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Esipuhe

Hei kaikille ja tervetuloa!
Vuosi 2012 oli hieno vuosi sarjakuvan juhlavuosineen, mutta elämä jatkuu.
Tänä vuonna olemme uudistaneet tapahtumaa säilyttäen monta vanhaa, hyvää piirrettä. Suurin uudistus lienee myyntipöytäsalin muuttaminen suurempaan, Ravintola Ziberian tilaan. Tästä on seurannut se, että olemme saaneet
lisää kaivattua ohjelmatilaa. Ohjelmatiimimme onkin paiskinut töitä hiki hatussa ja saanut kasaan mielestäni mahtavan ohjelman, jota kannattaa käydä
katsomassa!
Näyttelytiloja on tänä vuonna enemmän kuin aiemmin ja erilaisia näyttelyitä onkin Kupliin aikaan pitkin Siperian aluetta. Lisäksi samaan aikaan järjestetään Tampereella muita sarjakuvateemaisia näyttelyitä, joten Tampere on
todellakin kasvamassa sarjakuvakaupunkina. Eikä iltabileitäkään kaipaavan
tarvitse jäädä kotiin, bileitä riittää jokaiselle illalla!
Me, Tampere Kupliin järjestäjät, toivomme festarin olevan mukava ja aurinkoinen, vaikka ulkona räntää sataisikin. Jokainen kävijä tekee Kupliista sen, mitä
Kuplii voi parhaimmillaan ollakin, joten toivon, että kaikki viihtyvät ja pitävät
hauskaa. Tehdään Kupliista yhdessä hyvän mielen festari!

Karo Leikomaa
toiminnanjohtaja
Tampere Kuplii
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Kiitokset!

Seuraavilla tahoilla on ollut merkittävä vaikutus
Tampere kuplii –sarjakuvatapahtuman onnistumiseen:
Arktinen banaani							SanomaMagazines
Helsingin Sanomain säätiö				Aamulehti
Anime- ja Mangayhteisö Hidoi ry			 Säätöyhteisö B2 ry
Tracon ry									Finncon-yhdistys ry
Werstas									TR1 Taidehalli
Mediamuseo Rupriikki						Lasten kulttuurikeskus Rulla
Finnkino Plevna							Tampereen yliopisto
Pääkirjasto Metso							Lastenkirjainstituutti
Gimmeyawallet Productions Oy Ltd		 Tampereen Kiinteistö Invest Oy
Päivälehden museo						Juvenes Ziberia
Tietovelhot Oy								Cosplay Finland Tour
Tampereen Kaupunki						Hyvä Ihme Design
Pirkanmaan festivaalit

Tampere Kuplii ry kiittää myös seuraavia henkilöitä:
Kyuu Eturautti					Tero Nybacka				Kyösti Koskela
Karoliina Leikomaa			Marianna Leikomaa		Timo Välkkynen
Timo Kokkila					Mikko Seppänen			Elisa Wiik
Sanna Uusi-Seppä				Piritta Naamanka			Tiina Uusi-Rasi
Maria Kauppila					Marko Leppänen			Rimma Ahonen
Antti Grönlund					Pauli Kallio					Tiitu Takalo
Jarkko Suhonen				JP Ahonen					Janne-Matti Keisala
Pasi Välkkynen				Minna Hölttä				Mikko Närhi
Mervi Miettinen				Leena Romu		
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Sarjakuva-Finlandia 2013

SARJAKUVAN
FINLANDIA-PALKINTO 2013
Sarjakuvavuosi 2012 ei kärsinyt edellisvuoden kotimaisen sarjakuvan juhlatulvasta. Toiselle vuosisadalleen siirtynyt elinvoimainen ja laadukas taide
tuotti kahdeksisenkymmentä julkaisua. Mukana oli sekä tuttuja sanomalehtisarjakuvakokoelmia että sarjakuvaromaaneja. Tekijöinä vanhoja tuttuja
mutta myös paljon uusia tulijoita. Teemat vaihtelivat pyyhiinvaellusretkestä
Angry Birdseihin.
Vuoden 2012 sarjakuva-albumeista 63 ilmoitettiin mukaan Sarjakuva-Finlandiatunnustuspalkinto ehdokkaaksi. Esiraati
hoiti jälleen työnsä mallikelpoisesti ja poimi
jatkoon kymmen albumia eli kelpo otoksen
suomalaista sarjakuvaa.

Valisija-diktaattorit, dynaaminen Madventures-duo Riku Rantala ja Tuomas ”Tunna” Milonoff, ilmoittavat valintansa Tampere Kuplii Goes Academic –tieteellisessä
sarjakuvaseminaarissa 22.3.2013 klo 11.00
(Tampereen yliopiston pääkirjasto Linna,
Väinö Linna –Sali).

SARJAKUVA-FINLANDIA FINALISTIT
JA ESIRAADIN PERUSTELUT 2013
Ahonen, JP: Puskaradio (Arktinen Banaani)
Poliittista satiiria on kotimaisessa sarjakuvassa vähän, mediakritiikkiä vielä vähemmän.
Ahonen hallitsee molemmat, ja on lisäksi loistava piirtäjä. Eläinhahmoiset karikatyyrit
osuvat herkullisen usein nappiin.

Ahonen, Lauri ja Jaakko: Pikku Närhi (Egmont Kustannus)
Ehkä vuoden visuaalisesti upein kotimainen albumi. Tarina on synkkä ja ahdistava. Se vaatii lukijalta paljon, mutta myös antaa sellaista, mitä vain hyvä sarjakuva voi tarjota: ravintoa sielulle ja silmälle.

Black Peider (Tikkanen, Petteri): Ura
Visuaalisesti moniulotteinen teos kietoutuu myyttiset mitat saavan Black Peider -hahmon
ympärille. Tyylikkäässä kokonaisuudessa taitava piirrosjälki nivoutuu valokuviin ja lyhyisiin
tekstikatkelmiin valottaen yhden ihmisen taiteellisen uran lisäksi myös palaa suomalaisesta rock-kulttuurista.
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Gylander, Henri: Unia ja toiveita (Suuri Kurpitsa)
Haikean kaunis tarina vetää heti mukaansa. Tekijä kuvaa hienosti niin lapsuutta kuin nuoruusiän ensirakkautta. Synkistä sävyistä huolimatta albumista jää hyvä, optimistinen olo.
Piirrostyö tukee tarinaa hienosti.

Koljonen, Hanna: Sokerihullu (Asema Kustannus)
Teema on tuttu meille kaikille syömis-, juomis-, karkki - tai tupakkanarkkareille. Koljonen
kuvaa addiktiota raikkaasti, huumoria unohtamatta. Luonnosmainen tyyli sopii hyvin sokerijumalaiseen tarinaan.

