipelit. Kaikki pelit ovat ainakin kohtuullisen
aloittelijaystävällisiä, mutta muutama on teemojensa takia rajattu vain aikuisille. Pidemmät aikataulutetut pelit
järjestetään Sopraanossa, Tampere-talon 2. kerroksessa ja niihin voit ilmoittautua Roolipeli-tiskillä Sopraanon
edustalla olevassa aulassa.
Many of the roleplaying games can be run in English; please check for details at the
RPG Info desk.

Aikataulutetut roolipelit

Lauantai klo 12 : 00 - 16 : 00 | Roolipelipöytä V
Sunnuntai klo 11 : 30 - 13 : 00 | Roolipelipöytä VI
Jaso ”Gerelle” Valtonen & Satu Tammekann
Tavernan edessä on kaatunut marjakioski ja
hajonneita sulkia. Sattuiko kioskia pitäneelle
sorsakansalaiselle pikainen sulkasato, vai onko
katoamisen takana jotain hämärää?
Teroita tassusi, siisti sulkasi ja tule selvittämään
Sulkasadonkorjuun aikana tapahtunutta katoamista.
Pöytä avoin kaikille iästä ja kokemustasosta
huolimatta. Pelisysteeminä toimii DnD 5e ja
pöydästä löytyy seikkailuun valmiit hahmot.

Jälleennäkeminen vailla
paluuta - Reunion Of No
Return
Lauantai klo 11 : 00 - 15 : 00 | Roolipelipöytä IV
Antrei
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Jään vangit K18

Shemshimen kirous

Perjantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä I
Andi

Perjantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä III
Sakari ”Sakri” Lahti

Jään Vangit on dread-systeemiä käyttävä kauhupeli,
joka sijoittuu 1800-luvulla kadonneen arktisen
retkikunnan viimeisiin vaiheisiin.
Pelissä voi nousta esille raskaita aiheita, kuten eristys,
nälkiintyminen, rasismi ja kannibalismi. Käymme
ennen peliä läpi käytössä olevat työkalut, joilla
pyritään takaamaan kaikille turvallinen pelikokemus.

Faerûnin suurimman kirjaston, Kynttilälinnan,
uumenissa sijaitsee Tulikärpäskellari, minne on
arkistoitu monia muinaisia opuksia. Näistä kirjoista
voi löytää tietoa, jotka tarjoavat seikkailunhaluisille
tien rikkauksiin... tai kuolemaan. Onnistuvatko
seikkailijat selvittämään Shemshimen kirouksen
ennen kuin se koituu kaikkien kohtaloksi?
Seikkailu sisältää jännitys- ja kauhuelementtejä,
minkä vuoksi se ei sovellu nuorimmille pelaajille.

Tulevaisuuden
Nopeudella At The Speed Of Future

Year of Boundless
Wonder

Perjantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä II
Antrei

Perjantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä IV
Jukka Särkijärvi

Liity RIP Racing Liigan äärimmäisen päheiden
kuskien riveihin kisaamaan 1200km/h vauhdilla.
Valmistaudu raivokkaaseen antipainovoima-ajoon, ja
radan ulkopuoliseen draamaan.
Olet näyttänyt taitosi alemmissa liigoissa tai
katukisoissa, mutta nyt on ensimmäisen kisasi
aika loistokkaassa RRL:ssä. Nyt on aika tehdä
vaikutus manageriin, sponsoreihin, mediaan,
faneihin ja ennen kaikkea tiimitovereihin sekä
kilpakumppaneihin!

Ihmeiden aika ei ole ohi! Tiennäyttäjien holveihin on
tuotu valtava aarrelöytö, jossa on esineitä kaikista
maailman kolkista ja kauempaakin. Aarteet ovat
salaperäisiä, eikä niiden alkuperää tiedetä, saatika
miksi niiden omistaja halusi niistä niin epätoivoisesti
eroon. Aloittelevalla agenttiryhmällä on tilaisuus
tutkia löydön ihmeitä omin nokkinensa, mutta kaikki
ei ole sitä miltä näyttää. Heidät kiskaistaan toiseen
maailmaan ja heidän täytyy viekkaudellaan ja
taidoillaan selvitä hengissä kotiin.

Joukko lapsuudenystäviä palaa paikkaan,
jota joskus kutsuivat kodiksi.
Muistot iskevät voimalla,
hyvässä ja pahassa.
Yllättävän vähän on muuttunut,
mutta jokin on pielessä pinnan alla.
Lapsuutenne ei koskaan ollut sellainen,
millaisena sen muistatte.

Kylmää kyytiä
Kylmähaassa
Lauantai klo 12 : 00 - 16 : 00 | Roolipelipöytä I
Jarkko Sirainen
Hyytävä seikkailu jäisellä erämailla Astraterran 2.
laitoksen säännöillä. Pelaajien tarkoitus on selvittää
selkkaus barbaarien ja yhdyskuntalaisten kanssa ja
tutkia Muinaisten taakseen jättämiä salaisuuksia. Peli
ei vaadi sääntötuntemusta tai kokemusta roolipeleistä. Pääpaino on tutkimisessa, diplomatiassa ja
hyytävästä ympäristöstä selviämisessä.

Vetehisten Virsi
Lauantai klo 12 : 00 - 16 : 00 | Roolipelipöytä II
Samuli Suominen
Meren syvyyksissä ja rantakallioiden luolissa vetehiset heräilevät horroksestaan, unelmoiden herät

tävänsä kuningaskuntansa kuolleista. Mantereelta
ihmisten keisari kurottaa ulapalle tavoitteenaan
valloittaa koko maailma. Verenpunaiset revontulet
hohkaavat taivaalla ja uskonmiehet saarnaavat maailmanloppua - kenen joukoissa seisot, jos merijäät
sulavat ja saariston asukkaat hukkuvat aaltojen alle?

Terät pimeässä Doskvolin timanttiryöstö
Lauantai klo 12 : 00 - 16 : 00 | Roolipelipöytä III
Yrjö ”Ykä” Hämäläinen
Viktoriaanista Englantia muistuttavassa Doskvolin
kaupungissa tapahtuu kummia - ryhmä rikollisia
palkataan varastamaan kuuluisan jalokivikokoelman
kallisarvoisin aarre, kuningattaren kruunussakin komeillut musta timantti. Mukaansa rikolliset tarvitsevat
kasapäin onnea, oveluutta, noin neljä kuusisivuista
noppaa ja kirjoitusvälineet.
Sisältövaroitus: Väkivalta.

Ensimmäinen yhteys
Lauantai klo 12 : 00 - 16 : 00 | Roolipelipöytä VI
Jarkko ”Platinakettu” Laurila
Ensimmäinen kontakti uuteen rotuun on aina
haastava tilanne, mutta vielä haastavampi jos paikalle
saapuu paluumuuttajia. Pelaajat ovat tähtilaivaston
aluksen siltamiehistö, tehtävänään saada
ensimmäinen kontakti hoidettua onnistuneesti.
Teemana on kulttuurien yhteentörmäys ja
sen seuraukset. Star Trek Adventures on
aloittajaystävällinen peli, joka sijoittuu Star Trekin
maailmaan ennen Star Trek Picardin tapahtumia.

Sotivan Ritarin
Hupi-Luolasto
- The Dueling Knight’s ”Fun”geon Dungeon

Lauantai klo 13 : 00 - 17 : 00 | Roolipelipöytä V
Joonas ”THE EYE” Äärilä
Sotiva Ritari -taverna tarjoaa ainutlaatuisen viihdemuodon: ”Hupi-luolaston”. Maagiseksi esteradaksi
suunniteltu Hupi-luolasto antaa mahdollisuuden
pelata sankaria noin tunnin ajan ilman kuoleman tai
pysyvien vaurioiden pelkoa. Kuka tahansa kuolemaan asti loukkaantunut teleportoidaan taianomaisesti pois luolastosta ja talletetaan takaisin tavernaan
kaikki haavat parannettuina. Joukkonne seikkailijoita
päättää näyttää paikallisille miten oikeat sankarit
hoitavat asiat!
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Kirottu muodonmuutos!
Lauantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä I
Roku
Kukaan ei missään vaiheessa väittänyt, että voimakkaalta velholta varastaminen olisi erityisen viisasta,
mutta kukaan ei kertonut, että kiinnijäämisestä
seuraisi kirous, joka muuttaa uhkarohkean vaatimattomaksi eläimeksi. Velhon kammiossa on aivan
varmasti parannus tähän kiusalliseen tilanteeseen,
mutta kello tikittää: uusi, heikko muoto on lopullinen,
mikäli vastaloitsua ei löydy pian! Tämä puzzle-painotteinen peli ei sisällä raskaita teemoja, ja mukana on
hyvin vähän jos lainkaan taistelua.

Harharetki
Lauantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä II
Antrei
Olette eksyksissä. Keitä olette, minne olitte matkalla,
ja mistä? Kaveriporukka telttaretkellä, joukko vankikarkureita piilossa erämaassa, vaiko ehkä haaksirikkoisia? Tämä paikka on vieras ja omituinen. Tavalliset
selviytymistaidot eivät tunnu olevan avuksi, mutta
eivät ehkä myöskään tarpeen. Oletteko kadonneet
metsänpeittoon, henkimaailmaan, tai muuhun kummaan todellisuuteen? Löydättekö lopulta perille, tai
voiko jokin muu loppu olla sopivampi?

Aaveita ja rikoksia:
Tervetuloa Doskvoliin!
Lauantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä III
Karla Erkkilä
Olette Doskvolin sivukujien tuoreita kelmejä suorittamassa ensimmäistä isoa keikkaansa. Varastelu,
sabotointi, valheet ja väkivalta... Kaikki keinot ovat
sallittuja, kunhan homma tulee tehtyä.
Peli on kaikille avoin esittely Blades in the Dark
-systeemiin ja maailmaan. Pelaamme tarinavetoisesti,
eli jos tykkäät eläytymisestä, tämä on peli sinulle!
Tunnelma on synkkää steampunkia, aaveita ja rikollismaailmaa, joten sitä ei suositella alle 16-vuotiaille.
Tarpeettomiin graafisuuksiin ei kuitenkaan mennä.

Blackwater Creek
Lauantai klo 17 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä III
Unto ”Uzxhra” Koskinen
1920, USA, Prohibition: You have been chosen by
your gang boss to find out a supplier of moonshine
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that’s supposed to be ”out of this world”. However,
in this sleepy little village in the middle of rural
Massachusetts, the locals are as grungy as ever, but
there’s more to their ill appearance than meets the
eye... Ready-made characters. Knowledge of game
world and rules is not required, beginners are welcome, all I ask is capability to act in a semi-serious
manner towards the horror genre and its tropes.
Kieli on eläytymisen vuoksi englanti. Voimme pelata
myös suomeksi, jos pelaajat niin haluavat.

Crash Pandas:
Tampere Edition
Lauantai klo 18 : 00 - 21 : 00 | Roolipelipöytä V
Sunnuntai klo 11 : 30 - 13 : 00 | Roolipelipöytä V
Monika Matikainen
Tule mukaan laittomaan ajokilpailuun Tampereen
pimeillä kaduilla! Pelissä pääsette ohjaamaan joukkoa pesukarhuja, jotka syystä tai toisesta hauluavat
voittaa tämän pahamaineisen kilpailun. Valitettavasti
pesukarhun jalat eivät yltä yksin polkimiin, joten
tarvitset 3-6 pesukarhun porukan ajamaan autoa.
Tämä kevyt, hauska ja nopeatampoinen ralli sopii
roolipeliuntuvikoille sekä myös nuoremmille pelaajille. Pelaaja voi tuoda pöytään hauskat hahmoideat
omalle pesukarhullensa sekä halun heittäytyä
hassuun tarinaan.

Yokait joukossamme
Lauantai klo 19 : 00 - 22 : 00 | Roolipelipöytä IV
Kettu
Aamulla kun Tampere-talon väki väki herää, huomaavat he jotain outoa: ihmisiä on yön aikana kadonnut!
Ja ei paljoa tarvitse miettiä, mitkä tahi ketkä ovat tämän takana - yokait, tarkemmin kitsunet. Nuo pahat
ketut ovat soluttautuneet joukkoomme ja alkaneet
houkutella viattomia sieluja mukaansa! Kyläläiset
nostakoon talikkonsa, papitar keskustelkoon esi-isien
hengille, parantaja sekoittakoon rohtonsa ja metsästäjä virittäköön jousensa: on aika ajaa nuo viheliäiset
irvileuat pois!
Tervetuloa siis pelaamaan jo monillekin tutuksi
käynyttä Ihmissutta! Peliin mahtuu n. 24 pelaajaa per
kierros. Ei ennakkoilmoittautumista.

Auringon valtias
Sunnuntai klo 11 : 00 - 15 : 00 | Roolipelipöytä I
Ada Salminen
Ken hallitsee taivasta, hallitsee myös maata sen alla.
Rialten kaupungissa on levinnyt huhuja mahtavan
aurinkosauvan olinpaikasta. Lähde seikkailuun etsimään legendaarista sauvaa, jotta se ei päätyisi

vääriin käsiin. Tässä roolipelin täyteisessä pelissä
pääset kokeilemaan Dungeons and Dragons -pöytäroolipeliä mukavassa ympäristössä. Peli sopii myös
vasta-alkajille.

Delta Green: Operaatio
SLUMLORD K-18
Sunnuntai klo 11 : 00 - 15 : 00 | Roolipelipöytä III
Joel Jääskeläinen
Delta Green on moderni kauhuroolipeli, jossa
pelaajat ovat agentteja puolustamassa Yhdysvaltoja
epäluonnollisilta uhilta. Tehtävänä tutkia
oudoista unihäiriöistä kärsinyttä miestä ja päättää
mahdollisista toimenpiteistä häntä kohtaan. Helpot
säännöt ja tarjolla valmishahmot.
Peli sisältää kuvauksia raa’asta väkivallasta sekä
mielenterveysongelmista.
Tästä syystä peli on K-18.

Mutant: Year Zero –
Beyond the Warren
Sunnuntai klo 11 : 00 - 15 : 00 | Roolipelipöytä IV
Jukka Hiltunen
Mutant: Year Zero – Beyond the Warren, suom.
Jänönkolon tuolla puolen, on aloittelijaystävällinen
pöytäroolipeliseikkailu 2-5 pelaajalle, jossa heittäydytään ihmiskaltaistettujen jänisten rooliin maailmanlopun jälkeisissä raunioissa. Luvassa on jännitystä ja
toimintaa, kun jänikset kohtaavat Kielletyn muurin
takaiset vaarat ja uhat etsiessään uutta turvapaikkaa
heimolleen.
This game can also be played in English.

Ahlmetin ryövärit
Sunnuntai klo 12 : 00 - 16 : 00 | Roolipelipöytä II
Taavi Suhonen
Ahlmetin kylää kiristää rosvojoukko eivätkä kyläläiset
uskalla nousta itse vastarintaan, mutta onneksi
paikalle on saapunut seikkailijoita, jotka kylän vanhin
aikoo palkata hoitelemaan rosvo-ongelman.
Erityisesti aloitteleville tai täysin kokemattomille
roolipelaajille suunnattu tutustumisseikkailu Dungeons & Dragonsiin. Pelinjohtajalla on mukanaan
valmishahmoja pelaajien käytettäväksi.
Pelissä ei kuvailla väkivaltaa yksityiskohtaisesti eikä
siihen kuulu seksuaalista sisältöä.

Roolipeleihin
ilmoittautuminen
Peliä Pyynnöstä -pelejä alkaa koko ajan
sitä mukaa kun edellinen peli päättyy ja
seuraavaan saadaan pelaajat paikalle.
Ohjelmakartassa näkyviin aikataulutettuihin
peleihin ilmoittaudutaan Roolipelitiskillä
toisen kerroksen Puistolämpiössä. Pelit
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä,
ja pelin täytyttyä on mahdollista
ilmoittautua varasijalle. Conin avauduttua
perjantaina voit ilmoittautua perjantain
peleihin ja lauantain kello 11-13 peleihin.
Lauantaiaamuna conin avauduttua kello
09 : 00 voit ilmoittautua lauantai-illan
peleihin, ja lauantaina kello 14 : 00 voit
ilmoittautua sunnuntain peleihin.

Peliä
Pyynnöstä
Peliä Pyynnöstä tarjoaa jatkuvaa
aloittelijaystävällistä roolipeliohjelmaa
toisen kerroksen Sopraanoon vievällä
käytävällä. Jokainen peli alkaa heti kun
pelaajia on riittävästi ja kestää n. 45min.
Mukaan voi tulla lyhyemmäksikin ajaksi,
ja joskus kiinnostava peli voi pelaajien
suostumuksella venyäkin.
Pelaamaan voi tulla ilmestymällä paikalle
ilman ennakkoilmoittautumista, minkä
lisäksi sisäänheittäjät täyttävät vajaita
pelipöytiä ihmisvirrasta houkutelluilla
pelaajilla. Pelejä on tyylin puolesta laidasta
laitaan ja kunkin hetkinen tarjonta riippuu
vuorossa olevista pelinjohtajista. Tarjontaa
kannattaa siis käydä tsekkaamassa myös eri
aikoina.
Peliä Pyynnöstä esittelee roolipelaamista
harrastuksena, tarjoaa matalan kynnyksen
pelaamista sekä lyhyttä tekemistä muun
ohjelman väliin. Olet tervetullut mukaan
olitpa sitten ensikertalainen tai vuosia
pelannut konkari!
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Korttipelit

Lautapelit

Sopraanossa on roolipelipöytien lisäksi myös korttipelipöytiä, joissa on tarjolla ohjattua ja opastettua
tutustumista ja pelaamista useisiin eri korttipeleihin.

