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TAPAHTUMASTA

Kumakumacon on Kouvolan nuoriso palveluiden 
ja nuorten itsensä järjestämä  anime, manga ja 

cosplay -tapahtuma. Tämän vuoden yksipäi-
väinen tapahtuma järjestetään 30.11.2019 
Kouvolassa.

Kumakumacon on ikärajaton tapahtu-
ma  animesta, mangasta ja cosplaysta 
 kiinnostuneille. Olemme osa  Kouvolan nuo-

risotyön järjestämää  Kulttuuri   kapina-viikkoa 
ja tämän vuoksi  lähestymme tätä 
 harrastusta  luovuuden, tarinallisuuden ja 
 yhteisöllisyyden  kautta.

Anime ja manga-harrastukseen  yleensä liit-
tyy paljon taiteen tuottamista niin kirjallises-

sa, kuvallisessa kuin  esiintymisen muodossa. 
Myös  yhdessä tekeminen on olennainen osa 

tätä harrastusta, joten haluamme tarjota kävijöil-
le myös ohjelmaa, jossa he pääsevät yksinkertai-
sesti nauttimaan yhdessä olosta.

Koska painotamme  tapahtumassa  enemmän luovuuteen ja taiteisiin,  olemme myös 
 joustavia conissa tarjotun  ohjelman  suhteen, ja  esimerkiksi ohjelma liittyen  suosittuihin 
 länsimaisiin sarjoihin ja netti sarjiksiin sekä a asialaisen kulttuurin  innoittamaan 
 muuhun  harrastustoimintaan, kuten katu muotiin ja BJD- 
nukkeihin liittyvä ohjelma, on tervetullutta.  Myös  yleisesti 
 japanilaiseen kulttuuriin liittyvä  ohjelma  esimerkiksi 
kabukista tai japanilaisesta ruuasta kelpaa hy-
vin  ohjelmistoomme. Ainoa  rajoitus on, että 
 ohjelman on sovittava kaiken  ikäisille.

Tapahtuma on ikärajaton, mutta 
suosittelemme alle 12- vuotiaita 
tulemaan tapahtumaan yli 
18-vuotiaan kävijän seurassa.



OHJELMA
 
1 kerros

Lava

12:00  OVET AVATAAN 

12:30-13:00  Avajaiset 

13:15-13:30  Tanssiryhmä Dre4min Kpop tanssiesitys

14:00-15:00  Cosplaykilpailu (Paikkaliput) Paikkaliput jaetaan klo 13 Liput 
 jaetaan ’’Soitto tilassa’’ jossa lämmin sisätila (’’soitto tila’’ 
 sijaitsee takapihalla, erillinen lämmitetty tila) 

15:30-16:30  Kpop random play dance game – Luctare Dancecrew

17:00-18:30 Cossit kuntoon 2020 – kuinka tehdä toimivampia ja 
 viimeistellympiä asuja – Kagehitsuij & Kalmanlintu

19:00-20:00  Imppu 

2 Kerros 
 
Verstas 
12:00-19:00  Vr-piste

Toimisto 
12:00-19:00  Retropeliluola

Pressi 
12:00-19:00  Animehuone

Printti 
12:00-19:00  Pukuhuone

Keittiö 
13:00-19:00  Kumakirppis

Arkki
12:00-19:00 Anime aiheinen näyttely

3 Kerros 

12:00-17:00  Kouvolan kirjasto esittelee manga- ja animetarjontaa, 
 yleistä hengaustilaa

17:30-19:00  DISCO [ディスコ] – GRETA



COSSIT KUNTOON 2020 - KUINKA TEHDÄ TOIMIVAMPIA JA 
 VIIMEISTELLYMPIÄ ASUJA
1 kerros (lava)

17:00-18:30 

Kagehitsuij & Kalmanlintu 

Kiinnostaako cosplayn aloittaminen, haluatko nostaa cossisi uudelle tasolle? Luennolla 
käymme läpi puvunteon eri osa-alueita, kuten  ompelua ja proppien tekoa, alkaen 
materiaalivalinnoista  ja kaavoittamisesta eri tekotekniikoihin saakka, tarjoten run-
saasti hyödyllisiä vinkkejä joiden avulla työskentelystäsi tulee sujuvaa ja työnjäljestäsi 
katseenkestävää. Käsittelemme teemoja myös yhteensä yli 50 cosplayasumme kanssa 
tehtyjen lukuisten yritysten ja erehdysten kautta, jotta voit oppia virheistämme.

