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Sähäkkää	  con-‐päivää,	  Maan	  asukkaat!	  
	  
Juuri	  sinä!	  Olet	  juuri	  nyt	  joko	  Finnconissa	  tai	  
Animeconissa.	  Ehkä	  jopa	  molemmissa,	  Hei-‐
senbergin	  epätarkkuusperiaatetta	  käyttäen.	  	  
	   Olet	  myös	  elävä.	  Tai	  kuollut.	  Sitä	  taas	  pitää	  
kysyä	  Shrödingeriltä.	  
	   Jos	  olet	  kuollut,	  mutta	  liikut	  silti,	  olet	  
zombie.	  Suosittelemme	  vierailua	  Brittein	  saa-‐
rilla,	  siellä	  tiemmä	  on	  ainakin	  yksi	  kylä,	  jolla	  ei	  
ole	  vielä	  varosuunnitelmaa	  zombie-‐
hyökkäyksen	  varalta.	  Finncon-‐Animecon	  puo-‐
lestaan	  on	  tehnyt	  oman	  turvasuunnitelman-‐
sa,	  joka	  epäilemättä	  kattaa	  myös	  epäkuollei-‐
den	  invaasion.	  Älä	  siis	  yritä	  mitään	  vaan	  istu	  
alas	  nauttimaan	  ohjelmasta.	  Muutoin	  vänkä-‐
rien	  turvapartio	  saattaa	  vahingossa	  teloittaa	  
sinut	  uzilla	  niille	  sijoillesi.	  
	  
Tämä	  paperi	  on	  ns.	  conzine.	  Conzine	  on	  lehti,	  
joka	  ilmestyy	  conin	  aikana	  ja	  sisältää	  jotain	  
coniin	  liittyvää	  ajankohtaisasiaa.	  Paitsi	  tämä.	  
Johtuen	  pienestä	  virheestä	  ydinreaktorilla	  ja	  
täysperäaikakoneella	  tämä	  conzine	  kirjoitet-‐
tiin	  jo	  ennen	  tapahtumaa	  ja	  toimivan	  kristal-‐
lipallon	  puutteen	  vuoksi	  	  sisältää	  kuranttien	  
statuspäivitysten	  sijaan	  lähinnä	  epävakaita	  
mielipiteitä,	  spekulatiivisia	  vinkkejä	  sekä	  äre-‐
ää,	  kaljupäistä	  skifistelyä.	  
	  
Yksi	  ohjelmatärppi	  on	  Tähtivaeltaja-‐lehden	  
novellikisan	  palkintogaala.	  Kilpailun	  teemana	  
oli	  ’sukupolvialus’.	  Osa	  teksteistä	  luonnolli-‐
sesti	  jäi	  kuin	  eno	  avaruusveneestä,	  joista	  jul-‐
kaisemme	  tässä	  lyhyimmän.	  Se	  on	  muodol-‐
taan	  raapale	  eli	  lyhytnovelli,	  jossa	  on	  tasan	  
sata	  sanaa,	  plus	  korkeintaan	  viisitoista	  sanaa	  
otsikoissa	  (kuten	  nimi).	  
	  

Tie	  tähtiin	  
Henri	  räväytti	  hologrammin	  päälle.	  Yllättynyt	  
ja	  vaivaantunut	  hiljaisuus	  laskeutui	  huonee-‐
seen.	  
	   ”Tässä	  ehdotelmani	  suunnitelman	  toteut-‐
tamiseen.	  Noudatin	  tarkkaan	  kaikkia	  spesifi-‐
kaatioita.	  Työntövoimana	  toimii	  plasma-‐
moottorin	  ja	  aurinkopurjeen	  yhdistelmä,	  joka	  
vie	  aluksen	  Gliese	  581:een	  neljässä	  vuositu-‐
hannessa.	  Biokuputeknologia	  on	  testattu	  
tuhansissa	  simulaatioissa	  ja	  pystyy	  ylläpitä-‐
mään	  yli	  kymmenkertaista	  populaatiota	  ver-‐
rattuna	  suurimpiin	  väestöennusteisiin.	  Huol-‐
torobotit	  ja	  nanoteknologia	  pitävät	  aluksen	  
kunnossa	  ja	  korjaavat	  mahdolliset	  mikrome-‐
teoriittien	  aiheuttamat	  vauriot.	  Mukaan	  
mahtuu	  kymmentuhatpäinen	  miehistö.”	  
	   Henri	  vaikeni	  ja	  katsoi	  meihin	  odottaen.	  
Hologrammissa	  kieppui	  hiljakseen	  tarkka	  
malli	  kilometrin	  mittaisesta	  peniksestä.	  
	   ”On	  toinenkin	  malli.”	  Henri	  sanoi	  ja	  kuva	  
vaihtui.	  En	  halua	  puhua	  siitä	  enempää.	  
	   ”Miksi	  nuo…	  muodot?”	  sain	  kakistettua	  
vaivoin.	  
	   ”Senhän	  piti	  olla	  sukupuolialus.”	  Henri	  
vaikutti	  aidosti	  hämmentyneeltä	  reaktiois-‐
tamme.	  
	   Hautasin	  kasvoni	  käsiini.	  
	   ”Eikö?”	  
	  
