Pasi Karppanen
Suomen Tieteiskirjoittajat ja Turun Science Fiction Seura järjestivät syyskuussa
2005 kaikille avoimen Atonova-tieteiskirjallisuustapahtuman. Tilaisuudessa jaettiin Atorox-palkinto ja julkistettiin Nova 2005- ja Ekoscifikisa 2005 -novellikilpailujen tulokset sekä keskusteltiin kirjallisuudesta yleisemminkin. Jo kolmatta kertaa
järjestetystä Atonovasta muodostui jälleen kerran onnistunut kirjallinen iltapäivä.

Aiemmista vuosista poiketen Atonovaa ei tällä kertaa järjestetty sille jo
pieneksi käyneessä Kirjakahvilassa,
vaan Turun Kulttuurikeskuksen Vihreässä salissa, joka tarjosikin tilaisuudelle oivan kultturellit puitteet. Tilaisuuden seremoniamestarina toimi
Suomen Tieteiskirjoittajien puheenjohtaja Anne Leinonen.
Uutta edellisiin vuosiin verrattuna
oli myös se, että tällä kertaa tilaisuudessa kuultiin kaksi esitelmää, jotka
valottivat kuulijoille sf/f:n eri puolia.
Esitelmät olivat osa Suomen Tieteiskirjoittajien samoissa tiloissa viikonlopun aikana järjestämää kurssia,
mutta toimivat samalla osana Atonovaa.
Tilaisuus alkoi professori emerita Liisa Rantalaihon esitelmällä,
joka käsitteli hauskalla tavalla henkilökuvausta kotimaisissa sciﬁ- ja
fantasiateksteissä. Rantalaiho löysi
kotimaisten kirjoittajien teksteistä
puutteita, jos myös ansioita. Aiheesta
kiinnostuneille mainittakoon, että
esitelmä tulee näkemään päivänvalonsa Kosmoskynän sivuilla vuoden
2006 aikana.
Rantalaihon jälkeen oli vuorossa
Markku Soikkeli, joka puhui esitel-
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mässään uskonnollisen kuvaston
käytöstä sf/f:ssä. Käsittelytapa esitelmässä oli hyvin samantapainen kuin
Soikkelin omissa ”pienoisconeissaan”
pitämissä alustuksissa, joissa on
pureuduttu milloin sciﬁin ja kieleen,
milloin sciﬁin ja anarkiaan.
Aiheesta kiinnostuneiden kannattaa kaivaa käsiinsä Portti-lehden
numero 4/05, jossa julkaistiin Soikkelin samaa aihetta käsittelevä, osin
hänen Atonova-esitelmäänsä perustunut artikkeli.
On hankalaa olla tuomari
Tämän jälkeen siirryttiin Nova-kilpailun pariin. Nova on Turun Science
Fiction Seuran ja Suomen Tieteiskirjoittajien vuosittain järjestämä
palautteellinen kirjoituskilpailu. Se
on suunnattu erityisesti uusille, aloitteleville kirjoittajille ja kisan tavoitteena on auttaa osallistujia kehittymään kirjoittajina.
Osa palkintoa Novassa on palaute,
jonka kirjoittajat saavat kisassa
menestymisensä mukaan. Kymmenen parhaan joukkoon päässeet
novellit saavat palautteensa tuomaristolta. Esiraadilta tuomaristolle

