Lauantain ohjelma
Klo 10.00
Basaarin myyntipöydät ja seuraesittelypisteet aukeavat, basaarisali (1.krs)
Taidekuja sekä pelihuoneet aukeavat, 2.kerros
Paras con-puku -kisa, ilmo lauantain kisaan infossa 10-14, äänestys 12-17 basaarisalissa (1.krs)
Onko paras conpuku näyttävä cosplay vai mukava oloasu? Tähän kisaan voit osallistua millä vain puvulla, jota pidät
conissa! Kilpailijat saavat äänestysnumerot, joiden avulla kävijät voivat äänestää parasta conpukua nähdessään ne
luonnollisessa ympäristössään conissa. Kilpailijoista otetaan myös kuvat, jotka laitetaan esille äänestyksen
helpottamiseksi.
Piirustuskisa, ilmo la klo 10-13 infossa ja äänestys klo 14 alkaen basaarisalissa (1.krs)
Osallistua voi yhdellä itse piirretyllä työllä, joka tehdään ilmoittautuessa saatavalle leimatulle ja numeroidulle
tavalliselle A4-kokoiselle paperille, annetusta aiheesta. Piirustusvälineet kilpailijat tuovat itse. Tuo valmis työ
infoon la klo 14 mennessä, jotta se voidaan laittaa esille äänestystä varten. Voittajat julkistetaan ja palkitaan
tapahtuman päättäjäisissä sunnuntaina.
Klo 10.15
Avajaiset , sali
Napakat avajaiset pyöräyttävät tapahtuman käyntiin. Mukana mm. vinkkejä ohjelmatarjonnasta sekä käteviä
käytännön tietoja con-kävijöille.
Klo 10.30
Kemonomimi-paja, sali
Ompele itsellesi - tai kaverillesi - pehmoiset, pinneillä hiuksiin kiinnittyvät eläimenkorvat, esimerkiksi kissan,
koiran, ketun tai hiirenkorvat. Osallistumista auttaa, jos on joskus jotain käsin ommellut, mutta ohjeet ja opastusta
on toki tarjolla.
Ennakkoilmoittautumislista infon luona.
Klo 11.00
Johdatus japanilaisiin tarinoihin, 3. kerroksen puhetila
Intohimon karma ja Samuraisankarit – mistä Kikuconin tarinatuokioiden tarinat tulevat. Lyhyt johdatus japanilaisiin
tarinoihin sekä esimerkkitarinoita.
Kuvaus, salin kuvauspisteet
Kuvaukseen on ennakkoilmoittautuminen, lista infon luona.
Hanami-kahvila avataan
Klo 12.00
Ninjat populaarikulttuurissa, 3. kerroksen puhetila
Pienenä johdantona sunnuntain ninjaesitelmään käsitellään ninjoja mangassa, animessa, tietokonepeleissä,
elokuvissa ja länsimaisissa sarjakuvissa.
Origamipaja, sali
Origamitaittelua. Paikalla on opastaja, joka näyttää mallia ja auttaa hankalissa kohdissa, mutta tarjolla on
papereita ja ohjeita myös itsenäiseen taitteluun.
Ennakkoilmoittautumislista infon luona.
Taidekisan äänestys alkaa ja Kikuconin kirppis aukeaa, basaari
Klo 12.30
Kendo, sali
Turun kendoseura Rendaino esittelee kendoa, eli japanilaisten samuraiden miekkailutaidoista muokattua
budolajia.

Klo 13.00
Liikenneruuhkaa Ichijo-kadulla, 3. kerroksen puhetila
Juhlimisesta Heian-pääkaupungissa tuhat vuotta sitten
Heian-kausi (794-1185) oli Japanissa loisteliaan hovikulttuurin aikaa. Vuotta rytmittivät erilaiset juhlat ja
vuotuistraditiot. Niiden kirjossa näkyvät hyvin niin mantereelta tulleet vaikutteet mm. taolaisuuden ja
buddhalaisuuden muodossa kuin kotimaiseen shintolaisuuteenkin liittyvät tapahtumat. Tapahtumapaikkoina
saattoivat olla niin palatsit, pyhäköt kuin koditkin. Osa näistä perinteistä elää vielä tänäänkin. Sekä sanoin että
kuvin esitellän mitä, milloin ja miten juhlittiin muinaisessa Heian-pääkaupungissa. Luennon pitää japanologi Jouni
Elomaa.