COSPLAYKILPAILU
1 Kerros (Lava)

14:00-15:00 
 
Kumakumaconissa kisataan perinteinen cosplaykilpailu. Kilpailu sisältää puku-
tuomaroinnin ja lavaosuuden ilman esitystä. Lavaosuus alkaa 1. kerroksen lavalla 
klo 14:00. Kilpailussa palkitaan kolme parasta pukua. Paikkaliput cosplaykilpailun 
 katsomoon jaetaan klo 13:00 alkaen.

Mukaan cosplaykilpailuun voi käydä ilmoittautumassa Kumakumaconin infotiskillä. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 12:00 ja päättyy klo 13:15.

DISCO [ディスコ]
3 kerros

17:30 - 19:00

Astu tanssilattialle tai tule vain nauttimaan musiikista, videovisualisoinneista ja retro-
tunnelmasta Kumakumaconin discossa! Japanilaista city poppia, future funkkia, ani-
metunnareita sekä Hatsune Mikua ja muita vocaloideja soittaa GRETA.

n.17:30 - 18:15 
BACK TO THE FUTURE FUNK

OHJELMIEN KUVAUS

n.18:15 - 19:00 
VOCALOIDISCO



IMPPU 
1 kerros (Lava)

19:00-20:00

Imppu on kosketinsoitinvelho ja sooloartisti, joka sekoittaa 80-luvun synapoppia peli-
soundeilla  ja aikansa elektronisella synapopilla. Tule kuuntelemaan kupliva elektroni-
poppikeikka!

KPOP RANDOM PLAY DANCE GAME
1 kerros (lava)

15:30-16:30

Luctare Dancecrew

Kpop Random Play Dance Game tai tutummin fanien keskuudessa RDP. Tanssipeli on 
monista coneista K-pop faneille tuttu ja siinä ohjelman pitäjät ovat tehneet ikäänkuin 
potpurin K-pop kappaleista ja aina jos joku tuntee tietävänsä kyseisen kappaleen 
koreografian astukoon hän esiin ja tanssikoon sen. Ohjelman ideana on puhdas 
 hauskanpito ja tanssitaidoilla ei ole väliä. Ohjelma sopii kaiken ikäisille.

KUMAKIRPPIS
2 Kerros (keittiö) 

13:00-19:00

KumaKumaConissa järjestetään kirpputori. Kävijät ovat tervetulleita tekemään ostoksia 
kuin myös jättämään myyntiin omia  aihepiiriin sopivia tavaroitansa. Kirpputorin 
myynnistä vastaa KumaKumaConin henkilökunta. Tavaran jättäminen  kirpputorille on 
ilmaista ja omia myyntitavaroitansa saa tuoda kirpputorille koko päivän ajan alkaen 
12:00. Omat myymättä jääneet tavarat ja päivän aikana tehdyt tuotot täytyy noutaa 
viimeistään 20:00. Huomioithan, että Kumakirppiksellä käy vain käteinen!



RETROPELILUOLA
2 kerros (Toimisto)

12:00-19:00

Sukella menneisyyden bittien maailmaan pelaamalla pelikoneilla, jotka joskus olivat 
 aikansa hittituotteita.

TANSSIRYHMÄ DRE4MIN KPOP TANSSIESITYS
1 kerros (lava)

13:00-13:30 

Tanssisimme kolme biisiä ja yhden potpurin.

VR-PISTE
2 Kerros (Verstas)

12:00-19:00 

Tule kokeilemaan Vive virtuaalitodellisuuslaitteistoa! Pisteellä on kokeiltavana Vive  laitteisto 
ja valittavana on kymmeniä pelejä, esim: Audioshield, Budget Cuts Demo, Cloudlands: VR 
Minigolf, Cosmic Sugar VR, The Cubicle, INVASION, Job Simulator, The Lab, Portal Stories: 
VR, SUPERHOT VR, Surge, Trials on Tatooine, Waltz of the Wizard, Windlands.

TAPAHTUMAA TUKEMASSA
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