
”Exterminate! Exterminate!” mahasta painettava 
pehmo-Dalek huutaa särisevällä äänellä saaden 
pöydän eteen pysähtyneet ohikulkijat nauramaan. 
Pian pöydän takana olevien päivystäjien ja ohikulki-
joiden välille on syntynyt vilkas keskustelu. 

Hetken keskustelun jälkeen toinen päivystäjistä 
antaa vieraille ilmaisen Spinin ja nipun esitteitä sa-
maan aikaan kun toinen päivystäjä palvelee ryhmää 
nuoria asiakkaita, jotka ovat löytäneet esillä olevat 
rintanappilaatikot.

”Kannattaa myllätä kunnolla, parhaat on siellä 
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pohjalla!” kuuluu ohjeistus. Nuoret asiakkaat käy-
vät innokkaasti laatikoita läpi puhjeten silloin täl-
löin nauruun ja esitellen löytämiään rintanappeja 
toisilleen.

Myyntipöydän eteen kävelee asiakas kantaen 
puolen metrin korkuista kirjapinoa. ”Teillä on täällä 
ihan liian halvat hinnat!” puuskahtaa hän hyväntah-
toisesti ja alkaa kaivaa lompakkoaan.

Kirjahyllyn edessä käy edelleen melkoinen kuhi-
na. Kauempana oleva sohvanurkkaus on kerännyt 
luokseen joukon osastolla kuin kotonaan olevia 

 
Turun kansainväliset kirjamessut ovat jälleen 
takanapäin. TSFS:n messuille organisoima Terrakodin 
sf/f-seurojen osasto toimi tälläkin kertaa kolmena 
päivän ajan kotoisana tukikohtana suurelle 
määrälle messukävijöitä. Myös TSFS:n järjestämä 
seminaariohjelma, jossa tutustuttiin kuvitteellisiin 
kirjoihin, keräsi kiitettävästi yleisöä.
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harrastajia. Joukko ohikulkijoita pysähtyy, katselee 
värikästä messuosastoa ja päättää liittyä seuraan. 
Raskaat muovikassit lasketaan lattialle ja kahdesta 
termoksesta pumpataan kahvia pahvimukeihin.

Ollaan Turun scifiseuran kirjamessuosastolla.

Vieraita läheltä ja kaukaa

Terrakodin scifi- ja fantasiaseurojen yhteisosasto 
”Scifi ja fantasia Turussa” ei tällä kertaa ollut kum-
mankaan pääsalin puolella, vaan A- ja B-salien yhte-
ydessä olevassa auditorion eteistilassa. 

Tila oli kuitenkin huomattavasti parempi kuin oli-
si saattanut kuvitella, ja itse asiassa syrjäisyydestään 
johtuen oli osaston tunnelma monesti rauhallisem-
pi kuin pääsalien puolella. Jokainen osastolle halun-
nut löysi sen kyllä ja toiminnasta kiinnostuneita oli 
vähintään yhtä paljon kuin aiempina vuosina. 

Myös tuttu kirppishylly, jonne seurojen jäsenet 
olivat saaneet tuoda kirjojaan myyntiin, veti tuttuun 
tapaan ostajia, ja teokset vaihtoivat kolmen päivän 
ajan kiivaasti omistajaa. Pienkustantajien ja muiden 
läheisten toimijoiden kustantamia kirjoja myyvä, 
vuosi vuodelta enemmän nimekkeitä tarjoava hylly 
keräsi sekin runsaasti kiinnostuneita ostajia.

Satunnaisten messuvieraiden silmiin osasto lie 
kuitenkin osunut huonommin, mikä näkyi muun 
muassa vaatimattomampana oheistuotemyyntinä. 
Ensi vuonna scifiharrastajien tukikohta toivon mu-
kaan löytyykin jälleen päähallien puolelta.

