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harrastajille. Pyrimme vuosittain järjestämään turvallisen tapahtuman, jossa
jokainen voi olla oma itsensä ja nauttia
con-tapahtumien hyvästä ilmapiiristä.

Ohjelmakartta			24

Käännä ohjelmalehti ympäri
nähdäksesi sunnuntain Hypecon
Encore -tapahtuman ohjelman!

Tapahtumassamme pääset osallistumaan työpajoihin, kuulemaan puheohjelmia, katsomaan esityksiä, kiertämään myyntisalia, pelaamaan sekä
paljon muuta! Voit koska tahansa kääntyä INFO:n puoleen ja tutustuthan rauhassa tapahtuman turvallisuusohjeisiin
kohdassa ”Selviytymisopas”.
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seja varten varattu oma alueensa läheltä
lastauslaituria. Tapahtuman infopisteet
sijaitsevat Areenalla, kaupungintalolla
sekä ulkona sisäpiha-alueella. Ulkona
olevasta pääinfosta löydät myös AMVja Cosplay-kisojen sekä kunniavierasohjelman paikkaliput!

Hypecon 2022 on tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä järjestettävä anime-, manga- ja pelitapahtuma.
Tapahtuma on auki lauantaina 11.6.
klo 10-20, josta ikärajattomat iltabileet
jatkavat con-tunnelmaa klo 20-22.
Sunnuntaina 12.6. tapahtuma on auki
klo 11-18.

Reittiohjeet

Areena (myyntisali, taidekuja ja kirppis)
on auki kävijöille lauantaina klo 10-19 ja
sunnuntaina klo 11-18 välisenä aikana.

Hypecon sijaitsee osoitteessa Kankurinkatu 4-6, 05801 Hyvinkää. Tapahtumapaikka sijaitsee 1 km päässä juna-asemasta, kauppakeskus Willan vieressä.

Tapahtuma-alue

Autosi voit jättää parkkiin tapahtuman
ajaksi kartassa näkyville, P-kirjaimella
merkityille parkkipaikoille (Katso kuva
sivulla 5). Käteistä voit nostaa myyntisalia ja taidekujaa varten Hämeenkadun varrella sijaitsevasta Osuuspankin
pisteestä ja kauppakeskus Willasta Citymarketin lähettyviltä (Katso kuva sivulla
5). Lähimmät ruokailupaikat löydät
myöskin kauppakeskus Willan puolelta
sekä viereiseltä Jussintorilta Osuuspankin lähettyviltä.

Hypeconin ohjelma on sijoitettu kolmeen eri paikkaan, kaikki saman sisäpihan yhteydessä.
Takomosta löydät puheohjelmia, erilaisia työpajoja sekä tapahtuman ison
päälavan Blackboxin. Kaupungintalolla
pääset lauantaipäivänä kokeilemaan
erilaisia pelejä niin konsolien kuin myös
lauta-, kortti- tai miniatyyripelien
muodossa. Areenalla sijaitsee myyntisali, joka sisältää myös taidekujan sekä
kirpputorin. Lauantaina löydät alueelta
myöskin Hypeconin oman HypeCafén,
jossa voit käydä päivän aikana hengähtämässä ja nauttimassa vaikkapa kupin
kahvia ihanien meidojemme ja butleriemme tarjoilemana! Piha-alueelta löytyy boffaajille tarkoitettu oma pelialue
sekä K-pop Random Play Dance -tans-

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

aidoiksi, esimerkiksi olemalla selkeitä
scifi-aseita. Lisäksi osallistujien on huomioitava aseiden järkevä kuljettaminen
paikalle asiallisissa laukuissa. Deaktivoidut aseet ovat kielletty. Miekkajäljitelmiä ja vastaavia saa myös tuoda tapahtumaan, mutta niiden kuljettamisessa
ja kantamisessa on huomioitava yleinen
turvallisuus – terävät, painavat miekat
voivat aiheuttaa haavereita jo pelkästä
huolimattomuudesta kulkuväylillä kävellessä. Myös miekkajäljitelmien täytyy
olla helposti tunnistettavissa epäaidoiksi esimerkiksi materiaalien pohjalta.
Airsoftaseet ovat kokonaan kielletty.
Jos et ole varma proppisi sopivuudesta,
esimerkiksi siitä muistuttaako se oikeaa
asetta, niin näytä se infossa saapuessasi
tapahtumaan.

Tapahtumassa ei ole valvottua narikkaa. Kaupungintalon seinustalta
löytyy avoin narikka, johon voi jättää
esimerkiksi takin omalla vastuullaan.
On syytä huomioida, etteivät Nuorisopalvelut ja Hypecon vastaa narikkaan
jätetystä omaisuudesta, joten ethän
jätä narikkaan mitään arvokasta (kuten
lompakko, puhelin, avaimet)! Narikkaa
ei valvota Nuorisopalveluiden toimesta,
eikä siihen ole erillisiä narikkalappuja.
Takomon puolelta löytyy rajallinen
määrä lukollisia lokeroita, 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, joissa molemmissa on lupa käyttää hiuslakkaa ja
hajusteita. Vessat ja yleiset tilat ovat
ehdottomasti kiellettyjä hiuslakan sekä
hajusteiden käytön suhteen. Pukuhuoneiden vähäisen määrän vuoksi emme
valitettavasti pysty tarjoamaan allergiavapaata tai neutraalia pukuhuonetta.
Jos pukuhuoneet eivät sovi tarvitsemaasi käyttöön asun kanssa, vältä
varaamasta vessaa liian pitkäksi aikaa
asun vaihtoihin!