edenneet, mutta sijoittumatta jääneet saavat palautteen esiraadilta.
Muut kisaan osallistuneet saavat esiraadin kirjoittaman yleispalautteen,
jossa käydään läpi vuoden novellisadon suurimpia kompastuskiviä ja
yleisiä kirjoitusohjeita.
Vuonna 2005 jo kuudetta kertaa
järjestettyyn kilpailuun osallistui 88
kirjoittajaa yhteensä 124:llä novellilla. Mukana oli sekä aloittelevia että
kokeneempia kirjoittajia eri puolilta
Suomea.
Novan tuomarointi tapahtui tuttuun tapaan kahdessa vaiheessa.
Ensin Tytti Korhosen, Anne Leinosen
ja Mari Saarion muodostama esiraati
luki kaikki tekstit ja valitsi jatkoon 25
novellia. Näistä kymmenen kärjen
valitsi varsinainen tuomaristo, johon
kuuluivat tänä vuonna kriitikko Pasi
Karppanen, tutkija Jenny Kangasvuo
sekä kirjailijat Juha-Pekka Koskinen,
Anne Leinonen ja Sari Peltoniemi.
Kymmenen kärjen valitseminen oli tänä vuonna tiukka kamppailu, eikä tuomariston tehtävä ollut
helppo.
Kahdenkymmenenviiden
ﬁnalistin joukkoon oli seuloutunut
vauhdikkaita ja taitavasti kirjoitettuja
tekstejä. Kymmenen kärkeen valikoi-
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Onnelliset Nova-voittajat ja tuomaristo ryhmäkuvassa. Oikealta katsoen Anne Leinonen, Kirsi Saaros, Heikki
Nevala, Maarit Heikkinen, Saara Henriksson, Tiina Männistö, Paula Susitaival, Hannele Hakala, Juha-Pekka Koskinen, Marika Riikonen, Sari Peltoniemi ja Pasi Karppanen.
tui lopulta valikoima novelleja, joissa
oli omaperäisiä ideoita, taidokasta
kielenkäyttöä ja oivaltavia välähdyksiä toisista todellisuuksista.
Tämän vuoden kisan suositumpia novellin puitteita oli näennäisesti
arkirealistiseen ympäristöön sijoitettu tarina, jossa todellisuus kuitenkin nyrjähtää. Saduista ja muista
tarinoista oli niinikään ammennettu
inspiraatiota.
Tarinoita oli sijoitettu rohkeasti
myös avaruuteen, vieraille planeetoille sekä tulevaisuuden maapallolle. High-fantasya eli kokonaan
omaan fantastiseen todellisuuteensa
sijoittuvia tarinoita oli tänä vuonna
mukana yllättävän vähän, samoin
kauhutarinoita.
Tarina mustasta metsästä ja muita
kertomuksia
Ennen Novan palkintojenjakoa oli
luvassa palautetunti, joka oli varattu
kirjoittajien kysymyksille. Näihin vastaamassa paikalla oli Novan esiraati.
Harva kirjoittaja uskaltautui kysymään novellistaan julkisesti, mutta
palautetunti oli tästä huolimatta
varsin informatiivinen.

Esiraatilaiset kertoivat palautetunnin aikana mielipiteitään tämänvuotisesta sadosta sekä tuntumiaan
kisasta. Eräs keskustelussa aiheeksi
noussut kysymys oli nimimerkin
valinta, jolla – niin yllättävää kuin se
onkin – saattaa olla vaikutusta siihen
miten esiraatilainen tai tuomari tekstiin suhtautuu.
Myös novellin nimen valinta on
ilmeisen vaikea laji. Tänäkin vuonna
novellien otsikoissa kummittelivat samat tutut mahtipontiset sanat
kuin aikaisempina vuosina. Kuten
viime Kosmoskynän lukeneet tietävätkin, tällaisia ovat esmerkiksi
elämä, kuolema, valo, tähti, tumma,
metsä, enkeli, keiju, matka ja tie .
Tämän jälkeen päästiin varsinaiseen palkintojenjakoon. Novan voittajaksi vuonna 2005 selvisi Johanna
Nordling novellillaan Hukkuneet
äänet. Valitettavasti voittaja itse ei
päässyt paikalle vastaanottamaan
palkintoaan.
Tuomariston luonnehdinnan mukaan Nordlingin novelli on monitasoinen, kahta näkökulmahenkilöä käyttävä julma, mutta samalla koskettava
tarina, jossa kuvataan kahden kertojan, nuoren tytön ja aikuisen naisen