Kahvila Majakasta löytyvällä lautapelialueella on mahdollista päästä kokeilemaan mielenkiintoisia ja
mukaansatempaavia lautapelejä. Tulit sitten yksin tai porukalla, lautapelialueelta löytyy peliä jokaiseen
aikamittaan ja kokemustasoon. Tulkaa rohkeasti katsomaan ja kysymään! Tarjolla on sekä helppoja että
monimutkaisia pelejä, joihin saa tarvittaessa opastusta sekä peliseuraa.
Lautapelialue on auki koko conin ajan.

Digimon TCG - peluutus

Duel Masters -pelipiste

Lauantai klo 10 : 00 - 20 : 00 | Korttipelipöytä I
Tuomas Kekkonen, Toni Maijala

Lauantai klo 11 : 00 - 16 : 00 | Korttipelipöytä III
Duel Masters Finland Ry

Ei, kyseessä ei ole se vanha Digimon-korttipeli vuosituhanteen vaihteesta. Viime vuoden alussa julkaistiin
uusittu versio, joka on saanut maailmalla valtaisan
suosion. Turnauksia järjestetään ympäri maailman
niin livenä kuin onlinessäkin! Oletko harkinnut jonkin
korttipelin aloittamista? Vaiko kenties Digimon itsessään kiinnostaa? Tai etsitkö itsellesi toista korttipeliä
vanhan rinnalle? Meiltä saa opastusta pelaamiseen,
sekä tietysti pakkoja joilla pelata.

Pelipiste, jossa muutaman Duel Masters Finland Ry:n
jäsenen johdolla tutustutaan Duel Masters -keräilykorttipeliin sekä yhdistyksemme toimintaan. Pelissä
tarkoituksena on rikkoa vastustajan kilvet erilaisilla
olennoilla ja loitsuilla. Pisteellä on mahdollisuus
tutustua erilaisiin kortteihin ja pakkoihin, sekä luonnollisesti pelailla vapaasti pisteenpitäjien tai toisten
vierailijoiden kanssa.

Oletpa sitten aloittelija tai kokenut veteraani, kaikki
ovat tervetulleita!

Your Turn To Play! korttipeli enemmistöllä

Cardfight!! Vanguard
Lauantai klo 11 : 00 - 20 : 00 | Korttipelipöytä II
Toni ”Kapu” Keinänen, Toni ”sonrangeri” Kurki,
Mistral
Cardfight!! Vanguard on Bushiroadin tekemä Trading
Card Game jota pelataan ympäri maailmaa.
Taistelet yhdessä nationisi kanssa toista nationia
vastaan. Pelaajasta tulee ”Vanguard” ja hänen tehtävänään on johdattaa oma nation voittoon. Taistelun
edetessä korttien monipuolisia ja voimakkaita kykyjä
hyödyntäen voi tapahtua yllättäviä käänteitä ja jännittäviä tilanteita. Vanguard sopii kaikille korttipeleistä
kiinnostuneelle.
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Lauantai klo 16 : 00 - 19 : 00 | Korttipelipöytä III
YamiSam, Ashley ”Ashuuriiii” Maradiaga-Matute
”Hei! Tiedätkö mikä enemmistöäänestys on?”
Your Turn To Play! - korttipeli enemmistöllä on Your
Turn To Die -nimisen videopelin inspiroima korttipeli
-prototyyppi, jossa on neljä erilaista roolia ja enemmistön äänet määräävät voittajan ilman kuoleman
vaaraa. Tässä korttipelissä likaiset keinot (esim. valehtelu, juonittelu, selkään puukottaminen), sekä tiimien
perustaminen on sallittua! (Ja jopa toivottavaa.)
Peli pelataan kahtena kierroksena, jotka kestävät n.
5-15 minuuttia. Pelaajia mahtuu 5-10 ja on aloittelijaystävällinen.
Pelaajien ei tarvitse olla entuudesta tuttuja lähdepelin kanssa, mutta ohjelma sisältää pieniä spoilereita.

Riichi Mahjong

Go

Perjantai klo 17 : 00 - 21: 00 | Majakka
Lauantai klo 10 : 00 - 22 : 00 | Majakka
Sunnuntai klo 09 : 00 - 17 : 00 | Majakka

Majakka

Tule pelailemaan japanilaista Riichi-Mahjongia.
Riichi-Mahjong on neljän pelaajan pientä
aivojumppaa vaativa peli. Ohjattua opetusta
järjestetään Traconin jokaisena päivänä. Tule
kokeilemaan mahjongia tai löytämään itsellesi
peliseuraa, jos peli on entuudestaan tuttu!

Blood on the Clocktower
Perjantai klo 17 : 00 - 21: 00 | Majakka
Lauantai klo 10 : 00 - 14 : 00,
15 : 00 - 19 :00 | Majakka
Sunnuntai klo 10 : 00 - 14: 00 | Majakka
Kylässä tapahtuu kummia ja kyläläisten on aika
löytää syylliset. Mutta kukaan ei tiedä, kuka hänen
naapurinsa on! Joten on päättelyn, juonittelun,
väittelyn ja hirttoköysien aika.
Blood on the Clocktower on Mafiososta ja
Werewolfista kehittynyt 5-20 pelaajan peli, jota
pelautetaan ohjatusti lautapelialueella Traconin
jokaisena päivänä. Yhden pelin kesto on arviolta 3090 minuuttia. Tervetuloa kokeilemaan!

Go on yli 2500 vuotta vanha lautapeli, jota pidetään
vanhimpana tänä päivänäkin pelattuna lautapelinä.
Sekä Kiinassa että Japanissa Gon osaamista pidettiin
oleellisena oppineen ihmisen perustaitona. Lautapelialueella on mahdollisuus päästä oppimaan tätä
hienoa ja historiallista strategiapeliä. Tervetuloa!

Resident Evil 2:
Zombies and Monsters?
Lauantai klo 10 : 00 - 22 : 00 | Majakka
”This game contains scenes of explicit violence and
gore.” Jos olet ikinä pelannut vuonna 1998 ilmestynyttä Survival Horror videopeliä Resident Evil 2 (Biohazard 2 näin japanialaisittain) ovat edellä mainitut
sanat varmasti jääneet mielesi sopukoihin kummittelemaan. Pelin päätavoitteena oli paeta epäonnisesta
Raccoon Cityn kaupungista, jonka kadut olivat muuttuneet vaarallisiksi: verenhimoisia zombeja, isoja
myrkyllisiä hämähäkkejä, lihaa hamuavia korppeja
sekä geenimuunneltuja otuksia, jotka halusivat vain
päästää sinut päiviltä. 20 vuotta myöhemmin, vuonna
2018, tästä kyseisestä pelistä ilmestyi lautapeli. Ja
nyt Sinulla on mahdollisuus päästä kokemaan tämän
hienon videopelin muokattu versio yhdessä ystäviesi
tai ventovieraiden kanssa! Jos olet suuri lautapelien
ystävä, tai kenties vasta tutustumassa, sopii tämä
seikkailu niin kokeneille kuin vasta-alkajille.
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Miitit

Homestuck -miitti

Ison ja pienen miittiteltan lköydät Tampere-talon ulkopuolelta Sorsapuistosta. Tänä vuonna miittiteltoissa
on ohjelmaa lauantraina ja sunnuntaina. Vapaina aikoina telttoja voi käyttää kysymällä lupaa Puistopisteeltä.
Tervetuloa tapaamaan kanssaharrastajia!

Sly Cooper -miitti

Nukkemiitti

Lauantai klo 12 : 00 - 14 : 15 | Pieni miittiteltta

Lauantai klo 15 : 00 - 16 : 00 | Iso miittiteltta
Lotta, @aminadolls

Nyt on luvassa juhlan paikka, kun Sly Cooper-fanit
kokoontuvat tähän miittiin. Luvassa on piknik,
onnenpyörä, tanssia ja vaikka mitä.

MXTX (Mo Xiang Tong
Xiu) - Suomi fanimiitti
Lauantai klo 13 : 00 - 14 : 45 | Iso miittiteltta
Kiinalaisen danmei-kirjailijan fanimiitti. The Grandmaster of Demonic Cultivation, Heaven Official’s
Blessing ja The Scum Villain’s Self-Saving System
kuulostaa kenties tutulta? Keskustelua aiheeseen
liittyen sekä pienimuotoista ohjelmaa tiedossa.
Tervetuloa tutustumaan!

Golden Kamuy -miitti
Lauantai klo 14 : 30 - 16 : 15 | Pieni miittiteltta
Poromir, esuka
Ei tarvitse lähteä Hokkaidolle asti löytääkseen kätketyn kullan, vaan se voi löytyä Traconista!
Käykööt seikkailusi pienelle miittiteltalle lauantaina
Golden Kamuy -miittiin. Miittiin voi tulla vaikka olisi
vasta eksynyt sarjan pariin tai olet jo Nodan sarjojen
kova konkari. Yleisen sosialisoinnin ohella pyrimme
järjestämään pientä ohjelmaa. Kenties Inkarmat
ennustaa juuri sinun coniviikonloppusi kulun! Tervetuloa siis banjan löylyihin lauantai-iltapäivänä!
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Oletko hardcore nukkeilija tai muuten vain kiinnostunut tästä harrastuksesta? Jos vastasit ”kyllä”, niin
tervetuloa Traconin nukkemiittiin!
Kaikenlaiset nuket saavat tulla mukaan, nuken tuominen ei kuitenkaan ole vaatimus, tulethan mukaan
vaikka keskustelemaan! Miittiin saa tuoda mukaan
myytävää nukketavaraa.

Twisted Wonderland
-miitti
Lauantai klo 16 : 00 - 17 : 00 | Iso miittiteltta
Niki ”azul”, Mio
Kiinnostaako sinua Yana Toboson tekemät sarjat,
mutta et vielä tiedä Twisted Wonderlandista mitään
tai jo tiedät? Nyt on mahdollisuus tulla puhumaan
pelistä fanien kanssa!
Ohjelmaa mukana!
Kaikki tervetulleita!

MCYT -miitti
Lauantai klo 16 : 30 - 17 : 30 | Pieni miittiteltta
Alexis ”CrowciTea”
Hei siellä! Oletko mahdollisesti MCYT-fani ja haluaisit
tavata ihmisiä samasta fandomista? No siinä tapauksessa liity joukkoon! Pidetään hauskaa sekä otetaan
yhteiskuvia!

Lauantai klo 17 : 30 - 18 : 30 | Pieni miittiteltta
Hanna Leivaara, Milla Nousiainen, Nico Raskila,
Henna Mikama
Koitko tarinan kiinnostavaksi vai tiedätkö jo
Homestuckista? Oletko Hiveswap-fani joka edelleen
odottaa kolmatta osaa peliin, jota kutkuttaa
nähdä muita ihmisiä sekä sarvipäisiä harmaita
alieneita? Toivotamme sinut sekä muut nettikaverisi
tervetulleiksi Homestuck-miittiin! Miitin järjestää
neljä Homestuck-fania, jotka ovat innoissaan
nähdessään fanikunnan paluun ja ovat valmiita
tekemään tuttavuutta uusien fanien kanssa.
(Huom! Kun saavut miittiin noudatathan conin
sääntöjä, et koske ilman lupaa toisten cosseihin
ja huolehdithan että kaikki ihomaalit, meikit sekä
muut maskeeratut pinnat on puuteroitu tahrinnan
estämiseksi. Tarjoamme miitissä vauvapulveria
hätätapauksiin!)

Lolita -miitti
Sunnuntai klo 12 : 00 - 13 : 00 | Pieni miittiteltta
Hellocon Ry
Tervetuloa Hellocon Ry:n lolitamiittiin! Miitissä
pääset tutustumaan toisiin lolitaharrastajiin juttelun
ja seurapelien merkeissä. Tule rohkeasti mukaan
vaikket olisikaan pukeutunut lolitaan, kiinnostus
lolitamuotiin riittää!

Genshin Impact -miitti
Sunnuntai klo 12 : 00 - 14 : 00 | Iso miittiteltta
Henriikka ”hencosplay” Alapudas
Hei sinä! Oletko sattumoisin kuullut pienestä
vaatimattomasta pelistä nimeltä Genshin Impact?
Voi olla, että olet jossain päin internetiä törmännyt
tähän kyseiseen ilmiöön ja haluaisit tulla jakamaan
ajatuksia muiden Teyvatin fantasiamaailmaan hurahtaneiden kanssa. Halusitpa sitten pyöritellä pelin
mutkikkaita lorekiemuroita, keskustella parhaista
meta-taktiikoista tai löytää uusia pelikavereita, tämä
miitti on tarkoitettu kaikille Genshin-faneille iästä tai
Adventure Rankista huolimatta.

Ensemble stars! Go!
-miitti
Sunnuntai klo 13 : 00 - 14 : 00 | Pieni miittiteltta
Lotta @monkyeon, Valden @scrapimmortal, Luca @
adonui, Erika @meowerika
Tervetuloa Ensemble stars-miittiin. Tule hengailemassa yhdessä muiden Enstars-fanien kanssa!

Harry Potter ja fantasia
-miitti
Sunnuntai klo 14 : 00 - 15 : 45 | Iso miittiteltta
Tiia ”Hopsu” Korhonen, Anni ”Xeonye” Palmu,
Sebastian ”Arion” Leskelä
Tule hengaamaan yhdessä muiden Potter- ja fantasian fanien kanssa helsinkiläisen Luutakomero Ry:n
järjestämään miittiin!

Kaguya-sama love is war
-miitti
Sunnuntai klo 14 : 00 - 16 : 00 | Pieni miittiteltta
Janne Peltomaa
Hei, kiinnostaako Kaguya-sama love is war-anime
tai manga sinua? Haluatko mahdollisesti keskustella
kuka on ”paras” hahmo tai mistä jaksosta/vitsistä
pidit sarjassa erityisesti? Tule Kaguya-sama love is
war-miittiin! Miitti on tarkoitettu kaikille kyseisestä sarjasta pitäville, olit sitten animen katsoja tai
mangan lukija tai jos sarja muuten vain kiinnostaa
sinua. Yritetään kuitenkin pitää miitti spoilerivapaana
animen katsojille!
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Tracon Live!
Sorsapuistossa sijaitseva Tracon Live! -ulkolava tarjoaa jälleen runsaasti tanssi ja -musiikkiesityksiä. Kuten
muukin puiston ohjelma, on Tracon Live! kaikille avointa ohjelmaa jota pääsee seuraamaan ilman Traconin
rannekettakin.

Vhispearl – TWICE hitit –
Dance cover

Cosplay Catwalk

Perjantai klo 17 : 00 - 17 : 30
Vhispearl

Kato cosplay, sivu 7

Vhispearl ensimmäinen solo live -tanssiesitys.
Luvassa on kpop-ryhmä TWICEn isoimpia hittejä.
Jos olet suuri TWICE-fani, tule ihmeessä katsomaan
tanssiesitystä! Vanhoja ja uusia hittejä dance
covereina.

AquaShine! 6th Live:
Fortunate Horizons

Laceheart Idols 4th live:
Project PriPara!
Perjantai klo 17 : 30 - 18 : 00
Laceheart Idols
Viime keväällä debytoinut Laceheart Idols on taas
täällä! Olemme raikas uusi idoliryhmä ja tähän asti
olemme esittäneet muun muassa Love Live!- ja
Vocaloid-kappaleita, mutta nyt on ennennäkemättömän PriParan aika. Odotamme innolla tuloanne ja
muistakaa ottaa valotikkunne mukaan esitykseen!

3xDMG —
videopelimusiikkia
Perjantai klo 19 : 00 - 20 : 00
Katso musiikkiohjelma, sivu 11
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Lauantai klo 13 : 00 - 13 : 30

Lauantai klo 14 : 00 - 14 : 45
AquaShine!
Mirai zura! Jos kaipaat elämääsi hieman idolien
tuomaa loistoa, nyt sen saamiseen on ainutlaatuinen
mahdollisuus, sillä AquaShine valtaa taas Traconin
lavan! Esityksessä on luvassa sekä ryhmän klassikoita
että täysin meiltä ennennäkemättömiä tansseja,
joten pidä lujaa kiinni hatustasi ja valotikustasi ja tule
kokemaan tämä mahtava show!

