


 
 
HEI KÄVIJÄ! 
Tervetuloa Hypeconin toiseen päivään: 
Encoreen!  
 
Hypecon on kerännyt useina vuosina 
kävijäpalautetta tapahtumistaan ja vuo-
desta toiseen kävijäpalautteiden yleisin 
toive on ollut Hypeconin kasvaminen 
kaksipäiväiseksi tapahtumaksi. Ajan 
saatossa Hypeconin kasvettua toisen 
päivän mahdollisuus alkoi tulla konk-
reettisemmaksi ja vuoden 2019 jälkeen 
päätimmekin julkaista tiedon tapahtu-
man kasvusta kahteen päivään.  
 
Lähdimme kokeilemaan teemoittamaan 
päivän ohjelman erityisesti K-popin ja 
aasialaisen populaarikulttuurin äärelle. 
Odotamme mielenkiinnolla millainen 
Hypecon Encoresta rakentuu.
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paikka sijaitsee 1 km päässä juna-ase-
masta, kauppakeskus Willan vieressä. 
 
Autosi voit jättää parkkiin tapahtuman 
ajaksi kartassa näkyville, P-kirjaimella 
merkityille parkkipaikoille (Katso kuva 
sivulla 5). Käteistä voit nostaa myyn-
tisalia ja taidekujaa varten Hämeenka-
dun varrella sijaitsevasta Osuuspankin 
pisteestä ja kauppakeskus Willasta 
Citymarketin lähettyviltä tai Prisman 
luota (Katso kuva sivulla 5). Lähimmät 
ruokailupaikat löydät myöskin kauppa-
keskus Willan puolelta sekä viereiseltä 
Jussintorilta Osuuspankin lähettyviltä.

 
Vesipisteet

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

Tapahtumassa ei ole valvottua narikkaa.  
Takomon puolelta löytyy rajallinen 
määrä lukollisia lokeroita, joiden ovissa 
on avain. Tarvittaessa voit väliaikaisesti 
säilyttää tavaroitasi lokerikossa, mutta 
muistathan palauttaa avaimen paikoil-
leen lähtiessäsi! On syytä huomioida, 
etteivät Nuorisopalvelut ja Hypecon 
vastaa tapahtumapaikalle ilman val-

 
 
SELVIYTYMISOPAS 
 
 
Aukioloajat 

Hypecon 2022 on tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa kaksipäiväisenä järjestet-
tävä 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.  
 
Areena (myyntisali, taidekuja ja kirppis) 
on auki kävijöille lauantaina klo 10-19 ja 
sunnuntaina klo 11-18 välisenä aikana.
 

Tapahtuma-alue 

Takomosta löydät puheohjelmia, eri-
laisia työpajoja sekä tapahtuman ison 
päälavan Blackboxin. Areenalla sijaitsee 
myyntisali, joka sisältää myös taidekujan 
sekä kirpputorin. Piha-alueelta löytyy 
boffaajille tarkoitettu oma pelialue sekä 
K-pop random play dance -tansseja 
varten varattu oma alueensa läheltä las-
tauslaituria (Tapahtuma-alueen kartan 
löydät sivulta 5). Tapahtuman infopis-
teet sijaitsevat sunnuntaina Areenalla 
sekä ulkona sisäpiha-alueella. Ulkona 
olevasta pääinfosta löydät kunniavie- 
rasohjelman paikkaliput!

Reittiohjeet 

Hypecon sijaitsee osoitteessa Kankurin- 
katu 4-6, 05801 Hyvinkää. Tapahtuma-

Käännä ohjelmalehti ympäri  
nähdäksesi lauantain Hypecon 

 -tapahtuman ohjelman!

2 3



asetta, niin näytä se infossa saapuessasi 
tapahtumaan. 