Kunnas, Mauri: Piitles (Otava)
Harvoin on historiankirjoitus, edes populaarikulttuuria koskeva, näin viihdyttävää. Albumi
on todellinen runsaudensarvi, ruudut tulvivat yksityiskohtia ja triviaa, olipa se sitten totta
tai ei. Kunnaksen rakkaus aiheeseen välittyy lukijaan, tähän pystyy vain tekijämies!

Nieminen, Emmi: Keskiviikko (Kumiorava)
Riipaiseva kuvaus alkoholismin varjostamassa lapsuudesta. Sarjakuva ravistelee, tarina
jyskää päälle ehkä vähän turhankin suoraviivaisesti, mutta sanoma ainakin tulee selväksi.
Nuori tekijä on mestarillinen piirtäjä, väline on poikkeuksellisen hienosti hallussa.

Nykänen, Anni: Mummo 2 (Sammakko)
Lempeän piikikäs sarjakuva täynnä mummoenergiaa. Jos tämä ei vähennä sukupolvien
välistä kuilua, niin ei sitten mikään. Hienoa pelkistettyä viivankäyttöä ja ehdottoman sympaattisesti toteutettu päähenkilö.

Närhi, Kati: Mustasuon mysteeri (WSOY)
Orpotyttö Agnes on neiti Marplen suomalainen teiniversio. Taiturimaisella viivalla toteutettu, niin lapsiin kuin aikuisiinkin uppoava, viehättävän vinksahtanut seikkailu.

Otsamo, Pentti: Kahvitauko (Like).
Arkisesta tilanteesta käynnistyvä hieno ja yllätyksellinen tarina, joka kasvaa lähes surrealistisiin mittoihin. Piiloviisas kertomus jää kyntämään mieleen pitkäksi aikaa. Otsamon
pelkistetty siveltimenjälki on kaunista, kuten aina.
Ta m p e r e K u p l i i 2 0 1 3
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Ohjelma
Keskiviikko 20.3.
Lastenkirjainstituutissa kuplii!
Paikka:
Aika: 		

Lastenkirjainstituutti (Puutarhakatu 11 A, 2 kerros)
17.00-19.00

Sarjakuvaillassa tamperelaisia sarjakuvantekijöitä.
Samson alias Samuli Lintula Timo Kokkilan haastattelussa
JP Ahonen Asko Alasen tentattavana.

Torstai 21.3.
Metso Kuplii
Paikka:
Aika: 		

Pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2)
15.00-18.00

Ala-aula 15.00-18.00
Tarinankerrontaa sarjakuvan keinoin – non-stop sarjakuvapaja kaikenikäisille
Nyt sarjakuva-albumit vaihtoon! Tuo vanha albumisi kirjastoon – valitse toinen tilalle
Sarjakuva-aiheiset konsolipelit kutsuvat – tule pelaamaan
Kirjanäyttelyssä Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaat
Sarjakuva-aiheinen kysely - voit voittaa hienon sarjakuvapalkinnon!
Musiikkiosasto 16.00 Musaa & sarjakuvaa vinkkaa Matti Karjalainen
1 parvikerroksen näyttelytila 8.-28.3
Mutsit Metsossa - Mums`- sarjakuvaajakollektiivin näyttely.
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto yhteistyössä Tampere Kuplii –festivaalin kanssa.

Perjantai 22.3.
Tampere Kuplii Goes Academic - Sarjakuvantutkimus NYT
Paikka: Tampereen yliopisto, Pääkirjasto Linna, Kalevantie 5, Väinö Linna -sali
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Seminaarin viralliset sivut:
www.uta.fi/cmt/tkga/index.html. Seminaari löytyy myös Facebookista
11.00-12.00 		
Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto 2013
12.15-12.30 		
Seminaarin avaus: Sarjakuvantutkimuksen tila Suomessa
				FT Mervi Miettinen ja FM Leena Romu
12.30 – 13.15 		
Miten sitä Aku Ankkaa pitäisi lukea? FM Katja Kontturi
13.15 - 14.00 		
Ylirajainen sarjakuva FT Ralf Kauranen
14.30-15.15 		
Supersankarin merkitys 2000-luvulla FT Mervi Miettinen
15.15-16.00 		
Ruumiillisuus suomalaisessa sarjakuvassa FM Leena Romu
17.00 			
Seminaarin päätös KTM Kyösti Koskela
Ta m p e r e K u p l i i 2 0 1 3
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Werstaan Auditorio
11.00-11.30 Avajaiset - Kari Korhosen lyhyt haastattelu
Tampere Kuplii 2013 sarjakuvafestivaalien avajaiset sekä kunniavieras Kari Korhosen lyhyt
haastattelu.

12.00-13.00 Sarjakuva-Finlandia voittaja
Vuoden 2013 Sarjakuva-Finlandia voittajan haastattelu.

13.00-14.00 Kari Korhosen ja Aki Hyypän haastattelu
Tampere Kupliin kunniavieraan Kari Korhosen ja Aku Ankan päätoimittajan Aki Hyypän
yhteinen haastattelu.

14.00-15.00 Mitä jos Aku Ankka ei olisi koskaan syntynyt?
Vaihtoehtoinen todellisuus Don Rosan sarjakuvissa.
Ruukun henki toteuttaa Akun toiveen ja näyttää Ankkalinnan sellaisena kuin se olisi, jos
Aku ei olisi koskaan syntynyt. Kaikki on pielessä ja Akun tajuaa merkityksensä koko kaupungille.
Don Rosan sarjakuva “Olla kuin ei olisikaan” (“The Duck Who Never Was”) sisältää magiaa, vaihtoehtoisen todellisuuden, intertekstuaalisia viittauksia ja postmodernia parodiaa.
Mutta samalla se myös esittää kysymyksen: millainen meidän maailmamme olisi ilman
Aku Ankkaa? - Katja Kontturi

15.00-16.00 Sarjakuvakoulut
Suomessa on useita sarjakuvakoulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Limingan kansanopiston,
Oriveden opiston, Kymenlaakson opiston, Muurlan opiston ja Lahden muotoiluinstituutin
edustajat keskustelussa. Haastattelijana Reima Mäkinen.

16.00-17.00 Ikuiset kamppailut historiallinen Jarla/Hiltunen -haastattelu.
Pertti Jarla ja Petri Hiltunen keskustelevat uutuusalbumeistaan, joissa kummassakin käsitellään historiallisia sotia. Haastattelijana Vesa Kataisto.

TR1
11.30-12.00 Lauri Ahonen: Pikku Närhi.
Vuoden ehkä visuaalisesti komeimman kotimaisen sarjakuva-albumin piirtäjä haastattelussa.

12.00-12.30 Lempo Kustannuksen uutuudet: P.A. Manninen
P.A. Manninen: Kapteeni Kuolio ja Tampellan sähköenkeli. Tampereen oma supersankari
Kapteeni Kuolio kohtaa uudessa pitkässä seikkailussaan mystisen robottinaisen. Epilän
Roomalaisen kylpylän raunioissa tapahtuu kummia. Paikallishistoriaa sarjakuvatohtorin
tapaan.
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12.30-13.00 Lempo Kustannuksen uutuudet: Jope Pitkänen
Jope Pitkänen: Persupolis 2. Persupoliksen jatko-osassa vihapuheen keskeyttää vain naurun remakka. Ongelmat eivät poistu kieltämällä ne, eivätkä luultavasti edes nauramalla
niille, mutta jälkimmäinen tapa lienee silti parempi hoitokeino.

