


Tervetuloa Animeseminaariin 2017! 
 

13. Animeseminaari lähtee käyntiin rennoin mielin, kun nautimme 
taikuudesta täysin rinnoin. Olkoon se suloinen musiikki, lumoava 
taide, hellyttävät pehmolelut tai mielenkiintoinen ohjelmanumero, 
pääsette varmasti nauttimaan erilaisista taianomaisista hetkistä. 

 
Muistakaa, että tapahtuman ohjelmaa löytyy useammasta 

kerroksesta, juotte tarpeeksi vettä, olette huomaavaisia toisia 
kohtaan ja jos eksytte, käännytte infon puoleen.  

 
Taianomaista päivää kaikille toivoo, 

 
Minna Mäkinen 

Animeseminaarin pääjärjestäjä 

 



Animeseminaarin Järjestyssäännöt 
 
Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi Animeseminaarissa noudatetaan Suomen 
lakia ja näitä järjestyssääntöjä. Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, 
järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista järjestyksenvalvojille tai muille tapahtuman järjestäjille. 
Tapahtuman vastuuhenkilöitä on toteltava kaikissa tilanteissa. 
 
Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai muuten yhteistyöhaluton 
kävijä tapahtumasta. Ota seminaarin muut kävijät huomioon. Kohtele heitä huomaavaisesti ja 
ystävällisesti äläkä millään tavoin pyri pahoittamaan toisen mieltä.  
 
1. Vältä kuvaamista yleisillä kulkuväylillä 
ja myyntipöytien edessä. 
 
2. Älä kuvaa yksittäisiä henkilöitä ilman 
lupaa. 
 
3. Älä tuki kulkuväyliä tai myyntipöytien 
edustoja. Vie ryhmäsi kahvilapöytään tai 
pihalle, jos aiotte keskustella pidemmän 
aikaa. 
 
4. Noudata tapahtuman sääntöjä ja 
käyttäydy hyvin. Tapahtuman järjestäjät 
voivat tarvittaessa poistaa häiriötä 
aiheuttavat vierailijat. 
 
5. Airsoft-aseiden ja muiden ase/terä-ase 
replikoiden tuonti alueelle on kielletty. 
 
6. Tapahtumassa asu on vapaa, mutta 
pakollinen. 
 
Pukeutuminen erilaisiin rooliasuihin on 
jopa toivottavaa, mutta yleisin ja 
tehokkain naamioitumiskeino on jo 
vuosia ollut farkut ja t-paita. 
 
7. Tupakointi on sallittua ainoastaan 
ulkona merkityillä tupakointipaikoilla. 
Sähkösavukkeiden käyttö sisätiloissa on 
kielletty. 

8. Alkoholin sekä muiden päihdyttävien 
aineiden hallussa pitäminen ja 
nauttiminen tapahtuma-alueella sekä sen 
välittömässä läheisyydessä on kielletty. 
 
Järjestyksenvalvoja takavarikoivat 
tavattaessa päihteet kävijältä sekä 
tarvittaessa poistavat häiriötä 
aiheuttavan kävijän tapahtumasta. 
 
9. Kävijät eivät saa käyttää potkulautoja, 
rullaluistimia, rullalautoja, hyppykeppejä 
tai muita vastaavia urheiluvälineitä 
tapahtumapaikan sisätiloissa. 
 
10. Megafonin, vuvuzelan ja muiden 
äänekkäiden esineiden käyttö on kielletty. 
 
11. Kulttuuritalo Valveen seinille tai 
lattiaan ei saa kiinnittää yhtään mitään. 
Info neuvoo mahdollisten ilmoitusten tai 
mainosten sijoittamisessa. 
 
12. Kulkuväyliä ei saa tukkia millään 
tavoin. Tilanahtaudesta johtuen 
käytävillä valokuvaaminen ei ole 
suotavaa. 
 
13. Myös muu roskaaminen, sotkeminen 
ja rikkominen on kielletty. 



Ohjelmakartta 
 

Klo: Valve Sali Studio T3 Kaari Valve Näyttämö 

11:00 -11:30 

11:30- 12:00 

Taikuus 
animessa 






12:00- 12:30 


Veli-Matti Ural 

kuvataiteilijan 
elämää 

12:30- 13:00 



13:00- 13:15 

13:30- 14:00 
K-popin 
tietovisa 

14:00- 14:15 

Miracle Hill 
konsertti

14:15- 14:30 

14:30- 15:00 


Shojoa 
poikien silmin 

Random 
Dance 
 Game Pehmolelu 

paja 

15:00- 15:30 

15:30- 16:00 
Cosplaydeitti 

16:00- 16:30 
16:30- 17:00 

Fandom - 
elokuvanäytös 

Noitahattu 
paja 

17:00- 17:30 

17:30- 18:00 
Cosplay 
Näytös 

Matsukirppis 
& 

 Taidekuja 
 

Avoinna 
11:00–18:00 

18:00- 18:30 

18:30- 19:00 
Magical 
Race 

  

 
 



1. Kerros 

 
 

2. Kerros    3. Kerros 

  



Ohjelma 
Valvesali 
Miracle Hill – konsertti 

Ohjelman pitäjä: Joonas Mäkinen ja Mira Salmela 
klo: 12:30 
 
Dynaaminen duo Miracle Hill palaa 
Animeseminaariin! Upeaa musiikkia! 
Animetunnareita! Pelimusiikkia! J-Poppia! Piano! 
Laulu! Ukulele! Liikaa huutomerkkejä! Tämä on 
pakko nähdä. 
 