Tapahtumastamme selkeästi loukkaavat 
ja epäsoveliaat cosplay-asut voidaan 
pyytää vaihtamaan tai tähän suos-
tumattoma tarvittaessa poistamaan 
tapahtumasta. Tämä linjaus tarkoittaa 
lähtökohtaisesti erittäin paljastavia/sek-
suaalisia asuja tai selkeästi loukkaavia 
asuja. Olemme rajanneet tapahtumas-
tamme pois myös armeija- sekä sota-
henkiset cosplayasut, jotka muistutta-
vat realistista vaatetusta sotatilanteista. 
Rajaus koskee armeijavaatteita, sota-
vaatteita sekä myös realistista sotava-
rustusta kuvastavien pelien ja sarjojen 
cosplayaamista.
 
 
Järjestyssäännöt 

Hypecon on päihteetön tapahtuma, 
eikä tapahtumaan saa tuoda alkoholia 
tai muita päihteitä. Päihtyneenä et pää-
se sisälle tapahtumaan. Tupakointi on 
kielletty tapahtuma-alueella lukuunot- 
tamatta tupakoinnille erikseen mer-
kittyjä paikkoja. Tupakointi suoraan 
oven läheisyydessä on kielletty, ja tässä 
asiassa on hyvä noudattaa kohteliai-
suutta – tapahtumassa on monen ikäisiä 
kävijöitä, joten ethän altista muita tupa-
kansavulle. 
 
Rappusia ja muita kulkuväyliä, esimer-
kiksi 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 ajan-
vietolle sekä kuvaamiselle sopivaa tilaa. 

vontaa jätetystä omaisuudesta, joten 
pidäthän huolta omista tavaroistasi!

Pukuhuoneet löytyvät Takomon puolel-
ta, pääovelta lähtiessä rappuset alas. 
Pukuhuoneita on kaksi, joissa molem-
missa on lupa käyttää hiuslakkaa ja 
hajusteita. Vessat ja yleiset tilat ovat 
ehdottomasti kiellettyjä hiuslakan sekä 
hajusteiden käytön suhteen. Pukuhuo-
neiden vähäisen määrän vuoksi emme 
valitettavasti pysty tarjoamaan allergia- 
vapaata tai neutraalia pukuhuonetta. 
Jos pukuhuoneet eivät sovi tarvit-
semaasi käyttöön asun kanssa, vältä 
varaamasta vessaa liian pitkäksi aikaa 
asun vaihtoihin!
 
 
Cosplay sekä cosplay-propit

Cosplay-asuihin kuuluvia epärealistisia 
asejäljitelmiä sekä proppeja saa kantaa 
mukana tapahtumassa, mutta proppien 
osalta on huomioitava turvallisuus. Ai-
toja aseita erehdyttävästi muistuttavat 
jäljitelmät eivät ole sallittuja. Aseiden 
täytyy olla selkeästi erotettavissa epä-
aidoiksi, esimerkiksi olemalla selkeitä 
scifi-aseita. Lisäksi osallistujien on huo-
mioitava aseiden järkevä kuljettaminen 
paikalle asiallisissa laukuissa. Deaktivoi-
dut aseet ovat kielletty. Miekkajäljitel-
miä ja vastaavia saa myös tuoda tapah-
tumaan, mutta niiden kuljettamisessa 
ja kantamisessa on huomioitava yleinen 
turvallisuus – terävät, painavat miekat 
voivat aiheuttaa haavereita jo pelkästä 
huolimattomuudesta kulkuväylillä kä-
vellessä. Myös miekkajäljitelmien täytyy 
olla helposti tunnistettavissa epäaidoik-
si esimerkiksi materiaalien pohjalta.
Airsoftaseet ovat kokonaan kielletty.
Jos et ole varma proppisi sopivuudesta, 
esimerkiksi siitä muistuttaako se oikeaa 

Lähialueen kartta 

Tapahtuma-alueen kartta 
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Sisäpihalle parkkeeraaminen on kielletty 
tapahtumapäivinä. 
 
