FinnconX -tapahtumasta Eurocon
Science fiction- ja fantasiatapahtuma Finncon X valittiin Tsekissä 6.7. pidetyssä äänestyksessä vuoden
2003 Euroconiksi. Äänestyksen voittaminen tekee Turussa 1.–3.8.2003 järjestettävästä tapahtumasta
vuoden tärkeimmän science fiction- ja fantasiatapahtuman koko Euroopassa.
Valinnan etukäteen ilmoitetuista ehdokkaista tekivät Prahassa ja Choteborissa 1.–7.7. järjestetyssä
Euroconissa kokoontuneet fandomin ts. harrastajien edustajat, jokaisella maalla oli käytössään kaksi
ääntä. Eurocon on muun ohjelman lisäksi lisäksi aina myös eurooppalaisen fandomin vuosikokous,
jossa seuraavan Euroconin valitsemisen lisäksi jaetaan tunnustuspalkintoja, sovitaan erilaisista
yhteistyöprojekteista ja vietetään yhteistä aikaa.
Vuoden 2003 Finncon X tulee olemaan sekä Suomen että muiden pohjoismaiden ensimmäinen
Eurocon. Tämän lisäksi valinnan perusteina olivat Finnconin lähes ainutlaatuiseksi koko maailmassa
tekevä maksuttomuus, sekä perinteisesti hyvin suuri kävijämäärä (3000–5000) verrattuna muihin
vastaaviin eurooppalaisiin tapahtumiin. Myös kolmikielisyyttä pidettiin hyvänä, englannin- ja
suomenkielisten ohjelmien lisäksi tapahtumassa tulee olemaan ensimmäistä kertaa myös
ruotsinkielinen ohjelmakokonaisuus.
Eurocon-tapahtuman saaminen Suomeen on erittäin merkittävä asia suomalaiselle science fiction- ja
fantasiaharrastukselle. Finncon X saa näin keskeisen aseman kansainvälisissä tapahtumakalentereissa
ja paikalle voidaan odottaa jopa useita satoja ulkomaalaisia harrastajia, mikä varmasti nostaa
tapahtuman arvoa ainutlaatuisena kulttuurikokemuksena myös kotimaassa. Lisäksi Eurocon tulee
luonnollisesti näkymään myös tapahtuman ohjelmistossa.
Finncon X:n järjestelytoimikunnan edustajina Prahassa ja Choteborissa toimivat Mari ja Mikko
Saario. Mari Saario toimii tapahtuman tiedottajana ja antaa mielellään lisätietoja, yhteystiedot alla.
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Suomen suurin science fiction- ja fantasiatapahtuma Finncon X järjestetään Turun yliopiston
tiloissa. Se on nimensä mukaan kymmenes Finncon, tapahtuman pitopaikkoina ovat olleet
kahdesti Jyväskylä, kuudesti Helsinki ja kerran Turku vuonna 1999.
Kävijätavoite 4000 vierasta.
Ohjelman keskeiset kokonaisuudet tulevat olemaan Tolkien, Tähtien sota, tiede ja fiktio, science
fictionin ja fantasian (sf) harrastaminen ja fanitoiminta sekä sf-kirjallisuus.
Laaja japanilaisen sarjakuvan ja animaation harrastajille suunnattu animeosuus Animecon.
Kansainväliset kunniaveraat Michael Swanwick, jolle on myönnetty mm. Nebula, Hugo,
Theodore Sturgeon -palkinto ja World Fantasy Award, sekä Steve Sansweet, joka on
Lucasfilmille työskentelevä tärkeä Tähtien sota -harrastaja ja -kirjoittaja.
Kotimainen kirjailijakunniaveras Boris Hurtta, jonka tuotanto käsittää sekä sf-genreen että
valtavirtakirjallisuuteen kuuluvia novelleja ja romaaneja.
Järjestäjinä Turun Science Fiction Seura ry sekä suuri joukko muita yhdistyksiä.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Johanna Ahonen (jokaah@utu.fi, 040 532 9298)
Tiedottaja Mari Saario (mari.saario@surfeu.fi, (02) 479 6927)

http://www.finncon.org/

