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HEI KÄVIJÄ!

Tervetuloa kahdeksanteen 
Hypeconiin, joka järjestetään 
tänä vuonna lauantaina 8.6.2019!

Hypecon on pääsymaksuton ja 
ikärajaton tapahtuma, joka sopii 
niin uusille kuin vanhoillekin har-
rastajille. Tapahtuma on päihtee-
tön, ja ohjelmassa on huomioitu 
kaikenikäiset kävijät: nähtävää ja 
koettavaa löytyy ihan jokaiselle!

Tästä ohjelmalehdestä löydät 
kattavasti tapahtuman ohjelman, 
kartat sekä vinkit siihen, miten 
voit tehdä Hypecon-päivästäsi 
parhaan mahdollisen! 

Tarvittaessa voit koska tahansa 
palata infopisteelle kysymään 
neuvoa tai vaihtamaan muutoin 
ajatuksia.

Tapahtuman järjestävät conitea 
sekä Hyvinkään Nuorisopalvelut 
yhdessä paikallisten ja lähialuei-
den anime- ja peliharrastajien 
kanssa.
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Alueen kartat   6
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Psst! 
Kannattaa muuten saapua Hypeconin avajaisiin! 
Luvassa suuri tiedotus liittyen ensi vuoden Hypeconiin...
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palveluiden eikä Hypeconin 
toimesta, eikä siihen ole eril-
lisiä narikkalappuja. Takomon 
puolelta löytyy rajallinen mää-
rä lukollisia lokerikkoja, joiden 
ovissa on avain. Tarvittaessa voit 
väliaikaisesti säilyttää tavaroitasi 
lokerikossa, mutta muistathan 
palauttaa avaimen paikoilleen 
lähtiessäsi!
 
Pukuhuoneet löytyvät Takomon 
puolelta, pääovelta lähtiessä 
rappuset alas. Pukuhuoneita on 
kaksi, joista molemmissa on lupa 
käyttää hiuslakkaa ja hajusteita. 
Vessat ja yleiset tilat ovat eh-
dottomasti kiellettyjä hiuslakan 
sekä hajusteiden laiton suhteen.
Pukuhuoneiden vähäisen määrän 
vuoksi emme valitettavasti pysty 
tarjoamaan allergiavapaata tai 
neutraalia pukuhuonetta. Jos 
pukuhuoneet eivät sovi tarvitse-
maasi käyttöön asun kanssa, vältä 
varaamasta vessaa liian pitkäksi 
aikaa asun vaihtoihin!

COSPLAY SEKÄ 
COSPLAY-PROPIT
Cosplay-asuihin kuuluvia asejälji-
telmiä sekä proppeja saa kantaa 
mukana tapahtumassa, mutta 
proppien osalta on huomioitava 
turvallisuus. Aitoja aseita  

SELVIYTYMISOPAS

AUKIOLOAJAT
Hypecon 2019 on yksipäiväinen 
anime-, manga- ja pelitapahtu-
ma. Tapahtuma alkaa klo 10 ja 
päättyy klo 22. Huomioithan, että 
pelipuolena toimiva kaupungin- 
talo sulkeutuu klo 20.00.  
Areena (myyntisali, taidekuja 
ja kirppis) on auki kävijöille klo 
10–19 välisenä aikana. 

VESIPISTEET
Tapahtumassa ei ole erillisiä 
vesipisteitä, mutta joidenkin 
vessojen läheisyydestä löytyy 
kertakäyttömukitelineitä. Ne ovat 
tapahtumassa vapaassa käytössä. 
Suosittelemme kuitenkin oman 
vesipullon käyttöä! 

NARIKKA SEKÄ PUKUHUONEET
Tapahtumassa ei ole valvottua 
narikkaa. Kaupungintalon seinus-
talta löytyy avoin narikka, johon 
voi jättää esimerkiksi takin omalla 
vastuullaan.  On syytä huomoi-
da, etteivät Nuorisopalvelut ja 
Hypecon vastaa narikkaan jäte-
tystä omaisuudesta, joten ethän 
jätä narikkaan mitään arvokasta 
(lompakko, puhelin, avaimet)! 
Narikkaa  ei valvota Nuoriso- 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Hypecon on päihteetön tapahtu-
ma, eikä tapahtumaan saa tuoda 
alkoholia tai muita päihteitä. 
Päihtyneenä et pääse sisälle ta-
pahtumaan. Tupakointi on kiel-
letty tapahtuma-alueella lukuun 
ottamatta tupakoinnille erikseen 
merkittyjä paikkoja. Tupakointi 
suoraan oven läheisyydessä on 
kielletty, ja tässä asiassa on hyvä 
noudattaa kohteliaisuutta —  
tapahtumassa on monen ikäisiä 
kävijöitä, joten ethän altista mui-
ta tupakansavulle.

Rappusia ja muita kulkuväyliä, 
esimerkiksi Takomon puolen 
käytäviä, ei saa tukkia. On toivot-
tavaa, ettei kuvaamaan pysäh-
dytä portaissa tai muilla vilkkaan 
liikenteen alueilla. Esimerkiksi 
ulkotilat sekä Takomon hengaus-
tila ovat hyviä paikkoja kuvaami-
selle. Rappuset eivät ole istumista 
ja oleskelua varten, vaan tapahtu-
ma-alueelta löytyy paljon ajanvie-
tolle sekä kuvaamiselle sopivaa ti-
laa. Sisäpihalle parkkeeraaminen 
on kielletty tapahtumapäivänä.

