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Voimatasoja
Heittelin viime Frostbiten päättäjäisissä 
lavalla numeroita ja niihin liittyviä uhkauksia. 
Desuconeissa yhteensä oli nimittäin 
Frostbiten 2015 lopun koittaessa pidetty 
tasan 300 puheohjelmaa, ja vaikken 
harmillisesti saanutkaan lavalle minkään 
vieraan tapahtuman maskottia, jonka Desu-
kun olisi voinut monottaa yleisöön, on tuo 
ihan kiitettävä määrä.

Uhkasin myös, että tähtäämme 
tulevaisuudessa nelinumeroisiin lukuihin 
ohjelman kanssa. Tämä oli lähinnä 
heitto, mutta toteutuessaan lupaa vielä 
ympäripyöreästi viittätoista vuotta 
Desuconeja tästä tulevaisuuteen. Siihen 
saataisiin mahtumaan jo jokunen tapahtuma.

Vaikka puhuinkin lavalla numeroista, 
pointtina Desuconissa ei koskaan ole 
ollut määrä. Toki yritämme järjestää 
mahdollisimman paljon mielenkiintoista, 
mielekästä ohjelmaa coniviikonloppuun, 
mutta tärkeintä on kuitenkin se, että ohjelmat 
ovat hyviä ja sopivat tapahtuman aiheeseen.

Ohjelmien määrä tulee siis jatkossa vain 
kasvamaan (kuten logiikkakin edellyttää), 
mutta tulevaisuudessa - kuten ennenkin 
- tulemme kiinnittämään Desuconissa 
erityisesti huomiota laatuun, emme määrään. 
Conin pitää olla kävijöidensä ja tekijöidensä 
näköinen - ei tuote, vaan rakkaudesta 
harrastukseen tehty, oikea ja aito tapahtuma.

Tervetuloa Desuconiin 2015!

Teppo ‘Isperia’ Suominen
Pääjärjestäjä, Desucon
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tietoa ja ohjeita
Pääsymaksut

Desucon on pääsymaksullinen tapahtuma. 
Sisään pääsee ennakkoon ostetulla pdf-
lipulla, jotka vaihdetaan ovella rannekkeeksi. 
Tapahtuma on loppuunmyyty.

Cosplay-propit

Cosplay-asuun kuuluvat propit voi 
Desuconissa tuoda tapahtumaan 
rauhallisin mielin. Emme rajoita proppien 
käyttöä, elleivät ne ole aidosti vaarallisia 
tai erehdyttävästi vaarallista esinettä 
muistuttavia jäljitelmiä. Myyntipöytäsalin 
tungokseen proppeja ei saa tuoda. 
Pyydämme kuitenkin, että mietit itse, 
kuinka suuria esineitä on järkevää kuljettaa 
mukana. Narikka on ilmainen ja auki ympäri 
vuorokauden, ja voit jättää proppisi sinne ja 
hakea sen takaisin milloin vain.

Pukuhuoneet

Kaikille conikävijöille tarkoitetut pukuhuoneet 
löydät tutulta paikaltaan toisesta kerroksesta,
myyntipöytäsalin viereiseltä käytävältä. 
Pukuhuoneita on kaksi naisille, yksi miehille ja 
yksi sekapukuhuone. Lisäksi Kongressisiivessä 
sijaitseva Honka-sali toimii ylimääräisenä 
naisten pukuhuoneena lauantaina ja 
sunnuntaina kello 8:00–9:30. Kaikissa 
pukuhuoneissa on cosplayensiapupakki, 
joka sisältää mm. hiuslakkaa, liimaa ja 
hakaneuloja. Muistathan, että pukuhuoneet 
ovat tarkoitettu nimensä mukaisesti 
pukujen vaihtamiseen, eivät narikaksi tai 
oleskelutilaksi.

aukioloajat

Desucon kestää kolme päivää. Ovet aukeavat 
perjantaina 5.6. kello 17:00 ja sulkeutuvat 
sunnuntaina 7.6. kello 17:00. Tapahtuma on 
auki molemmat yöt.

Lauta- ja korttipelejä pääsee pelaamaan 
Metsähallin ylimmällä parvella kaikkina 
päivinä. Yöksi pelit pannaan säilöön. 
Sunnuntaina klo 15 jälkeen uusia pelejä 
ei enää lainata, mutta keskeneräiset pelit 
saa pelata vielä loppuun. Pelisali palvelee 
Haapa-salissa Sibeliustalon kongressisiivessä 
koko tapahtuman ajan. Videopelit hyrähtävät 
käyntiin perjantaina kello 17 ja konsolit 
isketään kiinni sunnuntaina kello 16. Sali 
tuuletetaan tarpeen vaatiessa. 

Tanssipelejä pääsee pelaamaan Metsähallissa 
perjantaina klo 18–02, lauantaina klo 10–02 
ja sunnuntaina klo 10–15. Toisen kerroksen 
karaokehuone on avoinna perjantaina 17–22, 
lauantaina 10–22 ja sunnuntaina 10–15, 
yksityisajat ovat perjantaina ja lauantaina klo 
22–01.

Animehuone avaa ovensa perjantaina klo 17 
ja sulkeutuu sunnuntaina klo 16.

Myyntipöytäsali toisessa kerroksessa 
on avoinna lauantaina kello 10–18 ja 
sunnuntaina kello 10–16. Myyntisali ei ole 
auki perjantaina!

Taidekuja on avoinna lauantaina klo 11–18 ja 
sunnuntaina klo 9–16. Kirpputori on avoinna 
perjantaina klo 18–22, lauantaina klo 10–20 ja 
sunnuntaina klo 10–14. 

Toisen kerroksen kuvauspalvelu palvelee 
perjantaina kello 17–20, lauantaina kello 
10–16 sekä sunnuntaina kello 10–16. 
Sibeliustalon Lastu-ravintola on auki koko 
tapahtuman ajan ja Café Ichigo palvelee 
lauantaina klo 11–21 ja sunnuntaina klo 
11–16. 

Ruoka ja juoma

Conittaessa täytyy myös muistaa syödä 
ja juoda! Vettä löytyy ympäri Sibeliustaloa 
sirotelluista vesipisteistä ja Sibeliustalon 
Lastu-ravintolasta saa myös kahvia, teetä, 
limsaa sekä pikkupurtavaa. Lastussa 
on lounasbuffet lauantaina klo 11–18 ja 
sunnuntaina klo 11–16.

Muita ruokavaihtoehtoja löytyy useita, niin 
kauppoja kuin myös ravintoloita. Lähimpänä 
ovat ostoskeskus Ankkurin S-Market ja 
Kotipizza sekä sataman ravintolalaivat. 

Myös Lahden keskustassa erityisesti 
Aleksanterinkadulla ja Vapaudenkadulla ja 
näiden poikkikaduilla on useita ravintoloita, 
kuten Amarillo, Rosso, Mamma Maria, 
Aspendos, McDonald’s, Subway ja Hesburger.

Katso ruokapaikkojen sijainnit kartasta 
sivulta 14. Tarkempaa tietoa ravintoloiden 
tarjonnasta ja aukioloajoista saa infotiskiltä.

huom! Pääsalin ohjelmissa 

saatetaan käyttää kirkkaita, 

vilkkuvia valoja.

Nukkuminen

Desuconin oma lattiamajoitus järjestetään nyt 
kahdessa eri paikassa, Lahden Yhteiskoululla 
(Kirkkokatu 2) sekä Kannaksen lukiolla 
(Kannaksenkatu 20). Yhteiskoululle pääsee 
vain etukäteen lunastetulla majoituslipulla, 
mutta Kannaksen lukioon on myynnissä 
vielä muutama majoituslippu infotiskiltä. 
Aamupaloja ja lainapatjoja ei voi enää 
lunastaa.

Majoitukset ovat auki molempina öinä 
klo 18–12 ja suihkutilat ovat myös tällöin 
käytettävissä. Sibeliustalon edestä pääsee 
Desubussilla majoituspaikkoihin klo 
20:00–00:30 ranneketta vilauttamalla. Bussit 
kulkevat puolen tunnin välein.

Rintanappeja
myyntialueelta!

Valikoimassamme on lähes 200 erilaista nappimallia!
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Go ja Mahjong

Tule tutustumaan perinteisiin japanilaisiin
peleihin Metsähallin kakkosparvelle! Helsingin
yliopistollinen go-seura YliGo on tuonut
paikalle go-settejä ja seuran jäsenet 
perehdyttävät pelin saloihin lautapelipisteen 
aukioloaikoina. Tarjolla on myös mahjong-
settejä vapaaseen pelailuun sekä 
automaattinen mahjong-pöytä! Mahjongia 
voi harjoitella myös Helsingin yliopiston 
Yama-seuran opastuksella automaattisella 
mahjongpöydällä. Tule kokeilemaan, vaikka 
et olisi aikaisemmin pelejä pelannut. Pelien 
opettajat ovat paikalla kakkosparvella 
perjantaina klo 18-00, lauantaina 09-00 ja 
sunnuntaina 9-17 (ajat ovat suuntaa antavia). 
Muiksi ajoiksi pelit kerätään talteen, mutta 
saattavat jatkua pidempäänkin jos vain 
innokkaita pelaajia riittää!