Osaston suunnittelussa seurattiin hyväksi koet-
tua linjaa, ja sille oli sisustettu Terrakoti pienoiskoos-
sa sohvineen ja kahvinkeittonurkkauksineen. Tämä 
vaikuttaa olevan vuodesta toiseen toimiva konsepti 
ja moni messuvieras palasi osastolle saman päivän 
aikana uudestaan.

Myös tekijävierailut olivat mukana ohjelmassa. 
Niiden ideana on tarjota faneille tilaisuus jutella 
idoliensa kanssa kahvikupin ääressä ja tarjota teki-
jöille leppoisa kolmevarttinen kiireisen messupäi-
vän keskellä.

Tekijät vierailivat osastolla tuttuun tapaan ai-
na pareittain. Perjantaina osastolla nähtiin Tuuli 
Hypén ja Milla Paloniemi sekä J.S. Meresmaa ja 
Magdalena Hai, lauantaina Jussi Katajala ja Tuo-
mas Saloranta sekä J. Pekka Mäkelä ja Johanna 
Sinisalo. 

Yhdeksi messuosaston perinteeksi on niin ikään 
muutaman viime vuoden aikana muodostunut oi-
kean Tähtien sodan stormtrooper-sotilaan vierailu. 
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Vierailun tarkka ajankohta pidettiin nytkin salai-
suutena, mutta kun tuttu valkoinen hahmo saapui 
osastolle, ei ensimmäisen spontaanin yhteiskuvan 
syntyyn mennyt puoltakaan minuuttia.

Kuten lehden kannesta voi nähdä, tällä kertaa 
trooperilla oli mukanaan myös kaveri eli samasta 
elokuvasarjasta tuttu imperial gunner. (Tiedättehän, 
se kuolontähden tykistä vastaava mustakypäräinen 
sotilas, joka eroaa muista imperiumin sotilaista sii-
nä, että osuu maaliinsa.)

Kuvitteellisten kirjojen paluu

Sunnuntaina ohjelmaan kuului myös TSFS:n koko-
ama ja allekirjoittaneen vetämä seminaariohjelma, 
jossa kokeiltiin vanhan, jo vuonna 1995 Turun kirja-
messuilla nähdyn ohjelmaformaatin eli Kuvitteellis-
ten kirjojen henkiin herättämistä.

”Kuvitteellisen kirjojen paluu” nimellä kulkenees-
sa puolitoistatuntisessa ohjelmassa panelistit jou-
tuivat kertomaan kuvitteellisista scifi- ja fantasia-
kuriositeeteista, joiden nimet he kuulevat paneelin 
vetäjältä vasta paikan päällä. 

Formaattiin kuuluu myös, että niin paneelin ve-
täjän kuin muidenkin panelistien tehtävänä on 
”auttaa” toisiaan tarkentavin lisäkysymyksin ja täy-
dentää kokonaisuutta muistamillaan juonen yksi-
tyiskohdilla, jotka panelistiparan on jotenkin onnis-
tuttava sovittamaan osaksi kokonaisuutta.

Tuomas Saloranta kertoi omassa esityksessään 
varhaisesta kotimaisesta, sotienvälisenä aikana 
ruotsiksi ilmestyneestä scifiklassikosta Leijat Ve-
nuksen yllä, alkuperäiseltä nimeltään Drakarna över 
Anus.  

Kyseisen Karl Ludvig Lundin teoksen tekee mie-
lenkiintoiseksi se, että ilmeisesti liuskat olivat ennen 
painoon menoa menneet sekaisin eikä kirjoittaja it-
sekään ollut osannut laittaa niitä uudestaan takai-
sin järjestykseen. Tämä selittänee osaltaan teoksen 
postmodernin epälineaarisuuden.

Tomi ”bgt” Mäntylä sen sijaan kertoi uudem-
masta, eri syystä vähemmän tunnetusta ja verk-
koon vasta syntymässä olevasta kokeellisesta scifi-
romaanista Metaanijäähän haudattu.