EA-PISTE 
Haaverin sattuessa löydät ensi- 
aputeltan ulkoa kaupungintalon 
vierestä. 

 
erehdyttävästi muistuttavien jälji-
telmien piiput tulee merkata väril-
lisellä teipillä. Lisäksi osallistujien 
on huomioitava aseiden järkevä 
kuljettaminen paikalle asiallisis-
sa laukuissa. Deaktivoidut aseet 
ovat kielletty. Selkeiden scifi-asei-
den piippuja ei tarvitse teipata. 
Miekkajäljitelmiä ja vastaavia saa 
myös tuoda tapahtumaan, mutta 
niiden kuljettamisessa ja kanta-
misessa on huomioitava yleinen 
turvallisuus – terävät, painavat 
miekat voivat aiheuttaa haaverei-
ta jo pelkästä huolimattomuudes-
ta kulkuväylillä kävellessä. 
 
Airsoft-aseiden piiput pitää olla 
tukittuna ja lippaat poissa. Jos et 
ole varma proppisi sopivuudesta, 
tai se erehdyttävästi muistuttaa 
asetta, näytä se infossa saapues-
sasi tapahtumaan.

Selkeästi loukkaavat ja epäsove-
liaat cosplay-asut voidaan pyytää 
vaihtamaan tai tähän suostumat-
tomat voidaan tarvittaessa pyy-
tää poistumaan tapahtumasta. 
Tämä linjaus tarkoittaa lähtökoh-
taisesti erittäin paljastavia/seksu-
aalisia asuja tai selkeästi loukkaa-
via asuja. Jos olet epävarma asusi 
sopivuudesta, voit tapahtumaan 
saapuessasi keskustella asiasta 
infon kanssa.
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1. Lähialueen kartta ja lähimmät raha-automaatit

2. Tapahtuma-alueen kartta

REITTIOHJEET 
Hypecon sijaitsee osoitteessa 
Kankurinkatu 4-6, 05801 
Hyvinkää. Tapahtumapaikka si-
jaitsee 1 km päässä juna-asemas-
ta, kauppakeskus Willan vieressä.  
 
Autosi voit jättää parkkiin tapah-
tuman ajaksi kartassa näkyville, 
P-kirjaimella merkityille parkki-
paikoille. (Katso kuva 2)

Käteistä voit nostaa myyn-
tisalia ja taidekujaa varten 
Hämeenkadun varrella sijait-
sevasta Osuuspankin pistees-
tä ja kauppakeskus Willasta 
Citymarketin ja Gamestopin 
lähettyviltä tai Prisman luota. 
(Katso kuva 1) 
 
Lähimmät ruokailupaikat löydät 
myöskin Willan puolelta sekä vie-
reiseltä Jussintorilta Osuuspankin 
lähettyviltä.

TAPAHTUMA-ALUE
Hypeconin ohjelma on sijoitet-
tu kolmeen eri paikkaan, kaikki 
saman sisäpihan yhteydessä. 
Takomosta löydät puheohjel-
mia sekä erilaisia työpajoja. 
Kaupungintalolla pääset kokeile-
maan erilaisia pelejä niin konso-
lien kuin myös lauta-, kortti- tai 
miniatyyripelien muodossa. 
Areenalla sijaitsee myyntisali, 
joka sisältää myös taidekujan 
sekä kirpputorin. 

Alueelta löytyy myöskin 
Hypeconin oma HypeCafé, jossa 
voit käydä päivän aikana hengäh-
tämässä ja nauttimassa vaikkapa 
kupin kahvia ihanien meidojem-
me ja butleriemme tarjoilemana!

Tapahtuman infopisteet sijaitse-
vat Areenalla, Takomossa sekä 
kaupungintalolla. Takomon in-
fopisteeltä löydät myös AMV- ja 
Cosplay-kisojen sekä kunnia- 
vierasohjelman paikkaliput! 
 
Piha-alueelta löytyy boffereille 
tarkoitettu pelialue sekä las-
tauslaituri, jonka luona nähdään 
tanssipainotteisia ohjelmia ja 
esityksiä!
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KUNNIAVIERAS:  
Konseptitaiteilija ja kuvittaja 
Valtteri Heinonen

Valtteri Heinonen (s. 1983) on 
helsinkiläinen kuvittaja. Hänen 
uransa alkoi jo lukioaikoina, 
jolloin hän toimi perheyrityksen 
graafikkona, minkä jälkeen hän 
aloitti opiskelut Metropolia-
ammattikorkeakoulussa 
3D-visualisoinnin linjalla. 
Viimeinen työharjoittelujakso vei 
hänet töihin mainosalalle, jossa 
hän viihtyi kymmenen vuotta 
eri tuotantoyhtiöissä (Frame 
Graphics, Brink Helsinki, Piñata). 

Moominvalley-sarjan pariin hän 
liittyi vuonna 2017 ja siirtyi Gutsy 
Animationsille seuraavana vuon-
na. Gutsy Animationsilla hän toi-
mii yhtenä Moominvalley-sarjan 
konseptitaiteilijoista sekä markki-
nointimateriaalin kuvittajana.
Töiden ohessa hän tekee satun-
naisesti lyhytanimaatioita ja pitää 
pieniä taidenäyttelyitä.

