Science fiction- ja fantasiatapahtuma
turun pääkirjasto lauantai 20.9.2014

Turconen on nyt toista kertaa järjestettävä scifipäivä, eli science fiction
-harrastajien kielellä ”con”. Tarkoitus
on kerätä yhteen sf-harrastuksesta kiinnostuneita ihmisiä ja tarjota
heille mielenkiintoista kuultavaa ja
keskusteltavaa. Tämän päivän aiheet
vaihtelevat steampunk-sarjakuvista
kirjallisuusaiheiseen talk show’hun ja
kiinnostavien kirjojen vinkkaukseen.

Tapahtuman kunniavieraana on paikallinen kirjailija Magdalena Hai, jonka
tarkempi esittely löytyy tästä ohjelmakirjasta. Kunniavierasta tuomme
esiin heti päivän aluksi haastattelun
muodossa, ja lisäksi on luvassa esitys
vieraamme novellista.
Ohjelma kirjastossa lopetellaan neljältä, mutta tilaisuus jatkuu vapaamuotoisen illanvieton merkeissä Panimoravintola Koulun historianluokassa.

Kaikki Turcoseen osallistuneet (täysi-ikäiset) ovat tervetulleita paikalle!
Tänä vuonna Turconen järjestetään
yhteistyössä Fantastikin kanssa. Fantastik on ensimmäistä kertaa järjestettävä suomenruotsalainen scifi- ja
fantasiatapahtuma, joka pidetään
huomenna sunnuntaina tässä samassa
paikassa. Tulkaa paikalle myös silloin!

Suomen science fiction -harrastuksesta saa tällä hetkellä parhaiten tietoa
Facebookissa olevasta ”Suomalainen
fandom” -ryhmästä sekä paikallisten
yhdistysten Facebook-ryhmistä ja
sähköpostilistoilta (näistä enemmän
toisaalla tässä ohjelmakirjassa). Ja
jos tällainen pienenpieni con tuntuu
mukavalta, ensi vuonna coneillaan
isommin Maarianhaminassa Archipelacon-tapahtumassa, johon osallistuu
useita satoja sf-harrastajia eri puolilta
maailmaa. Tervetuloa mukaan!

Turcosen toteuttivat turkulaiset
science fiction
-harrastajat
yhteistyössä
Turun kaupunginkirjaston
kanssa
Kansikuvat:
Jenny Wiik

10:30 Tapahtuma alkaa; alkusanat
10:45 Kunniavieras Magdalena Hai esiintyy.
Haastattelu ja kunniavieraan novellin esitys. Mukana J. S. Meresmaa ja Shimo
Suntila
12:30 Steampunk-sarjakuvat
Sippo Mentunen johdattaa parhaiden steampunk-sarjakuvien maailmaan

13:30 Kirjallinen show
Shimo Suntila keskustelee kirjallisten vieraiden (Boris Hurtta, J. S. Meresmaa)
kanssa.

14:30 Kiinnostavat tieteiskirjat
Keskustelu mielenkiintoisista scifiuutuuksista. Kirjavinkkaus: mitä science fiction
-kirjoja kannattaa lukea? (Jukka Halme)
15:30 Tapahtuma päättyy kirjastolla

19:00 Illanvietto panimoravintola Koulussa (historianluokka)
25.–28. KESÄKUUTA 2015
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Archipelacon on koko Euroopan
science ﬁctionin ja fantasian harrastajien tapaamispaikka – sävyltään pohjoismainen kansainvälinen konferenssi, jonka ohjelmakielet ovat englanti, suomi ja ruotsi. Tule mukaamme
saaristoon nauttimaan sciﬁstä ja fantasiasta kaikissa muodoissaan!
Maarianhamina on viehättävä kaupunki, johon on helppo tulla.
Helsingistä ja Turusta kulkevien risteilyalusten lisäksi Ahvenanmaalle voi ajaa omalla autolla Kustavin tai Korppoon kautta
saaristolauttoja käyttäen. Maarianhaminaan voi myös lentää
suoraan Helsingistä tai Turusta.
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Tervetuloa Turcoseen!

30€

LIITY JOUKKOON JA TULE FANTASTISEEN MAARIANHAMINAAN 2015!