Klo 14.00
Rintanappipaja, sali
Tule askartelemaan uniikki rintanappi itsellesi tai vaikka tuliaiseksi kaverille.
Ennakkoilmoittautumislista infon luona.
Klo 14.30
Parapara-opetus, 3. kerroksen yleistila
Parapara on alunperin japanilainen klubitanssi, jota nykyään voi harrastaa myös Suomessa. Tule opettelemaan
hauska tanssi!
Kuvaus, salin kuvauspisteet
Kuvaukseen on ennakkoilmoittautuminen, lista infon luona.
Piirustuskisan äänestys aukeaa, basaari
Klo 15.00
Tarinatuokio
Tule hiljentymään hetkeksi tarinatuokion pariin tunnelmalliseen tilaan. Tämän tuokion japanilaiset tarinat sopivat
myös pienemmille kuulijoille.
Ennakkoilmoittautumislista ja kokoontuminen infon luona.
Klo 15.30
Voitto coniin!, 3. kerroksen puhetila
Tässä leikkimielisessä visailussa ei kysytä oikeita vastauksia, vaan osuvia arvauksia! Kysymykset on jo esitetty
kymmenille harrastajille, ja pisteitä saa arvaamalla yleisimpiä vastauksia.
Pikselipaja, sali
Osallistujat suunnittelevat ja kokoavat sulatettavista muovihelmistä oman "pikseli"kuvion tai -hahmon. Tarjolla on
esimerkkimalleja, mutta oman mielikuvituksen voi myös päästää lentoon.
Ennakkoilmoittautumislista infon luona.
Klo 16.30
Arjen teerituaali ja monikäyttöinen japanilainen tee, 3. kerroksen puhetila
Japanilaisesta teestä kertomassa teetuntija ja -myyjä Tea Lehti.
Parapara-opetus, 3. kerroksen yleistila
Parapara on alunperin japanilainen klubitanssi, jota nykyään voi harrastaa myös Suomessa. Tule opettelemaan
hauska tanssi!
Klo 17.30
Kiku-matsuri ja pukukisa, sali
Lauantain con-päivän päättävä juhlatilaisuus sisältää Voitto coniin! -visailun jännittävän finaalikierroksen, sekä
pukukisan, jossa yleisökin saa äänestää suosikkiaan. Juhlassa julkistetaan myös lauantain paras con-puku -kilpailun
voittaja.

Sunnuntain ohjelma
Klo 10.00
Basaarin myyntipöydät, seurapisteet, Kikuconin kirppis, sekä taide- ja piirustuskisaäänestykset aukeavat,
basaarisali (1.krs)
Taidekuja sekä pelihuoneet aukeavat, 2.krs
Paras con-puku -kisa, ilmo sunnuntain kisaan 10-12.30, äänestys 12-15.30 basaarisalissa (1.krs)
Onko paras conpuku näyttävä cosplay vai mukava oloasu? Tähän kisaan voit osallistua millä vain puvulla, jota pidät
conissa! Kilpailijat saavat äänestysnumerot, joiden avulla kävijät voivat äänestää parasta conpukua nähdessään ne
luonnollisessa ympäristössään conissa. Kilpailijoista otetaan myös kuvat, jotka laitetaan esille äänestyksen
helpottamiseksi.
Rintanappipaja, sali
Tule askartelemaan uniikki rintanappi itsellesi tai vaikka tuliaiseksi kaverille.
Ennakkoilmoittautumislista infon luona.