Kunniavierasohjelma: 
klo 14–15 (Blackbox)

Hypecon 2019 -kunniavieras:
Konseptitaiteilija Valtteri Heinonen

Gutsy Animations -tuotantoyhtiöstä

valtteri_heinonen_art
https://www.gutsy.fi/ 
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AREENA
Areenalla sijaitsevasta myynti- 
salista löydät tapahtuman yritys-
myyjät, taidekujan sekä kirppu-
torin.  
 
Huomioithan että myyntisalissa 
osassa pöydistä voi maksaa vain 
käteisellä. Sivulta 6 voit tarkistaa 
lähimpien raha-automaattien 
sijainnit. 
 

Areena on auki klo 10–19 

* Huom: Muutokset myyjien sijainneissa 
kartassa ovat mahdollisia.

YRITYSMYYJÄT:
A Hiekkakakku 
B Bard & Jester
C Fruitbat Factory
D Manga Café
E Meiko Clothing
F  Urumi
G Sangatsu Manga
H AniGen
I Arktinen Banaani
� Headhunter Store
K AniPopGam
L  Avallonica
M Elvari
N Poromagia
O Hiidenpeli
P Kissakarhu
Q Talking to myself
R Edeave
S  Kuusade
T  Omoi
U  IroIro

TAIDEKUJALAISET 2019:

1.    Kirjoa ja Salaidard

2.    Koomalaama ja Sudenhuuto

3.    SaQe-Art

4.    Kippycube

5.    Inka Tuulia

6.    AlmondFeather ja 
        Laurus Draws

7.    Kevin Kupari

8.    Banda ja Mekuvi

9.    NRdesign ja Neachell

10.  elppidraws ja ellu__s

11.  Silmukoita Sydämestä 

12.  Tia ”Dawafii” Tast ja Emi 
        ”EMi Baka” Svinhufvud

13.   Virigus ja Fuugis

14.   blurbarts

15.   NordicDraws

16.   hamartocado

17.    Kisuette ja Kristmarian

18.    Reshi

19.    Jannu Mattsson ja 
          Lotta Tuomola

20.    Sulo, Snoorau ja Muura

21.    Iida Leppänen ja Tiitcha

22.    Mind of Wind

23.    Carmeval ja Armias

24.    Arikatora ja Trick

25.    Mindi (luzzychi)

26.    Ruija Kariniemi

27.    Maiju ja Joksu

28.    Raine ”Riähkä” Rysä ja  
           Annika ”Gomis” Kiiskilä

29.    Shinon

30.    Sunako

31.    Sefie Rosenlund

32.    Si3art

*
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TAKOMON OHJELMA
 
Avajaiset
Klo 10–10:30, Hengailutilan lava 
 
Avajaisissa saat nopean kattauk-
sen päivän ohjelmasta!

Etsintäkuulutuskilpailu
Rigel Wolf & Tony Wolf
Ilmoittautuminen klo 10–13,
Hengailutila

Etsintäkuulutuskilpailussa tehtä-
vänäsi on etsiä Hypeconin alueel-
ta henkilöitä tai esineitä, jotka 
vastaavat annettuja tuntomerk-
kejä. Kun olet löytänyt kohteen, 
tehtäväsi on ottaa siitä kuva.

Kisaa varten tarvitset tietysti 
kameran (myös kännykkäkame-
ra käy). Kilpailuun voi osallistua 
yksin tai max 4 hengen tiiminä. 
Ilmoittaudu mukaan kisaan klo 
10–13 Takomon infopisteellä. 
(Huom! Ilmoittautumislomakkeita 
jaetaan niin kauan kuin niitä riit-
tää, joten reippaasti vain mukaan 
jahtiin!) Lomakkeet ja otetut ku-
vat tulee tarkistuttaa ja palauttaa 
pisteidenlaskentaa varten ohjel-
manpitäjille klo 14:30 Takomon 
infopisteelle.  
Parhaimmat etsivät palkitaan n. 
klo 17:00 alkavassa palkintojen-
jaossa Takomon hengailutilan 
lavalla.  

Ohjelmaan tarvitsee paikkalipun. Paikka- 
lippuja jaetaan Takomon infopisteellä!

Kirjaston Con-Corner
Hyvinkään pääkirjasto
Klo 10–17, Hengailutila

Kirjaston Con-Cornerista löy-
dät perinteisen pinssipajan. 
Pinssipajan lisäksi järjestämme 
oman anime-herkun suunnitte-
lukilpailun ja blackout poetrya 
poistokirjoista. Myymme myös 
poistomangaa. Tervetuloa viihty-
mään kirjaston Con-Corneriin!

Star Wars Cantina
SWCF Cantina  
Klo 11–17, Puheohjelmatila 2

Intergalactic Cantina esittelee: 
Pop Up Cantina!

Kauan aikaa sitte, kaukaises-
sa galaksissa – ja nyt myös 
Hypeconissa!
Istahda hetkeksi nauttimaan 
kylmää juotavaa pakoillessasi 
palkkionmetsästäjiä galaksin 
reunalla, kaukana täältä. Tai ehkä 
olet saapunut vieraaksemme 
pelataksesi erän korttia jonkun 
vakioasiakkaamme kanssa? Me 
emme kysy miksi olet täällä tai 
ketä pakoilet...

Star Wars Cantina on nimensä 
mukaisesti Star Wars -henkinen  

 
teemahuone, jossa voit törmätä 
suositun elokuvasarjan hahmoi-
hin, jutella heidän kanssaan tai 
vaikkapa pelata minipelejä. Siinä 
lomassa voit nauttia erikoisia 
juomia ja snacksejä Star Warsin 
hengessä.

