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CowZinen toimituksen saamien alustavien tietojen mu-
kaan varovainen arvio coniviikonlopun kävijämäärästä 
hipoo lähes seitsemää tuhatta.  
 
Jordan lensi, juoksi ja maistuiJordan lensi, juoksi ja maistuiJordan lensi, juoksi ja maistuiJordan lensi, juoksi ja maistui    
Sunnuntain alkajaisiksi kolme nelihenkistä joukkuetta 
kokoontui kisaamaan Jordan-pahoinpitelyssä: voitonvar-
ma The Amazing Amazings, Kellopeliappelsiini-
teemainen Aleks ja hänen ruokansa ja melko tampere-
lainen AjanPyörykkä. 
 
Ensimmäinen laji oli viestijuoksu, jossa Jordan-lajeille 
epäominaisesti kirjat vahingoittuivat yllättävän vähän. 
Toisessa lajissa päästiin perinteisempään kirjojenkäsit-
telytapaan, kun heiteltiin kiekoksi teipattua kirjamöykkyä. 
Lopuksi pahoinpideltiin kuulijoiden korvia Jordan-
lukukilpailulla, lukemisen ohella nähtiin muun muassa 
tanssiesitys joka katsomossa herätti liljarakkaudellisia 
tulkintoja sekä Kellopeli appelsiini -ryhmä hakkaamassa 
Jordaneita ja katsojia. 
 
Tuomareiden miettiessä nähtiin lisää Jordaneiden hak-
kaamista, potkimista ja syömistä. Pelaajien nopeat reak-
tiot pelastivat myös pahaa-aavistamattoman animefanin, 
joka pahaa-aavistamattomasti noukki maasta peliväli-
neenä käytetyn kirjan, ehkä aikomuksenaan lukea sen. 

Jordanian voittajajoukkue  
 
Voittajan kommentti: Ei. 
Häviäjän kommentti: :( 
Takavuosien menestyksekäs Jordan-urheilija Vesa Saari-
nen: Urheilun nykytaso on hyvä, mutta testosteronia voisi 
lisätä. 
 
Jordan TOP-3 
1. The Amazing Amazings 
2. Aleks ja hänen ruokansa 
3. Ajan Pyörykkä 

Seigaku Tennis 
Club vei ryhmäcos-
playkisan voiton 
ylivoimaisesti. 
 
Sunnuntain ryhmä-
cosplayn viittätois-
ta joukkuetta seu-
rasi täpötäydessä 
salissa yli 750 kat-
sojaa sekä osa 
kunniav iera ista. 
Yleisö kannusti 
äänekkäästi omia 
suosikkejaan läpi 
kisan. 



CowZinen syylliset: 
Anne Leinonen, Ella Peltonen, Ari Seppi & Mikko Lammi 
 
Kiitoksia uskollisille lukijoimmelle (teille moleemmille) kan-
nustuksesta. CowZinet  löytyvät toivottavasti lähitulevai-
suudessa PDF-muodossa webistä, http://www.finncon.org 
 

Pienet & nopeatPienet & nopeatPienet & nopeatPienet & nopeat    
Suomispefi maailmalle! -paneelissa todettiin, että kirjaili-
joiden kannattaa unohtaa englanninkieliset markkinat ja 
keskittyä Keski-Eurooppaan. Kaikkia tarinoita ei kannata 
edes yrittää saada pakolla ulkomaisille markkinoille, ellei 
niillä ole sanottavaa Suomen ulkopuolella. 
    
Auta kirjaa kiertämään muailmaa! BookCrossing-
vapautettuja kirjoja löytää conista mm. aulan pöydiltä ja 
järjestäjille green roomista. Kun olet kiertokirjan lukenut, 
jätä se vaikka junaan tai kaupan kassalle jonkun toisen 
löydettäväksi.  
    
OhjelmanmuutoksiaOhjelmanmuutoksiaOhjelmanmuutoksiaOhjelmanmuutoksia    
- Finnconin maanantaiaamun ohjelma alkaen klo 7:30 
on peruttu. 
- Myöhäisessä sunnuntai-illassa pistetään lehmä gril-
liin. Veget, sori (vain järjestäjille). 
- Tampereella 2008 järjestettävässä Finnconissa tylsän 
ja epäkiinnostavan ohjelman tilalla sinun ohjelmanume-
rosi. Ota yhteyttä järjestäjiin ajoissa, seuraa Finnconin 
www-sivuja. 
 
HuhumyllyHuhumyllyHuhumyllyHuhumylly    
- Talousvastaava Sami Kähköstä on lähestynyt feministi-
nen lehmäliike ”Tissit Pihalle ry.” 
- Myynti on kuulemma mennyt hyvin, erityisesti manga-
myynti (0_o) 
- Eemeli Aro osoitti miehiset kykynsä nostamalla Davidin 
rullalaudalle. 
- Cowzinen tekijöitä rupeaa väsyttämään aika lailla. Toi-
mituksessa on levotonta, tosin Davidin & TiPin edustus-
ton poistuminen lautaillen helpotti tilannetta. 

Ihanat pedotIhanat pedotIhanat pedotIhanat pedot    
Ihmiset pelkää että muinaiset pedot 
tulee ja syö ne, ihmiset pelkää että 
nykyiset pedot tulee ja syö ne, ihmi-
set pelkää että kasvit tulee ja syö 
ne, ihmiset pelkää että toiset ihmi-
set tulee ja syö ne. Ja senkin jäl-

keen kun ne tappaa ne tulee zombeina takaisin ja syö 
ne.  
 
Ääniä parhaaksi pedoksi saivat Blob ja ihmisiä syövät 
ikkunanpuitteet. Muita maininnanarvoisia olivat muun 
muassa kiinalainen lima, kamelin ja laaman risteytys. 
 
Uuskummaa vai TolkieniaUuskummaa vai TolkieniaUuskummaa vai TolkieniaUuskummaa vai Tolkienia    
Traditionaalinen fantasia vs. korkeakirjallinen fantasia -
väittelyssä todettiin diplomaattisesti, että taikuutta ja 
magiaa pitäisi olla, tai se ei ainakaan tuhoa kirjaa. Uus-
kumman hyvä tai huono puoli on ettei etukäteen tiedä, 
mitä saa. Lopuksi toinen puoli halusi muistuttaa että kun 
kyllästyy Tolkien-kopioihin, voi kokeilla uuskummaa, 
toinen puoli, että jos ei ymmärrä lukemaansa, voi aina 
kokeilla perinteisempää fantasiaa. 

Animeluennoitsija fanityttöjen uhrinaAnimeluennoitsija fanityttöjen uhrinaAnimeluennoitsija fanityttöjen uhrinaAnimeluennoitsija fanityttöjen uhrina    

Janne Kemppi joutui iskuryhmän uhriksi aamuisen luen-
non jälkeen. 
Suosittu toimittaja, kriitikko, luennoitsija ja kovakoiras Jan-
ne Kemppi joutui sunnuntaiaamuna yhdessä wannabe-
tohtori Jussi Nikanderin kanssa pitämänsä anime-
esitelmän jälkeen yllättävän julman hyökkäyksen uhriksi. 
Koulutytöistä ja lapsosista monia unia näkevästä nallesta 
koostuva hit squad ympäröi miehen, myöhemmät tapahtu-
mat ovat hämärän peitossa.  

Porttiteorian mukaan cosplay johtaa crossplayhyn. Seu-
raava askel lienee furryt. 