Tapahtumastamme selkeästi loukkaavat
ja epäsoveliaat cosplay-asut voidaan
pyytää vaihtamaan tai tähän suostumattoma tarvittaessa poistamaan
tapahtumasta. Tämä linjaus tarkoittaa
lähtökohtaisesti erittäin paljastavia/seksuaalisia asuja tai selkeästi loukkaavia
asuja. Olemme rajanneet tapahtumastamme pois myös armeija- sekä sotahenkiset cosplayasut, jotka muistuttavat realistista vaatetusta sotatilanteista.
Rajaus koskee armeijavaatteita, sotavaatteita sekä myös realistista sotavarustusta kuvastavien pelien ja sarjojen
cosplayaamista.

Cosplay sekä cosplay-propit

Järjestyssäännöt

Cosplay-asuihin kuuluvia epärealistisia
asejäljitelmiä sekä proppeja saa kantaa
mukana tapahtumassa, mutta proppien
osalta on huomioitava turvallisuus. Aitoja aseita erehdyttävästi muistuttavat
jäljitelmät eivät ole sallittuja. Aseiden
täytyy olla selkeästi erotettavissa epä-

Hypecon on päihteetön tapahtuma,
eikä tapahtumaan saa tuoda alkoholia
tai muita päihteitä. Päihtyneenä et pääse sisälle tapahtumaan. Tupakointi on
kielletty tapahtuma-alueella lukuunottamatta tupakoinnille erikseen mer-
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Lähialueen kartta

Tapahtuma-alueen kartta

Lattiamajoitus

kittyjä paikkoja. Tupakointi suoraan
oven läheisyydessä on kielletty, ja tässä
asiassa on hyvä noudattaa kohteliaisuutta – tapahtumassa on monen ikäisiä
kävijöitä, joten ethän altista muita tupakansavulle.

Hypecon tarjoaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa kävijöilleen mahdollisuuden lattiamajoitukseen!
Lattiamajoitus järjestetään kävijöille
11.6. lauantai-illasta klo 20 seuraavaan
aamuun 12.6. sunnuntaille klo 11.
Majoitus järjestetään Hämeenkadun
koululla (Hämeenkatu 36, 05800 Hyvinkää). Majoitus tapahtuu koulun luokkahuoneissa. Lattiamajoituksen hinta
on 10€/hlö. Maksu suoritetaan käteisellä lattiamajoitukseen saapuessasi.

Rappusia ja muita kulkuväyliä, esimerkiksi Takomon puolen käytäviä, ei saa
tukkia. On toivottavaa, ettei kuvaamaan
pysähdytä portaissa tai muilla vilkkaan
liikenteen alueilla. Esimerkiksi ulkotilat
sekä Takomon hengaustila ovat hyviä
paikkoja kuvaamiselle. Rappuset eivät
ole istumista tai oleskelua varten, vaan
tapahtuma-alueelta löytyy paljon ajanvietolle sekä kuvaamiselle sopivaa tilaa.
Sisäpihalle parkkeeraaminen on kielletty
tapahtumapäivinä.

Lattiamajoitukseen saapuvan tulee
tuoda mukanaan oma makuupussinsa,
patjansa yms. yöpymisessä tarvittavat
varusteet. Varaa itsellesi paikka lattiamajoituksesta Hypeconin nettisivuilta!

Esteetön liikkuminen tapahtumassa
Pyrimme parhaamme mukaan pitämään
tapahtuman mahdollisimman esteettömänä kaikille kävijöillemme. Otathan
kuitenkin huomioon, että Takomon
puolella osa käytävistä on melko kapeita ja voivatkin olla hankalia kulkea mikäli
käytävillä on paljon ihmisiä. Olethan
yhteydessä info-pisteeseen, mikäli
olet liikenteessä pyörätuolilla ja haluat
nähdä jonkin ohjelman Blackboxissa.
Henkilökuntamme auttaa sinua etsimään sopivan paikan, josta voit seurata
Blackboxin päälavan ohjelmaa.

EA-piste
Haaverin sattuessa löydät ensiaputeltan
ulkoa sisäpihalta, kaupungintalon vierestä (Katso kuva sivulla 5). Pienempiin
haavereihin saat apua myös tapahtuman
info-pisteiltä.
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•

HypeCafé •

Tervetuloa rentoutumaan con-huuman keskellä rauhalliseen
HypeCaféen, jossa meidomme ja butlerimme odottavat juuri Sinua!
Tule levähtämään luoksemme ja nauttimaan virkistävistä
juomistamme sekä herkullisista leivonnaisistamme.

Olemme auki lauantaina
klo 10-20!

Hypeconin yhteistyökumppani, hyvinkääläinen elokuvateatteri Kinoma,
järjestää myös Hypeconin kävijöille
ohjelmaa lauantaina 11.6.2022!

Kinoman ohjelma la 11.6.
• Cosplay-kisan livestriimi
Klo 16.00 - 17.00

Tervetuloa nautiskelemaan contunnelmasta viihtyisään elokuvateatteriimme, ison valkokankaan sekä
leffaherkkujen äärelle! Elokuvateatteri
Kinoma sijaitsee osoitteessa: Ahdenkallionkatu 3, 05820 Hyvinkää.