NordicMuse - Ikiroutaiset
Hitit
Lauantai klo 15 : 00 - 15 : 45
NordicMuse
Piristävä ja pirskahteleva, kuin pikku pakkanen,
Nordic Muse on täällä!
Pohjolasta tuleva NordicMuse on iloinen LoveLive! cover tanssiryhmä humoristisella twistillä.
NordicMusen kokoonpano koostuu mitä
hurmaavimmista persoonista! Millaisia tarinoita
Hanayo tällä kertaa kertoo alpakoista? Entä käykö
Nozomin karmea korttiennustus toteen? Kuka voittaa
puffeimmat hameet sub-unit tittelin? BiBiBileet,
IskelmäPrinsessat vai PikkuOravat?
Tule katsomaan kuinka iloisesti 1, 2 hypätään, ja
kuinka kiirekin tuntuu ihmeelliseltä ystävien kanssa!
Oletko siis valmis pitämään hauskaa NordicMusen
tyylillä?

Revontulet 2nd live From ZERO to TWO!

Sunset Idols, DANCING
ZONE Autumn Live!

Lauantai klo 16 : 00 - 17 : 00
Revontulet

Sunnuntai klo 14 : 00 - 14 : 45
Sunset Idols

”Ensimmäinen askel nollasta eteenpäin vaatii rohkeutta; tahdon muuttua!”
Revontulet ovat täällä taas - uudistetulla kokoonpanolla, suurempana ja parempana kuin koskaan!
Ryhmä on tullut tarjoilemaan uuden annoksen toinen
toistaan taianomaisempia laulunumeroita, valmiina
viemään jokaisen Love Live!-fanin mukanaan kohti
uusia ulottuvuuksia. Mutta mitä näiden idoleiden
muodonmuutos tuokaan tullessaan? Tule mukaamme ottamaan siitä selvää!

Tervetuloa katsomaan Sunset Idolsin viidettä
liveä jälleen kerran paikan päällä! Viime vuonna
jouduimme esiintymään etänä, mutta tällä kertaa
pääsemme tuomaan teille kunnon esityksen
livelavalla. Tämän kertainen esityksemme koostuu
trio-kappaleista sekä kahdesta koko ryhmän
kappaleesta. Tulkaa ihmettelemään yhdessä tanssivia
tähtiä kanssamme tällä ihmeellisellä conipaikalla!

Jazz x Trio musiikkituokio Disneylle
ja videopeleille
Lauantai klo 17 : 30 - 18 : 00
Katso musiikkiohjelma, sivu 12

Everfrost

Lolita-muotinäytös
Sunnuntai klo 15 : 30 - 16 : 00
Hellocon Ry, Tuulia Lautamaja
Hellocon Ry:n järjestämä suomen lolita-yhteisön
muotinäytös. Lolita on japanilaislähtöinen
katumuotityyli, joka on 2000-luvulla saanut
paljon harrastajia eri puolilta maailmaa. Tässä
näytöksessä pääset tutustumaan erilaisiin lolitatyyleihin ja näet millaiset asut ovat nyt pinnalla,
lolita-muodin harrastajien esitellessä häikäiseviä
asukokonaisuuksiaan!

Lauantai klo 19 : 00 - 19 : 45
Katso musiikkiohjelma, sivu 12

Tracon Dance Medley VI
Lauantai klo 12 : 00 - 13 : 30
LUMINE, Collision, Unlimited∞, Over the Zettai,
BLUFF
Jo Tracon-klassikoksi muodostunut odottemitaa
ja kpoppia yhdistävä tanssiohjelma pistää jälleen
Sorsapuiston nurmikon vipattamaan, tänä vuonna
jo kuudetta kertaa! Lavalla nähdään sekä vanhoja
tuttuja että uutta talenttia kun BLUFF, Over the
Zettai, Λnlimited∞, Collision ja LUMINE tuovat
katsojien iloksi jälleen uuden setin kaikenmaailman
bängereitä. Kahden vuoden tauon jälkeen ryhmät
ovat kaikki enemmän kuin innoissaan päästessään
Traconin livelavalle. Luvassa on siis taattua laatua
ja mukaansatempaavaa meininkiä! Tulethan
toivottamaan Traconin tervetulleeksi takaisin
pandemiatauolta yhdessä meidän kanssa!
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Kunniavieras

AKrCos

Guest of Honor: Cosplay positivity and social media
Lauantai klo 13 : 00 - 14 : 15 | Maestro
Yhdysvalloista kotoisin oleva AKrCos aloitti cosplayn vuonna 2014 ja hän tekee pukuja sekä meikkejä
monien eri medialähteiden perusteella, mukaan lukien anime, elokuvat, sarjakuvat ja videopelit. Hänen
ammattitaitoihinsa kuuluvat meikit, ompelu, peruukkien muokkaus, armorien teko ja sosiaalisen median
markkinointi. Hän on esiintynyt eri tapahtumissa vieraana jo 7 vuotta. Ennen cosplayta AKrcos opiskeli
radiofarmasiaa sekä työskenteli kansainvälisessä mallitoimistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee
kokopäiväisesti digitaalisen sisällön tuottajana.
AkrCos aikoo Traconin ohjelmassaan keskittyä cosplay-yhteisön sosiaalisen median näkökulmiin ja siihen,
miten ne vaikuttavat sensitiivisiin aiheisiin kuten inklusiivisuuteen ja itsetuntoon.

Kunniavieraat

Dave Rodgers
& Kaioh / PAIKKALIPUT

Traconissa AKrCosin voi nähdä lisäksi yhtenä World Cosplay Summit -karsintakilpailun tuomareista.
Twitter: @AKrCosplay
Instagram: @akrcos
TikTok: @akrcos
Facebook: /AKrCos

Q&A Dave Rodgers and Kaioh
Lauantai klo 17 : 30 - 18 : 30 | Pieni sali
Traconin 2022 kunniavieraaksi saapuu Eurobeatkonkari Italiasta: tuottaja ja lauluntekijä Dave Rodgers.
Daven mukana Suomeen matkustaa myös hänen
poikansa Federico Pasquini, joka tunnetaan paremmin
taitelijanimeltä Kaioh. Kaioh on aktiivinen Eurobeatlaulaja, ja hän esiintyy Dave Rodgersin kanssa
lauantaina Tracon x Neonya!! Party -iltabileissä.
Eurobeatin isäksikin luonnehdittu, vuonna 1963
syntynyt Dave Rodgers on kirjoittanut ja tuottanut yli
2500 kappaletta useille kuuluisille artisteille kuten
J-POP laulaja Amuro Namielle (Try Me, Watashi Shinjite)
V6 (Ultraman Tiga, Take me higher), Max ja monelle
muulle! Daven omia teoksia on kuultu esimerkiksi
Initial D -nimisessä animessa. Initial D:n tunnetuimpiin
kappaleisiin lukeutuva Deja Vu on kerännyt yli 200
miljoonaa kuuntelukertaa.
Kunniavierasohjelmana Dave Rodgers ja Kaioh
vastaavat ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin Pienessä
Salissa lauantaina 3.9. kello 17 : 30. Tule kuulemaan
Dave Rodgersin ja Kaiohin urasta sekä työstä
Eurobeatin parissa. Ohjelma on puhuttu englanniksi.
Q&A:n jälkeen Dave Rodgers ja Kaioh siirtyvät
valmistautumaan esiintymiseensä Traconin iltabileissä.
Dave Rodgersin ja Kaiohin esiintyminen kuullaan
Tullikamarin Pakkahuoneella klo 23:30-00:30. Iltabileet
(s. 47 - 48) ovat ikärajalliset (K18) ja pääsymaksulliset.
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Avajaiset

Iso sali

Päättäjäiset

Cosplaykilpailu:
Esityskilpailu,
CMV,
Paripukukilpailu
[Paikkaliput]

AMVCOVIDeokattaus
[Paikkaliput]

AMV-kilpailu
[Paikkaliput]

”Hän astui pimey- Post-apokalyptiden luolaan...”
- Mielenterveys set patinointimenetelmät
Digimonissa

Lip sync -taisto
[paikkaliput]

Cosplaydeitin
uudet kuviot
[Paikkaliput]

Final Fantasy XIV
Piano Recital
[paikkaliput]

Vuoden 2022
kovimmat ja
komeimmat!
(mangavinkkaus)

Project Sekai:
Colorful Stage
-tietovisa

Professor Layton
ja pako unholasta

Supervoimana
elastisuus

Giovanni’s Pokémon Gen 1 Cry &
Music Quiz

Gacha pelit
- onko näistä
oikeasti iloa?

Maestro

Maaginen
improvisaatiotuokio

Kieli ja muutos

Viimeinen Fantasia: Aurajuuston
Metsästys-Stand
up

Guest of Honor:
Kurvikkaat ja
kulmikkaat kyber- Cosplay positivity
and
social media
vartalot
[In English]

Sade
auringonlaskussa
- Miten anime
kuvaa surua?

Noitaliemiä ja
outoja jauheita Tekstiilivärjäyksen
lyhyt oppimäärä

Itsevarmuus ja
cosplay

What Makes
Pokémon pelien Makoto Movies
evoluutio
Tick? [In English]

Videopelien
fanikääntämisen
prosessi ja
haasteet

Free! -uimapoikanostalgia

Söpöjä samuraita
ja nättejä
ninjoja: samurai
otomepelit

Alien Covenant:
Ihminen
luomuksena ja
androidi luojana

Muumilaakson
teorioita (19901992)

Siistit saumat ja
pehmeät pitsit
- Lolitamekon
ompelun a & ö

Metroid Prime Evolution

Lolita ja
pikamuoti

Aikuisten
altaaseen animaatioiden
syvä pääty

Pokémon
Salihaaste Championturnaus

Mo Xian Tong
Xiu - erilaista
BoysLovea

Sankarien matka
My Hero
Academiassa

Hahmokehitys
Shingeki no
Kyojinissa

Smash Ultimate
Crew Battle!
Hyvikset Vs.
Pahikset

Cosplay helposti
ja halvalla

Naisten kuvaus
ja merkitys
animessa

Drop the bass!
DJ-ammatin
representaatio
animessa

From Binary to
Branching [In
English]

Taruolentojen
evoluutio

Seksuaalisuuden
kirjo sarjassa
Bloom into You

Vallan varjot
-erikoisjakso:
Muutosten
varjossa

Sudet, ihmissudet
ja mitä näitä oli

Fetissien
Kaavojen
perusteet päästä representaatio
hentaissa
vol. 2 varpaisiin
data-analyysia ja
kinkykorrelaatiota
[K-18]

Miten aloittaa
Känkelöidään
roolipeliharrastus?
känkelöinti Suomi-cosplayn
uudet tuulet

2.5D-teatteri Animenäytelmät

Kirjallisuuden
Kulkukoirat - Intertekstuaalisuus
Bungou Stray
Tokyo Mew Mew
Dogsissa
– taikatyttöklassikon paluu

K-pop musavisa

K-popin historiaa
90-luvulta
nykyhetkeen

Kingdom Hearts:
Gotta change Stormveil Castlen
Lessons in
’em all! - Hyvät ja
Storytelling [In huonot Pokémon- kenttäsuunnittelu
Elden Ringissä
English]
designit

Tracon Dance
Medley VI

Everfrost

Jazz x Trio - musiikkituokio Disneylle
ja videopeleille

Revontulet 2nd
live - From ZERO
to TWO!

NordicMuse Ikiroutaiset Hitit

AquaShine! 6th
Live: Fortunate
Horizons

Cosplay catwalk

3xDMG — videopelimusiikkia

Vhispearl —
TWICE hitit —
Laceheart Idols
3rd live: Project

Tracon
Live!

Gather round, ye’
tarnished! ELDEN
RING keskustelupiiri

Lolita-muotinäytös

Miitit

Harry Potter ja
fantasia -miitti

Genshin Impact
-miitti

Cosplay -pukujen
ensiapu

Parapara-tanssia
animetunnarin
tahtiin

Twisted
Wonderland
-miitti

Nukkemiitti

MXTX (Mo Xiang
Tong Xiu) - Suomi
fanimiitti

Cosplay -pukujen
ensiapu

Avajaiset Kaguyasama love is war
-miitti

Ensemble stars!
Go!

Lolita -miitti

MCYT Miitti

MCYT Miitti

Golden Kamuy
-miitti

Sly Cooper -miitti

Iso
Pieni
miittiteltta miittiteltta

Kunniavierasohjelma

Sunset Idols,
Cosplayn etiikkaa DANCING
ZONE
2.0
Autumn Live!

Fantasia meditointi

Tarinankerronnan
helpdesk

Animen
nykyskenestä
pudonneiden
vertaistukiryhmä

Piirretään sarjakuvaa!

Streaming Cafe

Kirjoitan, siis olen
-workshop

Speed Friending
- Platoninen
Pikadeitti

Taikatyttötyyliä
omin käsin

Cosplay käsityöammattilaisen HahmosuunnitteLuo oma bottisi lu animessa
silmin
Transformers OC
paja

Otteita Journey to
Friending
Cosplayn monet the West -tarinan Speed
- Platoninen
perinnöstä popukasvot
Pikadeitti
laarikulttuurissa

Duetto 2

Riffi

Roolipeliohjelma

Oohh, ELDEN
RING! Opas
Practical- ja masloren tutkimiseen
Kaupunkien
keeraustehosteet
Anime Opening
Soulsborne
muodonmuutos & Ending Kahoot!
peleissä!
animessa

Äänivelhon
oppitunti, osa 1.

Miten muotoilla
omat 52 kortin
pelikortit

Yksinäisyys ja
anime - syrjäytymisen monet
kasvot

Animemuovin aromi &
figuurikeräilyn
räjähdysmäinen
suosio

Apua, cossini ei
istu!!

Kun alkuperäinen
Genshin Impact
sarja ei enää
riitä: fanfictionin ja ongelmalliset
fanit
kirjoittaminen
harrastuksena

Mythrian – Kante- Aloittelijan opas
Kun LGBT kohtaa
le- ja šamaaniwebnovelien
PERUTTU
DnD:n
rumpukonsertti
maailmaan
[paikkaliput]

Nörttikuoro Pixel
Sisters esiintyy
[paikkaliput]

Cosplayohjelma

Ohjelmakartta

Musiikkiohjelma

Pieni sali Sonaatti 1 Sonaatti 2

Animeohjelma

Tolkuton Plays
MUUMIMETALLIA
[paikkaliput]
Cosplaykilpailu:
WCS ja NCC
-karsinnat,
Photoshoot,
Q&A Dave
Hardcore
Rodgers and
[Paikkaliput]
Kaioh [In English]
[paikkaliput]

Unreality &
Ylioppilaskunnan
Soittajat:
Symphonic
Stories
[Paikkaliput]
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SOPRAANO

DUETTO 2

RIFFI

MAESTRO

PIENI SALI
PUISTO-OVI

SONAATTI
1

TUHTO

SONAATTI
2

HARU

TAKKINARIKKA

ISO SALI

TALVIPUUTARHA

MUUMIMUSEO

ISO SALI
PARVI

SORSAPUISTOSALI
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PÄÄOVI

= liukuportaat
= vesipiste

= rappuset
= hissi

Cosplay-pukuhuoneet

0. kerros

Lipuntarkastus
Takkinarikka
Ensiapu
Tracon -info
Cosplaynäyttely
Myyntipöydät
Artesaanipöydät
Kulku hotelliin

1. kerros

Animekaraoke
Cafe Hanami
Lautapelit
Roolipelit
VR-huone
Pakopeli
Hengailuhuone
Kirpputori
Rytmipelit
Yhdistyspöydät

2. kerros

Taidekuja
Kuvauspiste

3. kerros

Puisto
Tampere-talon vieressä aukeava Sorsapuisto on
merkittävä osa Traconin tarjontaa. Puiston ohjelmaan
on vapaa pääsy, eli kaikkiin puistossa järjestettäviin
aktiviteetteihin voi osallistua ilman Traconranneketta!
Puistossa järjestetään useita erilaisten porukoiden,
kuten keskustelufoorumien, fanikerhojen ja
muiden yhteisöjen tapaamisia. Käytössä on kaksi
miittitelttaa, iso ja pieni. Tracon Live! -lavalla voi
kuunnella ja katsella mukaansa tempaavia musiikkija tanssiesityksiä. Myös bofferimiekkailun taitoa
on mahdollista harjoittaa puistoon pystytetyllä
boffausalueella. Puistossa voi nauttia myös ruoka- ja
herkkukojujen antimista. Tänäkin vuonna puistoon
pystyttää kojunsa myös myyjiä. Tämän vuoden
uutuutena isotavaranarikka on löytänyt paikkansa
puistosta, jotta sen käyttö on entistä kätevämpää.

Ruokakontit
puistossa
Tom&Crill Catering
Namitaxi
Kahvi&Lettu

Aikaisemmalla tavalla Traconin käytössä oleva
puiston osa aidataan. Puistoon on yhä vapaa pääsy.
Aita helpottaa puiston turvallisuuden takaamista,
eikä aiheuta muita käytännön muutoksia.

