
Finncon on täällä taas! Ja tällä kertaa ”täällä” on
Turussa. Tervetuloa siis Turkuun nauttimaan

science fictiosta, fantasiasta ja kaikesta muusta, mitä
yli sata tuntia paneeleja, luentoja, työpajoja ja muuta
ohjelmaa tarjoavat! Totuttuun tapaan con tarjoaa kä-
vijöilleen myös conzinen. Ja mikäli et ole vielä com-
kari, vaan ensimmäistä kertaa haistelemassa
Finnconin tunnelmaa, conzine tarjoaa hyvän koske-
tuspinnan siihen, mitä conissa on ollut, on ja tulee
olemaan.

Mutta itse Finncon! Se on jälleen luonamme, hellii
meitä kesäisen viikonlopun ja täyttää aivomme ja
ajatuksemme tieteisfiktiolla ja fantasialla, keijuilla ja
peikoilla, roboteilla ja avaruusaluksilla! Seitsemän
vuoden jälkeen Suomen fandom kokoontuu Suo-
men Turkuun jo neljättä kertaa Finnconin historian
aikana. Turun ensimmäinen Finncon järjestettiin
kauniin kesäisenä viikonloppuna vuonna 1999. Vii-
konloppu oli tosiaan aurinkoinen, ja allekirjoittaneel-
le ensimmäinen Finncon.

Jälleen kerran conin pääävastuulliset järjestäjät, coni-
tea, on käyttänyt laskemattoman määrän aikaa et-
siessään tiloja, hakiessaan apurahoja ja kysellessään
kunniavieraita jo kauan ennen kuin kesästä oli tie-
toakaan. Suunnittelutyön jälkeen tekemisen määrä ei
ole vähentynyt, päinvastoin. Projektin edetessä käy-
tännön asioihin ja ohjelmiin, vapaaehtoisten määrä
on kasvanut. Conin tapahtuessa on paikalla valtava
määrä vapaaehtoistuneita conintekijöitä, joita ilman
ei tätäkään Finnconia voitaisi järjestää. Pienenä osa-
na tätä valtaisaa coneistoa ehdotankin kolminkertais-
ta hip-hip-hurraata kaikkien niiden ihmisten
kunniaksi, jotka ovat meille tämän mahtavan conin
taas järjestäneet!

Hyvää conia kaikille toivoen,

Piätoimittajane Kuopiosta

Train delays disrupt attendance

Electrical faults along the Helsinki-Turku
railway line have led to delays for many

travelers attending Finncon. Delays of up to an
hour have plagued the Finnish railway system and
the situation continues with no end in sight.

On Saturday as Finncon began, Finnish railway
operator VR announced many rail services between
the two cities would be replaced with buses. This
exceptional step means arrival times in Turku are
delayed up to nearly one hour.

The electrical damage may be the result of the
thunderstorm which passed over southwestern
Finland on Friday. The delays result from damage to
the electric switching system used to ensure multiple
trains can travel safely on the busy, high-speed line.

It is possible the switching system will not be
repaired until well after the end of Finncon 2018.
Furthermore, it is likely the replacement bus service
will not have the same accessibility for people with
differing mobility needs as trains would.
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Conitea kierteellä.
Tämän porukan an-
siosta meillä on con
Turussa!
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