Karaoke

Hauskanpito yhdessä ystävien kanssa on
varmasti useimmille meistä tärkeintä conissa. 
Ja mikäpä olisi parempi tapa rentoutua 
porukalla conpäivän kiireiden keskellä kuin 
karaoke? Laula iloksesi tai haasta kaverisi 
taistoon toisen kerroksen karaokehuoneessa! 
Karaokehuone käyttää UltraStar-ohjelmistoa 
ja kappaleet ovat anime- ja vähän muunkin 
musiikin tutuimpia. Karaokehuone on 
avoinna perjantaina 17–22, lauantaina 10–22
ja sunnuntaina 10–15. Tarjolla myös 
yksityisaikoja lauantai-illalle klo 22–01! 
Varaa koko karaokehuone itsellesi vartiksi 
tai puoleksi tunniksi tai kerää kaveriporukka 
kasaan! Kysele aikoja infopisteeltä 
Metsähallista.

Rytmipelit

Tympiikö pelkkä kävely ja ohjelmissa
istuminen? Tule tutustumaan japanilaisiin
rytmipeleihin Metsähallissa ja testaa samalla
rytmitajusi sekä koordinaatiokykysi. Haasta
itsesi Beatmania IIDX:n ja Pop’n Musicin 
parissa, löydä oikeat askeleet tanssipeleissä 
tai elä idolin elämää Vocaloidien tahtiin 
Project Divassa! Tanssi- ja rytmipelit ovat 
pelattavissa avajaisista päättäjäisiin, 
poikkeuksena kuitenkin osa yöstä. Pelipisteet 
suljetaan yöksi kello 02 ja niille voi palata 
pitämään hauskaa taas kello 10 aamulla.

Kirpputori

Suosittu kirpputori palaa taas! Metsähallin 
nurkassa sijatsevalta kirpputorilta löydät 
käytettyä mangaa, animea, figuureja, 
pehmoleluja, cosplayasuja ja kaikkea muuta
japanilaiseen populaarikulttuuriin liittyvää. 
Kirpputorille voit tulla tekemään löytöjä 
perjantaina klo 18–22, lauantaina klo 10–22 ja 
sunnuntaina klo 10–14. Myyjien on haettava 
myymättömät tuotteet sunnuntaina klo 16 
mennessä, jonka jälkeen ne ovat vapaata 
riistaa kävijöille.

Weiß Schwarz

Kiinnostaako korttipeli suosikkianimesi
hahmoilla? Silloin tämä pelipiste on sinulle! 
Tule yläparvelle tutustumaan Weiß Schwarz 
-keräilykorttipeliin. Tarjolla on opastusta ja 
kokeilupakkoja lainaksi. Pisteen tarjoaa Weiß
Schwarz Suomi. Piste avoinna koko conin 
ajan!
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järjeStySSäännöt
Kaikkien kävijöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä 
Desuconissa ollessaan yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. 
järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa pääsymaksua maksamattomat 
ja järjestyssääntöjä rikkovat tapahtuma-alueelta. Pääsymaksuja ei 
palauteta.

Suomen lainsäädännön velvoitteiden mukaan tuli- ja teräaseiden tai näitä erehdyttävästi 
muistuttavien jäljitelmien tuominen tapahtumaan - kuten kaikille muillekin julkisille paikoille - 
on kielletty. Tämä ei koske puusta, pahvista, muovista, askarteluvaahdosta tms. valmistettuja 
aseita eikä puisia harjoittelumiekkoja (shinait, bokkenit jne), mutta kylläkin teroittamattomia 
metallimiekkoja ja deaktivoituja tuliaseita. Airsoftaseet ovat sallittu, kunhan ne ovat selkeästi 
osa kantajansa asua ja niiden piippu on tukittu mekanismiin jääneiden kuulien varalta. Itseään 
suuremmat propit on toimitettava narikkaan, ja proppien kanssa liikkuessa on noudatettava 
erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Suosittelemme käyttämään omaa harkintaa sen suhteen, mikä on “erehdyttävästi muistuttava” 
jäljitelmä ja myös sen suhteen, kuinka paljon vähemmänkään erehdyttävien sellaisten kanssa 
kannattaa heilua ihmisten ilmoilla mummoja säikyttelemässä. Kaikki asejäljitelmät tarkastetaan 
ja varustetaan punaisella tarkistusteipillä sisäänpääsyn yhteydessä. Ilman tätä teippiä 
tapahtuman sisällä kanniskellut jäljitelmät viedään tarkastettavaksi.

Kulkuväylien tukkiminen on kielletty yleisen viihtyvyyden vuoksi. Tämä koskee kaikenlaisia 
pusupiirejä ja kulkueita. Portailla ei saa myöskään istua. Käytävillä kulkemista häiritsevä 
kameroille poseeraaminen on kielletty. Kannustamme käyttämään omaa harkintaa tilanteiden 
suhteen ja muistutamme, että ihmisjoukkotaustaa vasten hämärässä käytävässä kahden 
sekunnin varoitusajalla otetussa kuvassa tuskin kukaan on erityisen edukseen. Metsähalli ja 
toisen kerroksen päädyssä sijaitseva kuvauspiste ovat tätä tarkoitusta varten huomattavasti 
parempia paikkoja.

Järjestyksenvalvojat ohjaavat valokuvaustoiminnallaan tukoksia aiheuttavat Metsähalliin; 
toistuvista häiriöistä seuraa tapahtumasta poistaminen. Tukoksia kuvaamalla aiheuttaneille 
tullaan tapahtumasta poistamisen sijaan tarjoamaan myös mahdollisuutta luovuttaa 
kameransa infoon tapahtuman ajaksi vakuudeksi siitä, ettei tulevia sääntörikkomuksia tapahdu.

Alkoholin ja muiden päihteiden tuominen tapahtumaan on kielletty, eikä päihtyneitä henkilöitä 
päästetä sisään tapahtumaan. Tupakointi on sallittu vain sille varatuilla tupakointipaikoilla. 
Häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt poistetaan tapahtumapaikalta.

Nukkuminen Sibeliustalon yleisissä tiloissa on kielletty.

Kävijöiden ja työvoiman - etenkin kahvilatyöntekijöiden - sopimattomasta häiritsemisestä 
seuraa tapahtumasta poistaminen.

Mikäli mieleesi tulee kysyttävää järjestyssäännöistä tai propeista, voit kysyä infosta tai 
järjestyksenvalvojilta.
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Desucon 2015 -tapahtuman kunniavieraana 
nähdään ohjaaja ja animaattori Naoyoshi Shiotani.

Shiotani tunnetaan parhaiten Psycho-
Passin molempien kausien sekä elokuvan 
ohjaajana. Hänen ensimmäinen 
ohjaustyönsä oli Tokyo Marble Chocolate, 
ja hän vastasi myös Blood-C-elokuvan 
ohjauksesta.

Shiotani tutustui aikanaan animeen Ghiblin 
Naapurini Totoron ja Kikin lähettipalvelun 
kautta. Sysäyksen uralle antoi valtavan 
vaikutuksen tehnyt Wings of Honneamise, 
jonka nähtyään Shiotani halusi tekemään luovaa 
työtä animen pariin.

Shiotani on tehnyt avainanimaatiota Production 
I.G. -studiolla, jossa hän sai oppia Blood: The Last 
Vampiren pääanimaattorilta Kazuchika Kiseltä. 

Hän on työskennellyt myös animaatio-ohjaajana 
ja jakso-ohjaajana.
Shiotani esiintyy Desuconissa puheohjelmassa 
ja jakaa nimikirjoituksia. Hän ja Sachika 
Misawa vastaavat yleisön kysymyksiin 
yhteisessä Q&A-ohjelmassa. Voit jättää 
kysymyksesi etukäteen DesuProfiiliin tai 
infon kysymyslaatikkoon ja ohjelman aikana 
Twitterissä hashtagilla #desukv.

Shiotanin voi nähdä seuraavissa 
ohjelmissa:

•	 ”animen laivaa luotsaamassa - 
Naoyoshi Shiotani” (lauantai, 
Pääsali klo 10)

•	 ”Kunniavieraiden Q&a” 
(lauantai, Pääsali klo 18)

•	 Shiotani jakaa 
nimikirjoituksiaan 
sunnuntaina Pääsalissa 
klo 11. Nimikirjoitusta 
varten tarvitaan ilmainen 
jonotuslippu, joita jaetaan 
infosta sunnuntaiaamuna 
klo 10.

naoyoShi Shiotani
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Desucon 2015 -tapahtuman kunniavieraana nähdään ääninäyttelijä Sachika Misawa.

Misawan ura sai alkunsa hänen rakkaudestaan ääninäyttelijöihin ja Hello!Projectiin. Vuonna 
2009 hän voitti kykykilpailun ja debytoi Shangri-La-sarjan Yuri Gamagorina.

Misawan ensimmäinen merkittävä rooli oli Accel World -animen mystinen Kuroyukihime. 
Tänä vuonna hän palasi Rayet Areashin osaan Aldnoah.Zeron 
jatkokaudelle. Muita hänen roolejaan ovat Yukari Kohinata 
(Locodol) ja Chitaru Namatame (Akuma no Riddle). 
Ääninäyttelemisen lisäksi Misawa luo uraa laulajana.

Misawa valmistui lukiosta ja aloitti yliopisto-
opinnot vuonna 2011. Kollegoistaan hän ihailee 
Yukari Tamuraa ja Maaya Sakamotoa, ja hän 
on Sumire Uesakan hyvä ystävä. Hänen 
suosikkianimesarjansa ovat The Melancholy of 
Haruhi Suzumiya ja Mobile Suit Gundam 00.

Misawa esiintyy Desuconissa puheohjelmassa 
ja jakaa nimikirjoituksia. Hän ja Naoyoshi 
Shiotani vastaavat yleisön kysymyksiin 
yhteisessä Q&A-ohjelmassa. Voit jättää 
kysymyksesi etukäteen DesuProfiiliin tai 
infon kysymyslaatikkoon ja ohjelman aikana 
Twitterissä hashtagilla #desukv.