• Belle -animaatioelokuva
Klo 17.15 - 19.00, lipun hinta 10 €.
Elokuvan ikäsuositus: K-12
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Elokuvateatteri Kinoma esittää: Belle
Lauantaina 11.6. klo 17:15 - 19. Liput 10 €

*)
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Hypeconin taidekujalla taiteen ja
käsitöiden harrastajat ihastuttavat
tapahtuman kävijöitä myymällä toinen
toistaan upeampia töitään, joiden kirjo
kattaa niin originaali- kuin fanitaiteenkin!
Osa taidekujalaisista on paikalla koko
viikonlopun, kun taas osa taiteilijoista
on paikalla vain lauantaina tai sunnuntaina.
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AREENA

YRITYSMYYJÄT

Areenalla sijaitsevasta myyntisalista
löydät tapahtuman yritysmyyjät,
taidekujan sekä kirpputorin.
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Huomioithan että myyntisalissa osassa pöydistä voi maksaa vain käteisellä.
Sivulta 5 voit tarkistaa lähimpien
raha-automaattien sijainnit.
Areena on auki lauantaina klo 10-19
ja sunnuntaina klo 11-18.

*Huom: Muutokset myyjien sijainneissa
kartassa ovat mahdollisia.
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Hiekkakakku
Alnilam
Niramuchu Art and Design
Manga Cafe
Meiko Clothing
Omoi.fi
Mini Pops and Toys
ANIPOPGAM
Jasu Wonder World
KaaoksenKorppi
Anigen
Head Hunter Store
Bard & Jester
Puolenkuunpelit
Kuvitellaan store
KuroiNeko Clothing
Talking To Myself
Kuusade
Sir Roi
Urumi
Ideabutiikki
Sangatsu Manga & Punainen
Jättiläinen
IroIro

Pöytä
nro.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lauantai

Sunnuntai

ShinonArt
AlmondFeather
Tiitcha
ella
PawsUpRobbie & Bumblestellar
Halla ”Cherry” Paldanius
Mind.of.Wind
Si3art
Kisuette
Koomalaama & Sudenhuuto
JKmiddlehouse
Saida
Faunora Creations
Riia Hakala
phiitea & Beri
Sotavalta & Vihtoori
Gomis ja Damatris
Aeroz & Pyrex
Nli
Nefa
Memokuart
hallanvalo
karsinogeneetikko
Javicterry & Annanuklear

Sivellinsiili & Harpago
lucinfernos & kylkiluukaramelli
Tiitcha
GeistVirus
PawsUpRobbie & Bumblestellar
Tipsutora
Charmeine & Tomatijuissi
Si3art
Kiutiu
Koomalaama & Sudenhuuto
JKmiddlehouse
thiriumCatalyst
Faunora Creations
CuteFlare
phiitea & Beri
Sotavalta & Vihtoori
Gomis ja Damatris
Sadepäivä
Hilja ”XOHIHI” Vuorinen
Pupukultti & Devikyu
inka tuulia
hallanvalo
karsinogeneetikko
Kaarinart
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TAKOMO
HENGAILUTILA

PEILIHUONE

Ihmiskimblen! Oletko koskaan halunnut
isommalla porukalla pelata Kimbleä,
mutta alkuperäiseen peliin on mahtunut
mukaan vain neljä pelaajaa? Nyt ongelmaan on ratkaisu, sillä Ihmiskimbleen
voi osallistua huikeat 16 pelaajaa!

PUHEOHJELMA
1

BLACKBOX

RAPPUSET ALAKERRAN PUKUHUONEISIIN
SEKÄ HISSI

WC

ESIINTYJÄLÄMPIÖ
OVI

WC

Ohjelmaan tarvitsee paikkalipun.
Paikkalippuja jaetaan piha-alueen
infopisteellä klo 12 alkaen!

PÄÄOVI

TAKOMON OHJELMA
Hiuspantatyöpaja

Cosplaykisaaminen tutuksi!

Klo 10.30 - 12.30 & 14.00 - 16.00,
Puheohjelma 2

Klo 10.00 - 10.30, Blackbox
”Cosplaykisaaminen tutuksi” -ohjelma
on kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita cosplaykisaamisesta, mutta eivät ole
vielä uskaltautuneet lavalle. Ohjelmassa
käydään läpi kaikki kisaamiseen liittyvät
vaiheet ja tarvittavat asiat aina ilmoittautumisesta lavalle pääsyyn. Ohjelmassa myös tuomarointi-demonstraatio.

Tule ompelemaan itsellesi helppo
hiuspanta tai hiusdonitsi ompelupajaan!
Pajassa käytössäsi on ilmaiset tarvikkeet
ja saat ohjausta ompeluun. Voit koristella pannan pitseillä, rusetilla tai vaikkapa eläimen korvin. Panta on helppo ja
nopea tehdä eikä aiempaa ompeluosaamista tarvita.

Ihmiskimble

Hiuspantapajan mahdollistajina toimivat
Ompelukonekeskus, Ehta by Dream
Circus ja Kangastukku. Pajaan voit osallistua joustavasti sen aukiolon aikana.

Mama Hemli
Klo 11.00 - 13.00 & 16.00 - 17.00,
Peilihuone
Kimble-mestari MamaHemli esittelee
teille nyt maailman mahtavimman pelin:

12

kasvua, aineenvaihduntaa ja kantajansa
ulkomuotoa. Sama pätee niin ihmisiin,
haltioihin, sapelihammastiikereihin kuin
lohikäärmeisiinkin.
Tule kuulemaan ja kysymään miten
geenit vaikuttavat fantasiaolentojen
ominaisuuksiin ja elämään! Kysymyksiin
on vastaamassa Helsingin yliopiston
geenitutkija Elina Salmela. Häntä haastattelee pitkän linjan roolipeliharrastaja
Lele Kauppila.