Joten tervetuloa hengähtämään 
ja olkoon voima kanssasi! 
 

Lolita 101
Roosa ”milkycap” Salmi, 
Hellocon ry 
Klo 11:30–12:30, Hengailutilan 
lava

Oletko pohtinut lolita-harrastuk-
sen aloittamista tai oletko muu-
ten vain kiinnostunut tyylistä? 
Luennolla käydään aloittelijoille 
sopivasti läpi, mitä oikein on 
lolita-muoti, mistä siinä on kyse 
ja kuinka harrastuksessa pääsee 
helposti alkuun. Luennoitsijalta 
on myös mahdollista kysyä mieltä 
askarruttavia kysymyksiä, joten 
tule rohkeasti oppimaan uutta 
lolita-muodin saloista!
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Naiset animessani – millaista 
naiskuvaa animessa tarjotaan?
Jenni ja Elsi 
Klo 11:30–12:30, 
Puheohjelmatila 1

Mistä on pienet animetytöt tehty? 
Animessa naiskuva voi ihastuttaa 
ja vihastuttaa. Tässä ohjelmassa 
keskustellaan siitä, millaisiksi 
naishahmot kuvitetaan animes-
sa ja millaisia rooleja naishah-
moille kirjoitetaan eri genreissä. 
Ohjelma on pohtiva, siinä on kes-
kusteleva näkökanta naiskuvaan 
animessa ja se saattaa sisältää 
juonipaljastuksia sarjoista, joita 
ohjelmassa sivutaan. 
 

AMV-kilpailu
Nea ”Estasia” Majuri 
Klo 12–13:30, Blackbox 
Paikkaliput Takomon infosta!

Hypeconin AMV-kilpailuun lähe-
tettiin tänä vuonna mahtavat 44 
videota. Tässä finaalinäytöksessä 
nähdään niistä ne, jotka läpäisivät 
tuomariston suorittaman esikar-
sinnan. Kilpailun aikana on käyn-
nissä Yleisön Suosikki -palkinnon 
yleisöäänestys. Kilpailu järjeste-
tään yhteistyössä AMV.fi:n kans-
sa. Huomioithan, että ohjelmaa ei 
suositella alle 15-vuotiaille!  

 
Ohjelma saattaa myös sisältää 
nopeasti vaihtuvia kuvia tai vilk-
kuvia valoja!  
 
Paikkalippuja jaetaan Takomon 
infopisteellä klo 10 alkaen!
 
Ovet saliin avataan klo 11:45. 
Mikäli paikkoja jää tyhjäksi, klo 
12 saliin pääsee tyhjille paikoil-
le myös ilman paikkalippua. 
Huomioithan kuitenkin, että 
paikkalippu on toivottavaa hakea 
ennakkoon, eikä tyhjiä paikkoja 
voida olettaa jääväksi.

Ihmiskimble
MamaHemli
Pelit klo 12–14 ja 17–19, 
Takomon infopisteen takana

Supersuosittu ihmiskimble viih-
dyttää jälleen tänäkin vuonna 
conikävijöitä!

Oletteko sinä ja toverisi valmii-
ta asettumaan nappulan rooliin 
legendaarisessa, hermoja raasta-
vassa lautapelissä? Kasatkaa siis 
nelihenkinen joukkue ja ilmoit-
tautukaa mukaan pelilaudalle! 
Ilmoittautuminen suoritetaan 
Takomon infopisteellä viimeis-
tään viisitoista minuuttia ennen 
pelin alkua. Jos pelilaudalla on  
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tilaa vielä pelin alkaessa, voidaan 
paikan päällä vielä ottaa pelinap-
puloita mukaan, mikäli heistä 
saadaan muodostettua täysilu-
kuinen joukkue.
 
Pelit pelataan Takomon infopis-
teen takaisessa tilassa. Otattehan 
huomioon, että niin pelaajien 
kuin paikalle saapuvien katsojien 
on tilaan päästäkseen jätettävä 
kengät infoon, sillä pelilauta on 
tehty alueelle, jossa ei saa talsia 
ulkokengillä. Yhdelle pelille on 
varattu aikaa maksimissaan 2 
tuntia.

Arvaa K-poppia
Nella ”Napi” Hälikkä 
Klo  13–13:30, Puheohjelmatila 1

Tervetuloa testaamaan tietämys-
täsi K-popin maailman ihmeel-
lisistä artisteista ja kappaleista! 
Luuletko tunnistavasi ryhmän 
pienten vinkkien perusteella? 
Tai kappaleen parin sanan avul-
la? Tervetuloa siis kokeilemaan! 
Ohjelma tapahtuu Kahootin mer-
keissä, joten muista ottaa puheli-
mesi mukaan.

Miten kehitän oman mangan- 
piirtotyylini?
Mae Korvensivu, Clownfish 
Twister
Klo 13–14, Hengailutilan lava

Oletko kiinnostunut mangan piir-
tämisestä? Onko oma tyylisi vielä 
kehitysvaiheessa vai tarvitsetko 
lisäideoita? Tule mukaan luen-
nolle, jossa tarjotaan opastusta, 
miten omista suosikkityyleistä 
yhdistelemällä löydät oman ja 
kauniin ulkoasun mangabrändille-
si. Luennolla käydään läpi tyylien 
tunnistettavuutta, sudenkuoppia, 
hahmo-desingia ja miten alkavan 
mangakan on hyvä lähteä taidet-
ta opiskelemaan! 
 

