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..ainakin toivottavasti. Kirjoitan tätä nimittäin
tammikuussa kun ohjelmalehti on menossa
painoon. Nyt lunta on vielä melkoisesti, mutta miten
käykään paikan päällä? Toivottavasti Desusää ei
yllätä conittajia ainakaan liian rankasti.
Frostbite syntyi alun perin vähän kuin muutkin
Desutapahtumat: vahingossa. Fiilistelimme miten
hienoa olisi päästä pitkästä aikaa talviconiin, kun
kaikki tuntui tapahtuvan keväällä, kesällä ja syksyllä.
Pienen ideoinnin jälkeen päätimme ottaa homman
hoitaaksemme ja laittaa pystyyn talvisimman
conin koskaan. Nimeksi tuli puoliksi vitsillä, puoliksi
vahingossa Desucon Frostbite.
Ensimmäinen Frostbite järjestettiin vuosi
sitten. Tällöin tapahtuma haki vielä suuntaansa,
emmekä uskaltaneet panostaa riittävästi aivan
omanlaiseensa talvitapahtumaan. Tämänvuotisen
conin kanssa olemme lähteneet alusta lähtien
tekemään enemmän juuri sellaista Frostbiteä, jota
olemme kaivanneet. Luvassa onkin huikeat määrät
tekemistä erilaisten työpajojen, iltabileiden sekä
muun ohjelman parissa - unohtamatta tietenkään
kunniavierastamme, historian legendaarisinta
ääninäyttelijää, Norio Wakamotoa!
Näistä aineksista rakentuu tämän talven huikein
tapahtuma ja lisätietoa muun muassa kaikesta
löydät tämän lehden sivuilta.
Tervetuloa mukaan mitä mahtavimpaan
viikonloppuun, tervetuloa Desucon Frostbiteen!
Antti Myyrä
Desucon Frostbiten pääjärjestäjä
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TIETOA JA OHJEITA
Pääsymaksut

Ikärajat

Desucon Frostbite on pääsymaksullinen
tapahtuma. Sisään pääsee ennakkoon ostetulla,
maksetulla ja kotiin postissa toimitetulla
rannekkeella.

Desucon Frostbite on ikärajaton tapahtuma, mutta
osassa ohjelmistamme on ikäraja tai ikäsuositus.
K16-merkitty ohjelma saattaa sisältää materiaalia,
joka ei sovellu kaikkein nuorimmille ja herkimmille
kävijöillemme. K16-merkintä on suositus, jota
jokainen voi noudattaa oman harkintansa mukaan.

Aukioloajat
Desucon Frostbite kestää kaksi päivää. Ovet
aukeavat lauantaina 16.2. kello 10:00 ja coni
päättyy sunnuntaina 17.2. kello 16:30. Narikka
ja infopiste palvelevat koko tapahtuman ajan.
Päihtyneenä ei Sibeliustaloon ole asiaa.
AMV-huone esittää ohjelmistoaan kongressisiiven
Honka-huoneessa sunnuntaiyöstä kello 1:stä kello
9:30 saakka.
Analogipelejä pääsee pelaamaan Metsähallin
ylimmällä parvella kaikkina päivinä. Yöksi pelit
pannaan säilöön. Sunnuntaina klo 16 jälkeen uusia
pelejä ei enää lainata, mutta keskeneräiset pelit saa
pelata vielä loppuun.
Animehuone palvelee hetken huilausta kaipaavaa
conikävijää kongressisiiven Pihlaja-huoneessa.
Huone on avoinna lauantain kello 10:stä
sunnuntain kello 16 saakka. Katsottavana on laaja
kattaus sekä vanhempia että uudempia sarjoja.
Myyntipöytäsali toisessa kerroksessa on avoinna
lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–16.
Lattiamajoitus sijaitsee Salpausselän koululla,
osoitteessa Hämeenlinnantie 3. Lattiamajoitus
on ennakkoilmoittautumisten perusteella
valitettavasti täynnä.
Kuvauspisteellä voi käydä valokuvauttamassa
itsensä lauantaina ja sunnuntaina kello 10–16.
Pelisali palvelee kongressisiiven Haapa-tilassa koko
tapahtuman ajan. Videopelit hyrähtävät käyntiin
lauantaina kello 10 ja konsolit isketään kiinni
sunnuntaina kello 16.
Pukuhuoneet löytyvät Sibeliustalon toisesta
kerroksesta ja ovat auki koko tapahtuman ajan.
Taidekuja palvelee lauantaina kello 10-18 ja
sunnuntaina kello 10-16.

Cosplay-propit
Cosplay-asuun kuuluvat propit voi Desucon
Frostbitessä 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 harkitset itse, kuinka massiivisia
esineitä on järkevää kuljettaa mukana koko päivää.
Narikka on ilmainen ja auki ympäri vuorokauden.

Valokuvaus
Cosplay Finland Tourin valokuvauspiste
palvelee myös Desucon Frostbitessä. Toisen
kerroksen karaokehuoneen vieressä voit vapaan
poseeraamisen ja kuvailun lisäksi kuvauttaa
itsesi ammattitaitoisella kuvaajalla kunnollisessa
valaistuksessa kuvataustaa vasten. Kuvat löytyvät
conin jälkeen Anikin kuva-arkistosta. Mikäli et
halua kuviasi julkiseen levitykseen, kerro tästä
kuvaajalle. Jätä kuvaajalle sähköpostiosoitteesi
kuvien toimitusta varten. Tutustuthan myös
järjestyssääntöihin, joista löydät lisää käytännön
tietoa valokuvaamisesta Desuconissa.

