


HÄIRINTÄ
Matsuconissa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää tai ahdistelua kävijöitä eikä työvoimaa kohtaan. 
Asuja saa ihailla, mutta esimerkiksi kuvata ja koskettaa saa vain asianosaisen luvalla. 
Järjestyksenvalvojat voivat poistaa epäasiallisesti käyttäytyvät henkilöt tapahtumasta.

Jos koet häirintää, ota rohkeasti yhteyttä lähimpään järjestyksenvalvojaan tai infoon. Conin omaan 
häirintäyhdyshenkilöön saa yhteyden ensiapupisteen tai infon kautta.

ENSIAPUENSIAPU
Tapahtumassa on ensiapupäivystys, josta saa apua pieniin vammoihin ja tapaturmiin. Ensiaputiimi on 
vaitiolovelvollinen. Huomioithan, että ensiavussa ei anneta lääkkeitä. Lähimmät apteekit ovat Raksilan 
marketeilla ja keskustassa. Muista syödä ja juoda, että jaksat nauttia ohjelmasta ja yhdessäolosta.
Conissa on vesipisteitä, mutta voit tuoda myös oman juomapullon ja eväitä. Tapahtumapaikan lähellä 
sijaitsevat ruokakaupat on merkitty ohjelmalehtisen karttaan.

Ensiapupisteelle pääset seuraamalla valkoisia ristejä vihreällä pohjalla.
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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Matsuconissa tulee noudattaa Suomen lakeja.
Niiden lisäksi Matsuconilla on muutamia lisäohjeita:

Tapahtumassa oikeat aseet, myös 
deaktivoidut, sekä niitä erehdyttävästi 
muistuttavat jäljitelmät ovat kiellettyjä. 
Vaarattomista materiaaleista, kuten muovista
tai pahvista valmistetutasepropit ovat
sallittuja. Airsoft-aseet ovat sallittuja, kunhan
niiden piiput on tukittu. Oikean miekanniiden piiput on tukittu. Oikean miekan
täytyy olla tylppä ja  conialueella se täytyy
pitää aina huotrassa lukuun ottamatta
kuvauspistettä. Kaikki asepropit täytyy
käyttää heti tapahtumaan tullessa infossa,
jossa järjestyksenvalvoja tarkistaa ne ja merkitsee ne punaisella teipillä.

Tapahtumaan ei saa tuoda päihteitä. Päihtyneessä tilassa havaitut kävijät poistetaan Tapahtumaan ei saa tuoda päihteitä. Päihtyneessä tilassa havaitut kävijät poistetaan 
tapahtumasta. Tupakointi ei ole sallittua tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä. 
Sähkötupakkaa ei saa käyttää sisällä.

Asu on vapaa, mutta pakollinen: pukeudu asuun, jossa voisit esimerkiksi esiintyä Kalevan 
kannessa. Jos olet epävarma asusi soveliaisuudesta, voit ottaa yhteyttä tapahtuman jär-
jestäjiin. Muistathan myös kunnioittaa käytökselläsi ja pukeutumisellasi muita conittajia. 
Matsuconilla on oikeus puuttua esimerkiksi
loukkaaviksi koettuihin cosplay-asuihin.

Emme hyväksy conissa minkäänlaista häirintää tai kiusaamista. Häiritsevät henkilöt
poistetaan tapahtumasta.

Käytä maalaisjärkeä: laita roskat roskiin ja pullot ja tölkit pullomeriin, joita on conalueella. 
Älä tuki käytävää ja portaita valokuvaamalla tai hengaamalla.

Aukioloajat
La klo. 10:00 - 18:00
Su klo. 11:00 - 19:00

Lipunmyynti
La klo. 10:00 - 17:00
Su klo. 11:00 - 15:00

Oulu-opiston kahvilaOulu-opiston kahvila
La klo. 11:00 - 16:00
Su klo. 12:00 - 16:00

Matsukirppis
La klo. 11:00 - 17:00
Su klo. 10:00 - 15:00



Jatkuvan ohjelman
tiedot ja aukiolot!

Myyntisalin myyjät

taidekujalaisten
esittelyt

Ohjelmakarttojen
kuvaukset

Yhdistyspöytien
esittelyt



LAUANTAI
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Taidekujavastaava
Natalie “Pasty” Lankila

Tekniikkavastaava
Marko “Mafuko” Saari

Turvallisuusvastaava
Tommi “Tursio” Kekkonen

TyövoimavastaavaTyövoimavastaava
Niina “Mp” Mäenpää

Muut conitean jäsenet
Marja-Leena “Suonatar” Klint
Hannele ”Edelyne” Tervo

CONITEA

matsuconfi

matsuconfi
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