
Suomi osallistuu ensi kertaa vuonna 2009 cosplayn maailmanmestaruuskilpailuun, World Cosplay 
Summitiin (WCS). Cosplay Finland Tour (CFT) järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa 
WCS:n virallisen Suomen karsinnan. Karsinnan voittajalle on luvassa matka Japanin Nagoyaan 
edustamaan ensi elokuussa maatamme vuoden 2009 maailmanmestaruuskisoissa. Sekä karsinnassa 
että finaalissa kahden hengen ryhmät taistelevat cosplay-taitojen paremmuudesta niin puvun tekemisen 
kuin esiintymisen sarallakin.

Suomen WCS-karsinta on osa Helsingin Kirjamessujen nuorten ohjelmaa. Karsinta järjestetään 
Helsingin Messukeskuksen kongressisiiven kokoustilassa 101, lauantaina 25.10.2008 klo 12 alkaen. 
Voittajan julkistaminen on vuorossa samassa paikassa klo 15. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta 
ja edellyttää ennakkoilmoittautumista Cosplay Finland Tourin web-sivujen kautta. Kilpailu ja palkintojen 
jako ovat yleisölle avoimia ohjelmanumeroita.

Karsinnan voittajaryhmä palkitaan Finnairin sponsoroimalla kahden hengen viikon mittaisella matkalla 
Japanin Nagoyaan, elokuussa 2009 pidettävään finaaliin. Muille karsinnassa menestyneille ryhmille on 
luvassa Sinooperin ja Egmontin lahjakortteja. Kaikki karsintaan osallistuneet ryhmät saavat lisäksi 
Kirjamessujen ja CFT:n yhteisen kunniakirjan.

WCS 2009 -karsinnan yhteydessä järjestetään myös cosplayn show-sarjan esitys, jossa kaikki 
halukkaat cosplay-pukuilijat voivat esiintyä lavalla yleisön edessä. Show-sarja on luonteeltaan keveä, 
eikä sen osallistujista valita voittajia.

Taustoja
Cosplay, jota suomalaisemmin myös pukuiluksi kutsutaan, on lyhenne sanoista "costume play". Cosplaylla tarkoitetaan 
erilaisten anime-, peli-, sarjakuva-, elokuva- ja muiden kuvitteellisten hahmojen esittämistä pukeutumisen ja siihen liittyvien 
tehokeinojen, kuten kampausten, asusteiden ja maskeerauksen avulla. (Cosplay Finland)

Cosplay Finland Tour on vuodesta 2006 alkaen toiminut cosplay-pukukilpailuja ja muita cosplay-ohjelmanumeroita järjestävä 
suomalainen yhteisö. CFT:n toiminta perustuu vapaaehtoisvoimiin ja useiden yhteistyökumppanien tukeen. 

World Cosplay Summit on vuodesta 2003 alkaen Japanissa järjestetty cosplay-pukuilun maailmanmestaruuskilpailu. 
Tapahtuman järjestää TV Aichi yhteistyökumppaniensa kanssa. Kansainvälinen kiinnostus kilpailua kohtaan on kasvanut 
nopeasti ja vuoden 2008 finaaliin osallistui joukkueita jo 13 maasta.
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Finland will participate for the first time in the World Cosplay Summit (WCS), the world championships for 
cosplay. Cosplay Finland Tour (CFT), along with its partners, will host the official Finnish qualifying 
competition. The winner will represent Finland in the WCS 2009 finals in Nagoya, Japan. Both the 
qualifying and final competitions will consist of two people groups performing in cosplay costumes. The 
winning group must show their skills in costume making, performance on stage and in faithfulness to the 
original story.

The WCS Finnish qualifying is a part of the Helsinki Book Fair 2008 programme and will be held in the 
Helsinki Fair Centre on Saturday October 25th, starting at 12 midday. The winning group will be 
announced at 15:00 on the same day. Participating in the qualifying is free of charge, and open to all 
Finnish cosplayers. Pariticipating requires advance registration on the CFT website. Both the qualifying 
and award ceremonies are open to the audience visiting the Helsinki Book Fair.

The winning group will be awarded by Finnair with a two person, one week trip to Nagoya, Japan, for the 
finals to be held in August 2009. In addition, well performing groups will be awarded with gift certificates 
from Egmont Kustannus and Sinooperi. All groups participating in the qualifying competition will also 
receive diplomas awarded by CFT and the Helsinki Book Fair.

Alongside with the WCS 2009 qualifyings, CFT will also host a cosplay show series at the same event. 
The show series will allow all cosplayers to show their costumes on stage without the pressures of  
competition. 

Background information
Cosplay, short for "costume play", is a type of performance art whose participants outfit themselves, with often-elaborate 
costumes and accessories, as a specific character. Cosplay participants ("cosplayers") form a subculture centered around 
wearing their costumes and reenacting scenes or inventing likely behavior inspired by their chosen sources.  (Wikipedia)

Cosplay Finland Tour is a non profit Finnish organization, which has hosted and arranged several cosplay competitions in 
Finland since 2006. CFT is based on voluntary work and the support from many partners.

The World Cosplay Summit began in the fall of 2003, with the concept that cosplayers play a leading role in introducing 
Japanese manga and animation through the visual renderings of Japan and Japanese manga characters to people around 
the world. At the same time, it is also partly for people in Japan, so as not to take for granted the treasured things that exist 
around us. In the 2008 finals, groups from 13 countries participated, with the number set to increase for 2009.  (TV-Aichi)
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On the Internet
Cosplay Finland Tour The Helsinki Book Fair World Cosplay Summit
www.cft.fi (in Finnish) www.helsinkibookfair.fi www.tv-aichi.co.jp/wcs/e

For pictures of earlier Finnish cosplay events, visit http://kuvat.aniki.fi