Pukuhuoneet
Kaikille conikävijöille tarkoitetut pukuhuoneet
löydät Sibeliustalon toisen kerroksen käytävältä.
Pukuhuoneisiin pääsee myyntipöytäsalista
tai narikan vierestä löytyvistä kierreportaista.
Pukuhuoneen varustukseen kuuluu peilien ja
cosplay-ensiaputarvikkeiden lisäksi silitysrauta,
peruukkipää ja muita tykötarpeita.
Sibeliustalon ovet avataan lauantaina kello 10
ja suljetaan sunnuntaina kello 16:30.
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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Kaikkien kävijöiden tulee noudattaa näitä
järjestyssääntöjä Desucon Frostbitessä
ollessaan yhteisen viihtyvyyden ja
turvallisuuden vuoksi. Järjestyksenvalvojilla on
oikeus poistaa pääsymaksua maksamattomat
ja järjestyssääntöjä rikkovat tapahtumaalueelta. Pääsymaksuja ei palauteta.
Desucon Frostbite on päihteetön tapahtuma.
Alkoholin ja muiden päihteiden tuominen
tapahtumaan on kielletty, eikä päihtyneitä
päästetä sisään tapahtumaan.
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 tarkistustarralla sisäänpääsyn
yhteydessä. Ilman tarraa 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. Toisessa kerroksessa sijaitseva
kuvauspiste ja Metsähalli 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.
Työvoiman sopimattomasta häiritsemisestä seuraa
tapahtumasta poistaminen.
Lattiamajoitustiloissa ja niiden läheisyydessä on
yöaikaan vältettävä meteliä nukkujien yörauhan
takaamiseksi. Käyttäkää järkeänne ja omaa
harkintaanne, rakkaat ihmiset ja kanssaotakut.
Sibeliustalolla ei ole sallittua yöpyä.
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ILTABILEET
Desucon Frostbiten iltabileet palaavat Metsähalliin entistä riehakkaampina!
Kaikenikäisille tarkoitetut bileet järjestetään nyt toista kertaa Sibeliustalon keskeisimmällä paikalla
Metsähallissa lauantaina klo 20-01.
Bileet avaa kaksi hyytävän hienoa tanssiryhmää: Chotto!Chocolate ja Showcosplay-yhdistys Operaatio
Fredrik.
Levyjä pyörittävät ovat muun muassa edelliseltä vuodelta tutut DJ:t Kozilek, Datafox ja Nekasrof, mutta
mukana ovat myös uudet nimet AKX, Discover the Wonders, Ensilumi, Melodicore ja Blaztic.
Iltabileissä tullaan myös tiputtamaan noin 500 ilmapalloa keskiyön aikaan yleisön sekaan. Yksi näistä
ilmapalloista on erivärinen ja siihen on piilotettu lahjakortti, jolla saa päättäjäisissä huiman palkinnon.
Tule mukaan kokemaan talven kirpeimmät pippalot!
Muistathan, että iltabileet ovat päihteettömät.
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KUNNIAVIERAS
NORIO WAKAMOTO
Vapise Desucon Frostbite, pahisroolien kuningas Norio Wakamoto on täällä!
Shimonosekissä vuonna 1945 syntynyt ja Osakassa kasvanut Norio Wakamoto ei tullut ääninäyttelijäksi
tavanomaista tietä. Valmistuttuaan parikymppisenä Tokion Wasedan yliopistosta Wakamoto sai töitä
Tokion metropolialueen mellakkapoliisina. Hän joutui muun muassa taltuttamaan Tokiossa vuosina
1968–1970 velloneita opiskelijamielenosoituksia. Ääninäyttelijän uralle hän siirtyi 1970-luvun puolivälissä.
Wakamoto on kohta 40 vuotta kestäneen
uransa aikana näytellyt kymmenissä
animesarjoissa ja videopeleissä. Lisäksi
Wakamoto on dubannut lukuisia
länsimaalaisia elokuvia ja tehnyt
äänirooleja kuunnelmalevyille.
Syvästä ja kumeasta äänestään kuuluisa
Wakamoto tunnetaan sekä Japanissa
että länsimaissa ennen kaikkea
pahisrooleistaan. Wakamoto on vuosien
mittaan tullut tunnetuksi muun muassa
Code Geassin Charles zi Britanniana,
Dragon Ballin Cellinä, Legend of Galactic
Heroesin Oskar von Reuentahlina,
Cowboy Bebopin Viciousina ja Hellsing
OVA:n Alexander Andersonina. Toisaalta
Wakamoto on tehnyt ikimuistoisia
humoristisia rooleja Cromartie High
Schoolin Mechazawana, Nin nin ga
shinobudenin Onsokumaru-pallona ja
Azumanga Daiohin Chiyo-chanin isänä.
Japanissakin äärettömän kiireinen
Wakamoto pitää ohjelmaa Desucon
Frostbitessä vain sunnuntaina eikä
järjestä nimikirjoitustilaisuutta.
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COSPLAY
Hall Cosplay -kilpailu
Frostbitessa on viime vuoden tapaan Hall Cosplay
-kilpailu, jossa cosplayninjat etsivät kaikkien
conikävijöiden joukosta hienoimmat, eeppisimmät
ja lumihankien lailla upeudessaan loistavat
puvut mukaan kilpailuun. Valinta tapahtuu
lauantaipäivän aikana ja yksi kisaajista voit olla
juuri sinä! Lähde siis pyydettäessä rohkeasti
mukaan kilpailemaan tai tule kannustamaan
kisaajia illan pukukatselmukseen.

Pukukatselmus ja paikkaliput
Kilpailun lavaosuus alkaa lauantaina kello 17.30
pääsalissa. Pukukatselmusta pääset seuraamaan
vain paikkalipuilla, jotka ovat ILMAISIA ja joita
voi hakea infon cosplaynurkkauksesta heti conin
alettua. Varmista siis pääsysi pukukatselmuksen
yleisöön hakemalle itsellesi ja kaverillesi lippu!
Pääsalin lavalla nähdään sekä etukäteen
tuomaroidun taitosarjan puvut, että
yleisöäänestyksellä valittavan Frosti-chanin
suosikit -sarjan asut. Takuuvarmasti viihdyttävän
juonnon lisäksi tänä vuonna mukana on myös
Show Cosplay -yhdistys Operaatio Fredrikin
vauhdikas esitys, jonka näet vain osana
pukukatselmusta.

Taitosarja
Cosplayninjat valitsevat päivän aikana
korkeintaan 15 conin taitavimmin toteutettua,
oivaltavinta ja mahtavuudessaan vertaansa vailla
olevaa aasialaisista lähteistä peräisin olevaa
pukua tuomaroitavaan taitosarjaan. Asiansa
osaava tuomaristo pääsee katsomaan pukuja
lähietäisyydeltä ennen pukukatselmusta ja
kolme parasta pukua palkitaan heti lavaosuuden
päätteeksi.

Frosti-chanin suosikit
Frosti-chanin suosikeissa voittajan valitsette
te conikävijät! Sarjan puvut näet livenä lavalla
pukukatselmuksessa ja kuvina infon tietokoneelta.
Äänestys tapahtuu perinteisellä lappuäänestyksellä
infossa ja aukeaa pukukatselmuksen jälkeen
lauantaina. Äänestys jatkuu sunnuntaille kello
15:een saakka ja yleisön suosikit palkitaan conin
päättäjäisissä.

Cosplay-photoshoot
Desucon järjestetää cosplay-photoshootteja,
joille on ennakkoilmoittautuminen. Jos olet
ilmoittautunut etukäteen cosplay-photoshootille,
saavu 5-10 min ennen varaamasi ajan alkua infon
eteen, josta valokuvaajasi poimii sinut.

Pukuhuoneet
Kaikkien cosplayaajien käyttöön tarkoitetut
pukuhuoneet löytyvät toisesta kerroksesta,
myyntipöytäsalin viereiseltä käytävältä.
Pukuhuoneita on neljä: kaksi naisille, yksi miehille
ja yksi sekapukuhuone. Kaikista pukuhuoneista
löytyy cosplayensiapupakki, joka sisältää mm
hiuslakkaa, liimaa ja hakaneuloja. Pukuhuoneet
ovat auki koko viikonlopun ajan. Muistathan,
että pukuhuoneet ovat tarkoitettu nimensä
mukaisesti pukujen vaihtamiseen, eivät narikaksi
tai oleskelutiloiksi.
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CONISSA TAPAHTUU
Go & Mahjong

Lattiamajoitus

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 tällä kertaa myös mahjong-automaatti! Tule
kokeilemaan, vaikka et olisi aikaisemmin pelejä
pelannut. Pelien opettajat ovat paikalla go- ja
mahjong-parvella lauantaina kello 11:00 alkaen ja
sunnuntaina kello 10:00 alkaen lähes sulkemiseen
saakka. Yöksi pelit kerätään talteen, mutta voivat
jatkua myöhäänkin jos vain innokkaita pelaajia
riittää.

Lattiamajoitus löytyy tällä kertaa osoitteesta
Hämeenlinnantie 3. Perjantaina majoitus avaa
ovensa klo 20. Lauantaina majoituksen ovet
suljetaan klo 11 ja avataan uudestaan klo 19.
Sunnuntaina lattiamajoitus tyhjennetään klo 11.
Tavarat voi halutessaan jättää lattiamajoitukseen
säilöön ja noutaa sunnuntaina kello 16–18 välillä.
Lahden kartta löytyy ohjelmalehden sivulta
13. Lattiamajoituksesta vastaa tänä vuonna
partiolippukunta Hollolan Hirveenhiihtäjät ry.
Oletko vailla majapaikkaa? Paikkoja voi tiedustella
Frostbiten infosta!

Pokémon-korttipeli
Vieläkö muistat vanhan kunnon Pokémonkorttipelin? Tiesitkö, että kyseinen laji on jo yli
13 vuotta kestänyt Suomessa ja jatkaa yhä?
Täällä pääset tutustumaan paljon uudistuneisiin
kortteihin ja pelin yleisjuttuihin, kuten
sääntöihin, liigoihin ja turnauksiin, oman pakan
rakennustekniikkaan, kokeilemaan harjoituspakalla
itse pelaamista ja paljon muuta siihen liittyvää.
Tervetulleita ovat kaikenikäiset ja pelikokemusta
ei vaadita, eli kaikki pelistä kiinnostuneet tulkaa
tutustumaan mielenkiintoiseen esittelypisteeseen
Metsähallin kakkosparvelle.