13.00-13.30 Zum Teufel -kustantamon uutuudet: Jarkko
Vehniäinen
Jarkko Vehniäinen: Kamala luonto. Vuonna 2010 ilmestyneen mv-pokkarin materiaali albumimuodossa ja nelivärisenä. Mukana myös sunnuntaisarjoja.

13.30-14.00 Zum Teufel -kustantamon uutuudet: Ave Koskela
Ave Koskela: Hemmo Paskiainen 12 - Circus Paskimus. Upouutta Paskiaista yli sadan sivun
verran.

14.00-15.00 Arktisen Banaanin uutuudet
JP Ahonen,Petri Hiltunen, Pertti Jarla, Pauli Kallio, Christer Nuutinen, Aapo Rapi ja Kari Sihvonen kertomassa uutuusalbumeistaan. Haastattelijana Vesa Kataisto.

15.00-16.00 Ihanat naiset strippaa
Kolme saman ikäistä naista jotka tekevät strippisarjakuvia. Miten niin pääsi käymään?
Haastattelijana Joonas Lehtimäki.

16.00-17.00 Salakaadot seis! -sarjakuvahuutokauppa
Sudet ovat Suomessa vähissä. Niitä on jäljellä enää ainoastaan 120-135 yksilön verran.
Suurin uhka susille on niiden salametsästys ja tällä menolla lajia uhkaa sukupuutto.
Salakaadot seis! -sarjakuvahuutokaupan tuotot ohjataan Luonto-Liiton susiryhmän salametsästyksen vastaiseen kampanjointiin. Tilaisuudessa huutokaupataan kymmenen sarjakuvaoriginaalia ja mukaan saattaa mahtua yllätyksiäkin.
Yhteistyössä Arktinen Banaani ja Suomen Hopeanuolifanit ry. Huutokaupan juontaa
kampanjan suojelija Roman Schatz

TyöväeNtalo (Werstas, 2.kerros)
11.00-12.00 Kumipukuja, nostalgiaa ja rahastusta: miten
sarjakuvafilmatisoinneista tuli Hollywoodin rahasampo?
Otto Sinisalo käy läpi esitelmässään supersankareiden pitkän matkan paperilta valkokankaalle ja analysoi supersankarifilmatisointien vuodesta toiseen kestävän suosion syitä

12.00-13.00 Batman
Lepakkomies on ollut ensihetkistään alkaen yksi suosituimpia sarjakuvasankareita. Yli 70
vuotisen uransa aikana viittaritarin olemus on muuttunut kaiken aikaa. Jouko Ruokosenmäki katsahtaa menneisyyteen ja käy läpi Batmanin historiaa 30-luvun lopusta viimeaikoihin, hassunhauskoista avaruusseikkailuista äreisiin kostotarinoihin.

Ta m p e r e K u p l i i 2 0 1 3
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13.00-14.00 Vanhemmuus sarjakuvissa
Millaisena lapsiperheen arki näyttäytyy sarjakuvissa? Löytyykö sarjakuvamaailmasta vertaistukea univaikeuksista kärsiville vanhemmille?
Vanhemmuuden iloista ja suruista, vaikeuksista ja voitoista keskustelemassa uunituoreen
Ättä Ääriolosuhteissa-albumin pyöräyttänyt Sanna Ala-Ojala, Kafkan Tutti-albumin tekijä Karri Laitinen ja e-kirjana julkaistun Ei voi perua-sarjakuvakirjan tekijä Linda SaukkoRauta.

14.00-15.00 Nettisarjakuvat - ponnahduslauta
painotuotteeksi vai ihan oma juttunsa?
Onko nettisarjakuva hyvä ponnahduslauta oman albumin julkaisulle? Vai onko sarjakuvablogin piirtäminen enemmän päiväkirjamaista oman elämän pohdintaa? Onko blogimaailman yhteisöllisyys tärkeää? Nettisarjakuvista keskustelemassa Harmaan Pupun Päiväkirjan Heta Happonen, Office Animalsin Jaakko Alajoki sekä Saukon Taivaspaikan Linda
Saukko-Rauta.

15.00-16.00 Hopeanuolen vaikutus koirasarjakuviin
Miten Hopeanuoli-sarja on vaikuttanut suomalaisten eläinsarjakuvien tekoon? Ovatko
Ginga-vaikutteet hyvä vai huono asia?

16.00-17.00 Efekti- ja tehostemaskeerausluento
Ari Savonen kertoo ja esittelee maskeerauksen saloja. Kuinka esimerkiksi teet inspiraation
avulla halvalla materiaaleja. Mitä muuta tarvitset tietää osien askartelusta ja tekemisestä.

Vooninki
12.00-13.00 Kas Kissa!
Ninni Aalto ja Tuuli Hypén ovat keränneet kissajuttuja omien ja tuttujensa kokemusten
pohjalta. Iloinen teos hassujen kissojen ja kissan hassuuttamien ihmisten yhteiselosta.

13.00-14.00 Kramppeja ja nyrjähdyksiä – Viidakon vaarat
Arkipäivän draamakomediaa sarjakuvan keinoin Pauli Kallion ja Christer Nuutisen uusimmassa kokoelmakirjassa. Tekijöitä haastattelee Jyrki Jantunen.

14.00-15.00 Jukka Tilsa: Eikka Etevä hurmaa hameväen
Iskuvinkit uusiksi! Sovellukset omalla vastuulla! Konstit ovat monet, mutta harvat erityisen hyvät, kun Eikka Etevä pyrkii saavuttamattoman sukupuolen suosioon.
Haastattelijana Antti Seppänen.

15.00-16.00 Hanneriina Moisseinen: Isä
Läheisen kuolema on omaiselle helpompi asia kuin tämän katoaminen. Kun ihminen katoaa ilman syytä, ei voi kuin odottaa. Joskus omaisten epätietoisuus kestää vuosia. Missä
vaiheessa kadonneesta aletaan puhumaan menneessä aikamuodossa? Missä vaiheessa
voi surra?
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Isä on Hanneriina Moisseisen kolmas sarjakuva-albumi - omaelämänkerrallinen kirja katoamisesta, toivosta, unohtamisesta ja muistamisesta.
Tekijää kirjan tiimoilta haastattelee Tommi Musturi.

Mediamuseo Rupriikki
12.00-13.30 Kollaasisarjakuvapaja (Nonstop -paja).
Kollaasisarjakuvapajassa vanhat Seiskojen ja Me naisten hahmot saavat uudet tarina sekä
kiiltokuvien hahmot alkavat seikkailemaan uusissa ympyröissä. Jotta kollaasitekniikan pariin pääsisi heti taiteilemaan, niin tarinan suunnittelua varten pajassa tehdään lyhyitä inspiroivia tehtäviä.

