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“Jos ei muu auta, poltan
Turun”

Seurapiirikirjeenvaihtajamme J. Timonen
raportoi iltabileistä skandaalinhajuisen
uutisen: “En ole turkulainen!”

video conzinen verkkolehdestä osoitteesta kvg.

Shaun Tanille Tähtifantasia
palkinto

Helsingin SF Seuran Tähtifantasia-palk“Tämä on huutava vääryys! En ole mikään into parhaasta vuonna 2015 suomeksi
ilmestyneestä käännösfantasiakirjasta
turkuainen, vaan aito ja paljasjalkainen
annetaan Lasten Keskuksen julkaisemalle
espoolainen”, lauantaina ilmestyneessä
conzinessa ollutta voittouutistaan komen- Shaun Tanin novellikokoelmalle Etäisten
esikaupunkien asioita (Tales from outer
toinut Pasi kertoi erikoistomittajallemme.
suburbia, 2009). Teoksen on suomentanut
Jaana Kapari-Jatta.
“Ja se onneton kesätoimittajanjuippi saa
kyllä vielä kuulla tästä”, Pasi Espoosta
Tanin tiivis ilmaisu yhdistää novellistiikkaa,
jatkaa. “Jos ei muu auta, poltan Turun
todistaakseni espoolaisuuteni”, Pasi vielä runoutta, kuvataidetta ja sarjakuvaa. Kuvat antavat uuden näkökulman tarinaan
jatkaa. Nähtäväksi jääkin, millainen vuoden 2018 Finncon Turussa tulee olemaan. ja toisinaan kerronta etenee pelkästään
kuviensa kautta. Tarinoiden loput jäävät
Pasi Espoosta aikoo kuitenkin nostaa
avoimiksi, lukija jää täydentämään auksekä conia että tapahtumaa järjestävää
koja mielessään ja pohtimaan esitettyjä
organisaatiota vastaan mittavat oikeuskysymyksiä.
toimet. “Kivusta ja särystä on saatava
vähintään puolitoista miljoonaa. Eikä se
Tähtifantasia-palkinnon asiantuntijavielä siihen tule jäämään”, espoolainen
raatiin kuuluivat kriitikot Jukka Halme,
Pasi uskoutui kirjeenvaihtallemme.
Aleksi Kuutio, Anne Leinonen ja fantasiaharrastaja, Risingshadow.netin edustaja
Huhut kuitenkin kertovat Pasin olevan
Osmo Määttä
jollain tavalla osallisena Finnconien
järjestämisessä, joten skandaaleilta tullaan tuskin välttymään. Lue lisää ja katso

Uutiset someen!

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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				Mitä tehdä tulevina kesinä?
Uljas tapahtumamme alkaa lähestyä loppuaan ja lienee paikallaan siirtää katsetta kohti
tulevaisuutta. Ensi vuonna ei ole Finnconia, vaan sen sijaan pääkaupungillamme on kunnia
isännöidä Worldconia. Kyseessä on suuri asia, mutta on myös hyvä katsoa sitä pidämmälle.
Finncon järjestetään seuraavan kerran vuonna 2018, kun tapahtuma palaa seitsemän vuoden harhailun jälkeen Aurajoen rannalle. Silloin meillä kaikilla on taas mahdollisuus kokea
tämä mystinen hirviö, jota myös Finnconiksi kutsutaan.
Conzinen toimitus suosittelee lämpimästi jomman kumman tapahtuman järjestämiseen
osallistumista, sillä ilman aktiivisia toimijoita ei rakastamamme kultuuri pysy elinvoimaisena ja innostavana. Eikä esimerkiksi conin viettäminen tyhjässä huoneessa tietokoneen äärellä ole niin kamalaa, eihän?
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