Karaoke
Hauskanpito yhdessä ystävien kanssa on varmasti
useimmille meistä tärkeintä conissa. Ja mikäpä
olisi parempi tapa rentoutua porukalla kuin
karaoke? Laula iloksesi tai haasta kaverisi taistoon
toisen kerroksen karaokehuoneessa, kartta
kertoo parhaiten! Karaokehuone käyttää UltraStar
-ohjelmistoa ja kappaleet ovat anime- ja vähän
muunkin musiikin tutuimpia. Karaokehuone
on auki avoinna lauantaina 10:00 - 02:00 ja
sunnuntaina 10:00 - 15:00. Tervetuloa!

Rytmipelit
Tympiikö pelkkä kävely ja istuminen? Tule
tutustumaan japanilaisiin rytmipeleihin
Metsähallissa ja testaa samalla rytmitajusi ja
koordinaatiokykysi. Haasta itsesi Beatmania IIDX:n
parissa tai pidä hauskaa läpsyttelemällä Pop´n
Musicia, löydä sisäinen diskodiivasi tanssipelien
parissa 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 08 aamulla.

Taidekuja
Aikaisemmista tapahtumista tuttu taidekuja
löytyy Metsähallin ykkösparvelta. Kujalta
löytyy muun muassa lahjakkaiden taiteilijoiden
omakustannesarjakuvia ja taideprinttejä sekä
paljon muuta! Taidekuja on avoinna lauantaina
kello 10-8 ja sunnuntaina kello 10-16.

Yhdistykset
Kannattaa käydä myös katsomassa läpi
yhdistyspöydät Metsähallin kaupunginpuoleisessa
päädyssä. Esittelyssä on vuoden 2013 coneja kuten
uudet tapahtumat Mimicon ja Kokkocon sekä
kiinnostavia yhdistyksiä, muun muassa Suomen
Hopeanuoli-fanit ry:n onnenpyörä.
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CAFÉ ICHIGO
Café Ichigossa pääset karistamaan niskoiltasi kertaheitolla sekä hektiset conkiireet että suomalaisen
itsepalvelukulttuurin - henkilökuntamme huolehtii niin tilauksista, pöytiintarjoilusta kuin astioiden
keräämisestäkin. Kahvilan valikoimista löytyy niin kahvia, teetä kuin virvokkeitakin. Myös kakkua ja pientä
purtavaa on tarjolla.
Cafe Ichigosta löydät 16-kertaisen ihanuuden. Jokainen Cafe Ichigon meido on valittu persoonallisuutensa
takia, joten jokaiselle pitäisi löytyä oma suosikki. Café Ichigo on auki lauantaina klo 11-19 ja sunnuntaina
klo11-15.

MEIDOT
Oona

Janette

Pituus: 171 cm
Horoskooppi: Kaksonen
Veriryhmä: A
Tämä on ihanaa: Suklaa ja kahvi <3
Minä olen: Pirtsakka, tunteellinen ja altis
naurukohtauksille.
Anything’s possible with Enough Coffee :3

Pituus: 163 cm
Horoskooppi: Kaksonen
Veriryhmä: A
Tämä on ihanaa: Alpakat. x100.
Minä olen: Hieman ujo optimisti.
Jos lyhennämme hameitamme 2cm, voimme lentää
pidemmälle kuin eilen, oktaavin korkeammalle kuin
edellispäivänä.

Isato
Pituus: 162 cm
Horoskooppi: Vaaka
Tämä on ihanaa: Talvi-ilta kynttilöiden loistossa.
Minä olen: Energinen ja hullunkurinen, pehmeän
viltin alla suklaata popsien <3
All you need is coffee and videogames <3

Ilse
Pituus: 157 cm
Horoskooppi: Kaksonen
Veriryhmä: A
Tämä on ihanaa: Ihanuus, peitot ja samuraimiehet.
Minä olen: Pehmoinen ja helposti kehräävä,
hämmennyn suunnilleen kaikesta ja kaikista,
mutta rakastan ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita.
Välillä on kuitenkin hyvä käpertyä kerälle peiton
pehmoiseen huomaan turvaan maailmalta.
Tahtoisin vain ruokkia teidät kaikki ja huolehtia teistä
(*^3^)/~☆

Mira
Pituus: 176 cm
Horoskooppi: Rapu
Tämä on ihanaa: Ilotulitukset pimeällä yötaivaalla,
huvipuistot.
Minä olen: Avulias, positiivinen, innokas.
Happiness is a cup of hot chocolate on a cold day.

Mini
Pituus: 172 cm
Horoskooppi: Jousineiti
Veriryhmä: O
Tämä on ihanaa: Makeat kakut ja lämpöiset halit.
Minä olen: Maailmasta helposti hämmentyvä
hymynaama joka tykkää liukua parkettilattioilla
villasukilla.
Kauneimmat värit löytyvät ystävyydestä,
rakkaudesta ja animuskenestä!
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CAFÉ ICHIGO
Petra
Pituus: 180 cm
Horoskooppi: Kauris
Tämä on ihanaa: Tähtien katselu, ystävien kanssa
hassuttelu ja pörröiset eläimet.
Minä Olen: Helposti hämmentyvä hössöttäjä, joka
ujoudestaan huolimatta on aina valmis auttamaan
ystävää hädässä!
Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Nimu

Tessa

Pituus: 162 cm
Horoskooppi: Rapu
Veriryhmä: O
Tämä on ihanaa: Kaakaon juominen tietokoneen
ääressä peittoon kietoutuneena.
Minä olen: Iloinen eläin- ja ihmisrakas pallero.
Don’t worry! Be happy and enjoy your time in Café
Ichigo!

Pituus: 190 cm
Horoskooppi: Oinas
Veriryhmä: AB
Tämä on ihanaa: Tanssiminen, cosplay, ja makeat
leivonnaiset hyvällä seuralla kruunattuna~
Minä olen: Iloinen, hämmentyvä ja vähän kömpelö
hupsu.
~Dance to the lovely melody of life~

Selma

Petra

Pituus: 155 cm
Horoskooppi: Kauris
Tämä on ihanaa: Prinsessat ja taikatytöt!
Minä olen: Energinen ja hyväsydäminen, mutta
hieman kömpelö.
Saanko antaa teille 1000% tosirakkauteni?

Jennina ♡

Pituus: 154 cm
Horoskooppi: Jousineiti
Tämä on ihanaa: Pehmolelut, ystävät ja cosplay.
Minä olen: Hieman ujo, mutta iloinen ja
huolehtivainen, sekä myös hyvin eläinrakas!
Tervetuloa Café Ichigoon! Toivon, että viihdytte! ♡

Ida
Pituus: 175 cm
Horoskooppi: Oinas
Veriryhmä: AB
Tämä on ihanaa: Kynttilänvalossa lukeminen,hyvä
ruoka, halit ja pitkään nukkuminen.
Minä olen: Kaikesta innostuva energinen iloääliö,
joka kulkee hymyssäsuin kaikissa tilanteissa.
Voimakkaat siteet jotka yhdistävät sydämemme
eivät tule koskaan särkymään.

Pituus: 161 cm
Horoskooppi: Oinas
Veriryhmä: A
Tämä on ihanaa: Pehmolelut, unelmoiminen.
Minä olen: Innokas, lapsenmielinen ja helposti
ajatuksiinsa uppoutuva.
Ruoka on hyvää ja syöminen kivaa!

Maria
Pituus: 167 cm
Horoskooppi: Rapu
Tämä on ihanaa: Kesä, tanssiminen ja eläimet.
Minä olen herkkä: yritteliäs ja nauravainen.
Tämä on ensimmäinen kertani meidona, teen
parhaani!

Milla & Ria
Pituudet: 168 cm
Horoskooppi: Vaaka
Veriryhmä: AB
Tämä on ihanaa: Cosplay, ihanat ystävät, figuurien
keräily ja kaulahuivit~
Me olemme: Pirteitä, uteliaita ja ehkä vähän
höperöitäkin höpöttäjiä.
We ask thee: Art thou our Master?
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LAUANTAI
Avajaiset

Pääsali la 10:30-11:00
Hyppää mukaan ensimmäiseen desuperinteeseen
eli huikeaan avajaisspektaakkeliin! Kunniavieraita,
videoita ja tulevan fiilistelyä!