ULKOMYYJÄT

TAMPERETALO

Sorsapuisto
Puistopiste
Ruokamyyjät ja ruokailualue
Tracon Live! -lava
Isojen tavaroiden narikka
Miittiteltat (iso ja pieni)
Boffaus
Lipunvaihto
Birckalan kaarti
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Viikonlopun ohjelma
Cosplayohjelma

Avajaiset

Perjantai klo 16 : 30 – 17 : 00 | Iso sali
Tervetuloa tutustumaan kunniavieraisiin, ihan vain
nauttimaan show’sta sekä napsimaan vinkkejä
conissa selviytymiseen! Pieni kertaus voikin olla
paikallaan, sillä pitkä tauko ilman Traconia on
hämärtänyt käsitystämme ajasta ja saatamme
muistaa menneet hiukan eri tavoin...

Cosplayn monet kasvot

Perjantai klo 17 : 00 – 18 : 15 | Duetto 2
Ari ”NARINALLE” Nykänen, CondorLady
Mitä kaikkea cosplay voikaan olla ja mitä sen ei
tulisi olla? Tule mukaan kuuntelemaan, kun käymme
vähän läpi meidän rakkaan harrastuksemme eri
alakategorioita, sekä terminologiaa. Ja liittykää toki
mukaan keskusteluun kun iskeydymme aiheeseen
cosplayetiketti! Mukaan tarvitset vain itsesi ja
avoimen mielen.

Otteita Journey to the West -tarinan
perinnöstä populaarikulttuurissa

Perjantai klo 17 : 00 – 18 : 15 | Maestro
Sesennah

Son Goku on varmasti tuttu monelle animesta,
mangasta, videopeleistä sekä monesta muusta
mediasta. Hän on muiden hahmojen ja teemojen
ohella kulkenut Kiinan rakastetuimmista tarinoista
populaarikulttuurin teoksissa tähän päivään saakka
ja tällä luennolla käymme hieman läpi sitä, millaisen
retken Journey to the West -romaanin hahmot ovat
tehneet ja millaisia versioita heistä esiintyy.

Speed Friending - Platoninen
Pikadeitti

Perjantai klo 17 : 00 – 18 : 15 | Riffi
Lauantai klo 10 : 30 - 11 : 45 | Riffi
cosfreckles, Starfleetandroid

Tervetuloa platoniseen pikadeittiin, jonka
tarkoituksena on uusien tuttavuuksien löytäminen
conikansan parista. Speed Friending toimii niin, että
osallistujalla on kaksi minuuttia aikaa keskustella
parin kanssa annetusta aiheesta, minkä jälkeen
hän saa eteensä uuden parin ja uuden aiheen.
Päämääränä on löytää coniseuraa ja ystäviä –
kyseessä ei ole romanttinen pikadeitti.
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pariin. Missä piilee webnovelien suosion salaisuus?
Mikä erottaa ne perinteisistä kirjoista? Luennolla
perehdytään webnovelien alkeisiin.

Roolipeliohjelma

Kunniavierasohjelma

In English: Welcome to a platonic speed date!
Speed Friending gives you a new conversation
partner and topic every two minutes. The objective
of Speed Friending is to find friends and company
to spend the con with, or beyond. At the very least,
you’ll have interesting conversations with new
people.

”Hän astui pimeyden luolaan...” Mielenterveys Digimonissa

Perjantai klo 17 : 00 – 17 : 45 | Sonaatti 1
Iina Karasti, Noora ”Noradriel” Karasti

Digimon-animaatiosarja ei ole koskaan pelännyt
käsitellä vakavia aiheita kuten mielenterveyttä.
Luennolla käymme läpi sarjassa selvästi näkyviä
mielenterveyden häiriöitä sekä kaivaudumme
luolaan syvemmälle ja otamme selvää, esiintyykö
hahmoilla huomaamattomampia mielenterveyden
ongelmiksi luokiteltavia merkkejä. Luentomme
keskittyy Digimon Adventure, Digimon Adventure
Zero Two ja Digimon Adventure tri. -kausiin ja niiden
hahmoihin.

Post-apokalyptiset
patinointimenetelmät

Perjantai klo 17 : 00 – 17 : 45 | Sonaatti 2
Päivi Asikainen
Patinointi on vähän puhuttu mutta silti hyvin
tärkeä työvaihe näyttämöpukujen valmistuksessa.
Ruosteenhuuruisen luennon aikana tarkastellaan
erään post-apokalyptisen puvustuksen
patinointia. Mitä menetelmiä käytettiin, mistä
saa tarvikkeita ja siinä sivussa pohditaan
millainen on post-apokalyptinen puku. Luennon
sisältö perustuu luennoitsijan kokemuksiin ja
asiantuntijahaastatteluun. Sisältö sopii kaikille
roolipuvuista ja etenkin post-apokalyptisistä asuista
kiinnostuneille.

Aloittelijan opas webnovelien
maailmaan

Perjantai klo 18 : 00 – 18 : 45 | Sonaatti 1
ered

Webnovelit — verkossa julkaistut kirjat tai
kertomukset — kasvattavat suosiotaan jatkuvasti.
Webnovelit ovat suosittuja erityisesti Kiinassa
jaJapanissa, mutta The Untamedin ja Word of
Honorin kaltaisten hittisovitusten myötä myös yhä
useampi länsimainen lukija on löytänyt niiden

Kun LGBT kohtaa DnD:n

Perjantai klo 18 : 00 – 18 : 45 | Sonaatti 2
Sera ”Ylvanaar” Jolkkonen
Tahtoisitko löytää ideoita seksuaali-tai sukupuolista
vähemmistöä edustavien NPC-hahmojen
luomiseen kampanjaasi varten? Mietityttääkö, onko
tällaista edes tehty koskaan aikaisemmin? Onko
kaikki representaatio hyvää representaatiota?
Luennolla käydään läpi ideoita, kokemuksia ja
huomioita seksuaalisuuden ja sukupuolen kirjosta
maailmanluonnissa - kaikki DnD:n kontekstissa.
Tietenkin.

Luo oma bottisi — Transformers OC
paja

Perjantai klo 18 : 30 – 20 : 15 | Riffi
Tiia Pietilä

Transformerit, nuo ajoneuvoiksi ja esineiksi
muuttuvat robotit ovat jo vuosikymmenten
ajan valloittaneet maailmaa esimerkiksi
animaatiosarjojen, elokuvien, lelujen ja sarjakuvien
muodossa. Yksi merkittävä osa sarjan fanien
elämää on omien bottien luominen fanitaidetta
ja roolipelaamista varten tai ihan vain omaksi
ilokseen. Olivat muuntautuvat alienrobotit sinulle
sitten vanhoja tuttuja tai täysin uusi asia, olet
tervetullut mukaan luomaan omia botteja! Paikalta
löytyy rajallisesti kyniä ja paperia, mutta toivomme
että mahdollisimman moni ottaa mukaan omat
piirustusvälineensä.

Cosplay käsityöammattilaisen silmin

Perjantai klo 18 : 30 – 19 : 45 | Duetto 2
Paula ”impala” Karhu, Anna ”Gwilith” Ilomäki, Matti
”Ruostevuori” Maalismaa

Kolmen eri alan artesaanit käyvät läpi cosplayharrastusta käsityöammattilaisen näkökulmasta.
Luento käy läpi puvun valmistusprosessin aina
suunnittelusta päällä pitämiseen asti, samalla
tutustuen tuntemattomampiin materiaaleihin ja
käytäntöihin jotka eivät ole ilmiselviä jokaiselle. Eri
alojen ammattilaiset pureutuvat oman ammattialansa
materiaalien ja metodien erityispiirteisiin ja
haasteisiin, sekä kuinka nämä saadaan yhdistettyä ja
toimimaan keskenään halutulla tavalla.
Onko tämä nyt sitä elitismiä? En tiedä, otetaan
selvää!

Hahmosuunnittelu Animessa

Perjantai klo 18 : 30 – 19 : 45 | Maestro
camdyn kai navier ”cam” lumilaakso

Mikä on ”hyvin kirjoitettu” hahmo? Voiko hahmo olla
pidettävä vaikka olisikin huonosti koottu?
Tässä luennossa käydään läpi hahmosuunnittelun eri
vaiheet ja miten hahmosta voidaan luoda realistinen
ja moraaleineen kiinnostava. Hahmosuunnittelussa
eiole kyse pelkästään ulkonäöstä, vaan suurin
osa sitä on hahmon mentaliteetti. Mitkä ovatkaan
syyt, miksi esimerkiksi Re:Zerosta tunnettu Subaru
Natsuki on ällistyttävän hyvin kirjoitettu, mutta
ensisilmäyksellä samanlaiselta tuntuva Konosuban
Satou Kazuha taas vaikuttaa laimealta?
Tällaisia mielenkiintoisia vertauksia tullaan
käsittelemään tässä ohjelmassa, tuu mukaan
spekuloimaan!

Kun alkuperäinen sarja ei enää
riitä: fanfictionin kirjoittaminen
harrastuksena

Perjantai klo 19 : 00 – 19 : 45 | Sonaatti 1
Hanna Karoliina

Cosplayn ja fanitaiteen lisäksi myös fanfiction on
ottanut paikkansa anime- ja mangakulttuurista. Mitä
se lopulta oikein on? Onko se vain pro-kirjoittajille
tarkoitettu maailma vai haavekuvia deiteistä
animeprinssien kanssa? Ehkä osittain näitä, mutta
myös paljon muutakin.
Tule mukaan kuuntelemaan pitkän linjan fanfictionin
kirjoittajan luentoa aiheesta! Tutuiksi tulevat niin
AO3, AU, prompt kuin trope ja saat eväitä siihen,
miten ja missä harrastukseen on mahdollista päästä
mukaan. Ehkä kirjoittajakärpänen puraisee sinuakin...

Genshin Impact ja ongelmalliset
fanit

Perjantai klo 19 : 00 – 19 : 45 | Sonaatti 2
Sisko ”sieppeli” Turunen

MiHoYon toimintaroolipeli Genshin Impact räjähti
kuuluisuuteen pahimpien koronakaranteenien
pakottaman elämän tyhjyyden aikana ja saavutti
kiinalaiselle pelintuotannolle ennennäkemättömät
suosiot länsimaissakin. Monelle GI on ensimmäinen
kosketus japanilaisesta animekulttuurista sekä
kiinalaisesta populaarikirjallisuudesta ammentavalle
gacha-pelille. Suuren suosion mukana tulivat
suuren pelaajakunnan mukana tulevat mielipiteet
ja ongelmallinen nettikäyttäytyminen, joka on
synkentänyt keskustelua pelin ympärillä.
Tällä luennolla käydään läpi Genshin Impactin
kahden ensimmäisen vuoden aikana
tapahtuneita nettidraamoja ja keskustellaan
internetin keskustelukulttuurista. Aiheina ainakin
ääninäyttelijöiden häiriköinti, kääntämisen ja
lokalisaation tuottamat ongelmat, eri kulttuurien
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kohtaamisesta syntyvät väärinymmärrykset ja näissä
näkyvä rasismi.

Pokémon-pelien evoluutio

Perjantai klo 20 : 00 – 20 : 45 | Duetto 2
Sara ”Sugi” Hietala
Lähdimme Pallet Townista ja missä kaikkialla olemme
sen jälkeen seikkailleetkaan? Pokémon-pelit ovat
kehittyneet paljon vuosien aikana, mutta miten?
Tässä ohjelmassa käydään läpi Pokémon-pelien
matkaa Gameboysta Switchiin ja mitä kaikkea uutta
on matkan aikana tullutkaan mukaan.

What Makes Makoto Movies Tick?
/ In English

Perjantai klo 20 : 00 – 20 : 45 | Maestro
Riku Mellin

The man who drew international attention with the
films ”Your Name” and ”Weathering With You” is
about to debut his latest work ”Suzume no Tojimari”.
Let’s check Makoto Shinkai’s work, see what’s the
man interested in and how he has developed as a
story maker.

Apua, cossini ei istu!!

Perjantai klo 20 : 00 – 21 : 15 | Sonaatti 1
Crella Cosplay
Onko tilaamasi asu osoittautunut katastrofiksi ja ei
vastaa odotuksiasi? TAI onko kirpparilöydöksien
muokkaaminen osoittatunut liian haastavaksi? Ei
hätää, tule luennolle jossa käydään läpi helppoja
niksejä asujen pelastamiseksi. Käymme läpi
esimerkiksi kuinka vaatekappaleita pystytään
pienentämään, isontamaan sekä miten niistä
saadaan istuvampia.

Gacha-pelit - onko näistä oikeasti
iloa?

Perjantai klo 20 : 00 – 20 : 45 | Sonaatti 2
SparkleTokiya

Gacha-pelit ovat varmasti tulleet monelle tutuksi
vuosien varrella. Tuoko kyseisten pelien pelaaminen
oikeasti iloa vai elääkö sitä vain ns. ”gachahelvetissä” kun lempi waifu tai -husbandokortti ei
saavukaan monesta yrityksestä huolimatta.
Ohjelmassa puhutaan yleisesti erilaisista gachapeleistä ja pohditaan tuoko pelien pelaaminen
oikeasti iloa?

Taikatyttötyyliä omin käsin

Perjantai klo 20 : 30 – 21 : 45 | Riffi
Sini ”Panswag” Esitalo

Taikatyttöjä on monenlaisia, mutta tietynlaista tyyliä
on heillä kaikilla. Tässä pajassa voit valmistaa
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oman asun tai laukun piristeeksi taikatyttöaiheisia
koristeita. Oli kyseessä sitten rusetteja, nauhoja tai
kimalletta, arkeenkin saa piristystä omalla pienellä
muodonmuutoksella! Pajaan saa tulla oman
ehtimisen mukaan aukeamisen jälkeen ja ennen
sulkeutumista.

Uusi cosplay suunnitteilla ja oikean sävyistä kangasta
ei vaan löydy mistään? Tai ehkäpä haluat nostaa
asun seuraavalle tasolle liukuvärjäämällä siihen
yksityiskohtia? Tule kuulemaan ja katsomaan kuinka
saat uusia ulottuvuuksia pukuihin värjäämällä
kankaat itse.

Itsevarmuus ja cosplay

Kieli ja muutos

Perjantai klo 21 : 00 – 21 : 45 | Duetto 2
Viki

Lauantai klo 10 : 00 – 10 : 45 | Maestro
Jaakko Reinikainen

Cossatessa monelle on varmasti tuttuja hetkittäiset
epävarmuuden tunteet itsestään ja asustaan.
Välillä se epävarmuus voi olla vaarassa pilata koko
conipäivänkin. Ohjelmassa on tarkoitus pohtia
hieman, mistä nämä tunteet tulevat, miten elää
niiden kanssa ja ehkä jopa kuinka lieventää niitä.
Mukaan saa tulla kertomaan myös omia vinkkejään.

Freud väitti, että pelkästään puhumalla potilaiden
kanssa on mahdollista parantaa psyykkisiä sairauksia
kuten neurooseja, kun taas George Orwellin
lanseeraaman Newspeak-kielen tarkoitus on
muuttaa ihmisten ajattelutapoja. Tämän esitelmän
tarkoituksena on kielenfilosofian käsittein ja teorioin
selventää ja selittää mainitunlaisten ilmöiden
mekanismeja niin faktassa kuin fiktiossa.

Viimeinen Fantasia: Aurajuuston
Metsästys-Stand up

Cosplay -pukujen ensiapu

Perjantai klo 21 : 00 – 21 : 45 | Maestro
Sade ”Kuroki” Porokari

Lauantai klo 10 : 00 – 12 : 45 | Iso miittiteltta
Charlotta, Milla Viippola

Viimeinen Fantasia - eli Final Fantasy XIV on huima
peli, jossa sattuu ja tapahtuu! Omia lisämausteita
peliin lisää roolipeli, hahmon rooliin mukautuminen
ja pelaajan omat ongelmat, joihin ratkaisuna on
keksitty mitä värikkäimmät keinot selvitä!
Kuka kumma on Xolani Akintola? Miten juusto liittyy
peliin mitenkään? Mitkä ongelmat ovat kyseessä?
Ja löytyykö se mystinen aurajuusto ikinä?! Entäpä
millainen tyyppi on tämän kyseisen esityksen vetäjä,
Kuroki Matsumoto?
Kaikkiin näihin kysymyksiin (toivottavasti) selviää
ratkiriemukkaassa, virneen poikasta herättävässä ja
kekseliäässä stand up-esityksessä.

Menikö puku rikki kesken conin? Meinaako
asu tippua päältä? Tai tarvitsetko apua puvun
laittamisessa conikuntoon? Ei hätää, tule asujen
ensiapupisteelle laittamaan pukusi entistä
ehompaan kuosiin. Pukujen ensiavussa on osaavia
käsiä, jotka auttavat mielellään cosplayasujen
korjaamisessa.

