
merkitykselliseltä, erityisellä tavalla. Sitä rajumpi 
oli uutinen Leenan kuolemasta. Kaipaan häntä 
kovin. 

Nostakaamme Finnconissa monin eri tavoin 
malja Leenalle, ja olkaamme iloisia siitä, että 
olemme saaneet hänet tuntea. 
    Irma Hirsjärvi

Kutsu Leena Peltosen ystäville

Leenan pienimuotoinen muistotilaisuus järjestetään 
lauantaina 14.7.2007 klo 18.00-20 Jyväskylän yliopis-
ton kampusalueella Lyhdyssä. Muistokirja on esillä yli-
opiston päärakennuksessa, infon vieressä koko Finnco-
nin ajan. Lisätietoja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461

Finncon-Animecon 2007:n 
poliittisesti sitoutumaton 
tiedonantaja, vihikoira ja 
neljäs valtiomahti

#1

Suomalaisen science fi ctionin uranuurtaja, 
kirjallinen aktivisti ja monen suomalaisen 
fandomin jäsenen henkinen äiti, sisko, opettaja 
ja toveri, Leena Peltonen kuoli Tampereen 
yliopistollisessa sairaalassa torstaiaamuna 5. 
heinäkuuta. Hän oli ollut jo pitkään sairas, mutta 
silti tieto tuli shokkina. 

Leenan monipuoliseen uraan mahtui paljon. 
Hän valmistui kirjallisuustieteestä, toimi omien 
nettisivujensa mukaan muun muassa repsikkana, 
trukkikuskina, tiedotustehtävissä ja copyna. Me 
tunnemme Leenan poikkeuksellisen lahjakkaana 
kääntäjänä, Aikakone-lehden tinkimättömänä 
ja taitavana päätoimittajana, kirjoittajakurssien 
taitavana vetäjänä ja uskomattomana kokkina. 
Hän on ollut fandomin mukana alusta saakka, ja 
oli merkittävä tekijä Tampereen Science fi ction 
seuran ja Portti-lehden toiminnassa. 

Jyväskylän näkökulmasta katsottuna Leena 
vaikutti merkittävällä tavalla esimerkiksi siihen, 
että saimme Finnconin Jyväskylään. Vuonna 
1992 pidetty kaksipäiväinen fantasia-teemainen 
tapahtuma oli järjestyksessä toinen Jyväskylän 
Kesän scifi stisistä seminaareista. Se täytti 
yliopiston vanhan juhlasalin äärimmilleen, ja 
antoi uskoa scifi n ja fantasian ohjelmiston 
jatkamiseen festivaalin osana. Saman vuoden 
Alienistin numeroon Leena kirjoitti artikkelin 
seminaarissa vierailleen Robert Holdstockin 
tuotannosta. Leena käänsi Holdstockilta lukuisia 
teoksia. Toinen suoraan Jyväskylän Kesään liittyvä 
Leenan suomennostyö on Lisa Tuttlen toimittaman 
novelliantologian Sielusi hipiä suomennos, 
joka ilmestyi juuri ennen vuoden 1993 Kauhu-
teemaista seminaaria. Molempien seminaarien 
järjestämisessä Leenan panos oli merkittävä.

Leena luennoi fantasiasta ja scifi stä, hän opetti, 
kirjoitti ja toimitti. STk:n kirjoittajakursseilta 
osallistujien muistiin jäivät myös uskomattoman 
maukkaan ruoat, jotka Leena teki – siinä sivussa. 

Itse muistan Leenan noiden lisäksi älykkäänä, 
laajan tietämyksen omaavana, vieraanvaraisena 
ja vahvana ihmisenä. Ilahduin suuresti, kun 
kuulin hänen tulevan vuosien tauon jälkeen 
esiintyjäksi Finnconiin Jyväskylään, sillä tiesin 
hänen olleen kovin sairaana. Hänen tulonsa tuntui 
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OHJELMAMUUTOKSET

PERUTTU: la C3 klo 10:00 -11:00 Lehmän syvin 
olemus ja kutsuhuudot (Outi Oja)

PERUTTU: Anime Suomessa - paneeli la Musica klo 
11:00-11:00

PERUTTU: Tuhoa turha tuote -huutokauppa su klo 
15-16 Ulkoilma

Pauliina Putkonen uudeksi esiintyjäksi
la klo 11-12 C3 Bimbopaneeli: Kärttyisät ämmät

Herkkää liljarakkautta vai lesbopornoa? - paneeli 
muuttuu luennoksi “Herkkää liljarakkautta vai 
lesbopornoa? Luento Yurin saloista”. Pitäjänä edelleen 
Jenny Kangasvuo la C5 klo 13 - 14 