Klo 10.30
Taidonäytös, sali
Tule seuraamaan taidon, Japanista peräisin olevat taistelulajin näytöstä! Päivän ensimmäisessä näytöksessä
esiintyvät Turun taidoseura ry:n alempivöiset harrastajat.
Klo 11.00
Näe, koe Japani, 3. kerroksen puhetila
Japanin-matkaajat kertovat kokemuksistaan sanoin ja kuvin. Esittelyssä mm. Osakan Akihabaran Den den townin
oma katujuhla Nipponbashi street festa, jossa cosplayaajat valtaavat kadun ja salamavalot välkkyvät - sisältää runsaasti cosplaykuvamateriaalia.
Hanami-kahvila avataan
Klo 11.30
Taidonäytös, sali
Tule seuraamaan taidon, Japanista peräisin olevat taistelulajin näytöstä! Päivän toisessa näytöksessä esiintyvät
Turun taidoseura ry:n ylempivöiset harrastajat.
Origamipaja, sali
Origamitaittelua. Paikalla on opastaja, joka näyttää mallia ja auttaa hankalissa kohdissa, mutta tarjolla on
papereita ja ohjeita myös itsenäiseen taitteluun.
Ennakkoilmoittautumislista infon luona.
Klo 12.00
Nukkejuhlan monet kasvot, 3. kerroksen puhetila
Nukkejuhlaa eli hinamatsuria vietetään pienten japanilaistyttöjen kodeissa. Erikoisemmin sitä juhlitaan Japanin
itärannikolla Katsuurassa, jossa esille laitetaan enemmän nukkeja kuin mitä kaupungissa on asukkaita.
Tokiossa puolestaan voi muinaiseen tapaan laskea nuket vesille nagashibina-seremoniassa Sumida-joen rannassa.
Kaarina Leppälahti tarjoaa runsaasti kuvitetun katsauksen joihinkin erilaisiin tapoihin viettää hinamatsuria.
Klo 12.30
Kendo, sali
Turun kendoseura Rendaino esittelee kendoa eli japanilaisten samuraiden miekkailutaidoista muokattua budolajia.

Klo 13.00
Kemonomimi-paja, sali
Ompele itsellesi – tai kaverillesi – pehmoiset, pinneillä hiuksiin kiinnittyvät eläimenkorvat, esimerkiksi kissan,
koiran, ketun tai hiirenkorvat. Osallistumista auttaa, jos on joskus jotain käsin ommellut, mutta ohjeet ja opastusta
on toki tarjolla. Ennakkoilmoittautumislista infon luona.
Tarinatuokio
Tule hiljentymään hetkeksi tarinatuokion pariin tunnelmalliseen tilaan. Näitä vanhoja japanilaisia tarinoita ei
kuitenkaan suositella aivan perheen pienimmille. Ennakkoilmoittautumislista ja kokoontuminen infon luona.
Kuvaus, salin kuvauspisteet
Kuvaukseen on ennakkoilmoittautuminen, lista infon luona.
Klo 13.30
Piirusta, esitä ja arvaa, 3. kerroksen puhetila
Leikkimielinen joukkuekisa, jota on hauska seurata, mutta vielä hauskempaa on osallistua! Vuorollaan kukin saa
arvuuttaa joukkuetovereiltaan annettuja Japani-, anime- ja manga-aiheisia sanoja tai sanontoja, kierroksesta
riippuen piirustamalla tai esittämällä!
Klo 14.30
Ninjat: totta ja tarua, 3 kerroksen puhetila
Kaikkihan ninjat tietävät, mutta mikä osa tiedosta on tarua ja mikä totta? Tule kuulemaan näistä Japanin ihmeistä.
Katsotaan missä dokumenteissa ninjat mainitaan ja miten, mitkä alueet Japanissa ovat kuuluisia ninjoistaan ja
esitellään joitakin aseita ja taktiikoita. Ohjelman pitää Sanna Mörsky.