Misawan voi nähdä seuraavissa 
ohjelmissa:

•	 ”accel Worldista aldnoah.Zeroon 
- Sachika Misawa” (lauantai, 
Pääsali klo 11:30)

•	 “Kunniavieraiden Q&a” 
(lauantai, Pääsali klo 18)

•	 Misawa jakaa 
nimikirjoituksiaan 
lauantaina Metsähallissa 
klo 14. Nimikirjoitusta 
varten tarvitaan 
ilmainen jonotuslippu, 
joita jaetaan infosta 
lauantaiaamuna klo 11.

Sachika MiSawa
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Cosplayasujen pukuloistoa on jälleen coni 
pullollaan! Cosplaykisat painottuvat tänä 
vuonna lauantainpäivälle, mutta esimerkiksi 
kuvauspiste ja pukuhuone palvelevat 
pukuilevia conittajia pitkin viikonloppua.

Cosplaykilpailut

euroCosplay -karsinta

Lauantain cosplaykisoja pääsee seuraamaan 
vain ilmaisella paikkalipulla. Paikkalippuja 
jaetaan infopisteellä lauantaina kello 9 
alkaen. Muista hakea lippu sekä itsellesi että 
kavereillesi, niin pääset mukaan seuraamaan 
kisojen pukuloistoa!

Pukuhuoneet

Kaikille conikävijöille tarkoitetut pukuhuoneet 
löytyvät Sibeliustalon toisesta kerroksesta, 
myyntipöytäsalin ja kuvauspisteen 
väliseltä käytävältä. Pukuhuoneita 
on kaksi naisille, yksi miehille ja yksi 
sekapukuhuone. Pukuhuoneista löytyy 
peilejä, cosplayensiaputarvikkeita kuten 
liimaa ja hiuslakkaa, sekä silitysmahdollisuus. 
Pukuhuoneet ovat auki koko tapahtuman 
ajan! Lisäksi Kongressisiivessä sijaitseva 
Honka-sali toimii ylimääräisenä naisten 
pukuhuoneena lauantaina ja sunnuntaina 
kello 8:00–9:30.

Kuvauspiste

Cosplay Finland Tourin maksuton kuvauspiste 
palvelee toisessa kerroksessa karaoken 
vieressä. Tule ikuistamaan asusi yksin tai 
porukalla ammattitaitoisten kuvaajien avulla! 
Valmiit kuvat löytyvät osoitteesta http://uusi.
kuvat.aniki.fi.

Kuvauspisteen aukioloajat:

pe  17–20
la  10–16
su  10–16

Lauantaina kisataan pääsalissa jo 
kuudennen kerran Suomen EuroCosplay 
–karsinta. Karsinnassa etsitään täysi-ikäistä 
cosplayharrastajaa, jolla on taitoa sekä 
tehdä ensiluokkaisia pukuja ja esityksiä että 
edustaa Suomea ja suomalaista cosplayta 
eurooppalaisten harrastajien joukossa.  
Karsinnan voittajalle on luvassa ikimuistoinen 
viikonloppu lokakuussa Lontoossa 
EuroCosplayn finaalissa muiden Euroopan 
huippuharrastajien seurassa. Tule mukaan 
jännittämään, kuinka karsinnassa tällä kertaa 
käy!

hall Cosplay –kilpailu

Toisena lauantain cosplaykisana on suurta 
suosiota saanut Hall Cosplay –kilpailu, johon 
ei ole lainkaan ennakkoilmoittautumista, 
vaan kilpailijat pyydetään mukaan conin 
cosplaypukuisten kävijöiden joukosta. 
Hall Cosplayn parhaimmiston ratkaisee 
tuomaristo, mutta kisaajat pääsevät 
esittelemään pukujaan myös suurelle 
yleisölle EuroCosplay –karsinnan yhteydessä 
pääsalissa. Jos mielit mukaan Hall Cosplay 
–kisaan, kannattaa se viikonlopun upein ja 
taidokkain asu laittaa päälle lauantaina ja 
oleilla Metsähallissa ennen puoltapäivää, 
voi hyvinkin olla että juuri sinut pyydetään 
mukaan kisaamaan! 

Paikkaliput
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Jo Frostbitesta tuttu Desulounge järjestetään jälleen tapahtuman avajaispäivänä 5.6. klo 
20:00-0:00 Sibeliustalon Finlandia-klubilla. Luvassa on taustamusiikkia, juomien siemailua 
ja lämmittelyä viikonloppua varten.

Tapahtuman pääillanvietot järjestetään tällä kertaa Wanhalla Walimolla, joka on tullut 
tunnetuksi myös edellisen kesän iltabilepaikkana.

Wanha Walimo sijaitsee osoitteessa Vesijärvenkatu 25 ja sinne on conipaikalta lyhyt 
kävelymatka. Bileet ovat lauantaina 6.6., ovet aukeavat klo 20:00 ja sulkeutuvat klo 2:00. 
Ohjelman aloittaa tanssiryhmä Hitode☆Army, jonka jälkeen DJ:t viihdyttävät conikansaa 
loppuillan aina ovien sulkemiseen saakka.

Kullekin tapahtumapaikalle kannattaa saapua kuitenkin ajoissa ryysiksen välttämiseksi ja 
oman paikan varmistamiseksi. Kaikissa tilaisuuksissa ikäraja on alkoholitarjoilun takia K-18, 
joten varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Vesijärvenkatu

Aleksanterinkatu
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a Merkitsevät katseet ja hiljaisuudet 
– hahmosuhteet adachi Mitsurun 
tuotannossa
Pe 19:30 – 21:00 Puuseppä
Nita lohi (@nits_afureko)
#adachiluento
Realistinen mutta vivahteikkaan kipunoiva 
romanssi, siinä mestarimangaka Adachi 
Mitsurun sarjojen vetovoima. Rakkaustarinat 
pohjautuvat kuitenkin siihen verrattomaan 
taitoon, jolla Adachi kuvaa hahmojaan ja 
kaikkia niiden välisiä suhteita. Luennolla 
syvennytään siihen, millaisia hahmotyyppejä 
Adachin sarjoissa esiintyy ja millaisia 
ihmissuhteita niissä kuvataan. Mukana 
ovat niin läheiset sisarukset kuin koomisen 
ylimielinen kilpakumppani – ja tietty se 
päähenkilöjannu, jolla on aina sama naama.

Tuhat ja yksi tapaa arvostella 
animea
Pe 21:00 – 22:30 Kuusi
Renne ”lutkukka” brandt
Jokainen animen katsoja on uniikki ja näin 
ollen arvostaa eri asioita piirretyissään. 
Mitä tapahtuu kun kaikki nämä 
tekijät sulautuvat yhdeksi numeroksi 
arvostelusivustolla? Mitä ongelmia 
yksinkertainen numeroarviointi tuottaa ja 
miten niitä voisi korjata? Tällä luennolla 
perehdytään erilaisiin arvostelukriteereihin, 
-sivustoihin ja -menetelmiin, sekä pohditaan 
mitä hyvää, huonoa ja parannettavaa 
niissä on. Tutustumme myös erilaisiin 
kuluttajaprofiileihin ja vaihtoehtoisiin 
arvostelutapoihin.

yhyy, oC:ni ovat mainstreamia
Pe 21:00 – 22:30 Koivu
Iida ”Damatris” Reitti, Riina 
”Malluainen” Pastinen
Ja miten mahdollisesti välttää se. Työpajassa 
mm. työstetään hahmoja erilaisten 
kirjoitustehtävien avulla, keskustellaan 
erilaisista arkkityypeistä ja pohditaan miten 
omia hahmojaan ihan konkreettisesti voisi 
hyödyntää.

a Cosplay Researcher’s outlook 
on the Global and local trends 
of japanese Popular Culture (in 
english)
Pe 21:00 – 22:30 Puuseppä
Taeyeon Kim (@K_Taeyeon0224)
Why is this world full of Otaku? Have you ever 
wondered how anime, manga, and cosplay 
spread around the world? Maybe you’ve 
wanted to know when anime became popular 
in the US, or what has happened in China as 
they’ve become to accept anime. Perhaps you 
are interested in what cosplayers do in Korea 
as compared to Japan or Europe? If this is the 
case, come and see the status of my research. 
If you have any specific topics you’d like to 
hear about, come in and ask, or tweet me a 
message @K_TaeYeon0224

Perjantai-illan animemusavisa
22:30 – 00:00 Puuseppä
Pe ada” Mansikka” aaltonen (@
mansikkax), loviisa ”laorlan” Raussi (@
laorlan)
Perjantai-illan animemusavisa kutsuu 
juuri sinut mittelemään voimatasojasi 
animemusiikin tietämyksen saralla! Visa 
käydään vapaamuotoisesti 1-3 hengen 
joukkueissa, joten voit saapua paikalle yksin 
tai kavereiden kanssa. Visaan ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.

Rabbit Doubt
Pe 22:30 –01:00 Koivu
Teiki Sellgren
Jänislauma, jonka joukkoon on soluttautunut 
susi, ja joka yö, kun jänikset ovat käyneet 
nukkumaan, susi raatelee yhden kuoliaaksi. 
Jänikset päättävät teloittaa vuorotellen 
jokaisen, jota epäillään sudeksi, yhden joka 
päivä. Desuconin yössä jänislaumoihin on 
soluttautunut susia. Pystytkö selvittämään, 
kuka on susi, vai joudutko itse suden turkkiin? 
Saadaanko sudet kiinni vai poimivatko 
ne jänikset yksi kerrallaan, riippuu täysin 
pelaajien päätöksistä. Ilmoittaudu mukaan 
infossa! Peli perustuu Rabbit Doubt- nimiseen 
mangaan.

avajaiset
Pe 17:30 – 18:00 Pääsali
Desucon 2015 – Desusää, luennot, Vesijärven 
ranta, aurinko, kunniavieraat… Eikun siis 
avajaiset! Tule kuulemaan ja näkemään, 
mitä Desucon tarjoaa seuraavan kolmen 
päivän aikana, näkemään kunniavieraat ja 
tarkistamaan vaikka Desusäätiedote.