Tässä Hypeconin jokavuotisessa klassikossa nappuloiden sijaan Te, rohkea
voitonhaluinen kansa, pääsette laudalle.
Joten mitäs sanot, lähdetkö mukaan
rentoon ja hullun hauskaan Ihmiskimbleen? Etevimmälle Ihmiskimblejoukkueelle on luvassa todistus voitosta
sekä pientä herkuteltavaa jokaiselle!

Natalia Batista - Näin syntyi Sword
Princess Amaltea
Natalia Batista & Petri Järvinen
Klo 13.00 - 14.00, Blackbox

Mangan harrastajasta tekijäksi
Petri Järvinen, Nordic Manga Publishing
Klo 12.00 - 13.00, Blackbox

Tarina on kaikille tuttu: Urhea prinssi
lähtee uhmaamaan suuria vaaroja
pelastaakseen prinsessan lohikäärmeen
kynsistä ja periäkseen puolet valtakunnasta. Mutta entä, jos tällä kertaa
prinssi olisikin... prinsessa?
Natalia Batista valottaa tunnetuimman
teoksensa syntytarinaa ja työtapojaan millaista on olla pohjoismainen mangataitelija?

Pohjoismaisen mangakustantamon
perustaja ja käsikirjoittaja Petri Järvinen
kertoo, millaista oli perustaa kustantamo ja valottaa mahdollisuuksia, joita
mangan piirtäjän kannattaa hyödyntää,
jos haluaa julkaista tai kehittää omia
töitään ammattimaiseen suuntaan.

Geenit ne on keijukaisillakin —
kysymyksiä ja vastauksia fantsuolentojen DNA:sta

Natalia Batista on ruotsalainen mangataiteilija ja kuvittaja, joka on toiminut
ammattilaisena alalla vuodesta 2006.
Hän on tehnyt yli 1600 sivua mangaa,
joista suurin osa on julkaistu kirjoina tai
osana sarjakuva-antologioita. Tunnetuimmat teokset ovat Mjau! ja Sword
Princess Amaltea, joka on julkaistu
Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Saksassa, Portugalissa, Tšekin tasavallassa ja
nyt vuonna 2022 Suomessa!

Elina Salmela & Lele Kauppila
Klo 12.00 - 13.00, Puheohjelma 1

Miten ennustamisen lahja periytyy?
Miksi haltiat ovat niin pitkäikäisiä? Voiko
geenitesti paljastaa, ovatko nukkavierun
rohtotohtorin minulle kauppaamat
kolmipäisen lohikäärmeen kallot sittenkin vain kolme yksipäisen lohikäärmeen kalloa?

Natalian teokset vaihtelevat tyylilajiltaan fantasiasta ja toiminnasta
romantiikkaan ja komediaan. Hän on

Perimä säätelee solujen toimintaa:
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ruotsalaisen mangataiteilijakollektiivi
Nosebleed Studion jäsen ja yksi vuosittaisen sarjakuvafestivaali Seriefestin
järjestäjistä Malmössä.

Itseään toistavat animet
Hamrex
Klo 13.00 - 14.00, Puheohjelma 1
Useat animet toistavat itseään ja sama
draamankaari pyörii joka jaksossa. Sama
henkilö epäonnistuu aina eikä pahikset
vaihdu tai koskaan menehdy kuin korkeintaan päätösjaksossa. Säännölliset
muodonmuutokset ja pahiksen kukistuminen samalla tavalla tai hyökkäyksellä
voivat luoda olennaisen kliimaksin tai
poistaa uskottavuuden. Jotkut tv-sarjat
puolestaan päättyvät samaan skenaarioon tai lauseeseen.
Ohjelmassa käydään läpi miten animesarjat toistavat tarkoituksella itseään
tullen tutuksi kyseisistä elementeistään.
Huom: Ohjelma sisältää jonkin verran
juonipaljastuksia käsiteltävistä animesarjoista!

Taikasauvatyöpaja
Ulottuvuusmatkat Oy
Klo 13.00 - 16.00, Peilihuone
Taikasauvapajassa voit poiketa tekemään ikioman taikasauvan oman aikataulusi mukaan. Pohjana käytetään
suomalaista puuta ja koristeluihin löytyy
luonnonmateriaalien lisäksi mm. kuumaliimaa, helmiä, nauhoja nahkaa sekä
maalia. Pajan maksuun sisältyy kaikki tarvikkeet yksilöllisen taikasauvan
tekemiseen.

Taikasauvapajaa ohjaavat Ulottuvuusmatkojen Jutta Koskinen sekä Mira
Suovanen, joilla on pitkä kokemus
taikasauvojen valmistamisesta. Taikasauvapaja on tarkoitettu kaiken ikäisille,
mutta nuorempien kanssa suositellaan
aikuisen apua (avustava hlö ilmaiseksi).
Työpajan hinta: 7 €/hlö/taikasauva.

Autistin viimeinen fantasia
Kuroki Matsumoto
Klo 13.00 - 14.00, Puheohjelma 1
Ohjelman ikäsuositus: K-16
Autistin viimeinen fantasia -ohjelmassa
käydään läpi, millaista on pelata Final
Fantasy XIV-nimistä onlinepeliä autistisena ja pelaajana, jolla on lisäksi muita
erityistarpeita. Mitä keinoja tälläisellä
pelaajalla on kohdata haasteita, joita
erityistarpeet saattavat aiheuttaa? Mikä
saa hänet jatkamaan pelaamista, eikä
sen sijaan luovuttamaan? Entä miten
sujuu pelin pelaaminen muiden pelaajien kanssa? Muun muuassa näitä aiheita
tullaan käsittelemään ohjelman aikana ja ohjelmanpitäjä toivookin, että
luennosta olisi apua myös muille samoja
kokemuksia kohdanneille!