WWW.ARCHIPELACON.ORG

Kuva: Ki Ruusuvuori

Magdalena Hai

Magdalena Hai on suhteellisen uusi
kirjailija kotimaisen kirjoittamisen
kentällä, mutta hänen genredebyyttinsä oli sitäkin komeampi. Vuonna
2012 julkaistu Kerjäläisprinsessa
on ensimmäinen suomalainen steampunk-romaani. Tämän johdosta
Maggiksesta, kuten häntä tuttavallisesti
kutsutaan, on käytetty täysin ansaitusti
titteliä ”Steampunkin kuningatar”.

Kerjäläisprinsessa avasi Gigi ja Henry -trilogian, joka sai jatkoa vuonna
2013, kun Kellopelikuningas ilmestyi.
Trilogian kolmas osa Susikuningatar on
juuri ilmestynyt.
Gigin ja Henryn tapahtumat sijoittuvat
1860-luvun maailmaan, jossa Grönlannin eteläkärki on sulanut näkyviin
satoja vuosia sitten. Alueen asukkaat

kutsuvat itseään varjaageiksi ja heidän
kuningaskunnallaan on käsissään
Euroopan kaupan avaimet. Varjaagien
laivat seilaavat Amerikkaan, Afrikkaan
ja luoteisväylää pitkin aina Kauko-Itään
asti. Päänäyttämönä toimiva Keloburgin kaupunki on kuningaskunnan
kosmopoliittinen keskus ja kulttuurien kohtauspaikka. Näihin kuviin ja
tunnelmiin Hai heittää kaksi teini-iän
kynnyksellä kiikkuvaa lasta, jotka
päätyvät osallisiksi suuriin poliittisiin
juonitteluihin.
Erikseen on mainittava, että
lapsinäkökulma ei millään muotoa
tee näistä kirjoista tylsiä aikuislukijalle, kuten nuortenkirjoja ymmärtämättömät saattavat harhaisesti
luulla. Se pikemminkin laajentaa
lukijakuntaa antamalla myös nuorille
lukijoille mahdollisuuden astua mukaan seikkailuun. Samaan maailmaan
sijoittuvat kolme novellia, Vaskimorsian, Albion ja lohikäärme ja Siivekäs
mies Isaac on puolestaan suunnattu nimenomaan varttuneemmille lukijoille.
Hailta on julkaistu myös lastenkirja,
hänen esikoisensa. Katselukirja Mörkö
Möö ja Mikko Pöö näki päivänvalon
vuonna 2012.

Magdalena Hain kaikkien aikojen
kirjojen kolmikärki on Ylpeys ja ennakkoluulo, Orlando ja Saatana saapuu
Moskovaan. Hän on syntynyt 1978,
asuu Maskussa ja haluaisi lemmikikseen rotan.

Bibliografia

GIGI JA HENRY:
Kerjäläisprinsessa (2012)
Kellopelikuningas (2013)
Susikuningatar (2014)

LASTENKIRJAT:
Mörkö Möö ja Mikko Pöö (2012, Karisto)

NOVELLIT:
Erehdys (Usva 4/2012)
Vaskimorsian (Steampunk! Koneita ja
korsetteja, Osuuskumma 2012)
Albion ja lohikäärme (Kun kansilaudoille liukui lohikäärme, Usvazine ja STk
2013)
Siivekäs mies Isaac (Steampunk! Höyryä ja helvetinkoneita, Osuuskumma
2013)

Kirjanteossa Hain kyvyt eivät rajoitu
vainitse kirjoittamiseen. Keväällä 2013
hän liittyi osuuskuntamuotoiseen
kustantamoon nimeltä Osuuskumma ja
toimii tänä vuonna sen toimitusneuvostossa ja markkinointitiimissä.
Kauppiaskatu 4

www.cosmic.fi

Varsinais-Suomen
Tietojenkäsittely-yhdistys ry.
tuo yhteen alueen IT-alan
ammattilaiset. Tule mukaan!

www.vstky.fi
Kunnian kentät
Kerjäläisprinsessa oli ehdolla LukuVarkaus 2013 -kilpailussa ja on nyt
ehdolla Kaarinan kaupunginkirjaston
Kirjava kettu -mittelössä viiden muun
kirjan kanssa.
Vaskimorsian
oli vuonna 2013
Atorox-ehdokkaana ja
äänestettiin
vuoden 6. parhaaksi novelliksi.