Pikseleitä hikikomorille – elävän 
kuvan teoriaa
Pe 18:00 – 19:30 Kuusi
jyri “Dataaway” eerola (@Dataaway) 
ja Tommi “FinTomoki” Murto (@
FinTomoki)
Oletko aina halunnut tietää, kuinka se 
yksittäinen pikseli sieltä esimerkiksi Haruhin 
päästä päätyy KyoAnin pakkaamattomasta 
studiokuvasta Tokyo MX:n tv-lähetyksen 
ja fansubbauksen kautta suomalaisen 
hikikomorin näytölle? Tai oletko 
kiinnostunut tekstityksen toteutuksesta 
ja äänenpakkauksesta bittitasolla ja 
käytännössä? Tai tuon kaiken käärimisestä 
MKV:n sisälle? Sitten sinulla on syy tulla 
kuuntelemaan luentoa H.264:lla pakatusta 
fansubbivideosta ja sen saloista! Luennolta 
lähtiessäsi tiedät, mistä kaikesta se 
animejaksosi MKV:n sisällä koostuu.

hakkaa päälle Gallian poika!
Pe 18:00 – 19:30 Puuseppä
Maik, Zoro
Kuten moni muu jo on todennut, on 
Valkyria Chroniclesin tarina kuin suoraan 
Suomen sotahistoriasta. Gallia muistuttaa 
Suomea niin geopoliittisen sijaintinsa kuin 
sotastrategiansakin puolesta. Eräs pelin 
ja sarjan parhaimmista puolista jää usein 
kuitenkin täysin mainitsematta, nimittäin 
se, että kaikilla hahmoilla on värikäs 
persoona, jopa kuolemanuhan alaisilla 
sivuhahmoilla. Sama pätee ydinsuomalaiseen 
Tuntemattomaan sotilaaseen, jossa Koskela, 
Rokka, Hietanen ja kumppanit puolustavat 
kotoa ja isänmaata ylivoimaista vihollista 
vastaan. Tutkimme Valkyria Chroniclesin 
ja Tuntemattoman sotilaan yhtäläisyyksiä 
erityisesti hahmojen persoonallisuuksiin 
keskittyen. Ei suositella ryppyotsaisille, 
saattaa sisältää pieniä määriä huumoria.

Gunpla-paja
Pe 18:00 – 23:00 honka
Matias ”Tursake” Kyriacou (@Tursake), 
Vipunen11 (@Vipunen11)
#gunplapaja
Gunplat eli Gundam-pienoismallit tuovat 
yhteen niin Gundam-, pienoismalli-, 
kuin animeharrastajatkin. Aloittelijoille 
suunnatussa pajassa pääset rakentamaan 
conin tarjoamaa gunplaa ilmaiseksi ja 
oppimaan rakentamisen perusteet. 
Sinustakin voi tulla seuraava Meijin! 
Ohjelmaan on ennakkoilmoittautuminen ja se 
on HobbyLinkJapanin sponsoroima.

Cosplay Tour europe
Pe 19:00 – 21:00 Koivu
johanna enström, aada harju
Cosplay Tour Europe on dokumenttiprojekti, 
jonka tarkoituksena on selvittää 
eurooppalaisen cosplayn syvin olemus. 
Viisihenkinen, intohimoinen cosplay-tiimi 
kiersi kesällä 2014 kuukauden verran 
Euroopassa. He vierailivat eri maiden 
coneissa, haastattelivat cosplayn kuumia 
nimiä ja dokumentoivat sekä näkemäänsä 
että kokemaansa. Seikkailun päämääränä 
oli tutustua cosplayn monimuotoisuuteen 
Euroopassa ja yhdistää cosplaykansaa 
näyttämällä miten hommat hoidetaan muissa 
maissa! Dokumentin kesto n. 1h 15 min.

utopiaa ja Dystopiaa: Ihmiset ja 
niiden hallinta
Pe 19:30 – 21:00 Kuusi
Taneli Torkkola
Tulevaisuudessa olevat animemaailmat 
ovat täynnä toivoa ja epätoivoa, 
selviytymistaisteluita ja avaruuden valloitusta. 
Näissä maailmoissa on myös anarkian 
tai demokratian sijaan jokin ”luovempi” 
hallitsemismuoto. Kenen silmissä nämä 
maailmat ovat utopiaa ja kenen silmissä 
dystopiaa. Tule ottamaan selvää.

ohjelMa
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a mahdollisuudet verrattuna perinteiseen 
hahmoanimaatioon? Miksi niitä työnnetään 
juuri minun animeeni!? 3D-graafikko näyttää 
ja kertoo.

Shoujon salat - älä kokeile tätä 
kotona
la 11:30 – 13:00 Puuseppä
Miisa ”Misu” Piiponniemi, heidi ”Miuku” 
uusitie
Onko sinulla ollut ihastus, joka on saanut 
sydämesi pamppailemaan? Onko sinulla 
tunteita senpaita kohtaan, etkä tiedä miten 
voisit kertoa niistä? Olet erittäin tervettullut 
oppimaan tavat, jotka toimivat animessa, 
mutta joiden soveltaminen oikeaan elämään 
ei toimi noin vain.

accel Worldista aldnoah.Zeroon - 
Sachika Misawa
la 11:30 – 12:30 Pääsali
Desuconin kunniavieras Sachika Misawa 
kertoo urastaan ääninäyttelijänä animessa.

Kaaoscosplay
la 12:00 – 16:00 Koivu
johanna ”jalle” aartolahti, jasmine 
”Sukkapuikko” aartolahti, Saara 
”Fureku” hurula
Tervetuloa tekemään työpajaan 
monenmoisista eri materiaaleista itsellesi 
cosplayasu! Löytyy tavallisista kankaista ja 
muovipurkeista lähtien materiaaleja, joista 
lähteä työstämään itselleen vaikka toisen 
päivän cossia, jos sellaista ei ole. Saa tulla 
myös korjaamaan vanhoja cossejansa tai 
tekemään proppeja. Mielikuvituksellisimmat, 
luovimmat tai muuten päät kääntävät asut 
palkitaan. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Pajamaksu 3 €.

angel Sanctuary - eksyneiden 
enkelieepos
la 12:30 –14:30 honka
Maaret	”Arana”	Stepanoff	(@
aranaRain)
Kaori Yukin goottishoujoklassikko 
Angel Sanctuary kuului aikoinaan 
mangaharrastajien peruslukemistoon. 
Keskustelupiirissä muistellaan klassikon 
huippuhetkiä ja mietitään, miksi sarja oli 
aikoinaan niin tärkeä ja mitä annettavaa 
sillä on nykylukijalle. Keskustelupiiriin ei ole 
ennakkoilmoittautumista.

Taustataide animessa
la 13:00 – 14:30 Puuseppä
johannes ”Gorim” Myllyniemi (@
NewGorim), Valtteri ”Tounis” 
Strömsholm (@Touniss)
Animen taustataiteeseen ei monesti tule 
kiinnitettyä huomiota, mutta sillä on paljonkin 
väliä.Taustataiteessa voidaan yhdellä kuvalla 
kertoa sarjan maailmankuvasta kaikki 
oleellinen. Luennolla tutustutaan tähän 
aliarvostettuun taiteenlajiin ja pohditaan 
esimerkkien kautta, miten taustataidetta 
voi käyttää kerronnallisena keinona, 
maailmojen rakennuksessa tai ihan vaan 
tunnelmanluojana.

Ihmeiden ajasta ikuisuuteen 
– Menneisyyden haamut ja 
inspiraatio Kuroko no basket –
mangassa
la 13:00 – 14:30 Kuusi
aino ”airin” Tegelman
Urheiluanimehahmot joutuvat yhä useammin 
klikkaamaan feisban ihmissuhdekartassa 
nakaman tai rivalin sijaan kohtaa “it’s 
complicated”. Kiemuraisimmasta päästä 
on Kuroko no Basket -mangan Teikō-
koripallotiimi, jonka legendasta on 
jäljellä sarjan alkaessa enää katkeruutta 
ja apatiaa. Mikä silti ajaa hahmot 
suojelemaan näitä ikäviä muistoja? Miksi 
omasta identiteetistä on palanen sidottu 
ihmisiin, joita ei enää tarvitse? Luennolla 
analysoidaan rennosti mutta ajatuksella 
tiimidynamiikan monimutkaisuutta sekä 
vaikutusta inspiraatiolle Kurobasin vastikään 
päättyneessä mangaversiossa.

Misawan nimikirjoitustilaisuus
la 14:00 – 14:30 Metsähalli
Sachika Misawa jakaa nimikirjoituksia 
Metsähallissa. Nimikirjoitusta varten tarvitaan 
jonotuslippu infosta.