Parapara-tanssitunti
TanPARA
Klo 13–14, Peilisali

Tervetuloa tanssimaan parapa-
raa! Parapara on Japanista länsi-
maihinkin rantautunut tanssilaji, 
jossa pääosassa ovat vauhdikkaat 
käsien liikkeet. Tämä tanssitunti 
sopii kaikille tanssitaustaan kat-
somatta, sillä käymme läpi para-
paran perusteita ja opettelemme 
koreografian/koreografiat hitaasti 
liike liikkeeltä, joten pääset var-
masti mukaan, vaikket olisi  

 
paraparaa aikaisemmin tanssi-
nutkaan. Ja paraparassa tärkeintä 
onkin se, että sitä tanssiessa on 
hauskaa. Tervetuloa!

Karkkitehtuuri
Elsi
Klo 14–16, Hengailutila

Karkkitehtuuri on työpaja, jossa 
tehdään karkeista makeita raken-
nuksia. Tule päästämään sisäinen 
karkkitehtisi valloilleen, suunnit-
tele ja toteuta oman näköisesi 
karkkirakennus! Lopuksi saat 
oman karkkitehtuurin mestarite-
oksesi mukaasi.

Kunniavieras: Konseptitaiteilija 
Valtteri Heinonen  
Klo 14–15, Blackbox 
Paikkaliput Takomon infosta! 

Tänä vuonna Hypeconin 
kunniavieraaksi saapuu konsepti- 
taiteilija ja kuvittaja Valtteri 
Heinonen, joka on ollut mu-
kana tekemässä alkuvuodesta 
YLE:n kanavilla alkanutta uutta 
Muumilaakso-animaatiota! Tule 
kuuntelemaan, kuinka rakastetut 
muumit saivat uuden, nykyaikai-
semman ilmeen ja millaista on 
työskennellä konseptitaiteilijana  

 
Suomessa. Pidämme ohjelman 
lopussa myös nopean leikkimie-
lisen Muumi-tietovisan, jossa 
etevin Muumi-tietäjä palkitaan! 
 
Paikkalippuja ohjelmaan jaetaan 
Takomon infopisteellä klo 10 
alkaen!  
 
Ohjelman jälkeen kunniavieraan 
kanssa pääsee jutustelemaan 
Takomon hengailutilan puolella. 

My Hero Academy -paneeli
Aizawan Pilttipurkit  
Klo 14–15, Puheohjelmatila 1

Sankariakatemia avaan ovensa 
Hypeconin väelle. Liity Dekun 
ja kumppaneiden seuraan täs-
sä leikkimielisessä paneelissa, 
jossa kootaan yhteen sankareita 
ja vihollisia. Nyt on tilaisuutesi 
kysyä heiltä mieltäsi askarruttavia 
kysymyksiä ja seurata kuinka heil-
le käy ”kuka todennäköisesti”-pe-
lissä. Tervetuloa kuuntelemaan 
juttuja ja kokemuksia heidän 
matkastaan! 

Ohjelma sisältää mahdollista 
kiroilua ja shippausta, jonka takia 
ikäraja on K13. 
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Nukkemiitti
Jussi ”Zarina” Parkkinen
Klo 14:30–16, Peilisali

Oletko paatunut nukkeilija hen-
keen ja vereen? Ovatko nukkesi 
sinulle täysverisiä perheenjä-
seniä? Tai oletko muuten vain 
kiinnostunut tästä mystisestä 
harrastuksesta, joka moni-
puolisuudellaan vie kaiken va-
paa-aikasi ja rahasi? Tervetuloa 
esittelemään omia nukkejasi, 
keskustelemaan nukkeilun jalosta 
aatteesta, ihailemaan muiden 
nukkeja tai vaikka kaikkia edellä 
mainittuja. 

Kaikki nukkeilijat ja nukkeilumieli-
set tervetuloa!

Ruoka persoonallisuutena – 
ylipainoiset hahmot mangassa 
ja animessa 
Peikonlainen
Klo 14:30–15:30, Hengailutilan 
lava

Luento on jatkoa viime vuonna pi-
detylle ”Ylipainoiset hahmot ani-
messa ja mangassa” -esitelmälle, 
jossa käsiteltiin ylipainoisten 
japanilaishahmoihin liittyviä ste-
reotypioita. Tällä kertaa käydään 
läpi hahmojen syöntitottumuksia  

 
ja sitä, miten ne määrittävät hah-
mon persoonallisuuden, käytök-
sen jne. Luennon aikana esitel-
lään esimerkinomaisesti erilaisten 
sarjojen anime- ja mangahahmo-
ja sekä sitä, mikä heitä yhdistää ja 
mikä tekee hahmosta mielenkiin-
toisen tai persoonattoman tylsä-
tyynyn. Lopuksi käydään lyhyesti 
läpi, miten Japanissa suhtaudu-
taan ylipainoon ja miten kulttuuri 
on voinut vaikuttaa ylipainoisten 
hahmojen luonteeseen. 

Huom! Luennolla ei suuresti käy-
dä läpi mitä hahmot syövät vaan 
miten ruoka vaikuttaa hahmoon 
kokonaisvaltaisesti.
 

Cosplay-kilpailu  
Miro Jukka 
Klo 15:30–17, Blackbox 
Paikkaliput Takomon infosta! 