14.00-16.00 Ginga Room
Koirankorva- ja häntäpaja, sekä koiraeläinten piirtopaja! Tule piirtämään ja askartelemaan,
paikalla osaavat ohjaajat.

Ta m p e r e K u p l i i 2 0 1 3
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Emmi Niemisen odotettu
uutuus Vagina Dentata!
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LAUANTAI 23.3.
Auditorio
11.00

TR1

Avajaiset - Kari
Korhosen lyhyt
haastattelu
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...jatkuu...

12.00

SarjakuvaFinlandia
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Lempo Kustannuksen
uutuudet: P.A.
Manninen

Batman

Kas Kissa!

Kollaasisarjakuvapaja
(Nonstop -paja)

Cosplaykilpailu

12.30

...jatkuu...

Lempo Kustannuksen
uutuudet: Jope
Pitkänen

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

13.00

Kari Korhosen ja
Aki Hyypän
haastattelu

Zum Teufel
uutuudet:
Jarkko Vehniäinen

Vanhemmuus
sarjakuvissa

Kramppeja ja
nyrjähdyksiä
– Viidakon
vaarat

...jatkuu...

...jatkuu...

13.30

...jatkuu...

Zum Teufel
uutuudet:
Ave Koskela

...jatkuu...

...jatkuu....

14.00

Mitä jos Aku
Ankka
ei olisi koskaan
syntynyt?

Arktisen
Banaanin
uutuudet

Nettisarjakuvat
- ponnahduslauta painotuotteeksi vai ihan
oma juttunsa?

Jukka Tilsa:
Eikka Etevä
hurmaa
hameväen

Ginga
Room

14.30

...jatkuu....

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

15.00

Sarjakuvakoulut

Ihanat naiset
strippaa

Hopeanuolen
vaikutus
koirasarjakuviin

Hanneriina
Moisseinen:
Isä

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

15.30

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

16.00

Ikuiset
kamppailut historiallinen
Jarla/Hiltunen
-haastattelu.

Salakaadot seis!
-sarjakuvahuutokauppa

Bodypaint- ja
maskeerausluento

16.30

...jatkuu....

...jatkuu....

...jatkuu...

17.00

Ovet kiinni - tervetuloa uudelleen sunnuntaina!
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sUNNUNTAI 24.3.
Auditorio

TR1

Työväentalo

Vooninki

Rupriikki

Elämän kartoitus 2

Villimpi Pohjola Pelinavaus &
Perkeros

Taiteentekijän
kotisivupalvelu
Taidesivut.net

Peräsmies 30
v. & poika
10 v.

Ginga
Room

12.30

...jatkuu...

Lempo Kustannuksen
uutuudet: Jope
Pitkänen

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

13.00

Hauskaa juuri nyt!

Kulinaarisia kuvia

”Lopunperä 3
-sielujensyöjä
saapuu” albumin
julkistus

Tezuka-keskustelu

...jatkuu...

13.30

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu....

...jatkuu...

14.00

Pelit ja pelisarjikset Pertti Jarla:
Fingerpori ja
Kapteeni Tserep

Interplanetaarinen
sarjistietokilpailu

Paperi hajoaa, sähköt
menevät. Miten
sarjakuvan historia
pelastetaan?

...jatkuu...

11.00

Cosplayvalokuvaus: Opi
säännöt ja riko ne

11.30

...jatkuu...

12.00

14.30

...jatkuu....

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

15.00

Marvelin
kasvattama

Oni Kudaki 3

Kultainen nuoruus

Emmi Valve:
Sit kun sun
naama räjähtää

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

...jatkuu...

Sarjakuvantekijät
ry:n Vuoden
sarjakuvatekopalkinnon ja
apurahojen jako.

Lauri Mäkimurto:
Keittokirja

15.30

...jatkuu...

16.00

Fletcher Hanksin
ilosanoma

16.30

...jatkuu....

17.00

Ovet kiinni - tervetuloa uudelleen ensivuonna!
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Werstaan Auditorio
11.00-12.00 Cosplayvalokuvaus: Opi säännöt ja riko ne
Suomalaisen cosplayvalokuvauksen historia, nykypäivä ja kokoelma yhden hipin ajatuksia. - Kyuu Eturaitti

12.00-13.00 Elämän kartoitus 2
Mauri “Moog” Konttisen massiivisen elämäkerran toinen osa kurvailee jo täysillä rocktähteyden pyörteisiin vuosina 1970-1976, sarjakuviakaan unohtamatta.
Haastattelijana Asko Alanen.

13.00-14.00 Hauskaa juuri nyt!
Ajankohtaisten piirrosten tekijät keskustelemassa. JP Ahonen, Seppo Leinonen, Pekka
Rahkonen ja Juha Sihto, haastattelijana Timo Kokkila.

14.00-15.00 Pelit ja pelisarjikset
Pintaraapaisu lisensoinnin ja myynninedistämisen maailmaan. Elokuvat ja videopelit kulkevat käsi kädessä sarjakuvien kanssa viihteen rintamalla. Mutta kuinka videopelien immateriaalioikeuksia käytetään sarjakuvien maailmassa?
Millaisia pelisarjakuvia on tehty ja ovatko ne vain pelien markkinointituotteita ilman omaa
sisältöä, vai löytyykö promotuotteiden seasta myös jotain omilla jaloillaan seisovaa? Jukka O. Kauppinen

15.00-16.00 Marvelin kasvattama
Mia Meri löysi kymmenvuotiaana Marvelin supersankarisarjakuvat ja kasvatti itsensä siitä
lähtien Ryhmä-X:n oppeja noudattaen. Millaisen maailmankuvan Marvel tarjosi teinitytölle
ja mitä se opetti ihmisistä? Jäikö traumoja? Tarttuiko matkaan jotain, mistä on hyötyä
myös aikuisena?

16.00-17.00 Fletcher Hanksin ilosanoma
Lyhyt esitelmä amerikkalaisen sarjakuvalehdistön suuresta tuntemattomasta taiteilijasta. Hän piirsi aktiivisesti vain muutaman vuoden 1940-luvun alussa ja löytyi myöhemmin
puiston penkiltä kuoliaaksi jäätyneenä. Esimerkkinä Hanksin taiteesta toimii episodi supersankarisarjakuvasta Stardust. - P.A. Manninen

TR1
12.00-13.00 Villimpi Pohjola - Pelinavaus & Perkeros
Villimmän Pohjolan remix-albumi sisältää loppuunmyytyjen omakustanteiden parhaimmistoa sekä uutta, ennenjulkaisematonta materiaalia. Pelinavauksen lisäksi Ahonen kertoo tulevasta, KP Alaren kanssa juonitusta Perkeros-sarjakuvaromaanistaan. - JP Ahonen
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13.00-14.00 Kulinaarisia kuvia
Miten sarjakuva formaattina taipuu keittokirjan tarpeisiin? Onko pääosassa sarjakuva vai
ruokaohjeet? Tarvitseeko kääntäjän testata reseptejä?
Asiasta keskustelemassa vegaanisten sarjakuvakeittokirjojen äiti Milla Paloniemi, Mangakeittokirjan kääntäjä J.L Pii sekä Suomen ensimmäisen sarjakuvakeittokirjan tekijä Ilpo
Koskela.