15-02(03)

Science fiction
-harrastus Turussa
Scifistä ja fantasiasta kiinnostuneilla on tällä hetkellä Turussa
hyvät harrastusmahdollisuudet.
Kaupungista löytyy useampiakin
seuroja, jotka järjestävät runsaasti erilaista toimintaa jäsenilleen.

Mafia
”Mafiaksi” kutsutaan science fiction
-harrastajien (joihin luonnollisesti lasketaan myös fantasiasta, kauhusta jne.
pitävät) säännöllisiä tapaamisia, jotka
yleensä järjestetään jossain mukavan
rauhallisessa pubissa. Turussa scifistit
kokoontuvat joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina kello 18 alkaen,
tapaamispaikkana on Cosmic Comic
Cafe.

Mafia on vapaamuotoinen tapaaminen, johon ovat kaikki kiinnostuneet
(täysi-ikäiset) tervetulleita. Virallista
ohjelmaa ei ole; illanvietto sisältää
jutustelua elokuvista, kirjoista, sarjakuvista, science fiction -fandomin ajankohtaisista kuulumisista ja kaikesta
muusta sellaisesta. Paikalla on yleensä
noin kymmenestä kahteenkymmentä
ihmistä, ja uudet kasvot ovat aina tervetulleita mukaan!

Mafian tapahtumista saa tietoa parhaiten liittymällä Facebookissa ryhmään

”Turun mafia”. Ryhmään saa toki liittyä
mukaan myös, jos haluaa tiedotteita toiminnasta, vaikka ei usein (tai koskaan)
paikan päälle pääsisikään.

Varjomafia

Varjomafia on turkulaisten scifiseurojen Terrakoti-toimistolla järjestettävä,
kaikille avoin keskustelu- ja hengausilta. Varjomafia järjestetään joka
torstai 18.00 eteenpäin.

Terrakoti löytyy osoitteesta Rehtorinpellonkatu 4–6 B. Päästyäsi B-talon
pihalle etsi vihreästä seinästä kyltti ”Osakuntalaisia osissa ja muuta
kummaa”, kävele sisään ovesta ja jatka
käytävää oikealle. Terrakoti löytyy
käytävän päästä vasemmalta.

Varjomafia on vakiinnittanut asemansa
etenkin nuorempien, kaksi- kolmekymppisten sekä ylipäätään sellaisten
turkulaisten scifi- ja fantasiafanien
tapaamispaikkana, jotka eivät viihdy
baareissa.

TSFS

Turun Science Fiction Seura (TSFS)
on Suomen vanhin scifin, fantasian ja
muun fantastisen fiktion harrastajien
yhdistys. Seuran jäsenet saavat jäsenlehti Spinin lisäksi lainausoikeuden
seuran laajaan sf/f-kirjastoon sekä

alennuksia useista turkulaisista liikkeistä. Lisäksi
seura organisoi vuosittain
Tutkan kanssa yhteisen
osaston Turun kirjamessuille.
www.tsfs.fi

Tutka

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti
(Tutka) on Turun yliopiston ylioppilaskunnan
alaisuudessa toimiva
scifistä ja fantasiasta
kiinnostuneiden elokuvaja kirjallisuusharrastajien yhdistys. Pääpaino
Tutkan toiminnassa on
sosiaalisen toiminnan ja
videoiltojen järjestämisessä. Tämän lisäksi se
harjoittaa pienimuotoista
kustannustoimintaa.

http://www.tieteiskulttuurikabinetti.fi/

FUI

Föreningen för underliga intressen vid
Åbo Akademi r.f. (FUI) är en förening
för hobbyerna science fiction, fantasy
och anime samt även andra något underliga hobbyer. Vi tycker tillsammans
om bland annat böcker och film. Största delen av året träffas vi åtminstone
en gång i månaden i diverse former.
Vi mediterar kring ett kålhuvud, och
vår hemsida finner du på underligaintressen.wordpress.com.

Paikalliset seurat järjestävät Terrakodilla runsaasti muutakin toimintaa
(mm. elokuvailtoja), josta löytyy lisätietoa sen verkkosivuilta, osoitteesta
terrakoti.net. Yhdistykset tiedottavat
myös Facebookissa aktiivisesti.