Poria, tissejä, robotteja ja vähän eeppistä
– miksi, miksi ei?

Natasha “Fazi” Kihlakaski
Puuseppä la 11:00-12:30
Vuonna 2007 syntyi eräs pieni ilmiö, jota kutsutaan
nimellä Tengen Toppa Gurren Lagann. Jo lähes
kuuden vuoden ajan suursuosioon noussut sarja
on ihastuttanut ja vihastuttanut animeskeneä
ympäri maailmaa. Mikä tekee sarjasta niin hyvän
ja eeppisen? Onko se edes niin hyvä? Miksi
jotkut pitävät sitä suosikkianimenaan, toiset taas
totaalisena pohjanoteerauksena? Tälle luennolle
ovat niin rakastajat kuin vihaajatkin tervetulleita
jakamaan näkemyksiään hyvän maun rajoissa.
Tervetuloa laajentamaan mielipidesfäärejänne ja
kuulemaan kehittävää palautetta muilta ihmisiltä.

Tales of Whaaat? 14+ tapaa pelastaa
maailma

Essi “North” Pekkonen ja Tanja “Luinie”
Hämäläinen
Kuusi la 11:00-12:30
Animea, mangaa, hulluja faneja sekä tietysti
liuta pelejä. Yli viisitoista vuotta JRPG-genren
aallonharjalla, mutta mitä oikeasti löytyy Tales of
-merkin takaa? Luennolla tutustumme sarjaan
tavalla, joka sopii niin uteliaille ohikulkijoille kuin
vannoutuneille faneillekin, keskittyen kuitenkin
hahmoihin ja tarinoihin pelitekniikan sijaan. Tule
kanssamme ihmettelemään, miten kummassa
esimerkiksi naistenmies, lainsuojaton ja idealisti
onnistuvat pelastamaan maailman.

Hyvät, pahat ja älyttömät?

Johanna Kari
Kuusi la 12:30-13:30
Jokainen tietää sen tunteen, kun animesarjojen
suosta ei tunnu löytyvän mitään muuta kuin
kliseistä, moneen kertaan nähtyä tusinajuonta
ja kaikki on tylsää, samaa ja vanhaa. Kolikolla
on onneksi toinenkin puoli. Tällä luennolla
perehdytään niihin kummallisiin sarjoihin, jotka on
taatusti ideoitu saken voimalla jossain hämyisessä
izakayassa. Tätä pöljemmäksi ei populaarikulttuuri
Japanista muutu. Voiko alennetuista valmisruuista
tehdä shounenia tai kädeksi muuttuneesta tytöstä
romanssisarjaa?

Onpas sulla outo Huulisynkka

MämmiKunniaan
Puuseppä la 12:30-13:30
Mitä eroa on Gokulla ja Bruce Leellä? Tule
näkemään ja kokemaan kuinka huulisynkkaus
toimii tai on toimimatta. Tiedossa videoita ja
keskinkertaista huumoria höystettynä kevyellä
teknohöpötyksellä. Olet sitten dubbaaja,
AMV-intoilija tai muuten kiinnostunut, et halua
missata tätä ohjelmaa. Teitä viihdyttämässä ovat
MämmiKunniaan-ryhmän Zoro ja Maik.

AMV-kisa

Pääsali la 13:30-15:30
Desucon Frostbiten AMV-kilpailu

Ghibli osana elämää

Mikko “Stampede” Pesola ja Ida “Mindlessss”
Virkkala
Puuseppä la 13:30-15:00
Studio Ghibli on yksi aikamme tunnetuimpia
animaatiostudioita, muidenkin kuin vain
animefanien keskuudessa. Tässä ohjelmassa kaksi
animefania palaavat aikaan, jolloin he ensimmäistä
kertaa tutustuivat Ghiblin elokuviin. Miten tämän
studion elokuvat ovat vaikuttaneet animen
harrastamiseen? Entä elämään yleensä? Tässä
keskusteluohjelmassa myös katsojat pääsevät
kertomaan omia kokemuksiaan koskien näitä
elokuvia, eli jos Ghibli on lähellä sydäntäsi niin
saavuthan paikalle!
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★ Dokidokia minun mangassani..!!?
Shoujolehtien X ja Y ★

Henna-Riina “Perho” Kakkola
Kuusi la 13:30-15:00
Oletko koskaan miettinyt, millaisissa lehdissä
eri shoujosarjat ilmestyvät? Tietyillä lehdillä on
tietyt maneerit, jotka yhdistävät sarjojakin. Yksi
lehti julkaisee paljon taikatyttösarjoja, toinen
ihmissuhdedraamaa. Tervetuloa yhdistämään
sarjoja ja tyylejä lehtiin ja pohtimaan, mikä
yhdistää ja erottaa Nakayoshia, Dessertiä,
Margaretia ja Ribonia. Saatetaan sivuta hieman
myös josei-lehtiä. Valmistaudu pinkkiin, glitteriin,
itkuun ja komeisiin poikiin!

An invitation to Japanese comic studies
(English only)

Mikako Hata, Ryusuke Imai and Yu
Ishikawa
Puuseppä la 15:00-16:00
This session is split into three 20-minute
sections. Firstly, Mikako Hata overviews various
approaches to the study of Manga and introduces
a multilingual database which enables you to find
Manga-related academic articles published in
Japan. The database project has been organised by
Akihiko Ieshima with support from JSPS KAKENHI
Grant Number 23650123. Secondly, Ryusuke Imai
describes how Anime/Manga is taught in tertiary
education in Japan. Thirdly, Yu Ishikawa discusses
how Manga fans transform the prior narrative into
Yaoi Doujinshi. After the session, anyone who are
interested in Japanese Manga/Anime/Yaoi will
have a frank chat with presenters.

Cosplay ja itsetunto

Karolina Pietilä
Kuusi la 15:00-16:00
Köyhän opiskelijan pohdintoja erilaisten
ongelmien - kuten rahapulan ja ihmissuhteiden
- vaikutuksesta cosplayhyn. Miksi ärsyttävyyden
huippu on, kun cosplayryhmään liittyminen jää
kiinni puolesta metristä nauhaa ja miten tämä
kaikki vaikuttaa yleiskuvaan harrastuksesta.

Asiaa parituksista

Sora Hietala
Puuseppä la 16:00-17:30
Miksi tiettyjen hahmojen parittaminen toisilleen
on niin kiehtovaa? Miksi jotkut paritukset
nostavat niskakarva pystyyn ja aiheuttavat
riitoja fandomeissa? Miksi niistä oikeastaan
puhutaan niin pajon? Tervetuloa keskustelemaan
paritusmaailman pyörteistä ja sen ylä- ja alamäistä

Sword Art Online ja vastareaktio hypelle
Kuusi la 16:00-17:30
Johannes Siipola
Sword Art Online oli yksi vuoden 2012
rakastetuimpia ja samalla vihatuimpia sarjoja.
Mikä tekee Aincradin virtuaalimaailmasta niin
mieleenpainuvan? Miksi SAO:n käsikirjoitusta
kritisoidaan kovin sanankääntein? Luennolla
käsitellään sarjaa ja sen animeyhteisössä
aiheuttamia reaktioita. Sarjan tuntemus ei ole
pakollista, mutta luento sisältää spoilereita.

Animen adoptiomaat – kulttisuosikit
maailmalla

Cilla, Nita ja Myy Lohi
Kuusi la 17:30-19:00
Moni muistaa lapsuutensa animet, VHS-aarteet,
joiden surkuhupaisia repliikkejä muistuu
mieleen vielä tänäänkin. Mutta mitä ikimuistoisia
dubbauksia muissa maissa siteerataan? Mikä sarja
on saanut Ruotsissa nimekseen Rättvisans kämpe,
mitä animea kreikkalaiset katsoivat lapsina ja mitä
taas Etelä-Amerikassa muistellaan nostalgisesti?