Nimimerkki ”Andrew Masonin” tuottaman teok-
sen juonta on Mäntylän mukaan vaikea kuvata, kos-
ka teos syntyy crowdsourcing-menetelmällä. Tämä 
aiheuttaa juonen melkoista tempoilua, ja pahim-
millaan tarina saattaa pysähtyä pitkäksi aikaa ku-
vaamaan leikkiviä kissanpentuja.

Valitettavasti tekijöillä itsellään ei vaikuta olevan 
uusi media kovin hyvin hallussa, ja teoksen nimi 
saattaa olla enne, ainakin mitä tulee sen näkyvyy-
teen. Teoksen Facebook-sivulla on tiettävästi kuusi-

toista tykkääjää.
Anniina Ouramaa sen sijaan valotti enemmän 

sarjamurhaaja- kuin scifiromaaniksi laskettavaa vä-
hän tunnettua kotimaista klassikkoa Kovaa peliä 
Pornaisilla. Mielenkiintoiseksi teoksen tekee se, että 
siitä on vuosikymmenten varrella julkaistu useam-
pia, juoneltaan toisistaan eroavia laitoksia. 

Tuntemattoman tekijän teos kertoo sarjamur-
haajasta, joka suorittaa murhatyönsä lekalla, mikä 
on saanut monet epäilemään teoksen olleen alun 
perin Pornaisten lekan omistajan mainostemppu. 
Teoksen muistoksi Pornaisilla järjestetäänkin edel-
leen vuotuiset lekamarkkinat.

Magdalena Hai kertoi kuulijoille teoksesta Tiili 
perhosen haudalla. Lähitulevaisuuden New Yorkiin 
sijoittuva, alun perin 1980-luvulla ilmestynyt Ve-
ronica de Bananasin romaani on rankka feminis-
tinen dystopia ”Suuren kaalinpään” hallitsemasta 
maailmasta. 

Tai kuten Hai asian hyvin tiivistäen paneelissa il-
masi, ”Teos kuvaa riipaisevasti sitä, millaista on elää 
prostituoituna New Yorkin kaduilla, kun poikaystä-
väsi on kääpiö, joka tulee riehumaan työpaikallesi.”

Mielenkiintoista on, että ilmeisesti liki jokaises-
ta esitellystä teoksesta on valmisteilla Peter Jack-
sonin ohjaama elokuvaversio. Kokonainen trilogia 
olisi tietojen mukaan tulossa myös de Bananasin 
teoksesta, jolla sentään on pituutta vain alle viisi-
kymmentä sivua. Sen kohdalla kysymyksiä herätti 
myös se, olivatko Jacksonilla menneet fantasia- ja 
muut kääpiöt sekaisin.

Kiinnostavaksi tämän tekee sekin, että kun vas-
taava paneeli järjestettiin vuonna 1999 Turun Finn-
conissa otsikolla ”Kuvitteellisia elokuvia”, useam-
pikin elokuva paljastui Stanley Kubrickin kesken 
jääneeksi A.I. -teokseksi. Ajat muuttuvat.

Omasta lievästä rimakauhustani ja epäilyksistä 
formaatin toimivuudesta huolimatta paneeli osoit-
tautui menestykseksi, kiitos sanavalmiiden esiin-
tyjien. Niin panelisteilla kuin yleisölläkin oli selväs-
ti hauskaa, ja onkin enemmän kuin todennäköistä 
että hyväksi havaittua ohjelmaformaattia käytetään 
jatkossakin.

Onkin jälleen kiitosten aika. Haluamme kiittää 
kaikkia, niin osastolla vierailleita tekijöitä, myynti-
pöydän takana istuneita päivystäjiä, stormtrooper-
sotilasta kavereineen, seminaariohjelmassa muka-
na olleita kuin jokaista messuvierastakin. 

Erityiskiitos tänäkin vuonna kuuluu luonnollises-
ti Turun kongressi- ja messukeskukselle sekä kirja-
messujen ohjelmapäällikkö Jenni Haukiolle, joiden 
myötävaikutusta ilman ei osastomme olisi tänäkään 
vuonna ollut mahdollinen.

Ensi vuonna uudestaan!
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