14.00-15.00 Pertti Jarla: Fingerpori ja Kapteeni Tserep
Maan suosituimmalta sarjakuvantekijältä ilmestyi Fingerporin lisäksi myös vakava sotaseikkailu. Kyllästyttääkö vitsien laukominen, vai virkistääkö vaihtelu?
Haastattelijana Vesa Kataisto.

15.00-16.00 Oni Kudaki 3
Kristian Huitulan uusi albumi jatkaa historialliseen Japaniin sijoittuvaa seikkailua.
Haastattelijana Reima Mäkinen.

TyöväeNtalo (Werstas, 2.kerros)
12.00-13.00 Taiteentekijän kotisivupalvelu Taidesivut.net
Palvelusta kertovat sen henkilökunta ja Taidesivut.netin kautta työllistyneet sarjakuvapiirtäjät. Taidesivut.net on taiteilijoiden kotisivupalvelu, jossa taiteilijat esittelevät osaamistaan sekä vastaanottavat työtarjouksia ja teosten ostajien yhteydenottoja.

13.00-14.00 “Lopunperä 3 -sielujensyöjä saapuu” albumin
julkistus
Lopunperä-sarjan tekijä Miha Rinne esittelee uuden albumin ja kertoo sarjan historiasta ja
pelikytköksistä. Haastattelijana Jukka O. Kauppinen. Lisäksi näytetään ensimmäistä kertaa
video alkuperäisestä pelidemosta vuodelta 2002, johon sarjakuva alunperin perustui.

14.00-15.00 Interplanetaarinen sarjistietokilpailu
Tule testaamaan sarjakuvatuntemuksesi tähän leikkimieliseen visailuun, jossa luvassa kysymyksiä sarjakuvan koko kentän laajuudelta. Ei ennakkoilmoittautumista, tule paikalle ja
näytä taitosi! - Mikko Lammi

15.00-16.00 Kultainen nuoruus
Jouko Nuoran palkittu omaelämäkerrallinen sarjakuva-albumi kertoo nuoren miehen kasvutarinan, särmiä unohtamatta. Haastattelijana Asko Alanen.

16.00-16.30 Sarjakuvantekijät ry:n Vuoden sarjakuvatekopalkinnon ja apurahojen jako.
Sarjakuva-ammattilaisten yhdistyksen puheenjohtaja Harri “Wallu” Vaalio kertoo lyhyesti
järjestöstä, jakaa viidennentoista Vuoden sarjakuvateko-palkinnon ja Pätkä-apurahat.
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Vooninki
12.00-13.00 Peräsmies 30 v. & poika 10 v.
Timo Kokkila kertoo Pahkasian pahanhajuisen supersankarin historiasta ja nykyisistä toisen polven pörinöistä Koululaisessa.

13.00-14.00 Tezuka-keskustelu
Mangan jumala sarjakuvantekijä Mäkisen ja kustantaja Valkaman näkökulmasta. Erityistarkastelussa juuri suomeksi julkaistu Viidakon valtias (Jungle Taitei).

14.00-15.00 Paperi hajoaa, sähköt menevät. Miten sarjakuvan
historia pelastetaan?
Menneinä vuosina käyttökuvituksen originaalit heitettiin usein käytön jälkeen roskiin, samaa tapahtuu edelleen. Miten sarjakuvan ja kuvitustaiteen historia voitaisiin säilyttää, ja
kuka sen tekisi?

15.00-16.00 Emmi Valve: Sit kun sun naama räjähtää
Sit kun sun naama räjähtää sisältää Emmi Valveen päiväkirjamerkintöjä vuoden 2011 ajalta. Yksinäisyyden, seksin ja rakkauden lisäksi teos kertoo läheisen ihmisen kuolemasta,
kaipuusta ja aikuistumisesta.
Valvetta esikoisalbumistaan haastattelee Tiina Lehikoinen.

16.00-16.30 Lauri Mäkimurto: Keittokirja
Keittokirja on mustan huumorin sävyttämä ekspressiivinen kuvaus nuoren aikuisen matkasta itseensä. Teoksen päähenkilö on todellisuudesta syrjäytyvä miehenalku, jonka ajatuksissa ja teoissa risteilevät nyky-yhteiskunnan hedonistiset ja päämäärättömät unelmat.
Lauri Mäkimurtoa tämän erilaisesta keittokirjasta haastattelee Tommi Musturi.

Mediamuseo Rupriikki
12.00-16.00 Ginga Room
Koirankorva- ja häntäpaja, sekä koiraeläinten piirtopaja! Tule piirtämään ja askartelemaan,
paikalla osaavat ohjaajat.
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Kavereiden kanssa

A

genttitestiin

ja polttariporukalla
valheenpaljastustestiin.

Maailman ensimmäinen vakoilumuseo
paljastaa huippuagentteja
menetelmineen ja järjestää
yritystilaisuuksiin
unohtumatonta ohjelmaa.
Tutustu elämyspalveluihimme internetissä.
oilumuseo.fi
k
a
w w w. v
Tampere Finlayson Satakunnankatu 18

Media54
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Päiväkahvit ja signeeraukset

Sarjakuvataiteilijoiden
päiväkahvit

Sarjakuvataiteilijoiden päiväkahvit tarjoavat mahdollisuuden jutustella mukavia ja nauttia
kupposen omakustanteista kahvia/teetä sarjakuvataiteilijan seurassa!
Ennakko-ilmoittautuminen tapahtumassa Info-pisteellä, 10 ensimmäistä mahtuu mukaan!
Kahvittelu tapahtuu Kahvila Nostalgiassa.

Lauantai 23.3.		

Sunnuntai 24.3.

11.00 Petri Hiltunen					
15.00 Kari Korhonen					

13.00 Pertti Jarla
15.00 Milla Paloniemi

Signeeraukset
Lauantai 23.3.

13.00 Sarjakuva-Finlandia voittaja
Sarjakuva-Finlandia palkinnon tämän vuotinen voittaja signeeraa teoksiaan myyntipöytäsalin edessä.

14.00 Kari Korhonen
Aku Ankka piirtäjä ja käsikirjoittaja sekä Tampere Kupliin kunniavieras Kari Korhonen signeeraa töitään myyntipöytäsalin edessä.

15.00 Petri Hiltunen
Muun muassa Praedor, Kalkkaro sekä uusista Anabasis-sarjakuvistaan tuttu Petri Hiltunen signeeraa töitään myyntipöytäsalin edessä.