Muualla

Kattava lista Suomessa toimivien
sf-seurojen yhteystietoja löytyy ns.
SF-FAQista osoitteesta www.tsfs.fi/
sffaq.

Program
12.00 Dörrarna öppnas
12.30 Välkomsthälsning
12.30-13.00 Fantastisk podd: I Tove Janssons skugga
Följ med då författarna Mia Franck, Hannele Mikaela Taivassalo, Maria
Turtschaninoff och Jenny Wiik bandar in ett nytt avsnitt av poddsändningen
Fantastisk podd.

13.15-14.00 Forska i det fantastiska?
Doktorand Jakob Löfgren berättar om fantastikforskning vid Åbo Akademi och
presenterar sitt eget forskningsområde som behandlar fans av Terry Pratchetts
Discworld.

14.15-15.00 Möt hedersgästen Maria Turtschaninoff
Författaren Maria Turtschaninoff läser från sin nya bok, intervjuas av bibliotekarie Lisa Nylund och besvarar publikens frågor. Möjlighet till signering av böcker
efter programpunkten.
15.15-16.00 Digital magi
Illustratören Jenny Wiik berättar om sin utställning vid biblioteket och hur hon
går till väga för att illustrera science fiction och fantasy.
16.15-17.00 Nordiska science fiction- och fantasyfilmer mer än bara Iron
Sky
Religionsvetaren och filmforskaren Sofia Sjö presenterar sina favoriter bland
nordiska fantastikfilmer.

17.15-17.45 Det här gillar vi! Tips om allt möjligt fantastiskt
Paneldiskussion där panelisterna ger tips om science fiction- och fantasyverk
de gillar speciellt mycket. Verken kan vara böcker, serier, filmer, musik, teater,
spel, ja fantastik i vilket format som helst! Med i panelen är Mia Franck, Sandra
Holmqvist, Kenneth Lindholm, Vilgot Strömsholm och Maria Turtschaninoff, som
ordförande fungerar Ben Roimola.
18.00 Dörrarna stängs

Maria Turtschaninoff
Hedersgäst för Fantastik 2014 är
författaren Maria Turtschaninoff.
Maria Turtschaninoff debuterade 2006
med kokboken Min mat och mammas
och hennes senast publicerade verk är
Maresi, som utkom lämpligt inför Fantastik 2014. Mellan dessa böcker ryms
en skönlitterär lärobok i historia,Tidspiraten och fyra fantasyromaner. Två
av fantasyromanerna, Arra och Anaché,
delar samma mytiska värld med Maresi, medan händelserna i Underfors sker
i nutidens Helsingfors som kryddats
med element ur vår nordiska mytologi.
Debutromanen De ännu inte valda tar
å sin sida oss på äventyr till musernas
värld med en berättelse riktad till en
yngre läsarskara än de senare böckerna.
Svenska Litteratursällskapet har
belönat Maria två gånger. År 2009 för
Arra och år 2013 för Anaché.

Marias blogg finns på turtschaninoff.
blogspot.com och på Twitter kan man
följa med henne på adressen twitter.
com/@turtschaninoff. På förlaget
Schildts & Söderströms kan man läsa
mer om henne på adressen www.sets.
fi/forfattare/maria-turtschaninoff/.
Tidigare i år startade Maria tillsammans med en grupp andra finländska och svenska fantastikförfattare
poddsändningen Fantastisk podd:
fantastiskpodd.se

Foto: Karin Lindroos

Bibliografi:
Min mat och mammas, 2006
De ännu inte valda, 2007
Arra - Legender från Lavora, 2009
Underfors, 2010
Anaché - Myter från Akkade, 2012
Tidspiraten läromedel i historia, 2013
Maresi - Krönikor från Röda klostret,
2014

25–28 JUNI 2015

Hoppas du kommer att trivas på
Fantastik 2014, eller hoppas du
trivdes, om du läser det här efter att
evenemanget varit och farit. I den här
programboken hittar du bl.a. programtablån för Fantastik 2014 samt en kort
presentation av vår fantastiska hedersgäst Maria Turtschaninoff.

