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•

Finncon on Suomen suurin tieteis- ja fantasiakulttuuritapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa
Helsingissä vuonna 1986. Sitä seurasivat Finnconit vuosina 1989 - 1997, jotka pidettiin Helsingissä, paitsi
Finncon 1995 Jyväskylässä. Kaikkien aikojen seitsemäs Finncon järjestetään vuonna 1999, nyt
ensimmäistä kertaa Turussa. Paikkana ovat Turun yliopiston rakennukset yliopistonmäellä. Paikalle
odotetaan aiempien tapahtumien perusteella kahdesta viiteen tuhatta kävijää.

•

Lyhenne ”Con” tulee sanasta ”convention”, kokoontuminen. Jotta mahdollisimman moni saapuisi paikalle,
pyritään ohjelmasta luomaan laaja ja monipuolinen. Ohjelman pääteemana on vuosituhannen vaihde ja
tulevaisuus, ja aihetta käsitellään paitsi ”scifin”, myös esimerkiksi historian ja uskontotieteen näkökulmista.
Sen lisäksi, että on alan harrastajien tärkein tapaaminen, Finncon 1999 haluaa kuitenkin olla myös suurelle
yleisölle mahdollisuus tutustua tieteis- ja fantasiakulttuuriin hyvänä harrastuksena. Täysin harrastajavoimin
järjestettävä tapahtuma pyrkii tarjoamaan jotain niin vasta-alkajille kuin vanhoille harrastajillekin: esitelmiä,
paneelikeskusteluja, näyttelyitä ja elokuvaesityksiä. Seuraavassa muutamia poimintoja, täydellinen ohjelma
löytyy esimerkiksi tapahtuman WWW-sivuilta.
- Suomen Tähtien sota -fanien tapaaminen vain viikko elokuvan Suomen ensi-illan jälkeen
- kunniavieraitten puheenvuorot ja nimikirjoitustilaisuudet
- Mikä ihmeen scifi ja fantasia? – alustus aloittelijoille
- Kalevala ja fantasia -esitelmä
- Japanilaisen animaation eli animen avautuminen aloittelijoille -esitelmä
- Pimeä keskiaika – keskiaikaa koskevia harhakäsityksiä

•

Tärkeä osa ohjelmaa ovat kansainväliset kirjailijakunniavieraat. Kunniavieraiksi saamme tieteiskirjailija
Connie Willisin, fantasiakirjailija Philip Pullmanin sekä fanikunniavieraaksi ruotsalaisen scifiharrastaja
Ahrvid Engholmin. Yhdysvaltalainen kirjailija Constance (Connie) Willis on romaaneistaan ja novelleistaan
kautta aikojen eniten Hugo- ja Nebula-palkintoja saanut kirjailija, jonka teos Doomsday Book ilmestyy
heinäkuussa suomeksi nimellä Tuomiopäivän kirja (Otava). Brittiläisen fantasiakirjailijan Philip Pullmanin
teossarja Universumien tomu (Tammi) sen sijaan on Suomessa jo hyvin tunnettu.
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