 
Esteetön liikkuminen tapahtumassa

Pyrimme parhaamme mukaan pitämään 
tapahtuman mahdollisimman esteet-
tömänä kaikille kävijöillemme. Otathan 
kuitenkin huomioon, että Takomon 
puolella osa käytävistä on melko kapei-
ta 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 etsi-
mään sopivan paikan, josta voit seurata 
Blackboxin päälavan ohjelmaa.

EA-piste 

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

muotiin liittyen. Kunniavierasohjelman 
jälkeen luvassa on Meet & Greet- 
tilaisuus, jonka aikana sinun on mahdol-
lista päästä vaihtamaan muutama sana-
nen kunniavieraamme kanssa ja kenties 
ottamaan vaikkapa yhteiskuvan!

Hypecon Encoren kunniavieras- 
ohjelma sunnuntaina klo 14-15 
Blackboxissa. 
(Huom: tähän ohjelmaan tarvitset paikkalipun!) 
 
Kunniavieraan Meet & Greet 
-tilaisuus sunnuntaina klo 15-16 
Puheohjelma 2 -tilassa. 

 

 
 

HYPECON ENCOREN 
KUNNIAVIERAS: KAOKITSUNE

Saammeko esitellä tämän vuoden  
kunniavieraamme: kaokitsune!

Roni Liedes on tullut YouTuben puo-
lella tunnetuksi nimellä ”kaokitsune” ja 
hänen kanavallaan on jo lähes 15 000 
seuraajaa ympäri maailman!  
 
Ihanan vaaleanpunaisilla videoillaan 
oululainen Roni käsittelee usein japa-
nilaista muotia, sekä alternative-muo-
tisuuntauksia ja -kosmetiikkaa. Näiden 
aiheiden lisäksi videoilla on tietenkin 
päästy myös kuulemaan Ronin omasta 
elämästä. 
 
Hypecon Encoren kunniavierasohjel-
massa pääsette kuulemaan Ronin miet-
teitä mm. aasialaiseen ja alternative- 

Hypecon Encore -tapahtuman järjestää:

Jaa tunnelmasi Hypecon Encoresta somessa: 
#hypeconencore2022
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      Sunnuntai 

TAIDEKUJA

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

 
Pöytä      Lauantai 
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.

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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YRITYSMYYJÄTAREENA 

Areenalla sijaitsevasta myyntisalista  
löydät tapahtuman yritysmyyjät, 
taidekujan sekä kirpputorin. 
 
Huomioithan että myyntisalissa osas- 
sa 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.

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

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

X

*)*)
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TAKOMON OHJELMA
Ihmiskimble
Mama Hemli
Klo 11.00 - 12.30 & 16.30 - 18.00,  
Peilihuone 

Kimble-mestari MamaHemli esittelee 
teille nyt maailman mahtavimman pelin: 
Ihmiskimblen! 
 
Oletko koskaan halunnut isommalla 
porukalla pelata Kimbleä, mutta alku-
peräiseen peliin on mahtunut mukaan 
vain neljä pelaajaa? Nyt ongelmaan on 
ratkaisu, sillä Ihmiskimbleen voi osallis-
tua huikeat 16 pelaajaa!  
 
Tässä Hypeconin jokavuotisessa  
klassikossa nappuloiden sijaan Te, 
rohkea voitonhaluinen kansa, pääsette 
laudalle. Joten mitäs sanot, lähdetkö 

mukaan rentoon ja hullun hauskaan Ih-
miskimbleen? Etevimmälle Ihmiskimble- 
joukkueelle on luvassa todistus voitosta 
sekä pientä herkuteltavaa jokaiselle!

AquaShine! 5th live: Nijigaku Encore
Aquashine
Klo 11.30 - 12.30, Blackbox 

Ayumu-pyon~ AquaShine esiintyy  
Hypeconissa ensimmäistä kertaa, 
samalla juhlistaen Hypeconin 10-vuotis-
synttäreitä! Nijigasakin voimin tuomme 
Hypecon Encoreen vaikuttavan setti- 
listan täynnä energisiä tahteja ja peh-
meitä melodioita. Tupsahtamalla paikalle 
pääset nauttimaan Blackboxin täydeltä 
idolitunnelmaa! 