Cosplay

Pääsali la 17:30-19:00
Tule näkemään miten upeita pukuja cosplayninjat
ovat poimineet mukaan Hall cosplay -kilpailuun
coniväen joukosta! Mukana on sekä tuomaroitava
tekniikkasarja että yleisöäänestyksellä sunnuntaina
ratkeava Frosti-chanin suosikit. Erityisbonuksena
Operaatio Fredrik -show-cosplay-yhdistyksen
vauhdikas esitys! Hae ilmainen paikkalippusi
infosta!
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Galaksienväliset ihmissuhdekartat

Tuomas “Haider” Hiden
Puuseppä la 17:30-19:00
Romantiikka on lähes erottamaton osa
animesarjoja ja lämpimiä tunteita koetaan niin
avaruudessa, lukemattomissa fantasiamaailmoissa
kuin tuikitavallisessa elämässäkin. Erilaisia sarjoja
tutkittaessa herää kuitenkin kysymys : Kuinka
pitkälle voidaan päästä ennen kuin törmätään
sanoihin “aivan tavallinen lukiolainen”? Luennolla
perehdytään animehahmojen rakkauselämään
meille tutun koulumaailman ulkopuolella ja
mietitään, miten erilaiset ympäristöt vaikuttavat
suhteiden kehittymiseen.

Wakamoton fanit tapaavat toisensa

Honka la 17:30-19:30
Oletko Norio Wakamoton suuri fani? Haluaisitko
tutustua ihmisiin, jotka ihailevat legendaarista
seiyuuta ainakin yhtä paljon kuin sinä? Seuraavan
kahden tunnin aikana tämä on mahdollista Wakamoton fanit valtaavat tilan ja tapaavat
toisensa!

DesuGaala

Susilava la 18:00-18:30
DesuGaalassa palkitaan yleisön valitsemat
suosikit vuoden 2012 parhaalle tapahtumalle,
parhaalle kotimaiselle mangajulkaisulle, parhaalle
skeneilmiölle, parhaalle kunniavieraalle, parhaalle
puheohjelmalle ja parhaalle cosplaylle.

Kingdom Hearts – Dynastian loppu

Reetta Savaloja
Kuusi la 19:00-20:30
Kun Square Enix ja Disney lähtivät treffeille,
syntyi menestykäs pelisarja Kingdom Hearts.
Ensimmäinen peli oli täysi menestys, ja kymmenen
vuoden voittoputki jatkuu edelleen… mutta
kuinka kauan? Hurauta Gummi-aluksellasi paikan
päälle muistelemaan kuka olikaan Sora, miksi sarja
on niin suosittu ja kuinka kauan sitä kolmatta osaa
jaksaa oikein odotella? Sisältää kevyitä spoilereita
pelien juonesta.

Merimieskauluksia, kumipukuja ja hassuja
hattuja
Valtteri “Tounis” Strömsholm ja Matias “madu”
Tukiainen
Puuseppä la 19:00-20:30
Animelle ikonisia seilorikoulupukuja on
nähty vähintään tuhannessa eri sarjassa.
Hahmosuunnittelijat ovatkin pulassa sen tuhannen
ja yhdennen sarjan kanssa: kuinka erottua niistä
kaikista aiemmista? Luennolla käydään läpi kaikki
koulupuvuista mechapilottiasuihin ja pohditaan,
miksi tietynlaiset designit toimivat ja toiset taas
eivät.

Miehisyystesti

Katri Hämäläinen, Eve Ruottinen ja Frida Selim
Susilava la 19:00-20:00
Oletko miettinyt mistä tosimiehet on tehty?
Oletko juuri Sinä se urhoista urhoin, conin
miehisistä cosplayhahmoista miehekkäin?
Tule ottamaan asiasta selvää osallistumalla
Frostbiten Miehisyystesti-kilpailuun. Luvassa
on tietojen ja taitojen mittelöä miehisyyden
eri aloilla. Paras mies palkitaan! Ohjelmaan on
ennakkoilmoittautuminen, joten kannattaa olla
nopea, sillä mukaan mahtuu vain kuusi uljasta
mieskokelasta.

Hiljainen Honka

Honka la 20:00-01:00
Turhauttaako bilemusiikki? Tahtoisitko
mieluummin vain jutella kavereiden kanssa tai
hengähtää hetken? Tervetuloa Hiljaiseen Honkaan,
jossa voit viettää aikaa ilman iltabileitä!

Kotiproppaajan ABC

Lauri “lanvi” Laakkonen
Puuseppä la 20:30-21:30
Oletko miettinyt mitä kaikkea voisit kotona
rakentaa, mutta et oikein tiedä mistä lähteä
liikkeelle? Asuit sitten omakotitalossa, rivarissa
tai kerrostalossa, jotkin työkalut ja materiaalit
soveltuvat käytettäväksi kotioloissa. Luennolla
käydään läpi yleisimmät ja useimmin tarvitut
työkalut, sisätiloihin soveltuvat materiaalit ja mistä
näitä tarvikkeita voi lähteä etsimään.
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Ruutikaasuja ja luurankotukkeja:
Upotte!:n kattava läpileikkaus

Juha-Matti “sota_esa” Kuusinen, Jan
“Punakone” Sarres
Kuusi la 20:30-21:30
Mistä on suloinen asetyttö tehty? Miksi RK-95 on
hullu sadistilesbohaltija ja onko L85 todellakin
hyödyttömin kuulalinko kautta aikojen? Onko
tämä kaikki vain moepaskaa™? Luennolla käymme
läpi aseen anatomiaa, pyssytytön varusteita ja
tottakai kerromme miten omaa ‘vaimoaan’ tulee
huoltaa, jotta laaki lähtee liukkaasti, tarkasti ja
kovaa. Luvassa siis kovimman luokan asepornoa ja
mieltäkiihoittavaa asepergerointia, unohtamatta
kuitenkaan taktista aspektia.

Chuunibyou – lapsuuden ja aikuisuuden
välissä

Heidi “Hoothoot” Päivinen
Kuusi la 21:30-23:00
Teini-ikä on animehahmollekin vaikeata aikaa
elämässä. Jotkut päätyvät sankareiksi ja toiset
tyytyvät elämään animeinspiroituneissa
unelmissaan. Viimeiseksi mainitulle ilmiölle on
nimikin: “chuunibyou”, kasiluokkalaistauti, ja
sen käsittely animessa on yleistynyt parin viime
vuoden aikana. Millaisesta taudista on kyse, miten
chuunibyou ilmenee ja mitä tapahtuu, kun oireet
eivät lopukaan yläasteen myötä?

Ei sen näin pitänyt mennä! Rikkinäisten
animein korjauspaneeli

Puuseppä la 21:30-23:00
Valtteri “Tounis” Strömsholm, Maaret “Arana”
Stepanoff, Mikko “Lmmz” Lammi, Santtu
“Japsu” Pajukanta
Monessa viime vuosien sarjassa olisi potentiaalia
ollut vaikka mihin, mutta lopputulos jättää
enemmän tai vähemmän kylmäksi. Tule
kuuntelemaan, kun panelistit repivät auki viime
vuosien rikkinäiset animet! Jotta paneelin anti
ei jäisi vain turhaksi puhinaksi, panelistit myös
kertovat oman rakentavan näkemyksensä siitä,
mitä sarjassa olisi todellisuudessa pitänyt tapahtua.
Panelistien ankaraan mutta rakastavaan käsittelyyn
joutuvat ainakin Guilty Crown, Fate/Zero sekä No.
6. Ohjelma saattaa sisältää spoilereita.