seksuaalisuutta ja intohimon äärilaitoja.
Toiseksi sijoittui Paula Susitaival
novellillaan Toimikas ja kolmanneksi
Kari Tossavainen novellillaan Myria.
Nordlingin novellin tapaan muutkaan kärkikolmikon edustajat eivät
olleet sf/f:ää tyypillisimmästä päästä.
Toimikas on viktoriaanistyyliseen
”steampunk”-maailmaan sijoittuva
sirpaleinen novelli, jossa kudontataidoilla on oleellinen rooli. Myriaa
puolestaan voisi luonnehtia lähinnä
absurdiksi tai unenomaiseksi. Kafkamaisessa novellissa seurataan virkamiehen lomapäivää maailmassa,
jossa hyönteisistä on tullut uusi toisarvoisten kansalaisten ryhmä.
Kärkikymmenikkö oli edellisvuosien tapaan lajityypillisesti monipuolinen ja sisälsi erilaisia tekstejä. Tyylipuhdasta sciﬁä palkituista edusti
oikeastaan vain Hannele Hakalan
kuudenneksi sijoittunut Repaleisia
perhosia.
Heikki Nevalan kymmenennen
sijan napannut Orson Shaneyn
kasvot puolestaan oli selkeimmin
King-Lovecraft-akselilla liikkuvaa pikkukaupunkikauhua. Muut kärkikymmenikön tekstit olivat enemmänkin
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meidän todellisuutemme rajamailla
liikkuvaa, arjesta kumpuavaa fantasiaa.
Kärkikolmikko tullaan julkaisemaan Turun Science Fiction Seuran
Spin-lehdessä, muita palkittuja novelleja Spinissä sekä Kosmoskynässä
vuoden 2006 aikana. Orson Shaneyn
kasvot onkin jo nähnyt päivänvalonsa Usva-verkkolehden numerossa
4/05. Myös Hukkuneet äänet sekä
loppukilpailussa mukana ollut Leila
Paanasen novelli Vapautuksia julkaistiin tuoreeltaan Spin 4/05:ssä.
Varsinaisen
palkintojenjakoseremonian jälkeen oli vuorossa vielä
yllätysohjelmanumero, kun Novan
sihteeri Kirsi Saaros sai vastaanottaa kukat Suomen Tieteiskirjoittajien
edustajilta. Yhdistys halusi näin paitsi
muistaa Novan monivuotista sihteeria, myös onnitella tätä Aure-tyttären syntymän johdosta. Kiitokset ja
onnitellut Kirsille myös Kosmoskynän puolesta!

Nova 2005 -tulokset
1. Johanna Nordling: Hukkuneet äänet
2. Paula Susitaival: Toimikas
3. Kari Tossavainen: Myria
4. Maarit Heikkinen: Kauneus on riittävä syy
5. Marika Riikonen: Höynä ja Kärtty
6. Hannele Hakala: Repaleisia perhosia
7. Tiina Männistö: Esimmäinen tapaamani noita
8. Saara Henriksson: Värit III: Paperilohikäärme
9. Anne Alasirniö: Ilmassa linnut, maan armoilla ihmiset
10. Heikki Nevala: Orson Shaneyn kasvot

Pessimistisiä menninkäisiä

Atorox 2005 -tulokset

Kun Nova oli saatu hoidettua pois
alta, oli pienen tauon jälkeen vuorossa vuoden 2005 Ekosciﬁkisan palkintojen jakaminen. Ekosciﬁkisa on
Suomen Tieteiskirjoittajien ja Maan
ystävät ry:n järjestämä kirjoituskilpailu, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua maailman tilasta ja
sen tulevaisuudesta kirjallisuuden
keinoin. Kisa järjestettiin vuonna
2005 toista kertaa.
Tuomariston
puheenjohtajana
toimi vuonna 2005 kirjoittaja-kriitiikko ja ympäristöaktivisti MikaPetri Lauronen, joka myös hoiti varsin
ripeästi tapahtuneen palkintojen
jakamisen. Muina tuomareina toimivat Liisa Rantalaiho, kirjailija Risto Isomäki ja tutkija Ville Lähde.
Voittajaksi kisassa selvisi Janne
Harju novellillaan Menninkäisen
pienen näki. Jaetun toisen sijan
saivat Markku Soikkeli novellilla Urho
ja kettu ja Kirsti Kukkonen novellilla
Sekuriuksen lapset.
Lauronen kertoi voittajan olleen
selvä valinta ja lähes ainoan seikka,
jossa raati näkee parannettavaa,
on novellin nimi. Nyt se Laurosen
mukaan tuo mieleen turhankin suoraan Johanna Sinisalon Finlandiapalkitun Ennen päivänlaskua ei voi
-romaanin, jota novelli itse ei kuiten-

1. Tero Niemi & Anne Salminen:
Matka Reformaan (Nimbus ja tähdet) 168 p.
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2. J.K. Miettinen:
Khii/yksin/Taivaanalla (Portti 3/04) 142 p.
3. Leila Paananen:
Häivähdys sitruunaa (Portti 4/04) 122 p.
4. Anne Leinonen:
Velhonaisen salli elää (Portti 2/04) 117 p.
5. Johanna Sinisalo:
Yhdeksän ruukkua (Tähtivaeltaja 4/04) 109 p.
6. Anne Leinonen: Lautturin tytär (Portti 1/04) 87 p.
7. Carita Forsgren: Oudot vieraat (Portti 2/04) 84 p.
8. Jenny Kangasvuo: Lihan käsivarsi (Portti 3/04) 75 p.
9. J.K. Miettinen: Cowgirl Blues (Finnzine 1/04) 74 p.
Tero Niemi & Anne Salminen:
On vielä pimeää (Nimbus ja tähdet) 74 p.