AMV-Show
Estasia
Klo 14.30 - 15.30, Blackbox
Huom: Tähän ohjelmaan
tarvitset paikkalipun!
Ohjelman ikäsuositus: K-15
Tervetuloa seuraamaan Hypeconin
AMV-Showta! Innokkaat AMV-videoihin erikoistuneet taitajat ovat saaneet
lähettää upeita luomuksiaan AMV-Show
-ohjelmaan kävijöidemme ihasteltavaksi!
Vaikka kyseessä ei tällä kertaa olekaan
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virallinen AMV-kilpailu, on ohjelman
aikana käynnissä Yleisön Suosikki
-palkinnon yleisöäänestys. Tämän lisäksi
palkitsemme myös AMV.fi -teemapalkinnon voittajan. Kilpailu järjestetään
yhteistyössä AMV.fi:n kanssa.

cosplay-kilpailua suorana lähetyksenä
isolta elokuvateatteri Kinoman valkokankaalta! Mikä olisikaan parempaa kuin
nauttia cosplay-kilpailusta herkullisten
leffaeväiden kanssa?
Esitämme cosplay-kilpailun jälkeen
Mamoru Hosodan uusimman animeelokuvan Belle!

Paikkalippuja ohjelmaan jaetaan pihaalueen infopisteellä klo 12 alkaen!
Mikäli istumapaikkoja jää tyhjäksi, klo
14:25 saliin pääsee tyhjille paikoille
myös ilman paikkalippua. (Huomioithan
kuitenkin, että paikkalippu on toivottavaa hakea ennakkoon, eikä tyhjiä
paikkoja voida olettaa jääväksi!)
Ohjelma saattaa sisältää nopeasti vaihtuvia kuvia tai vilkkuvia valoja!

Sivulta 8 löydät kartan, johon on
merkitty reittiohje Kinomaan!

Demon Slayer -paneeli
Zawan pilttipurkit
Klo 17.00 - 18.15, Blackbox
Ohjelman ikäsuositus: K-16

Cosplay-kisa

Kiinnostaako mitä hasirat tekevät vapaa-ajalla? Tai tulevatko demonit ja
ihmiset mitenkään toimeen? Millaiset
suhteet heillä on toisiinsa? Tule mukaan
Demon Slayer paneeliin selvittämään
asioita tai laittamaan heidät tekemään
haasteita!

Klo 16.00 - 17.00, Blackbox
Huom: Tähän ohjelmaan
tarvitset paikkalipun!
Tervetuloa katsomaan Hypeconin
cosplay-kilpailua! Cosplaykilpailussa
tuomaristo palkitsee kolme parasta
pukua. Kilpailuun ilmoittaudutaan klo
11:00 alkavassa ohjelmassa ”Cosplaykisaaminen tutuksi.” Kilpailu on aloittelijapainotteinen ja aloittelijaksi lasketaan
kaikki, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet yli kolmeen cosplay-kilpailuun
tai omaa vaatetusalan (tai vastaavaa)
tutkintoa tai opintoja yli vuoden ajalta.
Paikkalippuja ohjelmaan jaetaan pihaalueen infopisteellä klo 12 alkaen!
Tervetuloa!

Peruukit ja niiden sielunelämä
thiriumCatalyst
Klo 17.00 - 18.00, Puheohjelma 1
Oletko aina miettinyt, miten peruukkiin saa aikaiseksi metrin mittaiset
korkkiruuvikiharat tai miten leikata
täydellinen, suora otsatukka? Saitko
postissa peruukin joka näyttää kaipaavan sielullista apua mutta et ole varma
mistä edes aloittaa? Tuntuvatko kaikki
pitkät peruukkisi menevän älyttömään
solmuun ja takkuun vaikket edes käytä
niitä?

Cosplay-kisan livestriimi
Klo 16.00 - 17.00, Elokuvateatteri
Kinoma

Näihin ja moniin muihin peruukkeihin
liittyviin kysymyksiin löytyy vastaus täl-

Tervetuloa seuraamaan Hypeconin
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tä luennolta - joka toivottavasti opettaa
sinulle peruukin kesyttämisen salat ja
vaietut niksit.

Metroid Evolution
Jonne Virkanen
Klo 17.00 - 19.00, Puheohjelma 2
Metroid on 35-vuotias sarja. Alkuperäisen tarina on saanut nyt viidennen
osansa päättäen yhden vaiheen Samus
Aranin elämässä.
Ohjelmassa käsittelemme 2D Metroid
-pelien kehittymistä 80-luvulta tähän
päivään ja miten ne ovat innoittaneet
muita pelientekijöitä luomaan omia
”Metroidvania” -tyylisiä pelejään.

Nukkemiitti
Aaro ”@dystopiadollies” ja
Kiki ”@littledollies”
Klo 17.00 - 19.00, Peilihuone
Oletko paatunut nukkeilija henkeen ja
vereen? Ovatko nukkesi sinulle täysverisiä perheenjäseniä? Tai oletko muuten vain kiinnostunut tästä mystisestä
harrastuksesta, joka monipuolisuudellaan vie kaiken vapaa-aikasi ja rahasi?
Tervetuloa esittelemään omia nukkejasi,
ihastelemaan muiden nukkeja, keskustelemaan nukkeilun jalosta aatteesta tai
vaikka kaikkia edellämainittuja.