–	  Shimo	  Suntila,	  http://routakoto.com/	  
	  
Toinen	  kirjoittaja-‐aiheinen	  tärppi	  on	  luon-‐
teeltaan	  uusrahvaanomainen.	  Suomeen	  on	  
siinnyt	  uusi	  kirjallinen	  koulukunta,	  joka	  antaa	  
huutia	  korkeakirjallisille	  arvoille	  ja	  hehkuttaa	  
muunmuassa	  sellaisia	  sanaseppoja	  kuten	  
H.P.	  Lovecraft,	  Robert	  E.	  Howard	  ja	  Edgar	  
Rice	  Burroughs.	  Pääasia	  on	  aina	  lukijan	  hävy-‐
tön,	  kaikenläpäisevä	  viihdyttäminen,	  etenkin	  
kirjallisten	  arvojen	  kustannuksella.	  Lisäksi	  
kirjailijoilla	  pitää	  olla	  kolmiosainen	  nimi.	  Tä-‐
mä	  vaatimus	  on	  ehdoton.	  



	   Yksi	  luonteenomainen	  piirre	  uusrah-‐
vaanomaista	  scifiä	  ajavalle	  URS:lle	  (joka	  var-‐
sin	  yllättäen	  tulee	  sanoista	  uusrahvaanomai-‐
nen	  scifi)	  on	  kerrassaan	  kosminen	  työteliäi-‐
syys.	  Pelkästään	  tänä	  vuonna	  on	  julkaistu	  yksi	  
lehti	  ja	  kokonaista	  kolme	  antologiaa,	  eikä	  nyt	  
ole	  vasta	  kuin	  heinäkuu.	  Uusinta	  antologiaa	  
nimellä	  Pimeyden	  reunalla	  saa	  kaikilta	  hyvin-‐
varustelluilta	  Tutkan	  myyntipöydiltä	  koko	  
conin	  ajan,	  tai	  ainakin	  niin	  kauan	  kuin	  tavaraa	  
riittää.	  
	   Lisäksi	  rahvaanomaiset	  kirjailijat	  osallistu-‐
vat	  ohjelmaan	  sopivissa	  aika-‐
avaruuskoordinaateissa.	  Bongaa	  Tuomas	  
Saloranta!	  
	   Jos	  hävytön	  in-‐genre	  name-‐dropping	  alkaa	  
ahdistaa,	  ehdotamme	  lääkkeeksi	  kaljaa	  Prof-‐
fan	  kellarissa	  sekä	  seuraavaa	  kahden	  vuoden	  
takaista	  tarinaa.	  
	  

Scifipakka	  
(Tänään	  alkavan	  conin	  kunniaksi…	  Tapio	  Rau-‐
tavaaraa	  mukaillen.)	  
	  