Lolita-muotinäytös
Hellocon ry
Klo 12.30 - 13.00, Blackbox 

Lolitayhteisön muotinäytös, jossa lolita-
harrastajat esittelevät upeita asukoko-
naisuuksiaan.

Paraparaa K-popin tahtiin
TanPARA
Klo 12.30-13.30, Peilihuone 

Tule tanssimaan paraparaa K-popin 
tahtiin! Parapara on Japanista peräisin 
oleva vauhdikas tanssilaji, joka keskittyy 
erityisesti käsien liikkeisiin.  
 
Tanssituntimme sopii kaikille tanssitaus-
taan katsomatta. Opimme helpohkon 
koreografian, jonka käymme oppitunnin 
aikana rauhalliseen tahtiin liike liik-
keeltä läpi. Ja tärkeintä paraparassa on 
hauskanpito, joten tervetuloa pitämään 
hauskaa tanssin merkeissä!

Laceheart Idols Second Live
Laceheart Idols
Klo 13.00 - 13.30, Blackbox 

Laceheart Idolsin toinen live: Project 
Vocaloid! 

Olette saattaneet nähdä Laceheart 
Idolsin Project Saint Snow debyytin, 
mutta Love Live! ei tosiaankaan ole 
ainoa lähde, josta tuomme musiikkia ja 
actionia lavalle! Tänä kesänä meillä on 
luvassa värikäs ja energinen Vocaloid 
show! Ps. Muistakaa ottaa valotikku 
mukaan!

K-pop -tietovisa
Armida “Aru” Hälikkä
Klo 13.00 - 14.00, Puheohjelma 1 

Tervetuloa testaamaan tietämystäsi 
K-popin maailman ihmeellisistä artis-
teista ja kappaleista! Luuletko tunnis-
tavasi ryhmän pienten vinkkien perus-
teella? Tai kappaleen parin sanan avulla? 
Tervetuloa siis kokeilemaan!  
 
Ohjelma tapahtuu Kahootin merkeissä, 
joten muista ottaa puhelimesi mukaan. 
Voittajalle luvassa K-pop -aiheinen 
palkinto!

Lolitamiitti
Hellocon ry
Klo 13.00 - 14.30, Puheohjelma 2 

Lolitamiitti, jossa lolitaharrastajat ja 
tyylistä kiinnostuneet kokoontuvat 
tapaamiseen tutustumaan ja pelaamaan 
seurapelejä.

K-pop Medley
The Underdogs Dance Crew
Klo 13.30 - 14.00, Blackbox 

Tulemme näyttämään hieman K-popin 
eri puolia ja konsepteja esityksissämme. 
Tulemme ensimmäistä kertaa Hype-
coniin esiintymään ja toivommekin 
tuovamme hymyjä ihmisten kasvoille 
esityksillämme!

Taikasauvatyöpaja
Ulottuvuusmatkat Oy
Klo 13.30 - 16.30, Peilihuone 

Taikasauvapajassa voit poiketa teke- 
mään ikioman taikasauvan oman aika- 
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HENGAILUTILA
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TAKOMO

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



 

R3connect first live! Let’s R3connect!!
Sai, Emppu & Heidi
Klo 16.00 - 17.00, Blackbox 

Tervetuloa meidän ihka ekaan liveen! 
Me olemme kolmen jäsenen pieni, mut-
ta energinen ryhmä. Tulemme vetämään 
tässä livessä kovan setin Love Live! 
-tansseja, joten idolifanien ei kannata 
jättää tätä välistä. Kaikkien näitten 
vaikeitten aikojen jälkeen Let’s R3con-
nect~!

Northern    Star! Summer Minilive 
Northern Star
Klo 17.00 - 18.00, Blacbox 

Pitkän coni tauon jälkeen Northern Star 
päätyy takaisin lavalle!  
 