Giovanni’s Pokémon Gen 1 Cry &
Music Quiz

Perjantai klo 21 : 00 – 21 : 45 | Sonaatti 2
toyml, Julia

Luuletko tietäväsi kaiken Pokémonista?
Moni sanoo olevansa Pokémon-tietäjä, mutta kuinka
moni oikeasti on kerännyt ne kaikki?
Tule mukaan taistelemaan Pokémon-tietäjän
kunniakkaasta tittelistä! Tutut bitit vilisee kaiuttimista
ja haastavat kysymykset askarruttaa mieltä, kun
kävelet pitkin Kantoa Pokédex kädessä.
Osallistu 1-3 hengen ryhmän kanssa Pokémon Gen
1 Cry & Music Quiz -tietovisaan. Kisaan kannattaa
valmistautua huolella, sillä parhaiten menestyneelle
ryhmälle on luvassa palkinnot!

Noitaliemiä ja outoja jauheita Tekstiilivärjäyksen lyhyt oppimäärä

Lauantai klo 10 : 00 – 11 : 15 | Duetto 2
Gridcosplay

Animemuovin aromi &
figuurikeräilyn räjähdysmäinen
suosio

Lauantai klo 10 : 00 – 10 : 45 | Sonaatti 1
Iiris ”nyannberry” Ruuth

Animefiguurit ja niiden keräily eivät ole ilmiöinä
uusia, mutta pandemian aikana harrastajien määrä
syöksähti pilviin. AmiAmin preowned- sivujen
jatkuva kaatuileminen, figuurien hintojen nousu ja
aina vain suuremmat postikulut: miksi tästä kaikesta
huolimatta keräilyn suosio vain kasvaa? Onko syy
kenties TikTokin, YouTuben vai muovin tuoman
serotoniinin? Tervetuloa sukeltamaan tähän kalliin
muovin maailmaan ja analysoimaan sen kirjavaa
harrastajakuntaa.

Supervoimana elastisuus

Lauantai klo 10 : 00 – 10 : 45 | Sonaatti 2
Argent
Oletko koskaan miettinyt, miten supervoimat voi
selittää tieteellisestä näkökulmasta? Tai toimisiko
jokin oikeasti? Tällaisiin kysymyksiin tarjotaan
materiaalikemistin näkökulmasta vastauksia käyttäen
One Piecen Luffya sekä Ihmeperheen Rajatonta
(Elastigirl) esimerkkeinä. Tarjolla on nopea katsaus

kumien ominaisuuksiin sekä havainnollistaviin
esimerkkeihin valiten mangasta sekä elokuvista
sopivia esimerkkejä. Luennon aikana selviää myös,
kumpi esimerkeistä on realistisempi!

Maaginen improvisaatio-tuokio

Lauantai klo 11 : 00 – 12 : 45 | Maestro
moontailor

Kaipaatko osallistavaa tekemistä? Pidätkö
esiintymisestä ja mukaan tempautumisesta?
Oletko aina halunnut olla osa maagista
muodonmuutostarinaa? Tule ottamaan osaa
ohjattuun improvisaationäytelmään! Näytelmän
roolit jaetaan arvalla osallistujien kesken, ja oma
roolisi tässä tarinassa paljastuu vasta tarinan
kerronnan myötä. Oletko päähenkilö? Päähenkilön
paras kaveri? Tai sitten suuri paha – tai suuren pahan
puhuva valtikka?? Pääset mukaan näyttelemään
tarinaa tarinankertojan kerronnan pohjalta, ja
lopulliset vuorosanat päätät sinä itse!
Ohjelmassa on rajattu määrä paikkoja näyttelijöille,
joten olethan ajoissa paikalla! Olethan myös valmis
heittäytymään ja olemaan mahdollisesti fyysisessä
kontaktissa muiden osallistujien kanssa. Mutta
mitä olisi näytelmä ilman yleisöä? Olet siis myös
tervetullut seuraamaan tätä maagista esitystä
katsojan roolista!
Ohjelmanpitäjä on teatterikursseja käynyt
innokas tarinankertoja, joka on toteuttanut tämän
formaatin osallistavia näytelmiä ennenkin. Kynnys
osallistumiselle on matala, ja kaikki mitä sinun tulee
osata on heittäytyä ja pitää hauskaa!

Lip sync -taisto / PAIKKALIPUT
Lauantai klo 11 : 00 – 12 : 15 | Pieni sali
Barrelborns
Lip sync -taisto on leikkimielinen ohjelmanumero,
jossa asenne ratkaisee! Laulaminen jää taustanauhan
huoleksi ja sinä pääset vetämään muikean lavashown
hahmona tai omana itsenäsi. Osallistua voi yksin tai
kaverin kanssa.
Lip sync -taistossa jokaisella kierroksella kaksi
esitystä kamppailee toisiaan vastaan valitsemillaan
kappaleilla ja yleisö päättää kierroksen voittajan. Eikä
mikään show ole show ilman yleisöä, joten mikäli
oma esiintyminen ei inspaa, olet tervetullut myös
nauttimaan muiden esityksistä!
Lip sync -taisto palaa tällä kertaa tavallistakin
ihmeellisempänä, sillä juontajina toimivat Miraculous
Ladybug ja Cat noir! Miksi Ladybug ja Cat noir
ovat tulleet sankarikiireidensä keskellä Traconin Lip
sync -taistoon? Kuulemma sillä saattaa olla jotain
tekemistä Hawkmothin kanssa...
Ohjelmaan on ennakkoilmoittautuminen.
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Yksinäisyys ja anime - syrjäytymisen
monet kasvot

Lauantai klo 11 : 00 – 12 : 15 | Sonaatti 1
Tuomas ”Valaisuaine” Valkeajoki

Syrjäytyminen on kasvava ongelma maailmalla.
Pelkästään Suomessa on yli 60 000 syrjäytynyttä
nuorta ja aikuista. Jostain syystä japaniin liittyvä
harrastuneisuus yhdistetään syrjäytymiseen. Miksi
näin on? Mitä syitä syrjäytymisen taustalla on? Ja
miten syrjäytyminen näkyy animessa ja mangassa?

Professor Layton ja pako unholasta

Lauantai 11 : 00 – 12 : 15 | Sonaatti 2
Talez

Professor Layton-pelisarja kukoisti 2010-luvulla
on yhä yksi tunnetuimmista etsivähahmoista
mediassa. Sarja kuitenkin loppui ja elvytysyrityksistä
huolimatta hautautui lopulta ajan hiekkaan. Mutta
nyt on aika kaivaa mietintäsilinterit esille ja ja
sukeltaa takaisin arvoitusten maailmaan! Luennolla
analysoidaan Professor Layton-sarjan julkaisuja
niin tarinan,teemojen kuin tyylisuuntausten kautta
ja pohditaan pelien kulkemaa polkua ja päätöksiä.
Spoilerivaroitukset on kytketty päälle.

Sade auringonlaskussa - Miten
anime kuvaa surua?

Lauantai kloklo 11 : 30 – 12 : 45 | Duetto 2
LEd

Anime ja animaatio, kuten elämäkin, on kaunista
ja monimuotoista; ja kattaa lähes kaiken mitä
voimme koskaan kokea. Mutta kuinka anime
käsittelee elämän ja olemassaolon kurjia puolia?
Tässä ohjelmassa keskitytään tarkkailemaan miten
suosikkisarjamme käsittelevät surua, menetystä,
kuolemaa ja traumaa kuvakerronnan, symboliikan ja
narratiivin keinoin. Puhumme myös siitä miten nämä
kokemukset mahdollistavat hahmokehityksen ja
voivat jopa parhaimmillaan antaa meille katsojillekin
työkaluja omiin vaikeisiin hetkiimme. Sarjoja joita
ohjelmassa käytetään esimerkkeinä ovat mm.
Violet Evergarden, Given, Fullmetal Alchemist ja
länsimaalaisesta animaatiosta The Legend of Korra.
Ohjelma sisältää spoilereita.

Kirjoitan, siis olen -workshop

Lauantai klo 12 : 00 – 13 : 45 | Riffi
Ea ”Eikka” Hautala

Oletko aina haaveillut olevasi seuraava suuri
kirjailija, mutta aloittaminen on vaikeaa? Vai oletko
kenties pöytälaatikkobestselleristi ja ihan salaa vain
haluaisit että joku kehuu sinua? Oletko jotain tästä
välistä? Tervetuloa siis mukaan! Luvassa on ohjattuja
luovan kirjoittamisen harjoituksia, ota siis mieleisesi
kirjoitusväline kainaloon ja saavu kirjallisuuden
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hellään syleilyyn.

Miten muotoilla omat 52 kortin
pelikortit

Lauantai klo 12 : 30 – 13 : 45 | Sonaatti 1
Antti ”Antsa” Risku, Mikko ”Chikara” Voima
Tavallisella 52 kortin korttipakalla on pitkä historia.
Miksi jotkut kuvakortit ajavat viiksensä tai miksi
ristikuninkaalla on pallo? Miten pelikortit kehittyivät
nykyiseen muotoonsa ja voisiko niitä kehittää yhä?
Luennolla käymme läpi tavallisten pelikorttien
designia, asettelua ja graafisia yksityiskohtia, sekä
yritämme kyseenalaistaa ne ja muotoilla omat
pelikortit.

Project Sekai: Colorful Stage
-tietovisa

Lauantai klo 12 : 30 – 13 : 45 | Sonaatti 2
Hoppe, Viovio

Oletko jo tutustunut Project Sekaihin ja sen
hahmoihin pintaa syvemmältä? Osaisitko esimerkiksi
kertoa suosikkihahmosi harrastuksen tai kertoa,
kuka on tuottanut tietyn eventin biisin? Pidätkö
kilpailemisesta ja yleistietosi testaamisesta? Jos
vastasit näihin kysymyksiin kyllä, on tämä visa
tarkoitettu juuri sinulle!
Project Sekai: Colorful Stage -tietovisa sisältää
yhteensä 40 kysymystä, joista 35 koskee itse
peliä ja sen hahmoja. Loput viisi bonuskysymystä
koskevat muita Project Sekaihin liittyviä asioita,
kuten Puchiseka -minianimea. Kysymykset ovat
sekoitus monivalintaa, yhdistämistehtäviä sekä
kysymyksiä, joissa ei ole vaihtoehtoja mistä valita
vastaus. Kysymysten vaikeusaste kasvaa visan
edetessä, joten nippelitiedon hallitsemisesta on
etua. Etenkin alkupään kysymykset ovat kuitenkin
aloittelijaystävällisiä, joten jokainen on tervetullut
mukaan! Kisaaminen tapahtuu oman valintasi
mukaan joko yksin tai parin kanssa. Kolme parasta
palkitaan.
Tietovisa on tehty Project Sekain englanninkielistä
julkaisua seuraten, eli visassa ei tule olemaan
kysymyksiä esimerkiksi tapahtumista, joita ei ole
vielä julkaistu alkuperäisen, japaninkielisen version
ulkopuolella.
Tervetuloa!

Kurvikkaat ja kulmikkaat
kybervartalot

Lauantai klo 13 : 00 – 14 : 15 | Duetto 2
Mikko ”Lmmz” Lammi
Mitä tehdä, jos konevartalo kaipaa huoltoa tai
päivitystä? Vai olisiko parempi siirtää tietoisuus
suoraan kokonaan toiseen ulkoiseen yksikköön?
Kyborgi- ja robottivartaloilla varustettuja suuria ja
pieniä hahmoja riittää anime- ja mangateoksissa.
Itsensä päivittäminen on tärkeää taistelijalle, mutta

millaista hyötyä uusista osista saa sisäkkö?
Ohjelmassa käydään läpi esimerkkien kautta
konevartalon uhkia ja mahdollisuuksia niin hyviksillä
kuin pahiksillakin.

kattauksen uutta mielenkiintoista mangaa vuodelta
2022 juuri sinua varten. Mihin sitä seuraavaksi
tarttuisi? Näihin tietysti!

Practical- ja maskeeraustehosteet

Guest of Honor: Cosplay positivity
and social media / In English

Lauantai 14 : 30 – 15 : 45 | Duetto 2
Ari Savonen

With everyone needing a small escape from reality
It’s no surprise that cosplay has become a popular
and wide spread hobby worldwide. This panel
focuses on the social media aspects of the cosplay
community and how they affect sensitive subjects
such as inclusivity and self esteem.

Tällä luennolla tehostemaskeerauksen ammattilainen
kertoo miten ihan tavallisista kaupan materiaaleista
voi askarrella old school -henkisiä tehosteita, jotka
kelpaavat jopa elokuvatuotantoihin. Näillä vinkeillä
pystyy larp- tai cosplayasun nostamaan seuraavalle
tasolle. Esimerkkeinä miten tehosteita on tehty
mm. Lordi musavideoon ja Bunny the Killer Thing
elokuvaan.

Elämänvirran vietävänä (FFVIIkeskustelupiiri)

Oohh, ELDEN RING! Opas loren
tutkimiseen Soulsborne-peleissä!

Lauantai 13 : 00 – 14 : 15 | Maestro
AkrCos

Lauantai 14 : 00 – 14 : 45 | Riffi
Sanna ”lilypheria” Löytönen

Lauantai 14 : 30 – 15 : 45 | Maestro
Marko ”Lambda” Göös

Onko sinulla paljon puhuttavaa Final Fantasy VII:stä?
Teorioita Remake-trilogian jatkosta? Kritiikkiä
siitä kuinka uusi versio toteutettiin? Silloin tämä
keskustelupiiri on sinua varten! Keskustellaan tästä
kulttiklassikosta, intoillaan tulevista peleistä ja ennen
kaikkea, tavataan muita faneja!

Lopputalvella 2022 julkaistu hittipeli ELDEN RING
toi paljon uusia pelaajia From Software pelistudion
maailmaan. Monet pelaajat saattavat tuntea olonsa
eksyneiksi tai hämmentyneiksi siitä, että peli ei
kerro heille kaikkea mitä kenties pelaajat haluaisivat
tietää! Jos sinua kiinnostaa Elden Ringin maailma,
tai muidenkin Soulsborne-pelien maailma, tulen
kertomaan miten kaivaa pelin maailmasta tietoa
monin eri tavoin visuaalisesta tarinankerronnasta
aina tarkkoihin yksityiskohtiin!

Äänivelhon oppitunti,
osa 1.

Lauantai 14 : 00 – 14 : 45 | Sonaatti 1
Viima ”eimink” Kauppinen
Äänivelhoa harmittaa. Jälleen kerran cosplayesitysten taustanauhat ovat ruvella ja AMV-videoiden
välillä on isoja heittoja äänenvoimakkuudessa.
Niinpä äänivelho on päättänyt pitää oppitunnin
siitä, mitä tulee ottaa huomioon kun teet huikean
häikäisevälle cosplay-esityksellesi sen arvoisen
taustanauhan ja miten pidät salitekniikan
tyytyväisenä toimittamalla materiaalit juuri
oikeanlaisessa paketissa - nätillä rusetilla koristeltuna
tietenkin!

Vuoden 2022 kovimmat ja
komeimmat! (mangavinkkaus)

lauantai 14 : 00 – 14 : 45 | Sonaatti 2
Siina Vieri

Osa vuotta on edelleen mennyt koronakurimuksessa,
mutta se ei ole juuri mangajulkaisutoimintaa
häirinnyt (onneksi). Englanninkielisille markkinoille
on tullut uusia ja erilaisia sarjoja, joita ei olisi osannut
edes aikaisemmin odottaa (yllätyksiä luvassa). Mistä
siis löytää uudet suosikit, kun tapahtumia on ollut
hintsusti, kanssanörttejäkään ei oikein ole voinut
tavata ja ainoa ilo on ollut uida maskimeressä?
Mangavinkkari Siina Vieri on kerännyt mahtavan

Streaming Cafe

Lauantai 15 : 00 – 16 : 45 | Riffi
Hugo ”Buugi” Paulsen, MansikkaNoora
Oletko striimauksen konkari, tai kenties kiinnostunut
striimaamisen aloittamisesta?
Tule kanssamme höpöttelemään striimaamisesta,
sen haasteista ja mahdollisuuksista.
Keskustelupiirissä voit sekä jakaa omia kokemuksiasi
että kysellä tai kuunnella muiden vinkkejä.

Kaupunkien muodonmuutos
animessa

Lauantai klo 15 : 00 – 15 : 45 | Sonaatti 1
Aura ”pilvenpiirtäjiä” Kangasniemi, Riku Heininen
Mietityttääkö koskaan, miten kaupungit kestävät ne
kaikki päähenkilöiden taisteluiden tai muun toiminnan tuhot? No muuttumalla tietysti! Miten olemassa
olevat kaupungit kuten Tenki no Go:n (weathering
with you) Tokio, tai kuvitteelliset lokaatiot kuten
One Piecen saaret kokevat rankkoja muutoksia niin
rakennetuissa struktureissa kuin biodiversiteetissä,
ja miten ihmeessä siitä selvitään? Tule kuuntelemaan
itsensä ei-niin-vakavasti ottava luento animen absurdista mutta kiehtovasta arkkitehtuurista.
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Anime Opening & Ending Kahoot!
Lauantai klo 15 : 00 – 15 : 45 | Sonaatti 2
Jakkara, Ananas

Kuunteletko animetunnareita usein? Tykkäätkö
pelata Kahootilla? Hyvä juttu, sillä nyt on aika tulla
kisaamaan yksin tai kavereitten kanssa leikkimielisessä visailussa!
Tietovisa toteutetaan käyttämällä Kahootia, joka on
tietokoneissa ja mobiililaitteissa toimiva selainpohjainen tietovisa-applikaatio. Ottakaa siis mukaan oma
mobiililaite, jossa toimii netti. Max 4 hengen ryhmät.