Keskustelua ja kuppi kuumaa
Pe 23:00 –02:00 honka
Sanna lähdesniemi, jami unkuri, Niko 
Kokko
Mikä olisikaan mukavampaa kuin rentoutua 
conipäivän jälkeen hyvässä seurassa 
teekupposen äärellä? Tässä työpajassa 
maistelemme erilaisia teemakuja ja 
keskustelemme niin teestä, animesta kuin 
muistakin mieleen nousevista asioista. Me 
tarjoamme kupit, teen sekä kuuman veden, 
sinun tarvitsee tuoda vain itsesi paikalle. 
Otamme kerralla sisään 20 teenjuojaa ja aina 
jonkun lähtiessä saavat seuraavat tulla sisään. 
Jos olemme täynnä, koita siis myöhemmin 
uudestaan!

animecroquis
la 09:30 – 11:00 honka
Siiri Viljakka, Mira aakkula
Miten käyttäytyy ihmiskeho, kun se 
vääntäytyy animesarjoista tuttuihin 
poseerauksiin? Ovatko nuo poseeraukset 
edes mahdollisia? Kiinnostaako asian 
tutkiminen? Croquis tarkoittaa nopeaa 
havainnosta piirtämistä, ja nyt onkin 
mahdollisuus kokea elävän mallin piirtäminen 
liioitelluissa asennoissa. Lisäksi luvassa on 
keskustelua animen ja anatomian välisestä 
suhteesta ja rentoa rupattelua. Animecroquis-
paja ei vaadi aiempaa kokemusta piirtäjänä. 
Jokainen saa vapaasti ehdottaa asentoa 
vaikkapa lempisarjastaan tai päästä itse 
piirrettäväksi. Anatomian harjoittelemisen ei 
tarvitse olla tuskallista tai vaikeaa - tervetuloa 
kokeilemaan!

analyyttinen voimatasoburgerointi
la 10:00 –11:30 Kuusi
Niko ”Magemanne” Molin, Timo 
”Timoon01” Tähkäaho
Yliluonnolliset voimat ovat keskeinen osa 
animen ja mangan arkea. Tule kuuntelemaan 
monitasoista burgerointia supervoimista, 
niiden kvalitatiivisistä ja kvantitatiivisistä 
muutoksista, sekä niiden osuudesta 
tarinankerrontaan, hahmokehitykseen 
ja maailmaan. Teemme syväanalyysiä 
ylivertaisuuteen muun muassa erään 
italialaisen gangsterin muodossa ja 
tutkailemme kuinka suuri supervoima 
ystävyys on. Luennolla käytetään paljon 
esimerkkejä joten juonipaljastukset ovat 
odotettavia.

Cosplay - Tips and tricks (in english)
la 10:00 – 12:00 Koivu
hanna ”hansku” Saarela, amanda 
”anmanda” Sund
Are you a cosplayer looking for tips on how 
to improve your costumes, and maybe have 
some nice tricks of your own? Or maybe just 
interested in cosplay and would like to share 
ideas and learn a few tips and tricks? Join us 
and talk cosplay for a while! The discussion 
will be held in English.

one Piece ja ystävyyden taika
la 10:00 – 11:30 Puuseppä
Salla	”Josefiina”	Jaakkola,	Ella	”Etsu”	
jaakkola
One Piecen värikäs maailma on täynnä 
toinen toistaan vahvempia vastustajia, ja 
vain parhaat heistä yltävät tavoittelemaan 
unelmiaan. Riittävätkö pirunmarjojen 
suomat kyvyt, vai ratkaiseeko haki? 
Voiko kenelläkään olla riittävästi valtaa 
noustakseen merirosvojen kuninkaaksi? 
Liity miehistöömme ja lähde kanssamme 
selvittämään Luffyn todellista supervoimaa!

animen laivaa luotsaamassa - 
Naoyoshi Shiotani
la 10:00 – 11:00 Pääsali
Desuconin kunniavieras Naoyoshi 
Shiotani kertoo työstään animaattorina ja 
animeohjaajana.

habailupaja
la 11:00 – 12:30 honka
Dinotski helminen, Irene Rautio
Pidätkö piirtämisestä? Oletko kiinnostunut 
lihaksikkaista hahmoista? Hyvä! Sitten 
habailutyöpaja on juuri sinua varten. Meitä 
on kaksi esittelemässä omia tyylejämme 
piirtää lihaksia sekä sopivia kehonasentoja 
vaadittavaan tilanteeseen/posetukseen. 
Kysymyksiä saa esittää, joten voit myös 
miettiä mielessäsi jotain tiettyä machoa 
asentoa, mitä haluaisit osata piirtää, 
niin voimme yhdessä käydä läpi ideasi 
suunnittelusta valmiiseen kuvaan.

3D on jo täällä. onko animesi 
valmis?
la 11:30 – 13:00 Kuusi
Sakari ”saka” hakkarainen
Polygoneista luodut 3D-hahmot valtaavat 
alaa. Mutta kuinka ne syntyvät ja toimivat? 
Mitkä ovat niiden hyödyt, haitat ja 









o
h

jelm
a

onko hyvää yaoita olemassa? - 
yaoin stereotypiat
la 14:30 – 15:30 Kuusi
Iina ”aka Shinigami” Kaikko
Oletko kiinnostunut yaoista? Entä siihen 
liittyvistä stereotypioista? Luennolla 
käsitellään yleisimpiä yaoin stereotypioita niin 
yaoi-käsistä suurisilmäisten tsundere-ukejen 
kautta itseään toistaviin juonikaariin, joten 
älä missaa tätä loistavaa tilaisuutta sukeltaa 
poikarakkauden yleisimpien lainalaisuuksien 
maailmaan!

Cosplayvalokuvaus aloittelijoille
la 14:30 –16:30 honka
Matias ”Madu” Tukiainen @madunjau
Oletko ostanut järjestelmäkameran tai 
harkitset sellaisen hankkimista, mutta 
säätöjen määrä kamerassa aiheuttaa 
päänsärkyä ja kuvat tarkentuvat useammin 
mallin sijaan takana olevaan seinään? 
Aloittelijaosiossa käydään läpi kameran 
käyttöä ja opitaan ottamaan teknisesti 
onnistunut valokuva erilaisissa tilanteissa. 
Ota oma kamera mukaan tai tule vain 
kuuntelemaan. Jos haluat, että ottamiasi kuvia 
käydään läpi, voit lähettää niitä etukäteen 
osoitteeseen ohjelma@desucon.fi

animea analysoimassa
la 14:30 – 16:30 Puuseppä
Maaret	”Arana”	Stepanoff	(@
aranaRain), Petteri ”Tsubasa” uusitalo 
(@ptjtsubasa), Valtteri ”Tounis” 
Strömsholm (@Touniss)
Analysoiminen saattaa kuulostaa vaikealta 
aktiviteetilta, mutta ei se oikeastaan ole. 
Aktiivisen tulkinnan ja erittelyn avulla itselle 
rakkaista teoksista voi helposti saada irti 
paljon enemmän. Paneelissa avataan 
erilaisia näkökulmia animeen ja mangaan 
keskittyvään fiktioanalyysiin ja annetaan 
vinkkejä siitä, miten teoksiin pääsee 
uppoutumaan syvemmälle. Keskustelemme 
analyysin kohteista, tavoista ja tyyleistä.

Misawan nimikirjoitustilaisuus
la 15:30 – 15:30 Metsähalli
Sachika Misawa jakaa nimikirjoituksia 
Metsähallissa. Nimikirjoitusta varten tarvitaan 
jonotuslippu infosta.

Seiji Kishi: animekomedian 
aatelinen
la 15:30 – 16:30 Kuusi
heidi ”hoothoot” Päivinen (@
hoottipyon)
Animeohjaaja Seiji Kishi (mm. Persona 4, 
Devil Survivor 2, Jintai ja Yuuki Yuuna) jakaa 
katsojien mielipiteet: joillekin seijikishimäinen 
komedia on animehuumorin korkein muoto 
ja toiset karttavat omintakeisen ohjaajan 
teoksia viimeiseen asti. Luennolla pohditaan, 
mitä Seiji Kishin animet tarjoavat katsojalle ja 
millaisista aineksista muodostuu tyypillinen 
kishipiirretty.

Cosplaykisa
la 16:00 – 18:00 Pääsali
Hae ilmainen paikkalippusi infosta ja 
tule mukaan jännittämään, kenestä 
tulee Suomen tämän vuoden edustaja 
EuroCosplayn finaaliin Lontooseen! Etukäteen 
ilmoittautuneiden ECC-kisaajien häikäisevien 
esitysten lisäksi lavalla lumoavat myös 
coniväen joukosta kilpailemaan pyydetyt Hall 
Cosplay –kisaajat.

eturivin paikat maailmanloppua 
odotellessa
la 16:00 – 17:30 Koivu
Martta ”lapio” Paatola, Kia ”Cattu” Soini
Jos olet kiinnostunut esim. Guilty Crownista, 
Madokasta tai Sailor moonista tule jakamaan 
kommenttisi! Täällä voit jakaa joko iloiset, 
vihaiset tai sydäntäraapivat tunteet ulos 
tämän tyylisistä sarjoista. Annamme teille 
eri maailmanloppuun liittyviä animeita, 
pari kysymystä jotka toivomme mukaan 
avaavat keskustelua. Keskustelupiiriin on 
ennakkoilmottautuminen. Muista siis käydä 
kirjaamassa itsesi infoon päästäksesi mukaan.

UUTTA SEKÄ VANHAA! 
MANGAT EDULLISESTI 

MYYNTIOSASTOLTAMME!

www.sangatsumanga.fi
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a 3D-hahmon mallinnuksesta? Haluatko vain 
nähdä tarkemmin miten luomisprosessi 
toimii? Mukaan vain katselemaan, kysymään 
ja keskustelemaan hahmon tekemisestä 
3D:nä. Teknistä ja taiteellista juttelua sekä 
livemallinnusta!

