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”Tintti””Tintti””Tintti””Tintti”----voittaja Anne Leinonen: voittaja Anne Leinonen: voittaja Anne Leinonen: voittaja Anne Leinonen: 
Väärin äänestettyVäärin äänestettyVäärin äänestettyVäärin äänestetty    
Tintiksi nimetyn tämän vuoden Atorox-palkinnon lauan-
taiaamuna voittaneen Anne Leinosen mukaan esiraati-
mekaniikassa voi hioa, mutta varsinainen palkinto meni 
oikeaan paikkaan.  
 
Varsinaisessa äänestyksessä oli tänä vuonna paljon 
uusia raateja. Erityisesti nettiyhteisöt ovat innostuneet 
mukaan, myös äänestysmekaniikkaa muutettiin. 
 
Nova: Rakkautta vedessä ja kuussa 
Lauantaiaamun palkintojenjaon aloitti Nova-
kirjoituskilpailu, palkintoja olivat jakamassa Mari Saario ja 
Pasi Karppanen (Turun Science Fiction Seura ja Suo-
men tieteiskirjoittajat). 
 
Novan tarkoitus tarjota julkaisu- ja palautekanava julkai-
semattomille kirjoittajalle. Esiraatiin kuulunut Leila Paa-
nanen kommentoi, että novellien taso kokonaisuudes-
saan hieman heikompi kuin edeltävinä vuonna, mutta 
tämä kertoo lähinnä kokemuksen puutteesta. Yritykset 
ovat hyviä, mutta esilukijoita kannattaa käyttää. 
 
Tänä vuonna kirjoitettiin erityisen paljon traagisia rak-
kaustarinoita, vettä ja kuutamoa. Kuten aina, teemanmu-
kaisuudesta kärsii, sillä kaikki muut traagiset vesirak-
kaustarinat vertautuvat siihen parhaaseen, eikä sijoitus 
ole niin hyvä kuin se olisi voinut jolla ainoana lajissaan.  
 
Tänä vuonna miehet olivat yllättävänkin hyvin esillä voit-
täjissa. 
 
Atorox TOP-3 
1. Anne Leinonen: Toisinkainen 
2. Hannu Rajaniemi: Elegia nuorelle hirvelle 
3. Carita Forsgren: Fyto ja Ygg 
 
Nova TOP-3 
1. (jaettu) Anne Alasirniö: Merestä olet sinä tullut 
1. (jaettu) Niilo Sevänen: Talven portti 
3. Timo Saarto: Varrella virran 
 
Täydelliset tulokset löytynevät lähitulevaisuudessa osoit-
teesta http://www.tsfs.fi. 

Atorox-palkittu Anne Leinonen ja Tintti-pysti Mari Saarion 
kukitettavana 

Maatalousnäyttely on avattu!Maatalousnäyttely on avattu!Maatalousnäyttely on avattu!Maatalousnäyttely on avattu!    
Sateisen kesäaamun 
keskellä kajahti keisari 
Pirkin hymni, ja Hänen 
Korkeutensa saapui 
henkilökohtaisesti pai-
k a l l e  a v a a m a a n 
”Finncon 2007 maatalo-
usnäyttelyn” suuren 
kansansuosion saattele-
mana. Keisari osoitti 
välittömästi myös tiede-
miehen kykynsä pohti-
malla voisiko lehmille 
asettaa tuikkutykit kau-
laan ja sädettää ne vi-
hollisaluksen keskelle, 
kun kestävät osumiakin 
turvamiehiä paremmin – ja sitten barbeque. Pirkin jälkeen 
jatkettiin tiukalla tiedelinjalla. Fyysikko Kimmo Tuominen 
päivitti conivieraiden tiedot alkeishiukkasten käyttäytymi-
sestä tiukalla infopläjäyksellä, jota havainnollistivat notkeat 
hiukkastanssijattaret. Avajaiset juontanut Mike Pohjola 
esitti myös uuden tärkeän havainnon suomalaisesta iskel-
mästä. Kalastaja-Eemelin valssista paljastuu nimittäin 
selkeitä H.P. Lovecraft –vaikutteita: ”mä seuduilla näillä 
oon tunnetuin kalamies…” 

Åbs, käännä lehti! —> 



Ruotsalaiset scifilätkästä: Olem-Ruotsalaiset scifilätkästä: Olem-Ruotsalaiset scifilätkästä: Olem-Ruotsalaiset scifilätkästä: Olem-
me pettyneitäme pettyneitäme pettyneitäme pettyneitä    
Perjantai-iltana Sohvissa pelattiin muun virkistystoimin-
nan ohella scifististä pöytälätkää, vauhdikkaassa pelin-
temmellyksessä lentelivät niin kiekot kuin pelaajatkin. 
Kahdentoista pelaajan cupin voitti tiukasti mutta selke-
ästi Pasi Vihinen, voittaja haluaa lähettää terveisiä 
Vesa Virrille. Kolmanneksi sijoittunut Topi Toosi haluaa 
kiittää Tuomas B:tä ja syyttää Pasi Vihistä siitä ettei 
voittanut.  
 