Gotta change ’em all! - Hyvät ja
huonot Pokémon-designit

Lauantai klo 16 : 00 – 17 : 15 | Duetto 2
Oona Hintikka, Erika Nieminen, Pieta Tuomisto
Sitten vuoden 1996 Pokémon-peleissä on nähty mitä
hienompia ja ihmeellisempiä taskuhirviöitä, mutta
mikä tekee jostakin pokémonista hienomman tai paremmin suunnitellun kuin toisesta? Tässä ohjelmassa
paneudumme siihen, miten pokémoneja ollaan
eri aikoina suunniteltu, arvioimme yhdessä, mitkä
pokémon-designit ovat hyviä, ja lopuksi pohdimme
erilaisia vaihtoehtoisia designeja olemassaoleville
pokémoneille.

Stormveil Castlen kenttäsuunnittelu
Elden Ringissä

Lauantai klo 16 : 00 – 17 : 15 | Maestro
Valtteri ”Tounis” Strömsholm

Elden Ring on henkinen jatkaja Dark Souls -sarjalle,
joten on syytä perehtyä sen kenttäsuunnitteluun.
Tällä luennolla pureudutaan yksityiskohtaisesti Elden
Ringin ensimmäiseen itsenäiseen kenttään Stormveil
Castleen ja analysoidaan, mikä siitä tekee niin
toimivan. Miten tasapainotetaan yksittäinen kenttä
avoimessa maailmassa? Miten tehdään toimiva
salari? Miten kenttä erottuu edukseen muiden pelin
kenttien keskellä?

Aikuisten altaaseen - animaatioiden
syvä pääty

Lauantai klo 16 : 00 – 17 : 15 | Sonaatti 1
Pinja ”Piipari” Peltohaka

Aikuisille suunnattujen animaatioiden tarjonta on
kasvanut 2010-luvulla roimasti.
Kiinnostavatko alkoholisoituneen hevosen,
neuroottisen laulurastaan tai raivokaraokea
harrastavan kultapandan mielenliikkeet katsojia?
Tarjoavatko nämä sarjat mitään kolmenkympin
rajapyykkiä lähestyville katsojille?
Ohjelmassa käsitellään mm. seuraavia sarjoja
juonipaljastuksin: Tuca & Bertie, BoJack Horseman,
Aggretsuko, Close Enough, Rick & Morty ja Helluva
Boss.
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Käsiteltävän materiaalin vuoksi ohjelmanumeroa ei
suositella alle 16-vuotiaille!

Kingdom Hearts: Lessons in
Storytelling / In English

Lauantai klo 16 : 00 – 17 : 15 | Sonaatti 2
Miku ”Vedic0” Pesola

The first game in the Kingdom Hearts series was
released way back in 2002. Back then, the story
was fairly simple for a JRPG. Now, 20 years later, it
has grown into something else entirely – involving
time travel, cloning, finding ingredients, lots of
retcons and even more mentions of HEARTS and
DARKNESS. But what can we learn about the
storytelling, writing and narrative design in the
Kingdom Hearts series? Spoilers: it’s not all bad.

Cosplaykilpailu: WCS ja NCC
-karsinnat, Photoshoot, Hardcore
/ PAIKKALIPUT
Lauantai klo 16 : 30 – 18 : 30 | Iso sali

Traconin lauantain cosplaykilpailussa kilpaillaan
kahdessa eri karsintakisassa joissa edustajat
lähetetään edustamaan Suomea kesällä 2023
pidettäviin finaaleihin. World Cosplay Summitin
karsintojen voittajat lähtevät edustamaan Japaniin
finaaliin. Nordic Cosplay Championship edustaja
pääsee puolestaan edustamaan Ruotsiin finaaliin.
Näiden lisäksi lavalla nähdään Photoshoot-kilpailu
sekä Hardcore-pukukilpailu.

Piirretään sarjakuvaa!

Lauantai klo 17 : 00 – 19 : 45 | Riffi
Charlotta
Pidätkö sarjakuvista? Oletko haaveillut itse
sarjakuvan tekemisestä?
Tervetuloa osallistumaan sarjakuvapajaan. Pajassa
käydään läpi, miten sarjakuva tehdään ja mistä
osasista sarjakuva koostuu. Pajassa jokainen
osallistuja pääsee tekemään oman lyhyen sarjakuvan
alusta loppuun.

K-popin historiaa 90-luvulta
nykyhetkeen

Lauantai klo 17 : 30 – 18 : 15 | Duetto 2
Armida ”Aru” Hälikkä

Oletko koskaan miettinyt sitä, miten esimerkiksi
BTS, TWICE ja BlackPink ovat päässeet pisteeseen,
jossa he nyt ovat? Oletko koskaan miettinyt, mistä
kaikki alkoi? Nyt on hyvä mahdollisuus päästä
kuuntelemaan tiivistelmää kpop-ilmiön historiasta
niin Seo Taiji and Boysin kulta-ajoista nykyajan
fanitukseen, ja kaikesta mitä tässä viimeisen 30
vuoden aikana on tapahtunut ja muuttunut.

From Binary to Branching - How
Danganronpa’s Linear Storytelling
Inspired a Possibility-filled VN,
Inescapable / In English

Lauantai klo 17 : 30 – 18 : 15 | Maestro
Joni Lappalainen

Would it be better if you could affect on the fates
of others? This talk is about how the linear story
structure of Danganronpa - an iconic title in the
visual novel/ontological mystery genre - inspired the
massive task of developing a compelling narrative
game with multiple paths, multiple endings,
and multiple ways to explore each character in
Dreamloop’s upcoming social thriller, Inescapable.

Q&A Dave Rodgers and Kaioh / In
English / PAIKKALIPUT
Lauantai klo 17 : 30 – 18 : 30 | Pieni sali

Dave Rodgers, considered by many the ”father of
Eurobeat”, has written and produced over 2500
songs for many famous artists, like the J-POP
singer Amuro Namie (Try Me, Watashi Shinjite), V6
(Ultraman Tiga, Take me higher), Max and many
more. Dave is an Italian songwriter, composer and
producer, heavily known for his contributions to the
Eurobeat genre of music. Some of his songs, most
notably ”Déjà Vu” are featured in the anime Initial
D. Accompanied by Dave is Kaioh, who is also an
active Eurobeat singer. Come to listen as the two tell
about their career and working with Eurobeat, while
answering questions sent in by fans. The program is
spoken in English.

Lolita ja pikamuoti

Lauantai klo 17 : 30 – 18 : 45 | Sonaatti 1
Hellocon ry, Roosa ”milkycap” Salmi
Lolita tunnetaan luksusmuotina, jossa laadukkaat
materiaalit ja upeat designit ovat tyylin kulmakivi.
Viime vuosina tyylissä on kuitenkin nähty
huolestuttava muutos: polyesteri ja muut
edullisemmat materialit ovat yleistyneet, tuotantoa
on siirretty edullisempiin tuotantomaihin ja
lolitabrändit ovat alkaneet julkaisemaan uusia
mallistoja kiihtyvään tahtiin. Nämä pikamuodin
merkit ovat herättäneet valveutuneissa
lolitaharrastajissa huolta tyylin tulevaisuudesta.
Tällä luennolla lolitaharrastaja Roosa Salmi pohtii
lolitamuodin pikamuodistumisen syitä, kuinka
muutos vaikuttaa harrastukseen ja miten harrastajat
sekä indie-lolitamerkit vastaavat pikamuodin
haasteeseen.

Naisten kuvaus ja merkitys animessa

Lauantai klo 17 : 30 – 18 : 45 | Sonaatti 2
Hanna ”Hana” Saarimaa

Animen maailma on täynnä erilaisia naishahmoja
aina rakastavista kotiäideistä hurjiin naissotilaisiin.
Vaikka naisten hahmoskaala on laaja, niin
jämähtävätkö naishahmojen stereotypiat silti
samoihin uomiinsa, ja onko naisen merkitys olla vain
pelastettava neito hädässä? Luennolla selvitetään
millainen merkitys naishahmoilla on animessa sekä
miten nämä esitetään ja kuvataan niissä.

K-pop musavisa

Lauantai klo 18 : 30 – 19 : 15 | Duetto 2
Mari ”Marppe” Välimaa, Henna-Riikka ”Hentai
Henna” Ullgren
Tule testaamaan kpop-tietoisuuttasi! Mukana
niin uusia kuin vanhoja kappaleita, niin tyttö- kuin
poikaryhmiltäkin ja sooloartisteilta. Voit tulla
pelaamaan yksin tai joukkueena. Visa pidetään
Kahootin avulla joten ladattu kännykkä kannattaa
ottaa mukaan. Kolme parasta palkitaan!
If needed the hosts will also speak English. Do not
worry!
K-pop music quiz! Come test your K-pop
knowledge. Quiz includes old and new songs, from
girl and boy groups as well as from solo artists. You
can participate solo or in a group. Quiz is done with
Kahoot, so bring your own phone. Best three will get
prizes!

Drop the bass! DJ-ammatin
representaatio animessa

Lauantai klo 18 : 30 – 19 : 45 | Maestro
Tomi ”DHawk” Sjöblom

Viime vuosina musiikkianimen genreen on
putkahdellut sarjoja, joissa söpöt DJ:t tekevät
tiukkoja miksauksia - esimerkkeinä Tonkatsu
DJ Agetarou, W’z ja multimediaprojekti D4DJ.
Antavatko sarjat kuitenkin hieman ruusuisen kuvan
DJ:n ammatista? Onko coni-DJ:n elämä kuin
suoraan animesta? Millaisina oppaina nämä sarjat
toimivatDJ:n uran alkutaipaleelle? 10 vuotta coneissa
soittanut veteraani-DJ Movestache aikoo skrätsätä
asiat auki tässä humoristisessa puheohjelmassa.

Parapara-tanssia animemusiikin
tahtiin

Lauantai klo 19 : 00 – 20 : 00 | Iso miittiteltta
TanPARA

Tule tanssimaan paraparaa animemusiikin tahtiin!
Parapara on Japanista peräisin oleva vauhdikas
tanssilaji, joka keskittyy erityisesti käsien liikkeisiin.
Tanssituntimme sopii kaikille tanssitaustaan
katsomatta. Opimme helpohkon koreografian, jonka
käymme oppitunnin aikana rauhalliseen
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tahtiin liike liikkeeltä läpi. Ja tärkeintä paraparassa
on hauskanpito, joten tervetuloa pitämään hauskaa
tanssin merkeissä!

AMV-kilpailu / PAIKKALIPUT
Lauantai klo 19 : 00 –21 : 00 | Iso sali

Traconin Anime Music Video -kilpailu tekee
paluun isoon saliin! Saavu näkemään yksi tämän
vuoden AMV-kohokohdista, kun esikarsinnan
läpäisseet videot laitetaan näytille tässä huikeassa
finaaliesityksessä! Tule myös äänestämään omaa
suosikkiasi! Mahdollisen raaemman video- ja
musiikkimateriaalin vuoksi emme suosittele
ohjelmaa alle 13-vuotiaille.

Metroid Prime - Evolution

Lauantai klo 19 : 00 –20 : 45 | Sonaatti 1
Jonne ”JoneZi” Virkanen
Metroid-sarja oli kahdeksan vuotta tauolla SNES-eran
jälkeen. Kunnes se 2002 palasi kahden pelin voimin,
joista toinen uudisti sarjan 3D-kokemukseksi luoden
uuden näkemyksen, josta seurasi arvostettu trilogia
useamman spinoff-pelin kera.Tässä ohjelmassa
käymme läpi Metroid Prime-saagan pelit ja miten ne
ottivat mallia edeltävistä 2D-peleistä ja vaikuttivat
seuraajiinsa. Entä mitä tulossa oleva Metroid Prime 4
mahdollisesti pitää sisällään?

Cosplay helposti ja halvalla

Lauantai klo 19 : 00 –19 : 45 | Sonaatti 2
Anniina ”Nina” Savolainen

Ovatko ompelutaitosi hukassa? Kuluttaako
cosplay liikaa rahaa tai aikaa? Tämä luento voi olla
pelastuksesi! Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan,
kuinka saat aikaan sujuvan cosplay-asun helposti,
nopeasti ja halvalla!

Kirjallisuuden Kulkukoirat Intertekstuaalisuus Bungou Stray
Dogsissa

Lauantai klo 19 : 30 –20 : 15 | Duetto 2
Jenni

Kafka Asagirin Bungou Stray Dogsin hahmokaarti
koostuu erilaisista nuorista aikuisista, jotka kaikki
omaavat jonkinlaisen supervoiman. Ja jotka nyt vain
sattuvat olemaan nimetty Japanin suositumpien
modernin ajan kirjailijoiden mukaan. Nimien
lisäksi hahmoilla tai juonella ei ole kuitenkaan
mitään tekemistä oikean elämän kirjailijoiden
kanssa… Vai onko näin? Onko Dazain ja Chuyan
vihamielinen suhde vain sarjan keksimä vai onko
tällä jotain tekemistä todellisuuden kanssa? Entä
hahmojen omaavat supervoimat? Tällä luennolla
sukelletaan BSD-sarjan sisältämiin intertekstuaalisiin
elementteihin ja pyritään selvittämään millä tavalla
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Asagiri on ujuttanut todellisuutta fiktionsa sekaan.

Tokyo Mew Mew –
taikatyttöklassikon paluu

Lauantai klo 20 : 00 –20 : 45 | Maestro
Taika Määttänen
Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 20 vuotta Mia Ikumin
ja Reiko Yoshidan luoman Tokyo Mew Mew’n
ensimmäisestä julkaisusta. Juhlavuoden kunniaksi
sarjan fanit saivat uutta manga-materiaalia, ja tänä
vuonna pääsee reboot-animekin ensiesitykseen.
Mutta mistä tässä taikatyttösarjassa oli oikeastaan
kyse? Oliko tarina kenties jotain muutakin kuin
kissatyttöjä ja vaaleanpunaista hömppää? Tule
virkistämään muistiasi sarjan pitkäaikaisen fanin
pitämällä luennolla; luvassa on iso nostalgiapläjäys
ja rutkasti oikeuden tassua!

Animen nykyskenestä pudonneiden
vertaistukiryhmä

Lauantai klo 20 : 00 –20 : 45 | Riffi
Sisko ”sieppeli” Turunen

Ah, voi niitä menneitä aikoja. Ennen oli kaikki hyvin,
kun Kolme Suurta olivat suuria ja animea katsottiin
kuten piti: lyhyissä pätkissä Youtubesta. Mutta niin
ovat vanhat sarjat päättyneet ja uudet valloittajat ovat
saapuneet muuttamaan maailmaa. Mikä siinä oikein
on, että nykyaika ei oikein maistu enää samalta?
Mitenkä tästä hommasta oikein saisi enää kiinni?
Tuntuuko sinusta joskus siltä, että olet pudonnut
animen nykyskenestä? Ei hätää. Et ole yksin.
Tämän keskusteluryhmän tarkoituksena on
pohdiskella yhdessä miltä tuntuu, kun skene etenee,
mutta itse ei oikein pysy perässä. Mietitään mitä
sarjoja sitten on itse tullut katsottua, tai mikä siinä
oikein tuntuu olevan, että ei enää oikein tunnu
löytyvän juuri sitä, mitä haluaisi katsoa? Ehkä
olet kokenut pettymyksen tunteita päättyneiden
sarjojen kanssa, etkä enää jaksa innostua uudestaan.
Ehkä aikuisuus vain vei mukanaan ja vapaa-aika
on kadonnut. Mikä ikinä on tarinasi, huolesi,
mielenpinttymäsi, tämä on se hetki kun siitä pääsee
puhumaan.

Smash Ultimate Crew Battle!
Hyvikset Vs. Pahikset

2.5D-teatteri - Animenäytelmät

muutoksia ja ilmiöitä. Paneelin tarkoituksena on
ymmärtää eri tapoja harrastaa ja avata rakentavaa
keskustelua.

Stage play -näytelmät ja musikaalit, jotka pohjautuvat
johonkin animeen, mangaan tai peliin, ovat
yleistyneet viime vuosina. Vaikka näytelmät eivät
ole uusi juttu, tämä 2.5D-teatteriksi kutsuttava
konsepti on tullut entistä suositummaksi selkeästi
vasta viime vuosina. Mistä suosio alkoi? Miten
teatteri on kehittynyt vuosien varrella? Mikä 2.5D:ssä
kiehtoo? Staget on tehty hyvin pitkälti japanilaisilta
japanilaisille, siksi haluammekin kertoa, miten myös
täältä maailman toiselta puolen voimme nauttia
animeteatterista!

Miten aloittaa roolipeliharrastus?