Pikselipaja, sali
Osallistujat suunnittelevat ja kokoavat sulatettavista muovihelmistä oman "pikseli"kuvion tai -hahmon. Tarjolla on
esimerkkimalleja, mutta oman mielikuvituksen voi myös päästää lentoon.
Ennalkkoilmoittautumislomake infon luona.
Klo 16.00
Kiku-matsuri, sali
Conin päättävässä juhlatilaisuudessa jännitetään Piirusta, esitä ja arvaa -kisan finaalikierosta, ja lopuksi tietenkin
jaetaan palkinnot ja kiitokset.

Esittely- ja myyntipisteet
Myyntipisteet
• Basaarin myyntipöydät (1.krs), la 10-17.30 ja su 10-16
Tuotteitaan tarjoavat Back Street, Urumi, AniPopGam, Bard & Jester, Amai Dolls, Manga Cafe sekä Mika
Metsätähti.
• Kikuconin kirppis, la 12-17.30 ja su 10-14
Mangaa, pehmoja, figuja, kirjoja... kirppiksellä voi tehdä kaikenlaisia Japani-aiheisia löytöjä. Kirppikseltä
ostamista ajatellen kannattaa varata sopivasti käteistä, korttimaksuja emme valitettavasti voi kirppiksellä
vastaanottaa. Hinnat ovat tasaeuroissa, ja kirppiksen myyjä arvostaa tasarahaa.
• Hanami-kahvila, 2. kerros: la 11-17 ja su 11-15.30
Kahvilassa on tarjolla kevyesti kirsikankukkatunnelmaa, hieman maid-röyhelöitä, erilaisia japanilaisia
teelaatuja sekä edullista pikkunaposteltavaa ja juotavaa. Varaathan kahvilaostoksiin käteistä, kiitos.
Etukäteen tilatut sushiannokset lunastetaan annettuina aikoina Hanami-kahvilasta (käteisellä), ja sieltä
varataan myös pöytätilaa sushia tilanneille.
Esittelypisteet
• Seurapisteitä, basaarisali (1.krs) la 10-17.30 ja su 10-16
Toimintaansa esittelevät Turun taidoseura, Turun Anime- ja Mangaseura Senpai, Kendoseura Rendaino
sekä Aikido Dojo Turku.
• Taidekuja, sali (2.krs), la 10-17.30 ja su 10-16
• Kirjasto, sali (2.krs), la klo 12-16 ja su 11-15
Turun kaupunginkirjasto tuo coniin Japani-aiheista kirjallisuuttaan, jota voi myös lainata kotiin, jos mukana
on sopiva kirjastokortti.
• Pelihuoneet, 2.krs, la 10-17.30 ja su 10-16
- Rytmipelejä: Erilaisia japanilaisia rytmi- ja tanssipelejä.
- Nintendo-pelejä: Academic Nintendo Club tarjoaa pelailtavaksi Nintendo-pelejä.
- Pokemon : Turun Pokemonliigan pisteessä pelaillaan niin Pokemon-korteilla kuin DS-peleilläkin. Voit tulla
kysymään kaikesta Pokemoniin liittyvästä ja vaikka kokeilla korttipeliä samalla.
- Beyblade: Tule pelaamaan Beyblade-hyrrillä Beyblade Suomi -yhteisön pitämässä pisteessä! Beybladehyrrät pohjautuvat samannimiseen animeen ja mangaan. Pisteeltä löydät erilaisia areenoita ja hyrriä joilla
voit taistella ystävien ja uusien tuttavuuksien kanssa. Voit myös tulla keskustelemaan hyrristä ja sarjasta.
Pisteellä pidetään myös huikea turnaus, johon voit osallistua omilla hyrrillä ja tarvikkeilla.
- Salin pelipisteet: Salissa voit kokeilla huvin vuoksi joitain matsurihenkisiä aktiviteetteja, kuten omikujiennustusta tai paperishurikenin heittoa, sekä tutustua japanilaiseen go-lautapeliin.