16.00 Turun sarjakuvakaupan osasto
HÖH! -porukka (Milla Paloniemi, Anni Nykänen, Antti Hintsa, Joonas Lehtimäki, Karri Lehtonen) signeeraa lastensarjakuvakirjaansa (Höh! ...ja muita sarjakuvakertomuksia lapsille).
Tekijät signeeraavat tarvittaessa myös muuta tuotantoaan. Milla Paloniemi signeeraa lisäksi uutta albumiaan Veera & minä.

Sunnuntai 24.3.
14.00 Turun Sarjakuvakaupan osasto
Keittokirja 2:n tekijöistä paikalla Milla Paloniemi, Joonas Lehtimäki, Antti Hintsa ja Tuuli
Hypén. Tekijät signeeraavat myös muuta tuotantoaan.

15.00 Pertti Jarla
Fingerporin tekijä Pertti Jarla signeeraa töitään myyntipöytäsalin edessä.
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Iltaohjelma & klubit
Torstai 21.3.

Lauantai 23.3.

KUPLAKEKKERIT
KAINO-KLUBI

Huuda Huudan julkkarit

Aika: 		 Torstai 21.3., kello 23-04
Paikka:
Ravintola Doris
			(Aleksanterinkatu 20)
Liput: 		 Ilmaseks ineen
Ikäraja:
K-20
Aino Louhen ja Kaija Papun uusin sarjakuva Kuvatus10 tarjoillaan uunituoreena
Doriksen tiskiltä. Sarjakuvan soundtrackinä totutusti hyvät musat!

Perjantai 22.3.
Moog in Bändi

Aika: 		
Paikka:
Ikäraja:
Liput: 		

Lauantai 23.3. kello 18-21
Kahvila Valo (Puutarhakatu 11)
K-18
Vapaa pääsy

Tampere Kupliissa kustantamo julkistaa uudet teokset
Hanneriina Moisseiselta, Emmi Valveelta, Lauri Mäkimurrolta sekä Tommi Musturilta. Valon elävästä musiikista
vastaa mm. Hehkumo Niva. Ei sisäänpääsymaksua.

Sarjisjatkot Plevnassa
Aika: 		 lauantai 23.3., kello 18-02
Paikka:
Panimoravintola Plevna
			(Itäinenkatu 8)
Ikäraja:
K-18
Liput: 		 Tilaisuuteen vapaa pääsy

Aika: 		 Perjantai 22.3. kello 20 alk.
Paikka:
Panimoravintola Plevna,
			(Itäinenkatu 8, Etu-Kaleva)

Jatkot tutussa paikassa. Festariväelle varattu
Plevnan piippuhyllyltä (sohvaryhmäalue ovesta
vasemmalle) pöytiä klo 18-21 väliselle ajalle.

Tilaisuudessa on viimeinkin saatavissa ELÄMÄN KARTOITUS OSA II vuodet 1971-1976
tekijän omistuskirjoituksella varustettuna

Aika: 		 Lauantai 23.3. kello 21-03
Paikka:
Ravintola Telakka
			(Tullikamarinaukio 3)
Ikäraja:
K-18
Liput: 		 Liput 8 €

Huurupiilo underground
Aika: 		 Perjantai 22.3. kello 19-24
Paikka:
Huurupiilo (Nyyrikintie 2)
Ikäraja:
K-18
Liput: Vapaa pääsy
Tampere Kupliin puolivirallinen
avajaisklubi
klo 20.00 JUHLAVASTI JULKAISTAAN
SEURAAVAT SARJAKUVATEOKSET
Pauli Kallio & Christer Nuutinen:
Kramppeja ja nyrjähdyksiä –
Viidakon vaarat (Arktinen Banaani)
Jukka Tilsa:
Eikka Etevä hurmaa hameväen (Suuri Kurpitsa)
Sanna Ala-Ojala:
Ättä ääriolosuhteissa (Suuri Kurpitsa)

Kuplii-Iltaklubi

Iltaklubilla esiintyy Risto bändinsä kanssa sekä Suomen Karvapääkuninkaat 1968.

Sunnuntai 24.3.
Lopettajaiset
Aika: 		 sunnuntai 24.3., kello 17Paikka:
Panimoravintola Plevna
			(Itäinenkatu 8)
Ikäraja:
K-18
Liput: 		 Tilaisuuteen vapaa pääsy
Sunnuntai-iltana voi kokoontua Plevnaan vielä
kerran tässä Kupliissa. Festariväelle varattu Plevnan
piippuhyllyltä (sohvaryhmäalue ovesta vasemmalle).

klo 21.00 LÖRQVIST UNDERGROUND
DJ Tex Chiller
Ta m p e r e K u p l i i 2 0 1 3
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Cosplay

Cosplay
Tampere Kupliin monipuolinen cosplayohjelma tarjoaa jälleen kerran
parhaita perinteitä ja uusia yllätyksiä. Viikonlopun pamauttaa käyntiin lauantain perinteikäs cosplaykilpailu, jossa tuomaristo valitsee
finalistit ja voittajasta päättää yleisö Aamulehden verkkoäänestyksessä. Kilpailla voi myös ilman ennakkoilmoittautumista täysin uudessa Välähdys-kilpailussa, johon voi osallistua sekä lauantaina että
sunnuntaina. Lauantaina voit vierailla myös valokuvauspisteellä ja
photoshoot-kuvausmatkoja tehdään molempina päivinä. Tämän lisäksi löydät ohjelmakartasta myös monenlaista cosplayaiheista puheohjelmaa.

Cosplaykilpailu, Finnkino Plevna
Plevnan cosplaykilpailuun osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Kilpailuun on voinut ilmoittautua yksin tai korkeintaan
kolmen hengen ryhmässä. Ennakkoon ilmoittautuneet osallistujat
valokuvataan ennen kilpailua, joka pidetään lauantaina klo 12 Finnkino Plevnan ykkössalissa. Arvovaltainen tuomaristo valitsee osallistujista kymmenen parasta jatkoon ja äänestys voittajasta avautuu
yleisölle Aamulehden verkkosivuilla lauantain iltapäivästä.