Hypeconissa kisataan tänä 
vuonna aloittelijapainotteisessa 
pukukilpailussa. Kisaajat ovat en-
nakkoilmoittautuneet kilpailuun. 
Kilpailun tuomaroi kolmihenkinen 
tuomaristo, jonka tulokset pääset 
näkemään cosplaykilpailussa.

Ohjelmaan on rajallinen määrä 
paikkalippuja, joita jaetaan  
Takomon infopisteellä klo 13:30

alkaen. Jos et käytä hakemaasi 
paikkalippua niin palautathan sen 
takaisin infoon!  
 
Ovet saliin avataan klo 15:15. 
Mikäli paikkoja jää tyhjäksi, klo 
15:30 saliin pääsee tyhjille pai-
koille myös ilman paikkalippua. 
Huomioithan kuitenkin, että 
paikkalippu on toivottavaa hakea 
ennakkoon, eikä tyhjiä paikkoja 
voida olettaa jääväksi.

Japanin pelimusiikkikulttuurin 
synty
Lasse Lehtonen
Klo 15:30–17,
Puheohjelmatila 1

Japanilainen pelimusiikki on  kan-
sainvälisesti valtavan suosittua, ja 
nykyään sitä esittävät jopa maa-
ilman arvostetuimpiin kuuluvat 
sinfoniaorkesterit. Mutta mistä 
ajatus esimerkiksi pelimusiikki-
konserteista ja sovituslevyistä 
sai alkunsa, ja ketkä vaikuttivat 
pelimusiikkikulttuurin syntyyn? 
 
Esitelmä tarkastelee pelimusiikin 
merkittävimpiä tekijöitä kuten 
Kōichi Sugiyamaa ja Nobuo 
Uematsua ilmiön alkuvaiheiden 
Japanissa. 
 

Esitelmän pitäjän Lasse Lehtosen  
laaja tietoteos ”Japanilainen mu-
siikki: Taiko-rumpujen kuminasta 
J-poppiin” ilmestyi huhtikuussa. 
Kirjassa käsitellään myös pelimu-
siikkia. Lehtonen myy ja signee-
raa kirjojaan ohjelman jälkeen.

Cosplaydeitti
TeaWitc0 
Klo 17:30–19, Hengailutilan lava 

On taas se aika vuodesta, kun 
conikansa nousee ja vaeltaa kohti 
conikaupunkeja. He tulevat yksin, 
pareina tai ryhmissä. Jokainen 
conikansalainen tarvitsee kuiten-
kin sen jonkun vierelleen. Tämän 
takia Hypecon tuo teille tänäkin 
vuonna cosplaydeitin! 
 
Cosplaydeitti on leikkimielinen 
deittipeli, jossa yksi Herra/Rouva 
X kysyy kolmelta kandidaatilta 
kysymyksiä löytääkseen sen juuri 
oikean itselleen. Kahdelle ensim-
mäiselle kierrokselle on suoritettu 
ennakkoilmoittautuminen, kaikki 
vapaat paikat täytetään yleisöstä. 
Kolmas kierros on kokonaan täy-
tetty yleisöstä, joten tulkaa etsi-
mään itsellenne Hypecon- deittin-
ne. Tervetuloa myös seuraamaan 
viihdyttävää showta, jonka tämän 
vuoden osallistujat järjestävät.
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Valitut Lapset – 
Digimon-näytelmä 
Klo 17:30–19:30, Blackbox 
Paikkaliput Takomon infosta!

Seitsemän lapsen ja näiden 
Digimon-kumppaneiden unohtu-
maton seikkailu Tiedostosaarella 
saapuu Hypeconiin!  
 
Valitut lapset – Digimon-
näytelmä on tribuuttiteos tänä 
vuonna 20 vuotta täyttävälle 
Digimon Adventure -sarjalle. 
Näytelmä perustuu animaati-
osarjan 13 ensimmäistä jaksoa 
kattavaan Devimon-arkkiin.  
Tervetuloa seuraamaan unohtu-
matonta näytelmää! 

Hae paikkalippusi Takomon info-
pisteeltä klo 15! 

Näytelmän ikäraja on K7 
hurjien taistelukohtausten ja uh-
kaavien teemojen vuoksi. 

Hypeconin iltadisco:
DJ-Ghostie feat. The Trix 
Klo 20–22, Blackbox 
 
Tervetuloa Hypeconin iltadiscoon! 
Tänä vuonna pistetään jalalla 
koreasti ja bailataan elävien valo-
jen loistossa. DJ-Ghostie laittaa 
laservalot ja beatit kohdilleen 
soittamalla biisejä K- ja J-popista 
aina animeen ja Vocaloidiin, 
Nightcorea saati muita ikisuosik-
keja unohtamatta... 

Tanssiryhmä The Trix on yhteis-
työssä DJ:n kanssa järjestänyt 
yhteisintron, jonka jälkeen meno 
vain kasvaa – joten kaikki mu-
kaan, nyt bailataan!

Takomon hengailutilasta 
löydät myös seuraavat yhdistys-
pöydät: 
 
K-pop Suomi ry 
Suomen Hopeanuoli-fanit ry & 
Gingacon 
Nekocon 
Hellocon ry
Undertale -musikaali

PIHA-ALUEEN OHJELMA

K-pop Random Dance
Tanssiryhmä Claudus 
Klo 11–12:30

Tanssiryhmä The Trix 
Klo 14–15:30,  
Kaupungintalon viereisellä 
lastauslaiturilla

K-pop Random Dance on suuren 
suosion saavuttanut tanssipeli, 
jossa tanssitaan korealaisten yh-
tyeiden koreografeja tai muuten 
vain tanssitaan rytmin mukana. 
Kaikki taidoista huolimatta ovat 
tervetulleita mukaan hauskanpi-
toon ja tanssimaan!

