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Tutkan ja TSFS:n triplajulkkarit
Launtai-iltapäivällä saatettiin virallisesti maailmaan ja maailmalle kolme Turun
Science Fiction seura TSFS:n ja Turun
yliopiston tieteiskulttuurikabitetti Tutkan kirjaa: novelliantologiat Nova 2014 ja
Spekulatiivinen Turku sekä Mirka Ulannon
vuosina 2013–2015 Spinissä ilmestyneistä
kolumneista koottu Hämärä teehetki – Scififanin pitkä pimeä matkakertomus.
Pasi Karppasen vetämässä tilaisuudessa
antologianovellistit valoittivat tekstiensä
aiheita ja teemoja sekä kertoivat tekstiensä
synnystä tahmaisista lainanäppäimistöistä
hedelmäpeleihin. Mirka Ulanto puolestaan
kertoi kolumniensa (tai kuten ne Spinissä
cambridgeläisetsivä Dirk Gentlyyn viitaten
julkaistiin, holittomien kolumniensa eli holumnien) synnystä. Kokoelma sisältää kunnollisen, pitkänkaavanmukaisen teehetken
omaisesti monipuolisen annoksen kirjailijan kokemuksista hänen kahden Cambridgen-vuotensa aikana. Käsittelyyn pääsevät
niin brittielämän pienet jännyydet, kuten
kaasulasku tärkeänä tunnistautumisen
välineenä, kokemukset lonkeroitumista
paikalliseen nörttiskeneen kuin jutut mat-

Uutiset someen!

kan varrelle osuneista tiede- ja kulttuuritapahtumista.
Nova-antologia on koottu Suomen tieteis- ja
fantasiakirjoittajien (Stk) ja TSFS:n vuosittain järjestämän Nova-kirjoituskilpailun
vuoden 2014 kärjestä. Teoksen on suunniteltu aloittavan vastaavien julkaisujen
sarjan. Spekulatiivinen Turku puolestaan
syntyi samaa nimeä kantaneen, Tutkan ja
Turun sarjakuvakerhon järjestämän kilpailun novellikategorian parhaimmistosta
sekä antologiaa varten varta vasten kyvykkäiksi tunnetuilta kirjoittajilta tilatuista
Turku-teksteistä.

Lehdistötiedotteita, uutisia, kuvia tms., mitä toivoisi conin tiedottavan, voi lähettää osoitteeseen somedesk@2016.finncon.org. Samaan osoitteeseen voi myös lähettää tiedon, jos haluaa tiedottaa jotain
infotiskille!
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Uutissi conist, ei torellissi mut
virallissi

Conikävijöitte toivotaan oleva varovaissi
puhjenneitte mellakoitte vuaks. Kysees
o surullisenkuuluisie huispausmellakoitte
Con o saanu yllättävä lahjotukse viime
uusin episodi, joka alko Saksan otettua
yänä. Nimettömäks jääny venäläine
selvän voiton eilises ottelus Italiaaaa vasolikarkki lahjotti conin käyttöön ison
taa. Saksalaiset ei tätä sulattanu ja kävi
määrän venäläissi sinkkiämpärei. Kosk
Italialaisten kimppuun ja aiheutti samalla
conitea ei suurist yrityksist huolimat
yleist kaaost. Mellakat o laantumaan päin,
kekannu niil mittän käyttö, nee o päätetty
mut tämäniltaine Ranska-Islanti -ottelun
jakka pääaulas kello 13-14 tai niin kaua ku
tunnelma viittaa uusii levottomuuksiin.
tavaraa riittää.
Vankkoje huhutte mukka Turun Science
fiction seura o saanu kulunein päivin
vaikuttei brittiläisest politiikast. Seura o
päättäny pittä jäsentens keske äänestykse
siit, et tulisko seuran toimia erellee osana fandomii. Syyks tähä huhut mainittee liia vahvoje tamperelaiste vaikutteitte leviämise osaks seuran toimintaa.
Conzinen toimitus yritti turhaa saara kii
Turku-Tampere- suhteitte erikoisasiantuntijajärjestöö, Tampereen yliopiston
Ei-turkulainst Osakuntaa, kommentoimaa assiaa Tuskin he kuiteska tätä pitäis
suuren katastrofina.
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Muutoksia ohjelmiin!!!!
Eli sunnuntaina ohjelmasalien A1
ja A3 Synkeän
pimeää - grimdark-fantasian
lähtökohdat ja suosion syyt
ja Music in Science Fiction and Fantasy: Bowie &
Prince ohjelmat vaihtaa saleja
keskenään.

Lehdistötiedotteita, uutisia, kuvia tms., mitä toivoisi conin tiedottavan, voi lähettää osoitteeseen somedesk@2016.finncon.org. Samaan osoitteeseen voi myös lähettää tiedon, jos haluaa tiedottaa jotain
infotiskille!