Belle -animaatioelokuva
Klo 17.00 - 19.00, Elokuvateatteri
Kinoma
Elokuvan ikäsuositus: K-12
Suzu on tavanomainen lukiolaistyttö,

joka elelee isänsä kanssa pienessä
kylässä. Hän ei ole vuosiin ollut oikein
oma itsensä. Eräänä päivänä hän astuu
sisään massiiviseen virtuaalimaailmaan
”U”, jossa hänestä kuoriutuu Belle,
maailmankuulu laulajatähti. Hän törmää salaperäiseen ja hirviömäiseen
hahmoon, jota jahdataan. Yhdessä he
hyppäävät seikkailujen, haasteiden ja
rakkauden täyteiselle matkalle etsiessään tietä omaan sisimpäänsä.

HENGAUSTILA

Glittermeikkausta ja kasvomaalausta

Tylypahkan oleskelunurkkaus

Ulottuvuusmatkat Oy
Koko päivän (paitsi klo 13.00 - 16.30),
Hengaustila

Luutakomero ry
Koko päivän, Hengaustila

Belle -elokuva esitetään elokuvateatteri Kinoman tiloissa, Cosplay-kisan
livestriimin jälkeen. Lipun hinta 10 €.

Onko energia vähissä? Onko kiinnostavien ohjelmien välissä sopiva tyhjä
tauko? Onko ympärillä liikaa jästejä?
Pelastaudu tulemalla muiden Harry
Potter -fanien seuraan Tylypahkan oleskelunurkkaukseen! Voit tulla esimerkiksi
pelaamaan Potter -aiheisia lautapelejä
tai vain hengaamaan taianomaisessa
seurassa.

Tule ottamaan conin upeammat kasvomaalaukset ja säkenöivät glitterit naamallesi! Kasvomaalaukset tehdään super
upealla moniväripaletilla. Glitterit ovat
luonnonystävällistä ekoglitteriä ja kiinnitysaine sekä kasvomaalit ovat ihoystävällisiä ja lähtevät pesussa pois.
Glittermeikistä ja kasvomaalauksesta
peritään paikanpäällä pieni materiaalimaksu.

Sivulta 8 löydät kartan, johon on
merkitty reittiohje Kinomaan!

Kirjaston con-corner

Helmikorutyöpaja

Hyvinkään kaupunginkirjasto
Koko päivän, Hengaustila

Von Aidainder aka Päivi ja Satu
Koko päivän, Hengaustila

Kirjaston con-cornerissa on perinteinen
pinssikone. Lisäksi monenlaista muuta
puuhaa, esim. oman animehahmon
piirtämistä kirjaston animeseinälle ja
tietovisa. Myynnissä on myös poistomangoja.

Tervetuloa Helmikorutyöpajaan kokoamaan oma helmikorusi! Työpajassa
opetetaan tekemään erilaisia värikkäitä helmikorupujotuksia, joiden avulla
voi valmistaa mm. rannekoruja, tähtiä,
rusetteja ja eläinhahmoja.

Huopahahmopaja

Työpajaan mahtuu kerrallaan 10 henkilöä. Työpajaan osallistumismaksu 3 €.

Harrastusseura Revontuli ry Rea Nieminen, Jonna Hänninen &
Raezla Stserbak
Koko päivän, Hengaustila

PIHA-ALUE

Mitä larppaaminen on?
Lele Kauppila
Klo 18.00 - 19.00, Puheohjelma 1
Kiinnostaako larppaus? Tule kuuntelemaan lajiesittely liveroolipelaamisesta
eli larppaamisesta! Ohjelmassa käydään
läpi harrastukseen liittyviä termejä,
millaisia pelejä ja genrejä löytyy, mistä
löytää lisätietoa sekä tietysti miten
larppaamisen voi aloittaa. Yleisö voi
kysellä aiheesta kaikenlaista ja ohjelmanpitäjä kertoo mielellään myös
omista kokemuksistaan.

Another Castle - Helsingin nörtein
(enimmäkseen) naiskuoro
Another Castle
Klo 19.00 - 20.00, Blackbox
Another Castle tarjoilee kattauksen
nörttimäisiä säveliä peleistä, elokuvista,
tv-sarjoista ja animesta. Kappaleita
yhdistävä teema on ”tulevaisuus”.
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Boffausta

Meillä on huopamaskottipaja jossa voit
suunnitella ja ommella itsellesi oman
huopamaskotin pientä maksua vastaan.
Tule myös tutustumaan Harrastusseura
Revontuli ry:n toimintaan! Olemme
koko Suomen kattava yhdistys ja järjestämme jäsenten näköistä toimintaa sekä
retkiä.

Lauri Vikström, Leo Easton, Sindri
”Shiru” Koskinen, Jarmo Orasmaa & Joni
Laukkanen
Klo 10.30 - 15.00 & 16.30 - 19.30, Piha
Tervetuloa kokeilemaan boffausta:
tajuttoman hauskaa pehmomiekkailulajia, jossa yhdistyy niin taito kuin yhteistyö. Laji on erittäin aloittelijaystä-

17

vällinen, eikä osallistuminen vaadi
mitään erikoisvarusteitakaan: lainamiekat ja kouliintuneiden ammattilaisten opastuksen saat paikan päällä!

Lämmin kiitos kaikille
Hypecon 2022
yhteistyökumppaneille!

Lauantain ohjelmistoon kuuluu myös
miekanrakentelupaja, sekä hyvänhenkiset pariotteluturnajaiset! Molempiin
ohjelmiin ilmoittaudutaan paikan päällä.