Ilmari Karonen uudeksi esiintyjäksi
su C5 15 - 16 Pelottava h-kirjain ja NetHackin muut 
omituiset otukset (Mikko Tuomela, Ilmari Karonen)

Natalia Laurilan tilalle Tiina Raevaara, Katja 
Salminen jää pois la C5 klo 17 -18 Supernaisia! 
Supernaisia! (Anne Leinonen pj, Sari Peltoniemi, Jenny 
Kangasvuo, Katja Salminen, Tiina Raevaara)

Natalia Laurila jää pois paneelista 
la C3 klo 13 Mitä tekemistä BOLLYWOODILLA on scifi n 
kanssa - vai onko sillä väliä?

Mike Pohjola täydentää paneelia la  C1-C2 klo 16-
17  Harry Potter!! Asiantuntijat ja fanit puhuvat! Vesa 
Sisättö (pj), Sari Peltoniemi, Sari Polvinen (Tammi)

Leena Peltonen kuoli juuri ennen Finnconia. Hänen 
tilallaan puhetta johtaa Liisa Rantalaiho. Su C5 
10:00 - 11:00 Jumalten ruokaa? Gastronomis-
kulinaristinen tunti (Liisa Rantalaiho pj, Onerva Leisti, 
Hanne Martelius, Juhan Rönnman, Markku Soikkeli)

JukkaHoo, Ilja Rautsi, Aleksi Kuutio, Petri 
Hiltunen esiintyvät ohjelmanumerossa su klo 16:00 
-17:00  C4 Kuis? - huikea tietokilpailu-spektaakkeli 

Tyhjyyden bambut: näkökulmia japanilaisen 
tussimaalauksen käytäntöön ja estetiikkaan (Terttu 
Rajala) siirretty lauantailta Villa Ranasta sunnuntailla 
saliin C4 klo 17-18

TERVETULOA PETOILEMAAN 
FINNCONIIN!

Löydä sisäinen petosi, pidä pyyhe mukana, nauti conista 
ja muista nesteyttää riittävästi! 

CONIN TÄRKEIN PUHELINNUMERO ON
FINNCON-INFO  0449230471 
- kun et tiedä tai kaipaat apua, soita tänne.

KAFFEEKLATSCHIT ja 
nimikirjoitustilaisuudet

Kaffeeklatsch on hieno tilaisuus istua kunniavieraan 
kanssa ja jutella kaikessa rauhassa omaa mieltä 
askarruttavista ja kiinnostavista kysymyksistä. 
Ilmoittaudu mukaan infotiskillä! Nimmarit jaetaan 
päärakennuksen alakerrassa narikan oikealla puolella.

ELLEN DATLOW
la 16:00 – 17:00 Kaffeeklatsch
su 11:00 – 12:00 Autograph session 

JOE HALDEMAN
su 11:00 – 12:00 Kaffeeklatsch
su 14:00 – 15:00 Autograph session

ELIZABETH HAND 
la 13:00 – 13:30 Autograph session
su 14:00 – 15:00 Kaffeeklatsch

KAPTEENI PIRK
klo 10.05 Nimikirjoitustilaisuus

TYÖPAJAT

Finnconin aikana järjestetään työpajoja Lyhdyssä.
Pajoihin ei ole ennakkoilmoittautumisia, vaan työpajassa 
voi askarrella sitä mukaan kun paikalle tulee ja tilaa on.
la 12-15 Kyborgi-työpaja
su 10-13 Origamityöpaja (pieni materiaalimaksu)
su 13- 17 Pörrökorvatyöpaja (pieni materiaalimaksu)

Triolet

Why are werewolves always men?
Every woman has a beast inside.

glistening fangs in a feral grin

Why are werewolves always men?

rounding curves make an ideal pen
the ravening beast to hold and hide

Why are werewolves always men?
Every woman has a beast inside. 

   Joe Haldeman

TERVETULOA TAIDENÄYTTELY 
PUOLIMATKAN JUHLIIN

Judith Cluten ja Timo Sälekiven taidenäyttelyn ava-
jaiset pidetään perjantaina 13.7 klo 18-20. Taid-

enäyttely on avoinna myös viikonloppuna, la 12-15 
ja su 12-17.

Finncon Kampen

Perinteinen pöytälätkäturnaus pidetään Sohwilla pe 
13.7 klo 20 alkaen. Ilmoittautuminen paikan päällä. 
Testaa pelikestävyytesi!