Uusi Välähdys-kilpailu

Lauantai
11.00 – 16.00 –
Kuvauspalvelu, kuvauspiste
12.00 – Cosplaykilpailu,
Finnkino Plevna 1
13.00 – 16.00 – Välähdyskilpailu, kuvauspiste
14.00 – Photoshoot, lähtö
kuvauspisteeltä

Sunnuntai
11.00 – 13.00 – Välähdyskilpailu, Siperian infopiste
14.00 – Photoshoot, lähtö
Siperian infopisteeltä
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Vuodet 2011-2012 pyörinyt Välähdys-poseerauskilpailu inspiroi
cosplayharrastajia etsimään upeimpia poseerauksia valokuvauspisteillä eri tapahtumissa halki Suomen. Nyt on aika nostaa panoksia
ja haastaa kuvattavat etsimään upean poseerauksen lisäksi myös
sopiva kuvauspaikka. Pelkän poseerauksen sijaan uusitussa Välähdys-kilpailussa haetaankin vaatimattomasti parasta cosplaykuvaa.
Osallistuaksesi Välähdykseen suunnittele ensin sopiva paikka, idea
ja poseeraus. Ilmoittaudu sitten kuvauspisteelle (la) tai Siperian infopisteelle (su) ja pyydä kuvaaja sekä ohjaaja mukaasi. Kilpailuun
voi osallistua yksin tai ryhmässä. Ohjaaja on apunasi kuvan suunnittelussa ja kuvaaja voi myös ottaa useita kuvia. Voit valita näistä
parhaan kilpailua varten itse tai jättää sen kuvaajan valittavaksi.
Uuden kilpailun kunniaksi kaikki Välähdyksen osallistujat saavat
näypimeässä.fi -yllätyspalkinnon heti mukaansa suorituksestaan.
Lisäksi aiempien perinteiden mukaisesti voittajasta päättää yleisöäänestys ja eniten ääniä saanut palkitaan uniikilla Genrewearin
”cosplay ilman tuskaa on teeskentelyä” –paidalla. Tällaisen paidan
voi saada käsiinsä vain Välähdys-kilpailun voiton myötä.

Cosplay
Kuvauspiste
Käy nappaamassa huippulaadukas studiokuva cosplaypuvustasi kuvauspisteellä lauantaina. CFT:n kuvauspiste tarjoaa avuksesi niin valokuvaajan kuin myös ohjaajan. Autamme
yhdessä sinua löytämään parhaat mahdolliset eleet, ilmeet ja asennot täydelliseen poseeraukseen ja siten upeaan valokuvaan. Tule yksin tai tule porukalla ja ota kuva tai vaikka
tusina. Kuvauspisteen löydät Siperian liikekeskuksen perältä, Media 54:n alueelta.

Photoshoot
Finlaysonin alue on mitä upeinta wanhaa Tamperetta – on teollisuusmiljöötä, tiiliseinää,
niin ajat nähnyttä kuin myös modernia arkkitehtuuria ja jonkun sortin veden virtaamakin
alueella vaikuttaa. Cosplayvalokuvaajan näkökulmasta nämä ovat kaikki mahdollisuuksia
upeille cosplaykuville. Kiskohan siis puku niskaasi ja tule mukaan valokuvauskierrokselle eli
photoshootille pitkin Finlaysonin alueen maisemia.
Photoshootin ohjaa Tampere Kupliin cosplayaktiivi ja mukaan tulee järjestäjien puolesta
useita valokuvaajia. Mukaan ovat tervetulleita cosplayereiden lisäksi myös muut valokuvaajat. Photoshootille lähdetään lauantaina kuvauspisteeltä ja sunnuntaina Siperian infotiskiltä. Matkan varrella on mahdollisuus niin sooloposeerauksiin kuin myös ryhmäkuviin.
Mikäli sää osoittautuu mahdottomaksi ulkokuvaukselle, kierrämme lyhennetyn Photoshootin alueen sisätiloissa.

www.cft.fi – Cosplaykilpailun säännöt, tulokset ja taustatiedot
valahdys.cosplay.fi – Välähdys-kilpailu ja yleisöäänestys
www.aamulehti.fi – Cosplaykilpailun yleisöäänestys
kuvat.aniki.fi – Kaikki cosplayvalokuvat

”Tampere Kupliin cosplaykilpailut ja valokuvauspalvelut tuottaa Cosplay Finland
Tour, yhteistyökumppaneinaan Sangatsu Manga ja Säätöyhteisö B2 ry. Mukana myös
näypimeässä.fi, Genrewear, Sinooperi, Japan Pop ja Tietovelhot.”
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Don’t panic!
NÄIN SELVIÄT TAMPERE KUPLIISTA
1. Ole kärsivällinen ja säilytä huumorintajusi. Varaudu joustamaan: ohjelmat peruuntuvat, tuotteet
loppuvat myyntipöydiltä (jonne on metrien mittainen jono), salit ovat täynnä ja vettä tulee kuin aisaa.
Kannattaa varautua siihen, että tuhansien ihmisten kanssa samoissa tiloissa oleminen tuo väistämättä
vastoinkäymisiä.

2. Juo! Nestehukka on vaarallinen tila. Tyhjästä limupullosta saa hyvän vesipullon. Myös mehun, teen
tai vaikkapa kahvin juominen silloin tällöin on virkistävää. Tärkeintä on kuitenkin muistaa juoda säännöllisesti ja usein.

3. Syö! Syöminen unohtuu helposti, kun on niin paljon mielenkiintoista näkemistä ja kokemista. Nälkäisenä pienemmätkin vastoinkäymiset tuntuvat kuitenkin suuremmilta ja pahimmassa tapauksessa
nälkä aiheuttaa huonon olon. Finlaysonin alueella on paljon ravintoloita, joissa voi piipahtaa ruokailemassa (ks. kuitenkin kohta 1). Omaan laukkuun kannattaa myös varata jotain pientä purtavaa, jolla
verensokerin tason saa pidettyä hyvänä.
4. Tottele järjestäjiä! Mikäli järjestäjä tai järjestyksenvalvoja pyytää siirtymään paikasta toiseen
tai kieltää jotain, tottele välittömästi. Kaikelle on aina syynsä eikä vastaan väittäminen muuta sitä. Erityisesti ovensuiden ja portaiden tukkiminen hankaloittaa muiden kävijöiden pääsyn paikasta toiseen.
Tämä on hyvä muistaa myös valokuvia ottaessa.
5. Ajattele muitakin! Toisten ihmisten ulkonäön/vaatetuksen/cossaaman hahmon ikävä kommentointi ei ole todellakaan hauskaa, mutta - ikävä kyllä - sitä tapahtuu. Jokaisella on oikeus olla ylpeä
omasta itsestään, eikä joutua haukutuksi. Muista myös, että ihmiset eivät ole cossaamiaan hahmoja.
Vaikka vihaisitkin sarjaa X sydämesi pohjasta, älä pura ennakkoluulojasi sarjan cossaajiin. Oikeasti: eihän kukaan normaalistikaan kadulla ala haukkua vastaantulijoita, miksi siis tällaisessa tapahtumassa,
jossa kaikilla on tarkoitus olla hauskaa?
6. Nuku hyvin. Varsinkin ennen tapahtumaa on hyvä nukkua hyvin, mutta myös tapahtuman aikana
lepääminen on tärkeää. Yöpymispaikka kannattaa aina suunnitella ja varmistaa etukäteen. Väsyneenä
myös vastoinkäymiset alkavat tuntua ikävämmiltä eikä mukavistakaan asioista saa niin paljoa iloa.
7. Ole utelias. Kysy, ota selvää, ihmettele, tutustu! Mikäli jokin tietty asia kiinnostaa, kysy rohkeasti!
Usein sattumalta löydetyt asiat osoittautuvat hyvinkin mielenkiintoisiksi. Kokeneempien festarivieraiden on hyvä muistaa, että joillekin tämäkin tapahtuma on ensimmäinen mutta toivottavasti ei viimeinen!