KAUPPAKESKUS WILLA
MCDONALDS HYVINKÄÄ
ELOKUVATEATTERI KINOMA
KULMAKONDITORIA HYVINKÄÄ
ROYAL MEKONG HYVINKÄÄ
MANGA CAFE
NOKIAN PANIMO
WOK KING
HOTEL SVEITSI
DNA
EHTA BY DREAM CIRCUS
OMPELUKONEKESKUS
KANGASTUKKU
OH MY GAME

• Miekanrakentelupaja on auki lauantaina klo 15-17 kaupungintalon aulassa, ja
siihen osallistumismaksu on 3€/miekka.
Paikkoja on rajoitetusti, emmekä valitettavasti ota niiden kanssa ennakkovarauksia vastaan. Olethan siis
hyvissä ajoin paikalla!
• Pariotteluturnaukset aloitetaan klo
17:15 ja ilmoittautumiset turnaukseen
kerätään etukäteen boffauspisteellä.
Ilmoittauduthan mukaan viimeistään
30min ennen aloitusta, eli klo 16:45.

HYPECONIN RANNEKETARJOUKSET 2022!

Turnauksiin voi osallistua joko 2:n tai
3:n (2+varajäsen) hengen ryhmissä. Alle
15-vuotiaille on erillinen sarjansa.

Nyt kannattaa hakea ilmainen Hypeconranneke tapahtuman infopisteiltä, sillä
ranneketta näyttämällä voit hyödyntää
seuraavat tarjoukset!

K-pop Random Dance Play

Royal Mekong Hyvinkää:

The Underdogs Dance Crew
Klo 15.00 - 16.30, Piha

-10% alennus kertaostoksesta (ei sisällä
alkoholituotteita) Hypecon-rannekkeella

K-pop Random Dance Play on suunnattu niin aloittelijoille kuin jo kunnon konkareillekkin. Ohjelmassamme soitamme
K-pop -kertosäkeitä ja jos osaat koreografian ulkoa, saat mennä mukaan tanssimaan muiden sen osaavien kanssa.
K-pop -kappaleita löytyy laidasta laitaan: on niin uudempia kuin vanhempiakin kappaleita.

Wok King:

-10% alennus kertaostoksesta Hypeconrannekkeella
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KAUPUNGINTALON OHJELMA
KAUPUNGINTALON ALA-AULA
Vampire the Eternal Struggle demopiste
Jaakko ”Llewar” Mäkelä &
Teemu ”Teryn” Pulkkinen
Klo 10.00 - 18.00
Pyhät hullut? Pukumiehet? Taiteilijat?
Urbaanit erakot? Velhot? Mistä klaanista nousee Hyvinkään seuraava hallitsija?!
VTES on 4–5 pelaajalle suunniteltu
politikointiin ja taktikointiin perustuva
keräilykorttipeli. Peli soveltuu hyvin
uusille pelaajille, koska se ei ole perinteinen keräilykorttipeli, eikä se ole sen
vuoksi kallis aloittaa. Tule kokeilemaan!

Vampire the Eternal Struggle korttipelin Grand Prix -turnaus
Antti ”Dada” Penttilä
Koko päivän
Hypeconissa järjestetään VTES-korttipelin Grand Prix -turnaus. Sääntöinä
standard constructed - proxyt ei sallittuja.
Turnaukseen ilmoittaudutaan sen
alkaessa klo 10, mutta voit tutustua
peliin turnauksen aikana demopisteellä
sekä vierailla turnauksen ohessa olevalla
Pakkaklinikalla.

VTES -pakkaklinikka
Janne Lönnqvist
Koko päivän
Eikö omat VTES -pakkasi oikein toimi?
Onko pakkojen rakentaminen nuivaa ja
hankalaa eikä niistä koskaan tule sellaisia mitä olit ajatellut?

Blood Bowl

Kuka löytää arvokasta Wyrdstonea?
Entä selviääkö kukaan ehjin nahoin
seuraavaan seikkailuun?

Tule testaamaan valmentajantaitosi,
ohjaa joukkueesi tekemään mahdollisimman monta maalia... ja samalla mätki
vastustajan joukkue tainnoksiin!

Magic the Gathering
LiPeVä
Koko päivän
Tule oppimaan Magic the Gatheringin
eli MtG:n perusteet tai haasta kaverisi
tai ohjelmanpitäjät velhotaisteluun
maailman suosituimmassa keräilykorttipelissä.
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Kokeile maailman tunnetuimpia miniatyyripelejä: tarjolla on fantasiamaailmaan sijoittuva Warhammer tai ihmiskunnan synkästä tulevaisuudesta kertova Warhammer 40000. Voit pelata
joko kaverin kanssa tai ohjelmanpitäjiä
vastaan.

LiPeVä
Koko päivän
Warhammerin fantasiamaailmaan sijoittuva Mordheim -miniatyyripeli kertoo
komeetan raunioittamassa kaupungissa
seikkailevien aarteenetsijöiden välisistä
kahakoista. Siinä missä Warhammerissa
komennat isoja armeijoita, Mordheimissa ohjaat vain muutaman aarteenetsijän
ryhmää muita hahmoja vastaan.

Blood Bowl on Warhammerin maailmaan sijoittuva miniatyyrilautapeli, jossa
fantasiahahmot pelaavat jenkkifutiksen
kaltaista pallopeliä. Joukkueet koostuvat esimerkiksi ihmisistä, kääpiöistä,
örkeistä tai muista fantasiaolennoista.

LiPeVä
Koko päivän

Mordheim

Ota pakkasi mukaan ja tule etenkin
vasta-alkajille ja vähemmän kokemusta
omaaville VTES -pelaajille suunnatulle
pakkaklinikalle niin koetetaan yhdessä
muokata pakkasi nohevampaan kuntoon pakkaklinikalta löytyvillä ekstrakorteilla.