Luvassa on kesäisiä Love Live! -ryhmän  
Aqoursin biisejä. Aika ottaa valotikut ja 
vesipullot mukaan!! 

HENGAUSTILA

Glittermeikkausta ja kasvomaalausta
Ulottuvuusmatkat Oy
Koko päivän (paitsi klo 13.30 - 16.30), 
Hengaustila 

Tule ottamaan conin upeammat kasvo- 
maalaukset ja säkenöivät glitterit naa-
mallesi! Kasvomaalaukset tehdään super 
upealla moniväripaletilla. Glitterit ovat 
luonnonystävällistä ekoglitteriä ja kiin-
nitysaine sekä kasvomaalit ovat ihoystä-
vällisiä ja lähtevät pesussa pois.  
 
Glittermeikistä ja kasvomaalauksesta 
peritään paikanpäällä pieni materiaali-
maksu.

 
Huopahahmopaja
Harrastusseura Revontuli ry -  
Rea Nieminen, Jonna Hänninen,  
Tiia Mononen & Raezla Stserbak
Koko päivän, Hengaustila 

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

Helmikorutyöpaja
Von Aidainder aka Päivi ja Satu
Koko päivän, Hengaustila

 
Tervetuloa Helmikorutyöpajaan koko- 
amaan oma helmikorusi! Työpajassa 
opetetaan tekemään erilaisia värikkäi-
tä helmikorupujotuksia, joiden avulla 
voi valmistaa mm. rannekoruja, tähtiä, 
rusetteja ja eläinhahmoja.  
 
Työpajaan mahtuu kerrallaan 10 henki-
löä. Työpajaan osallistumismaksu 3 €.

PIHA-ALUE
Boffausta
Lauri Vikström, Leo Easton, Sindri 
”Shiru” Koskinen, Jarmo Orasmaa & Joni 
Laukkanen
Koko päivän (paitsi 15.00 - 16.00), Piha 

Tervetuloa kokeilemaan boffausta:  
tajuttoman hauskaa pehmomiekkailu- 
lajia, jossa yhdistyy niin taito kuin yh-
teistyö. Laji on erittäin aloittelijaystä- 
vällinen, eikä osallistuminen vaadi  
mitään erikoisvarusteitakaan: laina- 

taulusi mukaan. Pohjana käytetään 
suomalaista puuta ja koristeluihin löytyy 
luonnonmateriaalien lisäksi mm. kuuma- 
liimaa, helmiä, nauhoja nahkaa sekä 
maalia. Pajan maksuun sisältyy kaik-
ki tarvikkeet yksilöllisen taikasauvan 
tekemiseen. 
 
Taikasauvapajaa ohjaavat Ulottuvuus-
matkojen Jutta Koskinen sekä Mira 
Suovanen, joilla on pitkä kokemus 
taikasauvojen valmistamisesta. Taika-
sauvapaja on tarkoitettu kaiken ikäisille, 
mutta nuorempien kanssa suositellaan 
aikuisen apua (avustava hlö ilmaiseksi). 
Työpajan hinta: 7€/hlö/taikasauva.

Kunniavieras: Roni “kaokitsune” 
Liedes
Klo 14.00 - 15.00, Blackbox
Huom: Tähän ohjelmaan  
tarvitset paikkalipun! 

Hypecon Encoren kunniavieraaksi 
saapuu meille monelle somesta tuttu 
persoona Roni Liedes, tai tunnetummin 
”kaokitsune”. Ohjelman aikana pääset 
kuulemaan Ronin vastauksia ennalta 
esitettyihin kysymyksiin sekä kuule-
maan hänen mietteitään aasialaisesta 
katumuodista. Paikkalippuja ohjelmaan 
jaetaan piha-alueen infopisteellä klo 12 
alkaen! 
 
Ohjelman päätteeksi voit tavata Ronin 
kanssa henkilökohtaisesti Meet & 
Greet-tilaisuudessa klo 15–16 Puhe- 
ohjelma 2 -tilassa. 