8. Don’t Panic!
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Järjestyssäännöt
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Yleistä
Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi tapahtuman aikana noudatetaan näitä
järjestyssääntöjä. Yleisohjeena kävijöille sanottakoon, että järkeä saa käyttää - sillä pääsee
pitkälle. Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille tai muille
tapahtumanjärjestäjille.
Järjestyksenvalvojien,
tapahtumanjärjestäjien
sekä viranomaisten antamia ohjeita on toteltava
kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai muuten
yhteistyöhaluton kävijä tapahtumasta.

Kulkuväylistä
Tapahtumapaikan kulkuväyliä ei saa tukkia.

Propit ja asereplikat
Tilanahtaudesta johtuen pyydämme kaikkia isojen proppien ja esineiden kanssa liikkuvia olemaan erityisen varovaisia.
Kaikenlaisten aseiden tai niitä muistuttavien
esineiden tuominen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiellettyä. Tällaisia esineitä ovat muun
muassa airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemiekat, kaikenlaiset teräaseet, sekä kaikki muut
aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi
muistuttavat esineet.
Säännöt aseiden ja niitä muistuttavien esineiden suhteen ovat siis tiukemmat kuin aiemmissa tapahtumissa. Päätös nojaa järjestyslain 10.
pykälään, joka kieltää aseet ja niitä muistuttavat
esineet julkisilla paikoilla. Lisäksi haluamme järjestää turvallisen tapahtuman kaikille.

Alkoholi ja muut päihdyttävät
aineet
Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden hallussapito ja nauttiminen tapahtuma-alueella
sekä sen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä. Järjestyksenvalvojat takavarikoivat tavattaessa päihteet kävijältä sekä tarvittaessa poistavat häiriötä aiheuttavan kävijän tapahtumasta.

Tupakointi
Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa
tupakoida. Myöskään tapahtumapaikan sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä sekä muissa
tupakointikieltokilvin merkityissä paikoissa tapahtumapaikan ulkopuolella ei saa tupakoida. Tupakointi tapahtuu tupakkapaikoilla riittävän kaukana
sisäänkäynneistä, ja tupakantumpit laitetaan tupakkapaikoilla oleviin tuhkakuppeihin.

Tapahtumapaikasta
Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen tai
rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Yleisöltä
suljetuille alueille tunkeutuminen on kiellettyä.
Myöskään peitettyihin laitteisiin tai kalusteisiin
ei saa kajota eikä esteeksi asetettuja kalusteita
siirtää.
Mainosten, ilmoitusten tai muiden vastaavien
papereiden tai esineiden kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille on sallittua ainoastaan infopisteen henkilökunnan tapauskohtaisella luvalla ja
heidän osoittamissaan paikoissa.

Lopuksi
Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole
estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena ei kuitenkaan ole
myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä asioita.

Cosplay-kilpailussa sekä siihen liittyvässä valokuvauksessa kilpailija saa kantaa ja esitellä asuunsa
kuuluvaa asetta. Muistattehan myös turvallisuuden ja varovaisuuden esitysten aikana. Erillistä
ase- tai vaatenarikkaa tapahtumapaikalla ei ole.
Ta m p e r e K u p l i i 2 0 1 3
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TULOSTAMME
Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere, puh. 010 6803 471

PAINAMME
Avoinna arkisin 8-17

POSTITAMME
Sarjakuvat tosimustana
Mangat nurinperin
Lehdet postitettuna
Kirjat käyttökelpoisina
Runot riipaisevina
Käyntikortit komeasti
Esitteet äkkinäisesti
Julisteet jalosti ...
Neuvomme resoluutiot,
leikkuuvarat ja
pdf-tiedostot.
Aineistot
tampere@kopioniini.fi
Valtakunnallinen vaihde
010 6803 000

www.kopioniini.fi
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* Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 0,06 e/min + 0,09 e/puh. Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä: 0,18 e/min + 0,09 e/puh.

Näytteilleasettajat

Ravintola Ziberia

(lauantai 23.4. klo 10-17, sunnuntai 24.3. klo 11-17)
AniPopGam							www.anipopgam.eu
Apollo Kustannus						www.apollokustannus.fi
Arktinen Banaani						www.sarjakuva.com
CABC Trade							www.cabctrade.com
Daily Hero								www.jpahonen.com
Egmont Kustannus					www.egmontkustannus.fi
Fantasiapelit							www.fantasiapelit.com
Fantacore Media / Kristian Huitula

www.fantacore.com

Harajuku								harajuku.fi
Head Hunter Store						headhunterstore.weebly.com
Huuda Huuda							www.huudahuuda.com
Ippai									www.ippai.fi
Kreegah Bundolo						www.kreegah.net
Kumiorava								kumiorava.fi
Lehmäoja								www.lopunpera.fi
Manga Café							mangacafe.fi
Musta Ritari kustannus				mustaritari.fi/kustannus
Nightsoul								www.backstreet.fi
Omoi Oy								www.omoi.fi/store
Poromagia								www.poromagia.com
Rosebud Books						www.rosebud.fi
Seitti									seitti.fi
Sirkku Tuomela						www.sirkkusylvia.com
Suuri Kurpitsa							www.suurikurpitsa.fi
Tammi									www.tammi.fi
Turun sarjakuvakauppa				www.sarjakuvakauppa.fi
Viiden tähden elokuvadivari			www.elokuvadivari.fi
Zum Teufel								www.zumteufel.fi
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Pienlehtimarssi

Pienlehtimarssi

Werstas, Bertel, 2. kerros
(lauantai 23.3. klo 11-17, sunnuntai 24.4. klo 11-17)
Team Takontti
Satumatkatoimisto
Sami Rouhiainen
Tiitu Takalo
Tammerkosken lukio
Saimaan sarjakuvaseura
Limingan sarjakuvalinja
Tampereen sarjakuvaseura
Keski-Suomen sarjakuvaseura
Oriveden opiston sarjakuvalinja
Turun sarjakuvakerho
Laura “LaNiemi” Nieminen
Katastrofikustannus
Taina Koskinen ja Anni Keränen
Kaino-Kustanne
Team Oppai
Team Pärvelö
Muurlan opisto
Laura Pihl
Seitti, Saatanan satelliitit, MKKEntertainment
Tuija Vaarala
Kaisa Niinistö
Jere “Jerppu” Väli-Klemelä ja Tuija Hyytiäinen
Jukka Koivusaari
Linda Hirvonen, Saana Renvall ja Marja Mastomäki
Miiku Alajoki
Taidesivut.net / Otso Kassinen
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