Ihastuttava ja vihastuttava Kyoto 
animation
la 19:00 –21:00 Koivu
juuso ”javeliin” hämäläinen (@javeliini)
Sytyttävätkö söpöt chuunitytöt ja/tai 
lihaksikkaat uimapojat? Vihastuttaako loputon 
kahdeksikko, tai se että Lucky Star sai vain 
yhden kauden? Saiko Clannad kyyneleet 
pintaan? Miten niin ”K-ON! tappoi animen”?! 
Miksi? Miksi ei? Astu piiriin kertomaan omat 
näkemyksesi. Apustudiona aloittanut Kyoto 
Animation on reilussa kymmenessä vuodessa 
kasvanut omien sarjojensa vanavedessä 
yhdeksi Japanin parhaista studioista. 
Keskustelupiirissä tullaan läpileikkaamaan 
studion oma tuotanto ja sivuamaan tekijöitä, 

joten ei tarvitse pelätä että piirissä puhutaan 
vain Haruhista ja Keijoista. Mahdollisia 
spoilereita lieventämässä on eräästä 
musiikkikerhosta tuttu kakkutarjoilu.

DesuDance!
la 19:00 – 20:00 Metsähalli
Stella	”PipaPiparminttu”	Terentjeff	(@
PipaPiparminttu)
DesuDance on kaikille tanssimisesta 
nauttiville sopiva tanssituokio J-pop 
musiikin tahtiin. Vaikka et suoranaisesti 
pitäisi tanssimisesta kannattaa silti tulla 
kokeilemaan. Musiikin tahdissa heiluminen 
voikin olla yllättävän kivaa! Koreografiat 
eivät vaadi koskaan ennakkoon opettelua 
eikä mitään erityisiä liikkeitä tarvitse osata. 
DesuDancessa on mukana joitakin ennestään 
tuttuja tansseja sekä aina jotain uutta. Biisejä 
voi (ja kannattaa) toivoa etukäteen twitterin 
kautta ottamalla yhteyttä @pipapiparminttu 
:un! Muista että tanssimaan voit tulla milloin 
haluat ja tanssia saa niin kauan kuin itse 
haluaa. Katsojatkin ovat tervetulleita!

anime äänenmurroksessa
la 16:30 – 18:00 Kuusi
Myy lohi (@khibi_myy)
#äänenmurros
Anime on kokenut monet kasvojenkohotukset 
50-vuotisen historiansa aikana. Visuaalisen 
ilmeen mukana on väistämättä muuttunut 
myös äänimaailma. Kuinka erilaisilta eri 
aikakausien ja lajityyppien animehahmot 
kuulostavat? Miten näyttelijäntyölliset vaateet 
ovat muuttuneet? Voisiko esimerkiksi Saint 
Seiyan ja Free!n tunnistaa aikakausiensa 
tuotteiksi vain äänikuvan perusteella? 
Luennolla kartoitetaan animehahmojen 
äänien muutosta eri vuosikymmenten 
hittisarjojen kautta 60-luvulta nykypäivään.

Pako piirrettyyn maailmaan: 
eskapismi ja animeharrastus
la 16:30 – 18:30 honka
Reetta Kontiainen
Anime ja manga viihdyttävät, koukuttavat 
ja tuovat iloa harmaisiin päiviin. Joskus 
lempisarjojen käänteet tuntuvat elämää 
suuremmilta, mutta missä vaiheessa 
intohimoinen harrastaminen menee 
liian pitkälle? Mikä tekee animesta 
niin koukuttavan viihdemuodon? Mikä 
kuviteltuihin maailmoihin uppoamisessa 
on niin kiehtovaa? Miksi otakukulttuuri 
kukoistaa? Onko fiktiivisiin hahmoihin 
kiintyminen ja ihastuminen harmitonta 
hupia, säälittävää todellisuuspakoa, vai 
oikean onnen ja inspiraation lähde? Onko 
2D parempi kuin 3D? Voiko ilman fiktiota 
edes elää? Tervetuloa keskustelemaan näistä 
kysymyksistä ja muusta aiheeseen liittyvästä!

Punpun ja surkeuden teoria
la 16:30 – 18:00 Puuseppä
aku ”asutekku” Mäkelä
Tuntuuko sinusta siltä, että joskus menee 
vähän huonosti? Olet hieman alamaissa 
ja kaikki harmittaa. Muista, että aina voit 
lohduttautua ajatuksella ettet ole Punpun. 
Luennolla käydään läpi teoksen teemoja, 
henkilöitä ja peilautuvuutta oikeaan elämään.

bl-tarinageneraattori
la 17:30 – 19:00 Koivu
Maija lehtola
BL-tarinageneraattori on korteilla pelattava 
tarinankerrontapeli, jossa erilaisten 
teemakorttien (hahmotyypit, tarinaelementit 
jne.) avulla luodaan yhdessä genren 

tropeilla leikitteleviä juonikuvioita. Samalla 
tarkastellaan BL-mangan konventioita 
humoristisesti mutta myös analyyttisesti. 
Aiheesta johtuen ohjelma on kielletty alle 
18-vuotiailta. Ilmoittaudu mukaan infossa.

Keskellä liljain ja ruusujen - naiseus 
ja sukupuoli Kunihiko Ikuharan 
sarjoissa
la 18:00 – 19:30 Kuusi
anna ”extended_feline” Rantasila (@
extended_feline)
Yuri Kuma Arashin ja Mawaru Penguindrumin 
luojana sekä Revolutionary Girl Utenan 
animeversion ohjaajana tunnettu Kunihiko 
Ikuhara pitää tunnetusti naisten välisestä 
rakkaudesta eivätkä sukupuoliroolit hänen 
sarjoissaan ole aina yksiselitteisiä. Ohjelma 
pohtii, onko Ikuharalla kenties jotakin 
sanottavaa naiseudesta ja sukupuolesta, 
vai onko hänen sarjojensa runsaassa 
tyttörakkaudessa kyse vain miesyleisöön 
uppoavasta pehmopornoilusta. Ohjelma 
sisältää juonipaljastuksia ja kuvamateriaalia, 
joka ei sovellu herkimmille conikävijöille.

eeppisten avaruustaisteluiden 
eeppinen taistelu
la 18:00 – 19:30 Puuseppä
Mikko ”lmmz” lammi (@Mikkolmmz)
Interaktiivisessa ohjelmanumerossa 
dissektoidaan suuramiraalin 
johdolla yleisön tuomiottavaksi kaksi 
animeavaruusoopperoiden kulttiklassikkoa: 
Legend of Galactic Heroes vastaan Crest/
Banner of the Stars. Kumpi sarjoista onkaan 
lopulta poliittisesti korrektimpi, kummasta 
löytyvät kuumemmat komentosiltaupseerit, 
ja ennen kaikkea kumpi onnistuu paremmin 
kuvaamaan galaktisen tason eeppistä 
avaruusdynastiaa?

Kunniavieraiden Q&a
la 18:00 – 19:00 Pääsali
Desuconin kunniavieraat Sachika Misawa 
ja Naoyoshi Shiotani vastaavat yleisön 
kysymyksiin yhteistilaisuudessa. Kysymykset 
kerätään etukäteen sekä Twitterissä ohjelman 
aikana.

3D-hahmon luomisen tuska
la 18:30 –20:30 honka
Sakari ”saka” hakkarainen
Lisäosa ”3D on jo täällä. Onko animesi 
valmis?” -ohjelmaan! Jäikö sinulle kysymyksiä 
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a kilpailun kaikkien koettavaksi. Visa seuraa 
Frostin jalanjälissä kaikille avoimella 
tyylillään. Luvassa on sarjojen ja hahmojen 
tunnistamista sekä muita animeaiheisia 
kysymyksiä. Mukaan voi tulla yksin tai 
kaveriporukalla.

FMa vs FMa
Su 10:00 – 11:30 Kuusi
Sara Valta, Karoliina Korkiakoski
Yksi manga – kaksi adaptaatiota. Kumpi 
anime teki työnsä paremmin? Kaksi Fullmetal 
Alchemistin kasvattia, toinen 2003 sovituksen 
ystävä, toinen vuoden 2009 Brotherhoodin 
kannattaja, kohtaavat lämpimän passiivis-
aggressiivisissa merkeissä ja vertailevat 
sovituksia. Luvassa analyysiä animeista 
juonen, ohjauksen sekä hahmojen tutkiskelun 
osalta FMA-faneille. Juonipaljastuksia luvassa.

Kauhupelien lisenssimedia - 
kauhua vai kauheutta?
Su 10:00 – 11:30 Puuseppä
Sauli ”Fainttos” Pihl
Japanista on tullut vuosien varrella 
lukuisia kauhupelejä. Niistä on myös 
tehty enemmän tai vähemmän tunnettuja 
anime-, manga- ja live action -sovituksia. 
Ovatko nämä oheistuotteet laadukkaita? 
Välittyykö niistä kauhu yhtä vahvasti kuin 
itse peleistä? Entä eroavatko länsimaalaiset 
teokset merkittävästi japanilaisesta 
tuotannosta? Tervetuloa kuuntelemaan 
japanilaisten kauhupelien pohjalta tehtyjen 
adaptaatioiden analysointia ja eri medioiden 
ominaispiirteiden kartoittamista.