Hyvän roolipelin palaset
Harrastusseura Revontuli ry -  
Raezla Stserbak & Rea Nieminen
Klo 14.30 - 15.30, Puheohjelma 1 

Mistä on hyvät tarinaroolipelit tehty? 
Alustoista, maailmoista, juonikuvioista, 
hahmoista, pelaajista, ylläpidosta - 
niistä on hyvät pelit tehty. Tule mukaan 
luennolle seuraamaan ja pohtimaan, 
millaisista seikoista saadaan aikaan se 
viihtyisä peli, jonka äärelle on innos-
tavaa palata kerta toisensa perään! 
Luennon vetäjinä kaksi pitkäaikaista 
tarinaroolipelien harrastajaa.

Revontulet: Unit Party! Round 2 - 
Hypecon Mix
Revontulet
Klo 15.00 - 16.00, Blackbox 

Koska yksikään kesäloma ei ole täydel-
linen ilman idolishow’ta! Revontulien 
cover-ryhmä on tullut viihdyttämään 
niin uusia kuin vanhojakin Love Live!- 
faneja kesän kuumimmalla subunit- 
setillä, eikä tästä livestä todellakaan 
kannata jäädä paitsi!

Kunniavieraan Meet & Greet
Klo 15.00 - 16.00, Puheohjelma 2

Somesta tuttu Roni Liedes on tavatta-
vissa puheohjelma 2 -tilassa kunniavie- 
rasohjelman jälkeen.  
 
Tervetuloa tapaamaan ja keskustele-
maan Ronin, tai tutummin ”kaokitsu-
nen” kanssa!
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miekat ja kouliintuneiden ammattilais-
ten opastuksen saat paikan päällä! 

Tunne, hoksaa ja haasta
Laurean sosionomiopiskelijat
Klo 11.00–15.00, Piha

Sopii kaikenikäisille, tule yksin tai 
yhdessä ystäviesi kanssa! Radallamme 
pääset testaamaan tunnetaitojasi ja 
haastamaan aivojasi sekä ongelman- 
ratkaisukykyäsi hauskojen pelien kautta. 
Jokaiselle radan suorittaneelle luvassa 
yllätys! 

K-pop Random Play Dance Game – 
K-popin vuodet
Mirine
Klo 15.00 - 16.00, Piha 

K-pop Random Play on tanssipeli, jossa
nauhalta soitetaan tunnettujen K-pop  
kappaleiden kertosäkeitä tai tunnet- 
tuja kohtia ja he, jotka osaavat kyseisen 

tanssin saavat astua eteen ja esittää 
tanssin. Mirinen K-pop Random Playssa 
on K-pop -kappaleita ihan vuodesta 
1995 nykypäivään asti, joten tanssin 
yhteydessä käymme läpi, miten K-pop 
on kehittynyt ja näemme kuinka tanssit 
ovat kehittyneet.  

Ohjelma on jaettu kahteen osaan,
ensimmäisessä osassa ovat kappaleet 
vuosilta 1995-2015 ja toisessa osassa 
vuosilta 2016-2022. Tanssiryhmä Miri-
nen jäsenet ovat opetelleet ohjelmassa 
esiintyvät tanssit, jotta osallistujien ei 
tarvitsisi tulla yksin yleisön eteen.

HYPECONIN RANNEKE- 
TARJOUKSET 2022!
Nyt kannattaa hakea ilmainen Hypecon- 
ranneke tapahtuman infopisteiltä, sillä 
ranneketta näyttämällä voit hyödyntää 
seuraavat tarjoukset!  

Royal Mekong Hyvinkää: 
 -10% alennus kertaostoksesta  
(ei sisällä alkoholituotteita) Hypecon- 
rannekkeella 
 
Wok King:  
-10% alennus kertaostoksesta   
Hypecon-rannekkeella

Lämmin kiitos kaikille  
Hypecon 2022  
yhteistyökumppaneille!
 
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