Om den finlandssvenska fantastikfestivalen alltså ger dig blodad tand och du
vill ha fler tips om t.ex. böcker att läsa,
filmer att se eller evenemang att delta
i har du här några tips på resurser att
spinna vidare på:

• Den finlandssvenska webbtidskriften
Enhörningen publicerar noveller,
recensioner, nyheter och erbjuder
ett diskussionsforum för alla som är
intresserade av fantasy och science
fiction: www.enhorningen.net samt
@enhorningenzine på Twitter.
• Föreningen för underliga intressen
vid Åbo Akademi, FUI, är föreningen
för dig som är intresserad av fantastik,
anime, manga, spel och allt underligt

• Är du intresserad speciellt av J.R.R.
Tolkien och hans verk är det finlandssvenska Tolkiensällskapet Lindon
något för dig. Lindon finns bl.a. på
Facebook: www.facebook.com/pages/
Lindon-Finlands-svenska-Tolkiensällskap/72775183347.
• Eloria är namnet på den finlandssvensak lajv- och bordsrollspelsföreningen som verkar i Österbotten,
Helsingfors och Åbo: www.eloria.fi.
• För dig som är intresserad av att
skriva fantastik, eller är nyfiken på
hur författare jobbar rekommenderas
poddsändningen Fantastisk podd:
fantastiskpodd.se.
• Det stora nordiska fantastikevenemanget nästa år blir Archipelacon
som hålls i Mariehamn 25–28.6.2015.
Hedersgäster är George R.R. Martin,
Johanna Sinisalo och Karin Tidbeck:
www.archipelacon.org.

• Den årliga rikssvenska fantastikfestivalen Swecon hålls nästa år 7–9.8.2015
i Linköping. Evenemanget heter
ConFuse 2015 – Swecon 2015 och har
Madeline Ashby och Kristina Hård som

Och vem vet, kanske den finlandssvenska fantastikfestivalen får
en fortstättning och vi får se Fantastik
2015 någonstans i svenskfinland!
Fantastiska tider!

Ben Roimola
arrangör
fantastikfi.wordpress.com

Enhörningen
c/o Ben Roimola
Karjakuja 19
21310 VAHTO
tfn: 045-6725252
e-post: ben@enhorningen.net

LAND

AMN • Å

ON
C
A
L
E
P
I
ARCH
S•
ONGRES
LTUR & K

MARIEH

A KU
ALANDIC

SSEN
KONGRE
ANTASY
F
H
C
O
rige
ISKA SF
ck • Sve
N NORD
land
rin Tidbe

DE

Ka
• Fin
Sinisalo
Johanna
in • USA
rt
a
M
.
R
R.
George

Archipelacon blir en mötesplats
för science ﬁction- och fantasyfans
från hela Europa — en internationell kongress med nordisk prägel, med
paneldiskussioner och föredrag på engelska, svenska och ﬁnska. Följ
M
med på fyra fantastikfyllda dagar i den åländska övärlden!
DLE SA
Mariehamn är en vänlig liten stad som är lätt att ta sig till. Det
går ﬂera billiga och snabba färjor om dagen från Stockholm,
Kapellskär och Grisslehamn. För den som har bråttom går det
ﬂyg varje dag från Stockholm.
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Tanken bakom programmet på Fantastik 2014 är att behandla ett möjligast
brett spektrum av fantasy och science fiction. Böcker, film och tv, spel,
bildkonst, forskning ... alla former av
fantastik är värda att behandlas, men
allt ryms naturligtvis inte med i ett
evenemang som pågår i knappa sex
timmar.

som världen har att erbjuda: underligaintressen.wordpress.com, FUI finns
också på Facebook: www.facebook.
com/pages/Föreningen-för-underliga-intressen-vid-Åbo-Akademi-rfFUI/120178081389447.

hedersgäster: www.confuse.nu.

M

Välkommen på
Fantastik 2014

30€

KOM MED TILL MARIEHAMN NÄSTA SOMMAR!

WWW.ARCHIPELACON.ORG

www.enhorningen.net

Gillar du science fiction och fantasy?

www.enhorningen.net
 Nyheter
 Recensioner
 Noveller
 Drapor
 Diskussionsforum
På Twitter hittar du Enhörningen under adressen
twitter.com/enhorningenzine.
enhorningen@enhorningen.net

Finlandssvenskt fantasy- och science fictionevenemang
21.9.2014, Studio-salen, Åbo stadsbibliotek