Tenniksestä kilpapyöräilyyn – 
urheilusarjat
Su 10:00 – 12:00 honka
essi ”hijiri” Salo
Tennistä, kilpapyöräilyä, baseballia. Siinä 
vain muutama esimerkki lajivaihtoehdoista 
urheilusarjojen valtavassa maailmassa, 
josta jokainen animen ja mangan harrastaja 
löytää varmasti itselleen mieluista 
seurattavaa. Urheilusarjat ovat viime 
vuosien aikana kasvattaneet valtavasti 
suosiotaan harrastajien keskuudessa 
ja uusia sarjoja sekä vanhojen sarjojen 
jatkokausia julkaistaan tasaiseen tahtiin koko 
ajan. Tässä keskustelupiirissä syvennytään 
keskustelemaan urheilusarjojen genrestä 
yleisellä tasolla sekä siitä miksi näiden 
sarjojen parissa vain yksinkertaisesti viihtyy 

niin hyvin jaksosta ja tapahtumasta toiseen, 
unohtamatta tietenkään yksittäisten sarjojen 
läpipuintia osallistujien mielenkiinnon 
mukaan. Olitpa sitten jo pidempään 
urheilusarjoja seurannut tai vasta genreen 
tutustumassa, toivotan sinut tervetulleeksi 
joko istahtamaan pyörän selkään, 
pakkaamaan mukaan parhaimman mailasi 
tai kiillottamaan uimalasisi edessä olevaa 
koitosta varten.

Taistelukoreografiatyöpaja
Su 11:00 – 12:00 Koivu
erik ”Njyyrikki” Niemi
Kiinnostaako esiintyminen, mutta itse 
esitys huolettaa? Mietityttääkö mitä sillä 
tekisi? Kyllästyttääkö ilman huitominen? 
Ohjelmassa käydään läpi, mitä onnistunut 
taistelukoreografia pitää sisällään, ja miltä 
se näyttää, niin teoriassa kuin käytännössä! 
Ohjelma alkaa ohjelmasalissa ja käytännön 
osuutta varten siirrytään tilavampaan 
paikkaan (käytännön osuus alkaa klo 12).

Shiotanin nimikirjoitustilaisuus
Su 11:00 – 12:30 Pääsali
Naoyoshi Shiotani jakaa nimikirjoituksia 
Pääsalissa. Nimikirjoitusta varten tarvitaan 
jonotuslippu infosta.

aikatsu – idolitouhuja
Su 11:30 – 13:00 Kuusi
Nuppu ”ToriSohva” eskelinen (@
ToriSohva)
Aikatsu on japanilaisten pikkutyttöjen 
keskuudessa huippusuosittu aamupiirretty 
ja rytmipeli, jossa on vaikutteita niin 
perinteisistä taikaidolisarjoista kuin 
modernista idolikulttuuristakin. Mitä kaikkea 
Aikatsu onkaan, ja mitä tuoteperheen 
uumenista ja taustalta löytyy? Luennolla 
tarkastellaan Aikatsua osana suurempaa 
kokonaisuutta sekä Aikatsua itsenäisenä 
ilmiönä. Lisäksi vastataan tärkeimpään 
kysymykseen kaikista: Mikä tekee Yurikasta 
parhaan tytön?

lupin III:n monet kasvot
la 19:30 – 21:00 Kuusi
Perttu ”odyzz” Murto (@odytsi)
110 vuotta sitten Maurice Leblanc loi Arsène 
Lupinin, 48 vuotta sitten Monkeypunch 
loi hänen pohjaltaan Lupin III:n, ja nyt 
Yuichiro Yano ohjaa uutta Lupin -animea. 
Miten Lupin III on muuttunut näiden 241 
jakson, 25 spesiaalin, kahdeksan elokuvan ja 
kahden OVA:n aikana, ja miksi? Luento pyrkii 
tarjoamaan uutta tietoa Lupineja nähneille, 
mutta toimii myös pohjustuksena niiden 
katsomiselle.

bl visual novelit
la 19:30 – 21:00 Puuseppä
Kiira ”Dynamo” Kesto, Tanja 
”Pahisman” hallikas, Katja ”Sieg” 
hallikas
BL-pelit, eli poikarakkaus-aiheiset visual 
novelit lienevät monille tutuimpia 
Nitro+Chiralin laadukkaiden ja suosittujen 
visual novelien kautta. Genre on kuitenkin 
yllättävänkin suuri ja laaja, ja tarjoamme 
mahdollisuuden tutustua BL-pelien 
maailmaan tarkemminkin. Onko tarinan 
ja hahmojen syvyys niissä yleistäkin, ja 
löytyykö kenties jopa sopivaa aihepiiriä ja 
lähestymistapaa jokaiseen makuun? Millaista 
on poikarakkaus-pelien markkinointi ja 
suosio Japanissa, ja onko piratismi suurikin 
ongelma? Käymme läpi muun muassa 
BL-pelien historiaa ja kehitystä, genren eri 
alalajeja, BL-peliteollisuutta Japanissa sekä 
länsimaissa, ja pelien fandom-puolta kuten 
fanikäännöksiä. Sekä harrastajat että BL-
peleihin aiemmin perehtymättömät ovat 
lämpimästi tervetulleita!

japanilaisia kauhutarinoita
la 20:30 – 22:30 honka
Sanna Mörsky
Eikö nukuta? Tule kuuntelemaan japanilaisia 
kauhutarinoita historian hämäristä ja 
nykyajalta. Miksi japanilaisessa vessassa 
ei kannata pyytää punaista paperia? 
Mitä Yuki-Onna tekee uhreilleen? Miten 
samuraikunnia sai aikaan yhteensä 47 
irtileikattua päätä? Vastaukset näihin 
kysymyksiin ja moniin muihin karmeisiin 
ihmiskohtaloihin illan tarinatuokiossa. 
Aiheensa johdosta ohjelma ei sovellu aivan 
perheen pienemmille. Ohjelmanumero on 
Japan Pop -lehden sponsoroima ja siihen on 
ennakkoilmoittautuminen.

Ihanan ankee Cross ange 
la 21:00 – 22:30 Puuseppä
johanna ”huilailee” Kari (@huilailee), 
heidi ”hoothoot” Päivinen (@
hoottipyon) ja anna ”extended_feline” 
Rantasila (@extended_feline)
Kun Code Geass, Valvrave the Liberator ja 
Mai-Hime sekoitetaan, syntyy syyskauden 
2014 mestarisarja: Cross Ange. Mitä 
pitää sisällään sarja, jota edes kaikkea 
tehnyt Hajime Yatate ei halua tunnustaa 
omakseen? Panelistit avaavat telaketjujen 
kolinaa, ajoittaista ylitsevuotavaa raivoa ja 
jakautuneita mielipiteitä aiheuttaneen sarjan 
taustoja ja tarjoavat tulkintoja siitä, mistä 
ihmeestä koko sopassa oli kysymys. Ohjelma 
ei sovellu alle 18-vuotiaille.

Futari ecchi - Mangasutraa 
aloittelijoille
la 21:00 – 22:30 Kuusi
Violetta Marin
Katsu Akin luoma sarja katsoo pintaa 
syvemmälle. Kun kaksi nuorta, aikuista 
neitsyttä menee naimisiin, on ujolla 
morsiusparilla hääyönä paljon opittavaa. 
Tämä ei ole tavallista Katsu Akin tyyppistä 
hentaita, vaan opas toimivaan seksielämään 
ja parisuhteeseen. Tervetuloa oppimaan 
Makoton ja Yuran ja heidän ystäviensä kanssa 
mitä tilastot kertovat Japanista ja heidän 
avioelämästään aina vällyjen väliin. Luvassa 
keskustelua sarjasta, sekä seksuaalisuuden 
eri puolista mangassa.

yövirkkujen lautapelit
la 21:00 – 03:00 Koivu
jenna ”xenji” lukkari, Tanja ”allu” 
onishko, Vera ”Renji” Puhakka, anni 
”Tiitan” Suontama
Eikö nukuta vielä? Tule siis tappamaan 
titaneeja entistäkin paremmassa Monopolissa 
tai solmimaan itsesi Twisterissä. Meiltä 
löytyy myös paljon muita lautapelejä sekä 
korttipakka. Tervetuloa mukaan!

yöllinen animevisa - kevytlimua ja 
Isucaa
la 22:30 – 00:00 Puuseppä
johannes ”Gorim” Myllyniemi (@
NewGorim), MaI (@koyama_mai)
Palkkikeisari Gorim ja herrasmiestaitelijatar 
Mai tuovat myöhäisillan animevisan 
jälleen kerran Desuconin kävijöille. Entiset 
mitalistit tuovat sekä hauskan että rennon 
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a origamiohjeita luetaan ja tehdään helppoja 
origameja. Tervetuloa!

Kuuntele mun biisi! - Musiikki 
Macrossissa
Su 14:30 – 16:00 Kuusi
Teemu ”lahis” Koho
Musiikilla on tärkeä rooli Macrossin 
maailmassa ja alusta asti se on ollut 
yksi ihmiskunnan tärkeimpiä aseita 
selviytymistaistelussa ylivoimaisia vihollisia 
vastaan. Mutta mihin tämä laulujen teho 
perustuu? Luennolla käydään läpi musiikin 
käyttöä Macross sarjoissa ja syyt ja selitykset 
sille, miksi tyttö mikrofonin kanssa on 
mahtavampi ase kuin kokonaisia laivastoja 
yhdellä laukauksella tutkasta pyyhkivä 
Macross Cannon. Lisäksi raapaistaan tämän 
musiikin tuotantoa ja hyvyyttä näin meidän 
maailman näkökulmasta.

Death Parade - elämä on peliä
Su 14:30 – 16:00 Puuseppä
Marko ”lambdu” Göös (@
ThatFinnishanon), Patrik ”Natombrio” 
Vaskivuori (@Natombrio)
Tervetuloa todellisuuteen jossa sabotoidut 
arcade-pelikoneet tai kipua tuottavat 
tikkataulut määrittävät sielusi arvon ja 
samalla kohtalon! Death Parade tarjoaa 
kiinnostavan näkemyksen elämän jälkeisestä 
ajasta, ja siitä miten tuonpuoleisen 
johtoporraskaan ei pyöri ilman ongelmia. 
Tule mukaan tutustumaan Death Paraden 
symboliikkaan ja eettisiin kysymyksiin!