HUBBLe (Hyvinkään Uudenmaan Blood
Bowl League)
Koko päivän

Warhammer ja Warhammer 40000

Ohjelmanpitäjät tarjoavat käyttöön
helposti pelattavat pakat ja neuvovat
tarvittaessa.

Ohjelmanpitäjät opastavat mielellään
itse pelissä ja ylipäätään miniatyyri- eli
figuharrastuksen aloittamisessa.

Warhammer 40k Kill Team
-demopelejä
Peitsa Veteli & Erno Trygg
Koko päivän
Ryhmätason kommandorähinöitä synkässä tulevaisuudessa! Tule kokeilemaan
Games Workshopin Warhammer 40000
-pelin maailmaan sijoittuvaa nopeatempoista skirmish-peliä vauhdin ja
vaarallisten tilanteiden parissa.

Pokémon-pelipiste
Jasu Palomäki
Koko päivän
Pokémon-pelipisteellä pääset tutustumaan sekä Pokémon TCG (Trading Card
Game) -keräilykorttipeliin että Pokémon-peleihin Nintendo Switchillä.

Iltabileet!
DJ Angelica Roselie & DJ Serica Kitty
Klo 20.00 - 22.00

Pokémon-pelipiste sopii sekä täysin uusille että kokeneille pelaajille. Pisteeltä
löytyy valmiita pakkoja lainattavaksi ja
paikalla on kokenut pelaaja neuvomassa
pelin saloihin. Voit myös haastaa vetäjän
omilla pakoillasi. Ota kaverisi mukaan ja
tulkaa pelaamaan.

DJ Angelica Roselie & DJ Serica Kitty
soittavat tanssittavaa ja hyväntuulista
Japani-teemaista musiikkia parin tunnin
ajan. Tule mukaan tanssimaan ja fiilistelemään varmasti iloiseen ja mukaansatempaavaan japanilaisen konemusiikin
maailmaan.

”Pikachu, valitsen sinut!”

Angelica Roselie on tunnettu emotionaalisesta ja söpöstä soittotyylistään.
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Biisit kertovat usein kauniita tarinoita,
minkä lisäksi ne ovat varmasti tanssittavia ja meneviä. Angelican DJ-setin
genrevalikoima tulee olemaan aika
laaja sisältäen monenlaista japanilaista
elektronista tanssimusaa. Angelican
löytää someista ja mixcloudista nimellä
@angelicaroselie.
Serica Kitty on kissatyttö, joka tykkää
söpöistä asioista. Serica soittaa menevää & melodista J-Corea ja Happy
Hardcorea. Tästä setistä ei siis energisyyttä tule puuttumaan, ja tähän
soundiin on hyvä lopetella lauantain
conipäivä. Serican löytää someista ja
mixcloudista nimellä @sericakitty.

KAUPUNGINTALON YLÄKERTA
Roolipeli: ”Viimeinen viesti”
Sami Nyberg
Klo 11, 12, 13 & 14
”Olen kontaktissa vieraaseen kulttuuriin…”, jonka jälkeen radio mykistyi.
Tulette alukselle ottamaan selvää mitä
on tapahtunut.

jossa taikuus, olennot ja mahtavat
soturit ovat jokapäiväisiä ilmiöitä. Seikkailu vie heidät lentävään kylään joka
heidän täytyy pelastaa ennen kuin kylää
ilmassa pitävä maaginen puu menettää
voimansa. Kylässä seikkailijat tulvat
kohtaamaan kameja (henkiä/jumalia),
pelastavat pulassa olevia kyläläisiä
sekä kenties oppivat käyttämään uusia
yliluonnollisia kykyjään.
Pelissä on hahmot valmiina 2–6 pelaajalle. Peli sopii myös roolipelistä kiinnostuneille, jotka eivät ole vielä aikaisemmin pelanneet tai niille, jotka ovat vasta
aloittaneet pöytäroolipelien pelaamisen.
Peli sopii myös lapsille (vähintään yli
7-vuotiaille).

KAUPUNGINTALON KOKOUSHUONEET
Konsolipelihuoneet

Retropelit

Hyvinkään Pelitalo
Koko päivän

Victor Micordia
Koko päivän

Konsolipelihuoneista löydät PlayStation
4:n, Wii U:n ja XBOX 360:n, joilla pääset pelaamaan erilaisia pelejä. Lisäksi
käytettävissä on VR-lasit. Testaa itse
tai kamppaile kaverisi kanssa konsolien
mestaruudesta!

Tule muistelemaan vanhoja retropelien
parissa tai tutustumaan ”uusiin” vanhoihin peleihin. Tule yksin tai porukalla
kokeilemaan konsoli- ja videopelejä
vuosikymmenten takaa!

Roolipelipiste
Wille Ruotsalainen
Koko päivän
Haluatko testata roolipelaamista tai
osallistua peliin? Tule mukaan roolipelaamaan. Lyhyt kokeilu tai useamman
tunnin setti, molempia tarjolla.
Luvassa ainakin samuraiseikkailua
myyttisessä Japanissa ja yllätyksellistä
hirviötoimintaa kokkikilpailuissa.

Roolipelin pelitestausta kahdelle pelaajalle. Aloitus tasatunnein klo 11, 12, 13 ja
14. Pelin kesto noin 20 minuuttia.

Hypecon-tapahtuman järjestää:

Roolipeli: Rohkea tarina vaihtoehtoisessa maailmassa (A Brave Story
in an Alternate World)
Jere Manninen
Klo 12.00 - 15.00

Isekai -tyylinen seikkailu, jossa joukko
henkilöitä päätyy fantasiamaailmaan,

Jaa tunnelmasi Hypeconista somessa:
#hypecon2022
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