Ruotsalaisen asiantuntijakommentaattorin mukaan 
Pasin peli oli monipuolista. Asiantuntijalähteet lupasi-
vat lähettää conilehden toimitukselle tiedot ruotsalai-
sesta pöytälätkäkirjasta, jossa kerrotaan useita Pasin-
kin käyttämiä jippoja. Toimitus aikoo sijoittua ensi 
vuonna huonointa neljännestä paremmin. 
 
Parhaiten sijoittunut kunniavieras Ben Roimola kom-
mentoi, että pelaajien ei pitäisi olla nälässä (Pasi Välk-
kynen selitti nälällä 1-2 -voittonsa Benistä). Ben haluai-
si lisäksi muuttaa sääntöjä niin, että maaliin syöksyvät 
pelaajat lasketaan maaleiksi. 

Voittajakolmikko tuulettaa tiukkojen finaalien jälkeen 
 
Ruotsalaiset osallistujat olivat keskimäärin pettyneitä erityi-
sesti omiin sijoituksiinsa. Parhaiten sijoittunut ruotsalainen 
Michael P, oli varma voitostaan ensimmäisen helpon pelin 
jälkeen. Toiseksi parhaiten sijoittunut ruotsalainen Ahrvid 
huomautti että ruotsalaiset ovat parempia vanhemmassa 
pöytälätkäpelissä. 
 
Pöytälätkän TOP-3 
1. Pasi Vihinen 
2. Marko L. 
3. Topi Toosi HUOMATKAA ERITYISESTI: 

 
Lehmät lentävät aulassa. 

Kyynisten Setien varmoja ennustuksia: 
• Naruto tullaan julkaisemaan suomeksi 
• Inuyashan fanit tajuavat 80 pokkarin jälkeen, että kuinka 
kuraa se on 

• Yaoi fanit [sic] kasvavat ulos harrastuksestaan 
• Sedät saavat joltakin yleissä olevalta 

Shokkipajastus infossa: 

”En oikeastaan tiedä mi-”En oikeastaan tiedä mi-”En oikeastaan tiedä mi-”En oikeastaan tiedä mi-
tään!”tään!”tään!”tään!”    
Onko huolia, onko murheita? Onko sali tai esiintyjä 
hukassa? Epäselvyyksiä ohjelmassa, ryppyjä rakkau-
dessa? Ei hätää, info auttaa. Myös puhelimitse, nume-
rossa 044-923 0471. Siispä kilauttaen. Tuut. Tuut. 
Tuut. Tuut. Tuut. Tuut. Tuut. Tuut. Tuut. Tuut. Tuut.  
- Haloo, täällä kauhea älämölö sekä möykkä ja tausta-
kohina, kuinka voin auttaa? 
- Täällä CowZine, Finncon-Anmecon 2007:n valpas 
vainukoira ja neljäs valtiomahti. Voisitteko kertoa haus-
koja juttuja? 
- Öö… ootas… itse asiassa… annetaas tuonne 
- Hei, täällä teinityttöjen kiljunta ja viidensadan yhtäai-
kaisen t-paidan ostajan tasainen mumina, kuinka voin 
auttaa? 
- Kerropa hauskoja juttuja. 
- ...Mitä, öö… kuka tää oikein on? 
- CowZine. Kertokaa nyt, tarvitsemme sisältöä lehteen. 
- No… lehmät lentää! 
- WANHA! Kerro jotain muuta. 
- No… en oikeastaan tiedä mitään. Tiedän vaan kun 
pyydetään, en muuten. Enkä mä oikeastaan edes ole 
infossa, olen vaan vierailija tiskin toisella puolella… 
- Jaha, vai niin. Kuulemiin. 

Ohjelmanmuutoksia yms: 
Tyhjyyden bambut: näkökulmia japanilaisen tussimaala-
uksen käytäntöön ja estetiikkaan (Terttu Rajala) siirretty 
lauantailta Villa Ranasta sunnuntailla saliin C4 klo 17-18 
 
Cosplay-näyttely pääkirjastolla peruttu. 
 
Kunniavierailla ei ole erillisiä signeeraustilaisuuksia. Ni-
mikirjoituksia voi kysellä kunniavierailta luentojen jälkeen 
saleissa.  

CowZinen syylliset: 
Anne Leinonen, Ella Peltonen, Ari Seppi & Mikko Lammi 
 

CowZinen vihjenumero: kerro meille kiintoisimmat 
uutiset, parhaimmat quotet ja kuumimmat juorut: 

040-706 11 59 
Otamme vastaan myös piirroksia yms. Infon kautta. 