Päättäjäiset
Su 16:00 – 16:30 Pääsali
Kaikki on ohi, loppu on tulossa! Tai ei ihan 
kaikki, mutta Desucon 2015 kuitenkin päättyy. 
Tule päättäjäisiin sanomaan moikat ja 
kuulemaan vähän, mitä viikonloppuna oikein 
ehtikään tapahtua.

Suomen sodat moemilitariassa
Su 11:30 – 13:00 Puuseppä
jan ”Punakone” Sarres (@punakone)
Mannerheim mustana afrikkalaisena sai 
aikaan melkoisen tunnekuohon, vaan mitä 
aiheuttaa Mannerheimin kuvaus piirrettynä 
pikkutyttönä? Tervetuloa tutustumaan 
Suomen sotahistoriaan japanilaisteosten 
lävitse. Ohjelmassa käsittelemme henkilö- 
ja tapahtumakuvauksia eri teoksissa 
ja tarkastelemme erikoisuuksia sekä 
eroavaisuuksia. Lahden torilla tavataan! 
Sisältövaroitus: ohjelma sisältää nationalismia 
ja jingoismia.

Cosplayvalokuvaus kehittyneille
Su 12:00 – 14:00 honka
Matias ”Madu” Tukiainen @madunjau
Teknisesti onnistunut valokuva ei välttämättä 
ole vielä hyvä valokuva ja varsinkin 
cosplaykuvaus on paljon muutakin kuin 
oikeiden asetusten ruuvaamista kameraan. 
Kehittyneiden osiossa mietitään erilaisia 
cosplaykuvaustilanteita ja mallinohjausta, 
valaisua ja mistä kaikesta muusta hyvä 
cosplaykuva muodostuukaan! Pohjatiedoiksi 
riittää kameran peruskäyttötaidot ja/
tai lauantain pajaan osallistuminen. Jos 
haluat, että ottamiasi kuvia käydään läpi, 
voit lähettää niitä etukäteen osoitteeseen 
ohjelma@desucon.fi

opi lisää shibarista 
Su 12:00 – 14:00 Koivu
japsu
Tervetuloa pareittain oppimaan lisää 
japanilaisen vartalosidonnan jalosta taidosta! 
Pajassa voidaan osallistujien toiveiden 
mukaan käsitellä esimerkiksi klassista ushiro 
takate kote -sidontaa tai matalia ripustuksia. 
Paja on suunnattu hieman shibaria 
aikaisemmin harrastaneille: ennen pajaan 
tuloa suositellaan opeteltavaksi ainakin 
single column tie sekä two column tie. Jonkun 
aikaisemman Desuconin aloittelijoiden 
shibaripajan käyneillä on pienellä kertauksella 
riittävät tiedot tätä pajaa varten. Omat 
köydet mukaan (esim. 3-5 kpl à 7-8 m). 
Ennakkoilmoittautuminen pareittain.

Detectives in Manga (in english)
Su 13:00 – 14:30 Puuseppä
jagaTheWitch
Detective stories are riddled with mysteries. 
One of the most forgotten ones may be 

the detectives themselves. From Holmes to 
Kindaichi, the heroes vary and converge to 
their common ability to discover any secret. 
Their differences will be the point of this 
panel. It will be a detailed study of character 
and protagonists’ circumstances.

Cosplayn ongelmanratkaisu ja sen 
hullut soveltamiset
Su 13:00 – 14:30 Kuusi
Saara ”Saaraz” Torkkeli, Riina ”Rinnie 
bell” Matikainen, Tomi ”hapsu” 
haapoja
Miten valmistan yksityiskohtaisen cossin 
helpoin menetelmin? Entä miten valmistan 
kun ei ole varaa worblaan? Mistä apu kun 
cossi on vielä kesken ja aikaa jäljellä yksi 
yö? Tunnistatko itsesi näistä kysymyksistä? 
Siinä tapauksessa tämä paneeli on juuri 
sinulle! Kerromme sinulle kolmen cossaajan 
voimin, kuinka ratkaista cosplayn haasteita 
luovasti kodista (tai ainakin lähiseudulta) 
löytyvin menetelmin ja edullisesti omien 
kokemuksiemme pohjalta! Tervetuloa 
kuuntelemaan!

aMV-kisa
Su 13:00 – 15:00 Pääsali
Desuconin AMV-kilpailu.

Type-Moon pintaa syvemmältä
Su 14:00 – 16:00 Koivu
Kari ”FreakyM” Rostin (@friikkiM) ja 
Markus ”Graus” Pesonen (@herrGraus)
Kiinnostaisiko keskustella voiko hampurilaista 
käyttää konseptuaalisena aseena vai eikö? 
Voiko Shiki tappaa servantteja vai ei? Olisiko 
ollut jotain mistä olisit halunnut keskustella 
Frostin Type-Moon 101 luennolla mutta 
et ehtinyt? Tämä keskustelupiiri on siis 
juuri sinulle joka haluat keskustella siitä 
mitä Nasuversessä on oikein pinnan alla! 
Keskustelupiirissä on spoilereiden riski ja on 
suositeltavaa että aikaisempaa kokemusta 
löytyy Type-Moon peliyhtiön teoksista.

origamipaja
Su 14:00 – 16:00 honka
Gustav Åberg, Robin Wikstedt
Kiinnostaako origami, mutta tuntuu että 
tiedät vähän ja aloittaminen on hankalaa? 
Ei huolta! Nyt sinulla ja ystävilläsi on 
mahdollisuus aloittaa origamiharrastus, johon 
et tarvitse muuta kuin paperia! Aloittelijoille 
suunnatussa pajassa opetellaan miten 
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Pääjärjestäjä - Teppo ‘Isperia’ 
Suominen

Ohjelma - Matias “Tursake” Kyriacou

Talous - Henna-Riina ‘Perho’ Kakkola

Työvoima - Juho “floundz” Mäkinen

Cosplay - Maria Ilona ‘Edeae’ 
Huovinen

Propaganda - Santtu ‘Japsu’ 
Pajukanta

Kunniavieraat - Cilla ‘Kira’ Lohi

Turvallisuus  Emilia ‘Äämelia’ 
Eloranta

Sponsorit - Antti ‘Ana’ Myyrä

Green Room - Emilia ‘mica’ Salminen

Tilat ja info - Maria ‘corbin’ 
Laukkanen

Meidokahvila - Ilse ‘Luminescence’ 
Nikula

Coninaikainen tekniikka & taltiointi - 
Anssi Matti ‘Shadikka’ Helin

Stage manager - Henna ‘Kizzy’ 
Mäkelä

WWW - Santeri ‘Hilzu’ Hiltunen

tulevat 
tapahtuMat

Desuvuosi ei suinkaan ole ohi! Lisää desutapahtumia 
järjestetään ympäri vuoden! 

Seuraa nettisivuja www.desucon.fi tai seuraa meitä 
Facebookissa tai Twitterissä, niin saat ajankohtaiset 
tiedot tulevista desuiluista!

WWW- ja tekniikkakuutti - Aarni ‘AKX’ 
Koskela

ATK-ylläpito - Kimmo ‘kek’ Kenttälä

Yövastaavat - Jari ‘RanEncounter’ 
Helenius ja Tuomas ‘tp8’ Puikkonen

AV-tekniikka - Yuri ‘thanos’ Lustre 

Valon kuningatar: Maaren ‘marsu’ 
Rekola

Lampun henki - Teppo ‘sytem’ 
Rekola

Taidekuja - Milla ‘Suiggari’ 
Huhmarkangas

Avajaiset, päättäjäiset ja DesuTV - 
Rudolf ‘Rustoga’ Westerholm

lltabileet - Okku ‘Ota-kun’ Toivola ja 
AV-tekniikka Tomi Sjöblom

Sidosryhmät - Ria ‘MissAlic3’ 
Huhmarkangas

Graafikko - Laura ‘Reggy’ Pimiä

Taittaja - Veera ‘Puhvi’ Kontiokari

Logistiikka ja majoitus - Alexander 
‘ObD’ Lindholm

Kävijätiedotus - Elias ‘tieturi’ Mikkola

erityiset kiitokset: 
Hideyuki Shima, Naoyoshi Shiotani, Sachika Misawa, Gen Urobuchi, 
Säätöyhteisö B2 ry, Tietovelhot oy, Musiikki Mode Oy, Tracon ry, Ropecon 
ry, Sibeliustalon ja Kanrestan henkilökunta, Mika Kavasvuo, Samppa Rinne, 
Johnny Kankala, Anu Kärkkäinen, Desuconin työntekijät, ohjelmanpitäjät, 
tulkit, sponsorit, yhteistyötahot, kävijät ja JUURI SINÄ.

Desuconin teille tällä kertaa toivat:

Lokakuu 2015
Vuoden asiallisin animetapahtuma 
DesuTalks palaa kulttuuriareena 
Gloriaan lokakuussa. Luvassa on tiukkaa 
asiaa animesta rennossa ilmapiirissä. 

15.-17.1.2016
Viidettä kertaa järjestettävä 
Desucon Frostbite palaa jälleen 
Lahden Sibeliustalolle tammikuussa 
kolmipäiväisenä tapahtumana! Desucon 
Frostbite on vain täysi-ikäisille. 
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10.– 12.6.2016
Päätapahtumamme Desucon järjestetään 
jälleen Sibeliustalolla kesäkuussa. 
Tervetuloa mukaan nauttimaan 
animentäyteisestä viikonlopusta Lahdessa!