Tanssiesitys
Tanssiryhmä Lunaria
Klo 13–13:30, 
Kaupungintalon viereisellä 
lastauslaiturilla

Tanssiesitys
Tanssiryhmä Hiraeth
Klo 16–16:30, 
Kaupungintalon viereisellä 
lastauslaiturilla
 
 

Bofferointi
Avoin boffaus klo 11–20 (Piha)
Pariotteluturnaus klo 15 (Piha)
Rakentelupajat klo 12:30 & 
16:30 (Kaupungintalon aula) 
 
Bofferointi-pisteen järjestäjät: 
Rasmus Mäkynen, Arto Vehtari, 
Tiia Viirre, Lauri Vikström, Joni 
Laukkanen, Kalle Karakorpi, 
Sakari Seppälä, Oskari Spåra, Nea 
Paavilainen, Leo Easton, Luna 
Ustaris,  Casper Varis
 
Bofferointi eli boffaus on hauska 
ja toiminnantäyteinen laji, jossa 
pääsee ottelemaan pehmuste-
tuilla miekoilla, kilvillä ja muilla 
keskiaikahenkisillä välineillä. Tule 
osallistumaan hauskoihin ottelui-
hin ja halutessasi rakentamaan 
itsellesi oma bofferi! Lajin aiem-
paa osaamista ei vaadita, reipas 
ja kunnioittava asenne riittävät jo 
pitkälle. 

Uutuutena tänä vuonna voit myös 
napata itsellesi kaverin mukaan, 
ja ottaa osaa jännittävään pari-
otteluturnaukseen. Voittaja-
joukkue palkitaan!  Turnaukseen 
on ennakkoilmoittautuminen, 
joka sulkeutuu 14:45. 
Joukkueessa saa olla max. 3  
jäsentä, ja siinä käytetään erik-
seen varattuja laina-aseita.  
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Ilmoittautuminen tapahtuu  
rastin ohjaajille paikan päällä.
Pajan materiaalimaksu on 4€/
henkilö. Ole paikalla hyvissä 
ajoin, paikkoja on rajallisesti. Paja 
pidetään kaupungintalon aulassa.

KAUPUNGINTALON OHJELMA

AULATILA:

Figujen maalauspiste
Juha-Matti Kuusinen & 
LiPeVä, Ville Kariola, Eetu 
Torikka 
Klo 10–20 

Tule maalauspisteelle maalaa-
maan itsellesi figu eli miniatyy-
rihahmo. Tarjolla on erilaisia 
hahmoja, tarvittavat maalaustar-
vikkeet sekä opastusta figu- 
maalauksen saloihin.

Blood Bowl
Eric Andersson & 
Jussi Blomqvist 
Klo 10–15

Blood Bowl on Warhammerin 
maailmaan sijoittuva miniatyyri-
lautapeli, jossa fantasiamaailman  

 
hahmot pelaavat jenkkifutiksen  
kaltaista pallopeliä. Joukkueet  
koostuvat esimerkiksi ihmisistä, 
kääpiöistä, örkeistä tai muista 
fantasiaolennoista. Tule testaa-
maan valmentajantaitosi, ohjaa 
joukkueesi tekemään mahdolli-
simman monta maalia… ja sa-
malla mätki vastustajan joukkue 
tainnoksiin!

Lautapelipiste
Suomen lautapeliseura 
Klo 10–20

Suomen lautapeliseuran pisteellä 
voit pelata lautapelejä aamus-
ta iltaan. Voit tuoda mukanasi 
omat pelisuosikkisi tai laina-
ta pelattavaa lautapeliseuran 
pelivalikoimasta.

Magic the Gathering 
-keräilykorttipeli
Joona Kröger & Saku Kuusela 
Klo 10–20

Tule oppimaan MtG:n perusteet 
tai haasta ohjelmanpitäjät vel-
hotaisteluun maailman suosi-
tuimmassa keräilykorttipelissä. 
Ohjelmanpitäjät tarjoavat käyt-
töön helposti pelattavat pakat ja 
neuvovat tarvittaessa.
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Peliä Pyynnöstä -roolipelipiste
Suomen roolipeliseura & 
Ropecon
Klo 10–18

Peliä Pyynnöstä -pisteellä tarjo-
taan jatkuvaa aloittelijaystävällis-
tä roolipeliohjelmaa. Pelaamaan 
voi tulla ilmestymällä paikalle 
ilman ennakkoilmoittautumista. 
Olet tervetullut mukaan, olitpa 
sitten ensikertalainen tai vuosia 
pelannut konkari. Voit myös tulla 
kuulemaan Euroopan suurim-
masta vapaaehtoisvoimin jär-
jestettävästä pelitapahtumasta, 
Ropeconista.

Rocket League
Tommi ”Koope.exe” 
Korpelainen ja Joni ”Kokinen” 
Koskinen 
Vapaa pelailu klo 10–13
Turnaus klo 15–16:30

Rocket League on jalkapalloa 
raketein varustetuilla autoilla 
Playstation 4 -konsolilla. Muuta 
tuskin tarvitsee sanoa. Tiedossa 
on rentoa ja vapaata pelailua klo 
10–13. Voit tulla kokeilemaan 
peliä tai ilmoittautua iltapäivän 
turnaukseen.
 