Myöhäisillan hahmontunnistusvisa ♪♪

Matias “madu” Tukiainen
Puuseppä la 23:00-00:30
Viime Desuconin kilpailun voittaja ei uskalla palata
puolustamaan kunniaansa, vaan asettuu visaajan
penkille ja haastaa koko conin kilpailuun. Yöllä
kun mielet ovat virkeimmillään, uudet joukkueet
kohtaavat toisensa ja tunnistavat animehahmoja
kuvien ja äänen perusteella. Ilmoita 2-3 hengen
joukkueesi la-iltaan mennessä infoon ja liity
kilpailuun! Pohjalle suositellaan vähintään sataa
katsottua animesarjaa ja tuoreiden sarjojen
aktiivista seuraamista.
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SUNNUNTAI
Arabian yöt – Tarinat Magin
taustalla

Minna Ylimäki
Puuseppä su 09:30-11:00
Shinobu Ohtakan fantasiasarja Magi on selkeästi
inspiraatioistaan paljon velkaa Tuhannen ja
yhden yön tarinoille, mutta mitä alkuperäisistä
kertomuksista onkaan nimien lisäksi päätynyt
mukaan? Oliko Morgiana yhtä kovis, mitä
tapahtui Cassimille ja kuka oli Ja’far bin Yahya
Barmaki? Luento käy läpi enemmän ja vähemmän
vahvistettuja ja selkeitä yhteyksiä tarinoiden välillä
ja nostaa esiin muita todennäköisiä Ohtakan
inspiraation lähteitä antiikin aikaisista Välimeren
kulttuureista demonologiaan.

Älä katso animea nimeltä Gundam

Ville “Arghy” Siivola
Kuusi su 09:30-11:00
Älä ainakaan kuten Arghy sen katsoi. Ilmiö nimeltä
Gundam on iso ja pelottava viidakko, ja siihen
tutustuminen vaatii tiettyjä varotoimenpiteitä.
Luennolla tutustutaan Gundamin maamerkkeihin,
opitaan erottamaan harmiton Zaku vaarallisista
lajitovereistaan ja pohditaan, miten piirrettyjä
oikein katsotaan oikein.

Cosplay Bootcamp

Aurora Raiskinen, Iris Rönkkö, Arttu Seppi,
Janne Rusanen, ja Maiju Härkönen
Puuseppä su 11:00-12:30
Cosplay Bootcamp on leirinä toteutettava
opetusviikonloppu. Viikonlopun aikana
järjestetään työpajoja ja teoriapainotteista
opetusta cosplayn eri osa-alueilta. Desuconin
paneelissa on tarkoitus sekä kertoa lisää
tapahtuman sisällöstä, että ottaa sisältöehdotuksia
vastaan.

Menneisyyden melodia ja sysimustat sulat
– symboliikka Pandora Heartsissa
Mira ”Elzy” Hovi ja Pauliina ”Aselea” Nihtilä
Kuusi su 11:00-12:30
Mitä kertoo hahmosta tuoli, jolla tämä
istuu? Ei useimmiten paljoa, mutta toisinaan
mitättömiltäkin tuntuvilla esineillä voi olla
salaisuuksia. Jun Mochizukin käsissä tarinoitaan
eivät kerro vain siihen itsenäisesti kykenevät,
vaan kulissitkin rakentavat omia hiljaisia
kertomuksiaan. Voidaanko katkenneista ketjuista
tai merkityksettömiltä tuntuvista sanoista
ennustaa juonenkäänteitä? Miksi kuvituksessa
vilisee jäniksiä, vaikka sarjassa niitä esiintyy vain
yksi? Luennolla tarkastellaan, kuinka pehmolelut
heräävät henkiin ja ruusut enteilevät tulevaa
Pandora Heartsin symbolisessa maailmassa.

Shibui koe – Norio Wakamoto ja
miehekkyyden ABC

Pääsali su 12:30-15:30
Maailmanlaajuisesti ylistetty, jumalaksikin
tituleerattu ääninäyttelijä Norio Wakamoto
valottaa ohjelmassaan uransa vaiheita,
karismaattisten tulkintojensa salaisuuksia sekä
vastailee yleisön kysymyksiin.

Cardgames on Motorcycles

Heli Routi ja Elina Routi
Puuseppä su 12:30-13:30
Varaa itsellesi hetki aikaa ja hyppää nopeimman
ajopelin kyytiin lätkimään Japanin kuuluisinta
korttipeliä, joka kehittyy kehittymistään.
Tule siis kuuntelemaan luentoa Yu-Gi-Oh!sarjojen dystooppisimmasta osasta, 5D’s:stä! Ei
spoilerivaaraa, mukana oma sensuuri.

Fanidubbauksen alkeet

Annina “Rindou” Hyytinen
Kuusi su 12:30-13:30
Oletko miettinyt oman fanidubin tekemistä, mutta
tietoa edintointipuolelta tai ääninäyttelemisestä
on vähän? Tuottaako lauludubbien tekeminen
ongelmia tai äänenlaadussa olisi parantamisen
varaa? Oletko jo kokeillut fanidubbausta, mutta
haluaisit oppia enemmän ja hioa taitojasi? Nyt se
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on mahdollista! Tässä ohjelmassa perehdytään
dubbauksen alkeisiin, käydään läpi erilaisia
fanidubbeihin liittyviä niksejä ja tutustutaan
erilaiseen dubbausvälineistöön.

Josei – Animea vanhemmalle naisväelle

Valtteri “Tounis” Strömsholm
Kuusi su 13:30-14:30
Vähän shoujo-sarjojen kohdeyleisöä
vanhemmille tytöille suunnatut josei-sarjat ovat
oma kummajaisensa animekentällä. Ne ovat
otakukliseistä ja hahmotropeista varsin irrallaan,
mutta roikkuvat kuitenkin kaikkien mahdollisten
top-listojen kärjessä. Luennolla pohditaan,
millaista josei-animea on tähän mennessä tehty
ja mikä on sen paikka, kun puhutaan animesta
niin japanilaisessa kuin länsimaisessakin
mielessä. Luennolla käsitellään josei-mangaa vain
animesovituksien kautta.

Pokémon vs. Digimon

Mikki Wasara
Puuseppä su 13:30-14:30
Jos olet joskus ollut lapsi - joka on aika
todennäköistä - olet varmasti mahdollisten
ystäviesi kanssa usein kiistellyt tästä kysymyksestä:
”Kumpi on parempi, Pokémon vai Digimon?” Liian
monta kertaa ei siihen olla saatu vastausta, mutta
nyt saadaan! Kattavassa luennossa pureudutaan
taskuhirviöiden ja digitaalihirviöiden alkuperään,
niistä tehtyihin peleihin ja niiden animeversioihin.
Nyt selvitetään kumpi on parempi!

“Minä katson japanilaisia piirrettyjä”videoprojekti

Eeva Nikkilä
Honka su 14:00-15:00
“Minä katson japanilaisia piirrettyjä” on
videoprojekti, jossa erinäköiset ja -ikäiset
animeharrastajat kertovat harrastuksestaan.
Yksinkertaisimmillaan voi sanoa “Minä katson
japanilaisia piirrettyjä”, mutta harrastuksestaan
saa kertoa laajemminkin. Haastatteluista
koostetaan video, joka julkaistaan myöhemmin
internetissä. Tule rohkeasti mukaan toteuttamaan
animeharrastajien omaa videodokumenttia!

4girls1club

MuuanVahvin
Puuseppä su 14:30-16:00
4girls1club-yleisnimellä kutsutaan animesarjoja,
joiden pääasiallinen tarkoitus on kuvata tyttöjä
juomassa teetä ja syömässä kakkua. Mikä
yhdistää ja mikä erottaa sellaisia sarjoja kuten
K-On!, Hidamari, Yuru Yuri, A Channel, Lucky Star,
Tamayura, Natsuiro Kiseki tai Ichigo Mashimaro?
Miksi tyttöjä on juuri neljä? Mikä on heidän välisen
ystävyytensä salaisuus?