Lauantai klo 20 : 30 –21 : 45 | Duetto 2
ebi, Melsa

Taruolentojen evoluutio

Lauantai klo 21 : 00 –21 : 45 | Maestro
Leena ”Leeloo” Flinck
Monipuolista katsausta taruolentojen
syntymähistoriasta nykypäivään.
Oletko koskaan miettinyt mistä tunnetuimmat
olennot ovat saaneetkaan alkunsa? Mistä keijut ovat
lähtöisin? Uskottiinko vampyyreihin oikeasti?
Seuraa miten taruolennot muuttuvat ajan myötä,
miten ne on kuvattu nykyajan kaunokirjallisuudessa,
peleissä ja elokuvissa.

Siistit saumat ja pehmeät pitsit Lolitamekon ompelun a & ö

Sunnuntai klo 10 : 00 –11 : 15 | Maestro
Merli Juustila

Roolipeliharrastukseen kuuluu paljon erilaista
pelaamista. Miten aloittelija pääsee mukaan
roolipelaamaan? Entä miten ensimmäiseen
larppiin kannattaa varautua? Miten figut ja
korttipelit toimivat? Mitä muuta harrastukseen
voi kuulua? Ohjelman aikana käydään läpi
infopaketti erilaisista harrastuksista, jotka katsotaan
osaksi roolipeliharrastusta. Luento on suunnattu
aloittelijoille.

Cosplay -pukujen ensiapu

Sunnuntai klo 10 : 00 –12 : 00 | Iso miittiteltta
Charlotta, Milla Viippola
Menikö puku rikki kesken conin? Meinaako
asu tippua päältä? Tai tarvitsetko apua puvun
laittamisessa conikuntoon? Ei hätää, tule asujen
ensiapupisteelle laittamaan pukusi entistä
ehompaan kuosiin. Pukujen ensiavussa on osaavia
käsiä, jotka auttavat mielellään cosplayasujen
korjaamisessa.

Tarinankerronnan helpdesk

Lauantai klo 21 : 00 –21 : 45 | Sonaatti 1
Hanna ”theJunnnu” Kousa

Sunnuntai klo 10 : 00 –12 : 45 | Riffi
Jenna ”Haikaraa” Hietavirta

Oletko aina halunnut ommella unelmiesi
hörselöunelman? Vai oletko kiinnostunut
kehittämään ompelutietouttasi esimerkiksi
taikatyttöcosplayn merkeissä? Tässä paneelissa
pääset kuuntelemaan ammattiompelijan ja
pukeutumisneuvojan ohjeistusta unelmasi
toteuttamiseksi. Keskustelemme paneelissa eri
materiaaleista, kaavoituksesta ja ompeluratkaisuista
lolitamekoissa. Ohjelma sopii niin aloittelijalle
kuin kokeneemmallekin konkarille. Lämpimästi
tervetuloa!

Onko juoni jumissa, tarina hukassa tai hahmot
hakusessa? Tarinankerronnan helpdesk tarjoaa
apua sinulle joka mediamuodosta riippumatta
tuotat tarinoita fanficeistä romaaneihin. Työpajassa
tarjotaan konkreettisia tehtäviä esimerkiksi hahmon
rakentamiseen, kuin myös konsultointia muihin
tarinankerronnan kiemuroihin. Pajaan saa tulla ja
poistua vapaasti. Ei ennakkovarausta. Tuo pajaan
omat muistiinpanovälineet.

Känkelöidään känkelöinti - Suomicosplayn uudet tuulet

Sunnuntai klo 10 : 00 –11 : 15 | Sonaatti 1
Aaron MacRöndel

Lauantai klo 20 : 00 –21 : 45 | Sonaatti 2
Arara, Metabug, Fantasy

Sunnuntai klo 10 : 00 –11 : 45 | Duetto 2
Heli, Katariina ”Katka” Pirttijärvi, Anna-Liisa Koskinen

Taisteletko ystäviesi vuoksi kuten Ike vai onko
Ganon houkutellut sinut pimeälle puolelle? Crew
Battlessa kaksi joukkuetta taistelee kunnes toiselta
loppuvat elämät, peli sopii niin aloittelijoille kuin
kokeneemmillekkin pelaajille. Oman ohjaimen voi
tuoda mukana, mutta paikan päältä löytyy myös
lainaohjaimia. Mukaan voi myös hypätä kesken
ohjelman, sillä pelaajat poimitaan yleisön joukosta!

Mitä Suomen cosplay-skene on ollut ja millainen
se on tänään? Entä miltä sen tulevaisuus näyttää?
Miten mm. pandemia-aika tai sosiaalinen
media on muuttanut harrastamista? Mikä on
sallittua materiaalia, mikä ei? Mitä on cancelkulttuuri? Millaisia haasteita coniskenessä on?
Löydämmekö ratkaisuja? Tarkastelemme tässä
keskustelupaneelissa Suomen cosplay-maailman

Muumilaakson teorioita (19901992)
Tanoshii Muumin Ikka teki Japanissa debyyttinsä
1990 ja Suomessa vuotta myöhemmin. Kuitenkin
moni asia sarjassa jäi askarruttamaan, joihin sarja
ei ole määritellyt täysin oikeaa vastausta. On myös
monia aukkokohtia, jotka ovat synnyttäneet ristiriitoja
ja muihin on voitu esittää vain teorioita. Luennolla
pohditaan mahdollisia selityksiä Muumilaakson
tarinoiden mysteereille ja paradokseille.
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Hahmonkehitys Shingeki no
Kyojinissa

AMV-COVIDeokattaus /
PAIKKALIPUT

Mitä sankarimme oppivat sarjan kuluessa, vai
oppivatko mitään? Kehittyivätkö he ihmisinä, vai
jumittivatko he vanhoissa uskomuksissaan? Olivatko
heidän muutoksensa tervetulleita vai eivät ja miten
ne vaikuttivat muihin? Ohjelma sisältää runsaasti
juonipaljastuksia.

Muu maailma sulkeutui, mutta korona toi mukanaan
AMV-kilpailuiden striimilähetykset ihmisten
kotisohville. Millaisia videoita näihin kilpailuihin
lähetettiin? Näemme ensimmäistä kertaa editoijien
toivoman kattauksen korona-ajan kilpailuteoksia
isolla skaalalla tässä ennennäkemättömässä
näytöksessä! Yleisöllä on valta äänestää omia
suosikkejaan!

Sunnuntai klo 10 : 00 –11 : 15 | Sonaatti 2
Katariina Mäkinen

Alien Covenant: Ihminen
luomuksena ja androidi luojana

Sunnuntai klo 11 : 30 –12 : 45 | Sonaatti 1
aghoulprince, abysska

Miten luomisen teema esitetään Prometheus ja Alien
Covenant elokuvissa?
Ihminen haluaa tietää olemassaolonsa tarkoituksen,
kekseliäs ja taiteellinen androidi David taas halveksii
luojaansa ja päättää ottaa oman paikkansa luomisen
ketjussa. Lopputuloksena on kuolemaa ja tappava
olento.
Luento käsittelee elokuvien tematiikkaa ja Davidin
hahmoa. Sopii sekä elokuvat tunteville, että aiheesta
muuten kiinnostuneille.

Sankarien matka My Hero
Academiassa

Sunnuntai klo 11 : 30 –12 : 45 | Sonaatti 2
Taru ”Sagacosplay” Lepistö
Sankareita on monenlaisia. Mutta millaisia ovat
sankarit ja niiden matkat My hero Academiamangassa? Käydään alkuun läpi Joseph
Campbellin klassinen sankarin matka eli monomyytti
ja sen jälkeen lähdetään vertailemaan muutamien
sankarien kautta kuinka hyvin he sopivat kaavaan.
Mutta jotta ei mene aivan sankarilliseksi, niin otetaan
tarkasteluun muutama pahis ja se, mikä meni
heidän matkassaan vikaan. Vai onko jo sankareiden
matkassa tapahtunut mutkia?
Luento sisältää spoilereita mangasta (siihen asti kuin
on julkaistu).

Kaavojen perusteet päästä
varpaisiin

Sunnuntai klo 12 : 00 –13 : 15 | Duetto 2
Laurana ”Lau lau” Huhtakangas, Ella ”elmeka” Leino
Ymmärtääkö kukaan kaavamerkintöjä? Istuuko vaate
nyt aivan oikein? Kuulostaako tutulta? Ehkä voimme
auttaa sinua. Aloitteleville harrastajille suunnattu
pintaraapaisu kaavoista cosplaykäytössä. Luennolla
käsittelyssä kaavoitusmerkkien lukeminen, kaavojen
muokkaaminen omiin tarpeisiin ja lopuksi aivan
omien kaavojen suunnittelu ja teko. Esittelemme
metodeja niin hatuille, vaatteille kuin kengillekin.
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Sunnuntai klo 12 : 00 –13 : 45 | Iso sali

Fetissien representaatio hentaissa
vol. 2 - data-analyysia ja
kinkykorrelaatiota K-18

Sunnuntai klo 12 : 00 –13 : 45 | Maestro
Joonas ”JoonasD6” Mäkinen

Hentai meets data-analyysi! Tervetuloa tutkimaan,
mitä tietokantojen avainsanat paljastavat
mangakoiden mielteistä. Mikä on kaikkein
harvinaisin kinky-yhdistelmä? Onko eroottinen
hypnoosi enemmän supersankareiden vai
perheenäitien korruptiota varten? Kuinka tiukka
on netoraren muotti? Esitetäänkö juuri sinun
lempifetissisi aina ikävässä valossa? Selvitetäänpä,
kuinka niche-tapaus oikein oletkaan.

Cosplaydeitin uudet kuviot
/ PAIKKALIPUT

Sunnuntai klo 13 : 00 –14 : 00 | Pieni sali
Deittiheittiöt
Hänen kuninkaallinen korkeutensa (ja supermahtava
kultapoju) keisari Kuzco järjestää hovinsa kanssa
Traconin cosplaydeitin! Tästä romanssileikistä
ei puutu juuri mitään! Luvassa on romantiikkaa,
dramatiikkaa ja eeppisintä menoa ikinä!
Cosplaydeitti on leikkimielinen seuranhakuohjelma,
jossa osallistujat esittäjät cossaamiaan hahmoja,
etsien hahmolle seuraa. Haluatko kokeilla
onneasi? Rohkeasti mukaan! Ohjelmaan on ollut
ennakkoilmoittauminen, mutta mukaan voi päästä
myös yleisöstä ohjelman aikana.

Fantasiameditointi

Sunnuntai klo 13 : 00 –13 : 45 | Riffi
Kaiku

Söpöjä samuraita ja nättejä ninjoja:
samurai-otomepelit

Sunnuntai klo 13 : 00 –14 : 15 | Sonaatti 1
Sanna Mörsky

Japanin samuraihistoriasta ammentavat otomedeittailupelit ovat saatavissa monessa muodossa
kännykkäpeleistä pc-peleihin. Visual novelformaatti ja romanttinen näkökulma ottavat toki
paljon vapauksia, mutta monet juonenkäänteet
perustuvat tositapahtumiin. Luennolla käydään
läpi Voltagen kännykkäpeli Samurai Love Ballad
Party, Red Entertainmentin Nightshade ja Idea
factoryn Hakuoki-pelisarja ja katsotaan miten
sellaiset historialliset hahmot kuten Hattori Hanzo,
Tokugawa Ieyasu ja Hijikata Toshizo on muunnettu
houkutteleviksi romanssioptioiksi. Vain hyvin mietoja
juonipaljastuksia.

Mo Xian Tong Xiu - erilaista
BoysLovea

Sunnuntai klo 13 : 00 –13 : 45 | Sonaatti 2
Nea ”kissankelo” Matilainen
Danmei eli kiinalainen BL on alkanut nostaa päätänsä
lännessä. Yhden kirjailijan kolme sarjaa, joista on
tehty animaatiosarjat, ovat nousseet suosiossa ylitse
muiden mutta mikä tekee niistä niin suositun ja
miten danmei eroaa japanilaisesta BL:stä. Tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustelemaan BL:stä erilaisesta
näkökulmasta.

Vallan varjot -erikoisjakso:
Muutosten varjossa

Sunnuntai klo 14 : 00 –15 : 45 | Duetto 2
Arctic 20 ry
Arctic 20 ry esittää Vallan Varjot -kampanjan spin-off
seikkailun, jossa tutut sankarit joutuvat jännittävään
seikkailuun Rinonin valtakunnassa, mutta yksi heistä
onkin muodonmuuttaja! Mitä tapahtuu? Voi hyvä
tavaton!
Luvassa on rennolla otteella toteutettu Dungeons &
Dragons 5e -maailmaan pohjautuva, roolipelaamista
ja improteatteria yhdistelevä esiintyvän
roolipelaamisen spektaakkeli.

Cosplaykilpailu : Esityskilpailu, CMV,
Paripukukilpailu / PAIKKALIPUT
Sunnuntai klo 14 : 00 –16 : 00 | Iso sali

Kun conituksen vauhti ja melu alkavat käydä
voimille, on hyvä aika rauhoittua meditaation ääreen.
Todellisuuspakolaisten tarjoama ohjattu meditaatio
päästää sinut rauhalliseen matkaan läpi metsien
ja mantujen. Matkalla tapaat uusia tuttavia sekä
upeita satuolentoja. Ehkä jopa sellaisia, joita et ole
aikaisemmin vielä kohdannut!

Sunnuntain cosplaykilpailuissa kilpaillaan
esityskilpailun, CMV:n sekä paripukukilpailun
merkeissä.

Sudet, ihmissudet ja mitä näitä oli

Sunnuntai klo 14 : 00 –15 : 45 | Maestro
Nea ”Neva” Lahtinen

Sudet, susi-ihmiset, ihmissudet... Susi on lajina
kiehtonut ihmisiä aikakaudesta toiseen ja ympäri
maailman ja suteen on liitetty runsaasti erilaisia
symbolisia merkityksiä. Luennolla tarkastellaan
pääasiassa japanilaisessa populaarikulttuurissa
esiintyviä susihahmoja, kuten Beastarsin Legoshia ja
The Wolf Children -elokuvan susilapsia ja pohditaan,
millainen kuva teoksissa annetaan susista sekä mitä
virkaa susihukat juonen ja teeman muodostumisessa
toimittavat.

Cosplayn etiikkaa 2.0

Sunnuntai klo 14 : 00 –14 : 45 | Riffi
Aino ”Ainocos” Peltokoski, Anna ”Hannu” Karhu
Cosplayn etiikkaa toisessa osassa keskustellaan
muun muassa harrastajien kuluttajavalinnoista ja
cosplayinfluensereiden vaikutuksesta kuluttamiseen.
Keskustellaan lähdemateriaalivalintojen
etiikasta ja siitä, heijastuvatko harrastajien arvot
lähdemateriaalivalinnoissa. Odotamme, että
osallistujat noudattavat turvallisen tilan periaatteita.

Pokémon Salihaaste Championturnaus

Sunnuntai klo 14 : 00 –16 : 45 | Sonaatti 2
Fanipäälliköt
Pokémon Salihaasteen Championturnauksessa
pääsevät Salihaasteen parhaat osallistujat
ottelemaan toisiaan vastaan, jonka päätteeksi selviää,
kuka on TRACON 2022 Champion! Vain Sword ja
Shield-versiot ovat turnauksessa käytössä. Kerää viisi
competitive-merkkiä Salihaasteesta Talvipuutarhassa
voidaksesi osallistua turnaukseen ja ilmoittaudu
mukaan viimeistään tuntia ennen turnauksen
alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu ohjelmatilamme
infopisteellä. Turnausta seuraamaan ovat tervetulleita
myös katsojat ja kannustajat. Finaaliottelut näytetään
isolta näytöltä.

Free! -uimapoikanostalgia

Sunnuntai klo 14 : 30 –15 : 45 | Sonaatti 1
Essi Toivari
Muistatko, kun koko internet meni sekaisin yhdestä
trailerista? ”Swimming anime” julkaistiin animen
kultavuonna 2013 ja nyt saaga on päättynyt. Mitä
oikein tapahtui? Tällä luennolla jaan vuosien varrella
keräämääni hassua nippelitietoa kaikkien lempi
uimapojista. Nostalgisoidaan yhdessä franchisen
alkuvuosien hypeä ja shippisotia, ja sukelletaan (heh)
siihen mikä tekee Free!stä niin monelle niin rakkaan
sarjan.<3 Ei sisällä spoilereita päätöselokuvan
juonesta.
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Gather round, ye’ tarnished!
ELDEN RING keskustelupiiri
Sunnuntai klo 15 : 00 –16 : 15 | Riffi
Marko ”Lambda” Göös

Piditkö Elden Ringistä? Tule jakamaan
kokemuksesi ja kertomuksesi kanssamme!
Kerääntykäämme keskustelemaan, oli
sinulla sitten kysymyksiä, kertomuksia, tai
haluat vain kuulla mitä mieltä muut ovat
olleet pelistä. Tila ei todennäköisesti tule
olemaan spoilerivapaa, joten suosittelen
lämpimästi pelaamaan pelin edes kerran
läpi ennen keskustelupiiriin osallistumista!