kaan muistuta. Lauronen kertoikin,
että kun novelli aikanaan julkaistaan,
tulee se tapahtumaan eri nimellä.
Kilpailutyöt kertoivat, että ihmisiä puhuttavat tällä hetkellä erityisesti geenimanipulaatio ja mutaa-

tiot yleensä. Yleisnäkemys on hyvin
pessimistinen. Yhtään positiivista
tulevaisuudenkuvausta ei kymmenen ﬁnalistin joukosta löytynyt. Tuomaristo toivookin lukevansa sellaisia
ensi vuonna.

Matka Joensuuhun

lien taustoista sekä kirjoittamisesta
laajemminkin.
Niemi ja Salminen tuntuivat
olevan toisesta Atoroxistaan yhtä
hämmentyneitä kuin ensimmäisestään. He kertoivat kirjoittavansa
novellejaan miellyttääkseen ennen
kaikkea itseään. Se että myös muut
pitävät Nimbus-tarinoista on heille
itselleen yllätys, vaikkakin erittäin
miellyttävä sellainen.
Tilaisuuden virallisen osuuden
päätyttyä keskustelu jatkui perinteisesti Cosmic Comic Caféssa, jossa niin
kirjoittajat kuin lukijatkin pääsivät
kohtaamaan epämuodollisemmissa
merkeissä. Loistava tilaisuus, joka toivottavasti nähdään jälleen uudestaan muutaman vuoden päästä. Ja
luonnollisesti, onnittelut kaikille voittajille vielä kerran!
Lsätietoja:
http://tsfs.ﬁ/atorox/
http://tsfs.ﬁ/nova/
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Tämän jälkeen oli Atorox-palkintojenjaon vuoro. Atorox on Turun Science
Fiction Seuran jakama, Suomen
vanhin tieteiskirjallisuuspalkinto. Palkinto on jaettu vuodesta 1983 lähtien
ja se on saanut nimensä nimimerkki
”Outsiderin” eli Aarne Haapakosken
(1904-1961) luoman robottihahmon
mukaan.
Palkinto myönnetään vuosittain
edellisen vuoden parhaalle ensimmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle science ﬁction- tai fantasianovellille. Voittajan valintaan osallistuu
koko suomalainen sf/f-harrastajakenttä. Vuonna 2005 äänestämässä
oli yhteensä 36 raatilaista suomalaisista sciﬁ- ja fantasiaseuroista.
Tänä vuonna Atorox olikin varsin
jännittävä, sillä toisin kuin joinain
aikaisempina vuosina, mukana ei
ollut yhtään selvää voittajasuosikkia,
vaan useita tasavahvoja ehdokkaita,
joista kenellä tahansa olisi ollut mah-

dollisuudet napata robottipää. Tämä
sai aikaan myös sen, että lopullinen
kärki oli varsin tasaväkinen, vaikka
voittajasta ei toki epäselvyyttä ollutkaan.
Vuoden 2005 Atorox-palkinnon
voittivat Tero Niemi ja Anne Salminen
novellillaan Matka Reformaan, joka
ilmestyi kirjoittajien novellikokoelmassa Nimbus ja tähdet. Atorox-palkinto on kirjoittajille toinen, ensimmäisen kerran robottipää napsahti
Niemelle ja Salmiselle vuonna 2003,
novellista Ja jumala kutoi mattoja
omista hiuksistaan (Portti 4/02).
Tuttuun tapaan Atonovan päätti
paneeli, johon oli koottu Novan ja
Atoroxin voittajia sekä tuomaristoa.
Novaa Anne Leinosen johtamassa
paneelissa edusti kisassa toiseksi
sijoittunut Paula Susitaival ja Novan
tuomaristoa kirjailija Juha-Pekka
Koskinen, Atoroxia puolestaan voittajaparivaljakko.
Paneelissa käytiin läpi tunnelmia
kisan jälkeen ja keskusteltiin novel-

Nöyrät Atorox-voittajat Anne Salminen ja Tero Niemi.
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