Kreivit, enkelit ja nahkahousut: Kaori
Yukin maailma

Reetta Savaloja
Kuusi su 14:30-16:00
Mitä yhteistä on PVC-takeilla, salaseuroilla ja
Hanhiemon tarinoilla? Näihin kaikkiin voit törmätä
lukiessasi Kaori Yukin mangaa! Gotiikasta ja
viktoriaanisen ajan Englannista vaikutteita saava
Yuki on 25-vuotisen uransa aikana ehtinyt saada
osakseen myös kansainvälistä suosiota monilla
teoksillaan, kuten esimerkiksi Suomessakin
tutulla Angel Sanctuarylla. Nyt eräs pitkäaikainen
fanityttö riisuu vaaleanpunaiset lasinsa ja selvittää
Yukin teosten hahmoja, maailmoita ja tarinoita
unohtamatta rouvalle tyypillisiä kliseitä ja teemoja.
Tervetuloa aikamatkalle viktoriaanisten kreivien,
nahkahousuenkeleiden ja traagisen rakkauden
maailmaan! Sisältää spoilauksia joidenkin teosten
juonesta.

Päättäjäiset

Pääsali su 16:00-16:30
Coni on ohi! Jaetaan palkinnot, muistetaan
kävijöitä ja tunnelmoidaan mennyttä tapahtumaa.

21

TYÖPAJAT
Desucon Frostbitessä on tänä vuonna enemmän
pajaohjelmaa kuin missään aiemmassa
Desutapahtumassa.

Gundam-paja

Osaan pajoista on ollut etukäteisilmoittautuminen.
On kuitenkin mahdollista, että kaikki
ilmoittautuneet eivät ole saapuneet paikalle.
Jos tietty paja kiinnostaa, kannattaa mennä sen
alkaessa kysymään vapaista paikoista.
Huomioi aina tilan koko ja ohjelman alkamisaika:
toisiin pajoihin saa osallistua lennossa, toisiin
kannattaa saapua paikalle heti ohjelman alkaessa.

Otso “Falcon” Säävälä
Honka la 13:00-15:00
Gundam-pajassa saat vinkkejä oman Gundamin
rakentamiseen. Mistä lähdetään, kuinka luen
japaninkielisiä ohjeita? Minkälaisia välineitä
kannattaa käyttää, entä kuinka saan Gundamista
maalaamalla vieläkin hienomman? Näytämme
muutamia jippoja ja vastaamme kysymyksiin.
Lisäksi kaikki osallistujat saavat alennuskupongin,
jolla ostaa itselleen kotiin vietäväksi oma projekti
iltojen iloksi!

Cosplayklinikka

Cosplaykrokiipaja

Rakel Hokkanen ja Päivi Niinikangas
Koivu la 11:00-14:00
Yllättikö cosplay-kriisi? Proppi hajosi jo matkalla,
peruukki lytistyi laukussa tai sauma petti?
Vai unohtuiko vain kiireessä langanpätkät
leikkaamatta? Ei hätää, Cosplay-klinikan hoitajat
ovat valmiina apuun. Klinikalta voit tuen ja
turvan lisäksi myös halutessasi saada rakentavaa
palautetta ja vinkkejä tulevia pukuja varten.

Workshop cosplay- ja larp-proppien
näyttävämpään käyttöön

Taino H.
Honka la 11:30-13:00
Workshopissa käydään läpi osallistujien omien
aseiden näyttävämpää käyttöä. Samalla
harjoitellaan oman kehon hallintaa. Workshopiin
on ennakkoilmoittautuminen, jonka perusteella
valitaan 1-2 osallistujaa per esityskerta.
Ennakkoilmoittautumiseen tarvitaan tieto omasta
aseesta/hahmosta, jota aikoo harjoituksessa
käyttää sekä lyhyesti miksi juuri sinulle olisi
workshopista hyötyä.

Muura Parkkinen ja Petra Nordlund
Koivu la 15:00-17:30
Pysyykö kynä kädessäsi tai onko päälläsi
cosplayasu? Tervetuloa poseeraamaan lyhyitä
aikoja yksin tai yhdessä, tai yleisöksi piirtelemään
toinen toistaan mielenkiintoisempia cosseja ja
poseja mitä conikansan keskuudesta voi löytyä!
Coni tarjoaa paperit ja kynät.

Workshop cosplay- ja larp-proppien
näyttävämpään käyttöön

Taino H.
Honka la 16:00-17:30
Workshopissa käydään läpi osallistujien omien
aseiden näyttävämpää käyttöä. Samalla
harjoitellaan oman kehon hallintaa. Workshopiin
on ennakkoilmoittautuminen, jonka perusteella
valitaan 1-2 osallistujaa per esityskerta.
Ennakkoilmoittautumiseen tarvitaan tieto omasta
aseesta/hahmosta, jota aikoo harjoituksessa
käyttää sekä lyhyesti miksi juuri sinulle olisi
workshopista hyötyä.
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SpeedMeeting

Henna Hirvonen ja Heta Hirvonen
Koivu la 17:30-19:00
Vietätkö pimeitä talvi-iltoja yksin tietokoneen
ääressä? Kaipaatko uusia tuttavuuksia? Oletko
yksinäinen conittaja vailla seuraa? Jos vastasit
yhteen (tai kaikkiin) kyllä, SpeedMeeting on
kuin tehty sinua varten. Tule tutustumaan
kohtalotovereihisi ja pitämään hauskaa.
Mukaan voit tulla koska tahansa ja lähteä sitten
kun huvittaa ja puheenaiheetkin tarjoamme
tarvittaessa! Mitä siis vielä odotat?

Shibari-työpaja (K16)

Minna Rikalainen ja Satu Valli
Koivu la 19:00-20:30
Kiinnostaisiko sinua oppia sitomaan vaikka kaverisi
tai tyttöystävisi nättiin pakettiin? Mikäli edellinen
lause kuulosti hyvältä on tämä ohjelma juuri
sinua varten. Työpajassa käymme läpi muutaman
erilaisen perinteisen kinbaku-sidontatekniikan
käytännössä ja teoriassa. Tutustumme myös
jonkinverran shibarin eli kinbakun historiaan
ja sen merkitykseen Japanin kulttuurissa.
Ohjelma on suunnattu aloittelijoille emmekä
käy siinä läpi kovin monimutkaisia tekniikoita
tai varsinkaan suspensiotekniikoita, mutta
kokeneemmatkin harrastajat saavat toki osallistua.
Huom. Materiaalimaksu 10€/pari. Osallistuminen
vain pareina. Ohjelman ikäraja on 16 vuotta.
Kuvaaminen on kielletty.

Fanficpaja

Sonja Helin
Koivu la 20:30-22:30
Onko OTPsi niin mahtava, että haluaisit rustata
heistä muutaman kauniin tarinan, mutta taito/
mielikuvitus/aika ei ole riittänyt? Ei hätää, tässä
pajassa pysähdymme 90 minuutiksi hiomaan
taitojasi ja etsimään inspiraatiota luovaan
fanictionin kirjoittamiseen. Alkeis-/normaalitason
kirjoittajille. Tervetuloa!

Kauhupaja

Laura Lipponen, Aleksi Irpola ja Sonja
Haapanen
Koivu la 23:00-02:00
“You can run and hide, and pray to God, but death
comes to us all, ready or not. The clock is ticking, so
get out fast. Death is coming, and you will not pass.
You can dress in white, or you can dress in black,
but once you’re gone, there’s no going back...”
100 kynttilän tarinan’ innoittamana luvassa on 3
hengen vetämä lyhyempi yönäytös ; esityksessä
on aasialaispainoitteista kauhutarinointia niille,
jotka jaksavat koetella rohkeuttaan yön pimeinä
tunteina... Huom! Ei suositella heikkohermoisille.
Ennakkoilmoittautuminen, paikkoja on rajallinen
määrä. Kokoontuminen on infolla ennen näytöstä.

Tuunaa Desupaitasi

Eve Ruottinen
Koivu su 02:00-04:00
Nyt sinulla on mahdollisuus päästä tuunaamaan
itsellesi viime Frostbiten ylijäämäpaidoista jotakin
uutta tai muokata vanhasta paidasta unelmiesi
conipaita! Paidan, materiaalit ja muut tarvikkeet
saat conista pajamaksua vastaan. Pajaan on
ennakkoilmoittautuminen ja mukaan mahtuu 20
henkilöä.
HUOMIO: Työpajan maksu on 3 euroa ja se
sisältää sekä tuunattavan paidan että tarvikkeet.
Maksa pajamaksu pajan pitäjille ja varaa mukaan
tasaraha.