 
 
Turnauksessa ilmoittautuneet  
ottavat toisistaan mittaa ja par-
haat pelaajat palkitaan. Alkuerät 
alkavat klo 15 ja finaali noin klo 
16. 

Vampire the Eternal Struggle 
-korttipeli
Jaakko ”Llewar” Mäkelä & 
Antti ”Dada” Penttilä 
Klo 10–18

Pisteellä pääset pelaamaan 
uudelleenjulkaistua, World of 
Darknessin maailmaan sijoittuvaa 
VtES-korttipeliä. VtES on par-
haimmillaan 4–5 pelaajalla, mutta 
sitä voidaan pelata myös kaksin-
pelinä. Peli soveltuu hyvin uusille  
pelaajille, koska se ei ole perintei-
nen keräilykorttipeli, eikä se ole  
sen vuoksi kallis aloittaa.

Tracon & Tracon Hitpoint  
Klo 10–18

Tule kuulemaan Traconista ja 
Tracon Hitpointista. Pisteellä 
myynnissä myös oheistuotteita ja 
Tracon Hitpointin lippuja (huom. 
ei Traconin lippuja).

Warhammer 40000  
-miniatyyripeli 
Juha-Matti Kuusinen & LiPeVä 
Klo 10–20

Kokeile synkkään tulevaisuuteen 
sijoittuvaa Warhammer 40000 
-miniatyyripeliä joko kaverin 
kanssa tai ohjelmanpitäjiä vas-
taan. Ohjelmanpitäjät opastavat 
mielellään itse pelissä ja figuhar-
rastuksen aloittamisessa.

Pokémon-keräilykorttipeli
Jasu Palomäki 
Klo 12–16

Pokémon-korttipelipiste sopii 
sekä täysin uusille että kokeneille 
pelaajille. Pisteeltä löytyy valmii-
ta pakkoja lainattavaksi ja paikal-
la on kokenut pelaaja opettamas-
sa ja neuvomassa pelin saloihin. 
Voit myös haastaa vetäjän omilla 
pakoillasi. Ota kaverisi mukaan ja 
tulkaa pelaamaan.

ALAKERRAN KOKOUSHUONEET:

Konsolipelit
Hyvinkään Pelitalo
Klo 10–20

Konsolipelipisteeltä löydät WiiU:n 
ja Switchin, joilla pääset pelaa-
maan esimerkiksi Mario Kartia,  
Super Smash Brosia tai Super 
Mario-pelejä. Testaa itse tai 
kamppaile kaverisi kanssa konso-
lien mestaruudesta!

Retropelit
Victor ”dbk” Micordia
Klo 10–20

Retropelipisteellä pääset pelaa-
maan vanhoja klassikoita sekä 
tutustumaan ”uusiin” vanhoihin 
peleihin. Tule yksin tai porukalla 
kokeilemaan pelejä vuosikym-
menten takaa!

KAUPUNGINTALON YLÄKERTA:

NYTTENTAASEN
Osmo Viskari
Klo 12–15:30

NYTTENTAASEN on huonepako-
pelityyppinen yhden pelikerran 
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 Lämmin kiitos kaikille Hypecon 
2019 -yhteistyökumppaneille!

Burger King Hyvinkää 
Kauppakeskus Willa 

Kulmakonditoria Hyvinkää 
Manga Cafe 

Nokian Panimo 
Prisma Hyvinkää 
Punanaamio Oy 

RAX Buffet Hyvinkää 
Wok King

HYPECONIN RANNEKE- 
TARJOUKSET! 
Nyt kannattaa hakea ilmainen 
Hypecon-ranneke tapahtuman 
infopisteiltä, sillä ranneketta 
näyttämällä voit hyödyntää seu-
raavat tarjoukset! 

Kulmakonditoria Hyvinkää: 
-15% alennus kertaostokses-
ta (ei sisällä alkoholituotteita) 
Hypecon-rannekkeella 
 
RAX Buffet Hyvinkää: 
Jälkiruokajäätelö hintaan 1 € 
(norm. 2 €) Hypecon-rannekkeella

Wok King: -10% alennus kerta-
ostoksesta (myös noutoruoka) 
Hypecon-rannekkeella

roolipeliskenaario, jossa conin 
keskeltä ajan ja avaruuden ra-
jamaille tempaistut pelaajat 
joutuvat etsimään tiensä ulos 
arvoituksellisen kellokoneiston 
syövereistä. Koneiston lukuisat 
ovet johtavat pelaajat yllättäviin 
paikkoihin ympäri maailmaa, 
heitellen heitä ajassa niin eteen- 
kuin taaksepäin. Vihjeitä etsien 
heidän on määrä löytää tiensä 

turvallisesti takaisin kesäiselle 
Hyvinkäälle. NYTTENTAASEN se-
koittaa miljöissään scifiä, steam-
punkia  ja todellista historiaa. Peli 
on mekaniikaltaan yksinkertainen 
ja sopii hyvin myös aloittelijoille. 
Pelivälineinä toimivat pelinjoh-
tajan luova kerronta ja pelaajien 
vapaa mielikuvitus. 
Pelin kesto on arviolta 2–3 tuntia. 
Optimaalinen pelaajamäärä on 
3–5.
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Hyvinkäällä 8.6.2019

Tapahtuman järjestää:

Jaa tunnelmasi Hypeconista somessa: 
#hypecon2019

www.hypecon.net