COSPLAYDEITTI 
Ohjelman pitäjä: Deittiheittiöt 
klo: 15:00 
 
Cosplaydeitti on leikkimielinen match-making-
ohjelmanumero cossareille, jossa ei oikeasti 
pariuduta mutta pidetään hauskaa ja nautitaan 
tilannekomiikasta. 
Suositusikäraja on 12 vuotta. 
 

Fandomelokuva 2017 

Elokuvan tarjoaa: Studio Korppikela 
klo: 16:00 (kesto 49 min) 
 
Fandomelokuvassa tunnetuimpien fandomien 
hahmot yhdistävät voimansa taistellakseen 
maailmaansa uhkaavaa vihollista vastaan – tai 
ainakin yrittävät. 
 
Elokuva pohjautuu löyhästi The Avengers (2012) -
elokuvaan jossa Marvel toi valkokankaalle 
mullistavalla tavalla yhteen 
supersankariuniversuminsa lukuisia merkittäviä 
hahmoja. 
 
Fandomelokuvassa esiintyy hahmoja muun muassa 
Supernaturalista, Sherlockista, Harry Potterista, 
Doctor Whosta sekä lukuisista muista suosituista 
fandomeista. 
 

 

COSPLAY ☆ NÄYTÖS 
Ohjelman pitäjä: Show-cosplay-yhdistys OF ry 
klo: 17:00 
 
Cosplay☆näytös on kevytmielinen Cosplay-show, 
joka sisältää esityksiä, pukuloistetta sekä cosplay 
music videon. 

 
Magical Race 
Ohjelman vetäjä: Minna Mäkinen 
klo: 18:00 
Tervetuloa mukaan seuraamaan leikkimielistä 
kilpailua, missä 4 ryhmää ottavat toisistaan mittaan 
voittaakseen suurvelhon tittelin itselleen. 
 
Kilpailuun mukaan ilmoittautuminen tapahtuu 
seminaaripäivänä INFO - pisteellä. Ryhmän 
maksimi koko on 4 henkilöä! 
 

Kaari 
Pehmolelupaja 
Pajan vetäjä: Maria Savustettu Lumipallo Alve 
klo: 13:00 – 15:00 
 
Tervetuloa ompelemaan oma pieni suloinen 
pehmolelu! Paja sopii kaikentasoisille ompelijoille, 
sillä se tarjoaa kaikki tarvikkeet, valmiit kaavat ja 
mahdollisuuden kysyä neuvoa. 
Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä. 
 

Noitahattu paja 
Pajan vetäjä: Minna Mäkinen 
klo: 15:00 – 17:00 
 
Tule mukaan koristelemaan ihka omaa noidan 
hattua erilaisilla somisteilla. Hattuja on saatavilla 
rajoitetusti!



Studio 
Taikuus animessa 

Ohjelman pitäjä: Minna Mäkinen 
klo: 11:00 
Yhdessä yössä kasvavat puut, herrasmies varkaat, 
possuiksi muuttuvat vanhemmat sekä 
taianomainen vaatteiden vaihto. Tässä luennossa 
pohditaan ääneen, kuinka animen maailma on 
täynnä eriskummallista taikuutta ja kuinka 
länsimaalainen ja japanilainen magia ja 
taikaolennot sekoittuvat toisiinsa. 
 

Veli-Matti Ural: kuvataiteilijan 
elämää 
Ohjelman pitäjä: Veli-Matti Ural 
klo: 12:00 
Sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Veli-Matti 
Ural kertoo tuotannostaan ja urastaan 
kuvataiteilijana. 
 

K-popin tietovisa 

Ohjelman pitäjä: Hannele Edelyne Tervo 
klo: 13:00 
Tiedätkö kaiken k-popista, idoleista ja 
Koreasta? Tervetuloa mukaan tähän 
leikkimieliseen visaan, johon voitte osallistua max. 
4 hengen joukkueissa. Voittajille on luvassa 
palkinnot!  
 

Shojoa poikien silmin 
Ohjelman pitäjä: Otso 
klo: 14:00 
 
Mitä tehdä, kun shonenit on niin nähty? On aika 
siirtyä tyttösarjojen puolelle, mutta miten 
suhtautua kaikkiin näihin tunteisiin? 
Vannoutuneen shonen fanin kuvaus hypystä 
tuntemattomaan. 
 

Tanssisali 3 
Random Dance Game 
Ohjelman vetäjät: Kai, Noora, Iiris & Sheo 
Tanssisali 3:ssa klo: 12:00 – 15:00 

Jäikö K-CON Los Angeles välistä? Ei hätää, sillä 
tuomme Animeseminaariin K-Conien 
huippusuositun Random Dance Gamen! Pelissä 
on mukana lähinnä k-poppia, mutta sekaan 
mahtuu myös j-poppia, odottemitaa ja muita 
yllätyksiä. Tansseja ei tarvitse osata ulkoa, vaan 
paikalle tullaan pitämään hauskaa ja 
tekemään ”sinnepäin”. 

Tanssisaliin ei saa tulla ulkokengillä, joten salissa 
tanssitaan SISÄKENGILLÄ tai avojaloin. 
Peli ei ole lainkaan kilpailuhenkinen. 
 

 

 
 

Muistathan ilmoittautuessa lisätä kuvan taakse tärkeät tiedot, kuten: 
 Nimesi 
 Yhteystietosi (s-posti / puhelinnumero / kotiosoite) 
 Jos haluat kilpailukuvan itsellesi takaisin, lisää kotiosoitteesi tiedot kuvan taakse.



 
 
 