Jatkuva
ohjelma

Hengailuhuone

Saliohjelman, pelipöytien ja Tracon Live
-esityksien lisäksi Traconissa on paljon
avoimia ohjelmapisteitä, joilla on ohjelmaa
koko tapahtuman ajan. Tutustu jatkuvaan
ohjelmaamme alla.

Rytmipelit

Bloom into You on tavanomainen
tyttörakkaus-sarja - vai onko? Sarja on
saanut kehutun animen sekä manga loppui
virallisesti jokin aikaa sitten. Nyt on aika
puhua siitä mikä tekee siitä hiukan erilaisen
muihin yuri- sekä romanssi-sarjoihin
verrattuna. Ohjelma sisältää spoilereita ja
luonnollisesti paljon lgbtq+ termejä (jotka
selitetään ohjelman aikana)

Videopelien fanikääntämisen
prosessi ja haasteet

Sunnuntai klo 16 : 00 –16 : 45 | Sonaatti 1
Verneri Kontto

Miten videopelejä käännetään
omatoimisesti? Onko se laillista? Tarviiko
kieliä edes osata? Tule kuuntelemaan
katsausta pelien fanikäännösten historiaan,
prosessiin ja haasteisiin ja tutustumaan
käytännön esimerkkeihin menetelmistä ja
käännöksen suunnittelusta!

Päättäjäiset

Sunnuntai klo 17 : 00 –17 : 30 | Iso sali
Tarina saatetaan päätökseen ja näemme,
minkä verran olemme muuttaneet maailmaa
ja maailma meitä. Tule vielä moikkaamaan
kunniavieraita, tutustumaan World
Cosplay Summitin Suomen edustajiin sekä
AMV-voittajateoksiin. Paljastamme myös
seuraavan vuoden teeman!
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Pyörryttääkö väenpaljous? Oletko juossut mahtavan coniohjelman perässä koko päivän?
Hengailuhuoneeseen voit tulla hetkellisesti pakenemaan muun conin hälinää ja rentoutua vaikkapa
säkkituolissa lojuen taikka konsolipelejä pelaillen. Hengailuhuone on auki koko conin ajan.

Duettojen aula, koko conin ajan
Rytmipelipiste löytyy 2. kerroksen aulasta Duetto-salien edustalta, pelattavaa on tarjolla koko conin ajan
perjantaista sunnuntaihin. Rytmipelipisteellä tarjolla monenlaisia erilaisia tanssi- ja rytmipelejä.

Pokémon Fanipäälliköt Salihaaste
Talvipuutarha, koko conin ajan

Seksuaalisuuden kirjo sarjassa
Bloom into You

Sunnuntai klo 16 : 00 –16 : 45 | Duetto 2
DL

Opus 3, koko conin ajan

Animekaraoke

Aaria, koko conin ajan
Traconin animekaraokesta löytyy tänäkin
vuonna japanilaista ja korealaista musiikkia.
Animekaraoke sijaitsee tuttuun tapaan
toisen kerroksen Aaria-salissa ja ohjelmana
toimii Ultrastar Deluxe. Karaoke on auki
koko conin ajan. Karaoken biisilistat löytyvät
Aariassa olevista karaoke-kansioista sekä
nettisivuiltamme: https://2022.tracon.fi/
ohjelma/animekaraoke

Boffaus

Sorsapuisto
Perjantai klo 16 : 00 - 20 : 00
Lauantai klo 12 : 00 - 20 : 00
Sunnuntai klo 11 : 00 - 17 : 00
Boffauksen eli pehmomiekkailun kentällä
pääset herättämään sisäisen soturisi henkiin
taistelemalla pehmustetuin asein. Taistella
voi joko isommassa ryhmätaistelussa tai
kaksintaisteluissa ystävän kanssa. Osallistujan
on myös mahdollista ampua bofferinuolilla
maaliin tai rakentaa oma miekka
bofferipajassa. Bofferipaja on auki lauantaina
kello 12-19 ja sunnuntaina kello 11-16

Haasta salipäälliköitä ja kerää itsellesi salimerkkejä! Salihaaste-ohjelmassa voit otella salipäälliköitä vastaan,
pelata pokémonia yhdessä ystäviesi kanssa ja nautia conista muiden pokémon-fanien kanssa. Jos keräät
tarpeeksi salimerkkejä, voit osallistua toisen conipäivän Champion-turnaukseen sekä arvontaan – molemmissa
voittajille tiedossa upeita palkintoja! Kaikki ottelut käydään kahdeksannen sukupolven Sword & Shield
peleissä Switch-konsoleilla. Nappaa ohjelmapöydältämme Tampere-talon Talvipuutarhasta itsellesi salipassi ja
matkasi huipulle voi alkaa!
Salihaasteen salipäälliköt päivystävät conin ajan Talvipuutarhassa Tampere-talon ensimmäisessä kerroksessa.
Salihaasteen Champion-turnaus pelataan Sonaatti 2:sa sunnuntaina klo 14 : 00 – 17 : 00.
Lue Salihaasteen säännöt ja ohjeet Salihaasteen sivulta: https://2022.tracon.fi/ohjelma/pokemon-salihaaste

VR-Piste

Opus 1, koko conin ajan
Tervetuloa testaamaan virtuaalitodellisuutta! Pelikirjastostamme löytyy kymmeniä VR-pelejä sekä muita
VR-kokemuksia. Pelaamaan ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan pelaamaan jonotetaan. Pelinvetäjät ovat
auttamassa pelaajia ja he myös pitävät huolta etteivät pelit veny liian pitkiksi, jotta mahdollisimman moni
halukas pääsee tutustumaan VR:n maailmaan.

Karnevaalin mysteerit – Pakohuone

Opus 2
Perjantai klo 18 : 00 - 21 : 30
Lauantai klo 13 : 00 -21 : 30
Sunnuntai klo 11 : 00 - 13 : 30

Tirehtööri tarvitsee apuanne, koska esityksen tähti, taikuri, on kadonnut. Lipputulojen katoaminen pelottaa
tirehtööriä ja siksi hän on kutsunut paikalle ”huippuetsivät” tapausta tutkimaan. Nyt tarvitaan vikkeliä keinoja
tekijän kiinni saamiseksi. Pakokultti-ryhmä tarjoaa mysteerihuoneen aloittelijaystävällisesti.
Ohjelmaan on ollut ennakkoilmoittautuminen.

Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa
kokemusta ja paikalla on runsaasti
lainaboffereita. Lisätietoa lajista: https://
boffaus.fi/lajiesittely/ sekä https://sotahuuto.fi/
mita-on-boffaus/
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Iltabileet

Tracon x Neonya!! Party
K18-iltabileet järjestetään tuttuun tapaan lauantai-iltana. Tällä kertaa olemme päättäneet laittaa hynttyyt
yhteen Neonya!! Partyn kanssa järjestääksemme vuoden isoimmat coniinpaluupirskeet.

Bilepaikkana toimii Tullikamari osoitteessa Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere.
Traconin iltabileet ovat pääsymaksulliset. Liput on loppuunmyyty ennakkoon, eikä niitä myydä ovelta.
Suosittelemme vaihtamaan verkkokaupasta ennakkoon ostetun PDF-lipun rannekkeeseen Tampere-talolla
Traconin lipunvaihdossa, jotta bilepaikan sisäänkäynti ruuhkautuisi mahdollisimman vähän. Lipun voi myös
vaihtaa rannekkeeseen iltabilepaikalla. Lipunvaihto on paikalla Tullikamarilla klo 20-23. Tulethan siis paikalle
ajoissa tai vaihdathan lipun rannekkeeseen jo ennakkoon!
Tullikamarin tilakokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä tilasta: Pakkahuoneesta sekä Klubista. Tullikamarin
ovet avautuvat bilekansalle klo 20. Sisäänkäynti bileisiin tapahtuu Pakkahuoneen sisäänkäynnin kautta.
Klubin puoli on varattu conikansan yksityiskäyttöön klo 24 saakka, jonka jälkeen tila avautuu kaikelle
yleisölle. Puolen yön jälkeen bileet jatkuvat yksityisesti Pakkahuoneen puolella aina yön pikkutunneille
saakka. Halutessaan conikansan on mahdollista liikkua puolen yön jälkeen Klubin ja Pakkahuoneen välillä
iltabileranneketta näyttämällä.
Kertaa ohesta bileiden aikataulu ja tutustu esiintyjiin iltabileiden verkkosivuilla osoitteessa:
2022.tracon.fi/ohjelma/k18-iltabileet

Klubi

Pakkahuone

20 : 00 DJ OSC HOOD

20 : 30 DJ Angelica Roselie

21 : 00 DJ BLNQ

21 : 30 Hot Anime Boyz

22 : 00 DJ Tabbels

22 : 30 DJ Yukata

23 : 00 DJ Serica Kitty

23 : 30 Dave Rodgers & Kaioh
00 : 30 DJ No Hero
01 : 30 Neonya!! Rave Crew
03 : 30 Soundi loppuu
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Lauantai
1 Maron
2 Anni K.
3 Sysirauta
4 Mustekukka
5 nuuhku, juliavilhe
6 jiromeri, mustanoita
7 salty__alien, procyone, surpriseimbored
8 kicksledge
9 Carmeval, Taruto10
10 Visual Meri
11 Gomis
12 Pumpulipehmo, KuuOmena
13 leorppa, kerberys
14
15 Laisanen
16 Kevin Kupari
17 helmi, iip
18 Auraboo, Sadyna
19 qpeura
20 Kiwii, Endrae
21 Feryares
22 Kartsa, Savi
23 Kiutiu
24 Broci
25 Kisuette, Kristmarian
26 SaQeArt
27 Ideabutiikki
28 Jenni Välikangas, Reetta Kallio
29 Nibielis
30 Haruempathy
31 j-amatus
32 Canis-Infernalis
33 vvisti, Aivomata
34 Arara, Syyslehti
35 Hzokki
36 Aleksi Remes
37 gaikotsukiri
38 BlushingBeetle
39 Memokuart
40 Sohjo, Orankiro
41 Tiitcha
42 LokkiLokki
43 Lamppu Art
44 Sunako
45 Dekoponi
46 Philonob
47 Illves

Perjantai
1 Maron
2 Anni K.
3 Sysirauta
4 Mustekukka
5 nuuhku, juliavilhe
6 jiromeri, mustanoita
7 salty__alien, procyone, surpriseimbored
8 kicksledge
9 Carmeval, Taruto10
10 Visual Meri
11 Gomis
12 Pumpulipehmo, KuuOmena
13 leorppa, kerberys
14 lucinfernos
15 Laisanen
16 Kevin Kupari
17 helmi, iip
18 Auraboo, Sadyna
19 qpeura
20 Hexwiller
21 Feryares
22 Kartsa, Savi
23 Kiutiu
24 Surkea, Rosa Rea
25 Kisuette, Kristmarian
26 SaQeArt
27 Ideabutiikki
28 Jenni Välikangas, Reetta Kallio
29 Nibielis
30 Haruempathy
31 j-amatus
32 Canis-Infernalis
33 vvisti, Aivomata
34 Arara, Syyslehti
35 Hzokki
36 Kaninchenbau
37 gaikotsukiri
38 BlushingBeetle
39 Katra
40 Sohjo, Orankiro
41 Tiitcha
42 LokkiLokki
43 Lamppu Art
44 Sunako
45 Dekoponi
46 Nellamo
47 Illves

10 Hallanvalo
11 FeelingJellyArts
12 Mica’s
13 jkmiddlehouse
14 lucinfernos
15 Cherrypxw
16 GeistVirus
17 Carusti
18 Reshi
19 qpeura
20 Kiwii, Endrae
21 J. K. Pölkki
22 Harakanvarpu
23 jessuskristus
24 Broci
25 Kisuette, Kristmarian
26 SaQeArt
27 Ideabutiikki
28 Jenni Välikangas, Reetta Kallio
29 Nibielis
30 Haruempathy
31 j-amatus
32 Canis-Infernalis
33 vvisti, Aivomata
34 Arara, Syyslehti
35 Hzokki
36 Aleksi Remes
37 Mind of Wind
38 Late
39 Sefie Art
40 Norapiirsi, from_scr4tch
41 Kuneruru, Luminsia
42 ella
43
44 Legaldumpling, Maramoisel
45 Dekoponi
46 Philonob
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1 Maron
2 Anni K.
3 Sysirauta
4 Mustekukka
5 Scrubster
6 Kauhtua
7 Velhox
8 Tenkain
9

Sunnuntai

Traconin Taidekujalla 3. kerroksen aulassa kuvataiteen ja kädentaitojen harrastajat esittelevät ja myyvät töitään. Kujalta voit löytää fanitaidetta ja originaaleja
taidonnäytteitä useilta eri taitelijoilta tapahtumaviikonloppuna. Huomioithan, että useimmat myyjät voivat ottaa vastaan vain käteistä. Osa taiteilijoista on kujalla vain
yhtenä päivänä, joten kujalla kannattaa pyörähtää kaikkina päivinä!

Perjantai klo 16 : 00 - 20 : 00
Lauantai klo 10 : 00 - 19 : 00
Sunnuntai klo 10 : 00 - 17 : 00

Taidekuja

34

33

32 31 30 29

Sorsapuistosali ja
puistolämpiö

Ostokset
Sorsapuistosalissa voi tehdä ostoksia aina pehmoleluista snackseihin, koriste-esineisiin, upeisiin taideteoksiin,
sarjakuviin, pöytäpeleihin, kirjoihin… Mukana siis laaja valikoima aihepiireihin liittyviä yrityksiä ja artesaaneja.
Lauantaina ja sunnuntaina voit tutustua artesaanien lisäksi myös myyntipöytiin Sorsapuistosalissa.
Perjantai klo 16 : 00 - 20 : 00
Lauantai klo 10 : 00 - 19 : 00
Sunnuntai klo 10 : 00 - 15 : 30

J
A

Puistolämpiön artesaanit
Puistolämpiön artesaanit ja Sorsapuistosali
Puistolämpiön artesaanit ja Sorsapuistosali

K
F

L
T

E

11

Traconin kirppiksellä, salissa Duetto 1, on tarjolla löytöjä laidasta laitaan: conikävijöiden käytettyjä anime-,
manga- ja roolipeliaiheisia tavaroita. Kirpputorille on ollut ennakkoilmoittautuminen ja myyjille on
erikseen ilmoitettu tavaroiden tuonti- ja noutoajoista. Sunnuntaina klo 17 : 00 mennessä hakemattomat ja
myymättömät tavarat ovat vapaata riistaa kaikille conikävijöille. Huom! Kirpputorilla käy vain käteinen.

R

Perjantai SULJETTU
Lauantai klo 10 : 00 - 20 : 00
Sunnuntai klo 9 : 00 - 14 : 00
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Sorsapuistosalin
myyntipöydät
A Puolenkuun Pelit
B Sangatsu Manga
C Head Hunter Store
D GOH
E Fantasiapelit
F Omoi.fi
G AniPopGam
H Niramuchu Art & Design
I Manga Cafe
J Meiko Clothing
K Hiekkakakku
L Tabikauppa
M Worblakauppa.fi
N Urumi
O Heikala
P Barthalon
Q Akuma-Inn
R Bard & Jester
S Poromagia
T TTM-Jewelry
U Purple Octopus Jewellery
V KuroiNeko Clothing
W Alnilam
X Sir Roi
Y Kuusade

Sorsapuistosalin
ja puistolämpiön
artesaanipöydät
1 Eeva Nikunen
2 Myrntai
3 Jasu Wonder World
4 Lisan Otuspaja
5 Edeave Art
6 Shinon Art
7 Astermorn
8 UninuCrafts
9 Origami-kurki
10 Virigus
11 Kiserinn
12 Si3art
13 Yölamppu
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Yhteistyö
Rytmiepelit
Tampere Kuplii
Hellocon Ry
Mahjong-seura Tenpai ry

Haluatko kokea
Traconin toisesta
näkökulmasta?

Ropecon

Kiinnostaako, mitä
tapahtuman kulissien
takana tapahtuu?

Kibecon
Valitut Lapset: Superlataus
Suomen Hopeanuoli-fanit ry
Herwannan Nykyaikain
Teekkarein Animaatioiltamat
Kehittyvien conien Suomi ry
Pirkanmaan boffaajat ry
Säätöyhteisö B2 ry
Tietovelhot oy
Pahalammen verkot
Rentosauna
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Tule työvoimaksi
Traconiin
2023

Hae meille
työvoimaksi
seuraavaan
tapahtumaan!
Työtehtäviä löytyy
monipuolisesti oman
kiinnostuksen ja
osaamisen mukaan,
mutta aiempi
työkokemus ei ole
välttämätöntä.
Työvoimaetuihin
kuuluu mm.
maksuton
sisäänpääsy
tapahtumaan,
ruokailu, kahvit
ja naposteltavat
green roomissa,
kivat vänkärikaverit,
majoitus sekä
tyylikäs Tracontyövoimapaita tai
-juomapullo.
Työvoimahaku
aukeaa keväällä
ja siitä ilmoitetaan
myöhemmin
Traconin somekanavilla.