Aamunkoiton teetuokio

Sanna Lähdesniemi ja Niko Kokko
Koivu su 04:00-08:00
Nukkuminen ei maistu, mutta jotain tekemistä
pitäisi keksiä? Tervetuloa vuoden eeppisimpään
teehetkeen Desucon Frostbiten yöhön!
Maistelemme yhdessä erilaisia teelaatuja ja
samalla saatat löytää myös viihdyttävää seuraa. Me
tarjoamme kupit, teen sekä kuuman veden, sinun
tarvitsee tuoda vain itsesi paikalle. Myös oma muki
sallitaan!
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Lavakammoa karkuun

Mia “Dessu” Piiparinen
Koivu su 10:30-12:30
Kolottaako kisahammasta ja sormet syyhyävät
tekemään kisaesitystä? Estävätkö lavakammo,
epävarmuus ja ehkä tietämättömyys
cosplaykisoista sinua osallistumasta? Tule
mukaan toiminnalliseen pajaan päästäksesi eroon
lavakammosta! Spekuloidaan hieman sitä, mikä on
syynä cosplaykisojen pieniin osallistujamääriin ja
mitä pelottavaa kisassa voi olla. Haastateltavana
Maria Ilona Parviainen, Desuconin cosplayvastaava
ja EuroCosplayn Suomen edustaja! Ohjelman
aikana käydään vilkaisemassa backstagea ja
mennään päälavalle voittamaan lavakammomme!

Ilmaisutaitopaja cosplayharrastajalle

Minna “Nargara” Fagerdahl ja Alli Perkiö
Honka su 11:00-12:30
On olemassa hetkiä, jolloin cosplay vaatii
todellisia näyttelijän kykyjä. Ehkä murjottava
hahmovalinta ei sovi pirteään luonteeseesi tai
hahmosi on puhelias ja energinen, mutta itse olet
ujo. Näissä tapauksissa koetellaan pukeutujan
taitoa samaistua ja näytellä... Tämän pienen
ilmaisutaitopajan aikana jokaisen osallistujan olisi
tarkoitus päästä kokeilemaan oman äänen käyttöä
ja improvisaatiota erilaisten lyhyiden tehtävien
parissa, sopivaa hulluttelua unohtamatta. Kaikki
ovat tervetulleita kokeilemaan, vaikka kokemusta
näyttelemisestä ei olisikaan!

Workshop cosplay- ja larp-proppien
näyttävämpään käyttöön

Taino H.
Honka su 12:30-14:00
Workshopissa käydään läpi osallistujien omien
aseiden näyttävämpää käyttöä. Samalla
harjoitellaan oman kehon hallintaa. Workshopiin
on ennakkoilmoittautuminen, jonka perusteella
valitaan 1-2 osallistujaa per esityskerta.
Ennakkoilmoittautumiseen tarvitaan tieto omasta
aseesta/hahmosta, jota aikoo harjoituksessa
käyttää sekä lyhyesti miksi juuri sinulle olisi
workshopista hyötyä.

Shibari-työpaja (K16)

Minna Rikalainen ja Satu Valli
Koivu su 12:30-14:30
Kiinnostaisiko sinua oppia sitomaan vaikka kaverisi
tai tyttöystävisi nättiin pakettiin? Mikäli edellinen
lause kuulosti hyvältä on tämä ohjelma juuri
sinua varten. Työpajassa käymme läpi muutaman
erilaisen perinteisen kinbaku-sidontatekniikan
käytännössä ja teoriassa. Tutustumme myös
jonkinverran shibarin eli kinbakun historiaan
ja sen merkitykseen Japanin kulttuurissa.
Ohjelma on suunnattu aloittelijoille emmekä
käy siinä läpi kovin monimutkaisia tekniikoita
tai varsinkaan suspensiotekniikoita, mutta
kokeneemmatkin harrastajat saavat toki osallistua.
Huom. Materiaalimaksu 10€/pari. Osallistuminen
vain pareina. Ohjelman ikäraja on 16 vuotta.
Kuvaaminen on kielletty

Syötävän suloisia marsipaanihahmoja

Aurora Tulilaulu
Koivu su 14:30-16:00
Pikachut, Kirbyt, Poyot ja Kyuubeyt, mikä
yhdistää näitä neljää maskottihahmoa? Niiden
muotoileminen marsipaanimassasta on sangen
helppoa ja vaivatonta. Kiinnostuitko? Tule
kokeilemaan marsipaanihahmojen muovaamista.
Työpaja on tarkoitettu aloittelijoille ja asiasta
kiinnostuneille eikä aikaisempaa kokemusta
tarvita. Mukaan mahtuu 15 henkilöä.
HUOMIO: Työpajan maksu on 3 euroa. Maksa
pajamaksu pajan pitäjälle ja varaa mukaan
tasaraha.
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CREDITS
Pääjärjestäjä - Antti ‘Ana’ Myyrä
Cosplay - Maria Ilona ‘Edeae’ Parviainen
Green room - Emilia ‘mica’ Salminen
Iltabileet - Okku ‘Ota-kun’ Toivola
Infopiste - Maria ‘corbin’ Laukkanen
Kahvila - Ilse ‘Luminescence’ Nikula
Kunniavieraat - Pyry ‘Drasa’ Kontio
Logistiikka ja hankinnat - Kristian ‘Kurisu’ Pulkkinen
Markkinointi - Riku ‘Jakoavain’ Mikkonen
Graafikko - Laura ‘Reggy’ Pimiä
Taitto - Lauri ‘eQualizer’ Kosonen
Taitto - Veera ‘Puhvi’ Kontiokari
Ohjelma - Heidi ‘Hoothoot’ Päivinen
Sponsorit - Karita ‘ziradia’ Mikkonen
Tallennus - Santtu ‘Japsu’ Pajukanta
Talous - Henna-Riina ‘Perho’ Kakkola
AV-tekniikka - Maaren ‘marsu’ Santanen
AV-kisälli - Tomi ‘DHawk’ Sjöblom
Coninaikainen tekniikka - Anssi-Matti ‘Shadikka’ Helin
Hostmaster - Taneli ‘dist’ Kaivola
WWW - Aarni ‘AKX’ Koskela
Kaikenlaiset järjestelmät + tekniikan apu - Kimmo ‘kekimmo’ Kenttälä
Info-TV ja kuulutukset - Elias ‘tieturi’ Mikkola
Tiedotus - Anna ‘Extended_Feline’ Rantasila
Tilat - Topias ‘Corvus’ Heinonen
Pelisali - Kari ‘FreakyM’ Rostin
Turvallisuus - Joona ‘Muta’ Romppanen
Työvoima - Ville ‘Arghy’ Siivola
Sidosryhmät - Pekka ‘Rashkul’ Myller
Noora ‘chinor’ Rytkönen
Special Thanks: Yama, Partiolippukunta Hollolan Hirvenhiihtäjät ry, Teppo Rekola, Mauri &
Vappu, YliGo, kaikki ohjelmanpitäjät, vänkärit ja järjestyksenvalvojat, Sibeliustalon ja Kanrestan
henkilökunta, kaikki entiset vastaavat, Tracon ry, Hideyuki Shima, Japanin suurlähettiläs Kenji
Shinoda & Suurlähetystön henkilöstö, Lantis, Sigma7, Aki Hata, ConTV:n Jori, Kosti, Niksu ja Ansku,
Kazuchika Okada, Daniel Ullenius (6-1!), Samuel Anlér, Nadia Nielssen, Joachim Hansen & The
ConFusion Gang, Glenn, Pontus Rundqvist, Sofia Mustaniemi, Yoshiyuki Tomino, C!C-crew, Having
Fun with Records -crew, Viiksi Entertainment, OF Ry, Nekasrof, DtW -crew, Melodicore, Aarni *NYLK*,
Paulig, Juuso Perolainen, Petteri Savolainen, Säätöyhteisö B2 ry, Sanna ‘sawnah’ Nousiainen
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