Tämä	  on	  vanha	  tarina.	  Kerran	  Finnconissa	  
tapahtui	  näin:	  Oli	  istuttu	  pitkissä	  paneeleissa	  
ja	  coniväki	  oli	  ahtautunut	  tunkkaiseen	  audi-‐
torioon.	  Mafian	  edustajat	  komensivat	  kaikkia	  
osallistumaan	  keskusteluun.	  Mutta	  yksi	  kävijä	  
vetäytyi	  syrjään,	  eikä	  hänellä	  ollut	  kantamuk-‐
sinaan	  muuta	  kuin	  korttipakka	  ja	  sen	  hän	  
levitti	  eteensä.	  Scifipoliisi	  huomasi	  kortit	  ja	  
sanoi:	  ”Hei	  hippi,	  kortit	  pois!”	  
	   Paneelin	  jälkeen	  vieras	  yhytettiin	  ja	  piiri-‐
tettiin	  miestenvessaan.	  Joukon	  vetäjä	  kysyi:	  
”Perustele	  pelleilysi,	  tai	  kohta	  alkaa	  läski	  
tummua.”	  Conikävijä	  vastasi.	  ”Jumalauta.	  
Olen	  kykkinyt	  täällä	  koko	  viikonlopun,	  eikä	  
minulla	  ole	  rahaa	  ostaa	  kirjoja	  tai	  leffoja.”	  
Näin	  sanoen	  conikävijä	  aloitti	  selityksensä:	  
	   ”Katsokaas,	  arvon	  fanit.	  Kun	  näen	  ässän,	  
muistan,	  että	  on	  vain	  yksi	  Conan	  Kimmeria-‐
lainen.	  Kakkosesta	  muistan,	  että	  Anakinilla	  oli	  
kaksi	  jälkeläistä,	  Leia	  ja	  Luke.	  Kun	  näen	  kol-‐
mosen,	  ajattelen	  Asimovin	  Säätiö-‐trilogiaa.	  
Kun	  näen	  nelosen,	  tulevat	  mieleeni	  neljä	  ur-‐
heaa	  hobittia:	  Frodo,	  Sam,	  Merri	  ja	  Pippin.	  
Kun	  näen	  viitosen,	  ajattelen	  niitä	  viittä	  ka-‐

rannutta	  replikanttia	  Blade	  Runnerista.	  Oike-‐
asti	  niitä	  oli	  kuusi;	  neljää	  jahdattiin,	  yksi	  käris-‐
tyi	  aitaan	  ja	  yksi	  hukkui	  käsikirjoituksesta	  
jonnekin.	  Kun	  näen	  kuutosen,	  tulee	  mieleeni	  
cylon	  Numero	  Kuusi	  Galacticasta.	  Kun	  näen	  
seiskan,	  muistelen	  niitä	  seitsemää	  Nostro-‐
mon	  miehistön	  jäsentä,	  jotka	  olivat	  Alienin	  
armoilla.	  Heistä	  vain	  yksi	  pelastui.	  Kun	  näen	  
kasin,	  muistan	  että	  se	  on	  yksi	  Lostin	  salape-‐
räisistä	  numeroista.	  Muut	  numerot	  ovat	  4,	  
15,	  16,	  23	  ja	  42.	  Kun	  näen	  ysin,	  ajattelen	  
HAL9000:tta,	  jonka	  luojansa	  joutuivat	  lopulta	  
vapauttamaan	  aivoistaan.	  Kun	  näen	  kympin,	  
ajattelen	  kymmentä	  Star	  Trek-‐elokuvaa,	  jois-‐
ta	  puolet	  olisi	  voinut	  jättää	  tekemättä.	  
	   Kun	  näen	  kuninkaan,	  muistan,	  että	  on	  vain	  
yksi	  Stephen	  King,	  kauhun	  mestari.	  Ja	  kun	  
näen	  kuningattaren,	  ajattelen	  jostain	  syystä	  
Jessica	  Albaa.	  Sotilas	  on	  Toni	  Jerrman.	  
	   Kun	  lasken	  yhteen	  korttipakan	  pisteet,	  
saan	  364,	  niitä	  on	  about	  sen	  verran	  kuin	  on	  
päiviä	  seuraavaan	  coniin.	  Kortteja	  on	  52,	  vain	  
kymmenen	  enemmän	  kuin	  on	  vastaus	  elä-‐
mään,	  maailmankaikkeuteen	  ja	  kaikkeen	  
muuhun	  sellaiseen.	  Kuvakortteja	  on	  yhteensä	  
kaksitoista,	  yhtä	  monta	  kuin	  oli	  apinoita	  Bru-‐
ce	  Willisin	  leffassa.	  
	   Kuten	  huomaatte,	  arvon	  fanit,	  korttipakka	  
on	  minulle	  kalenteri,	  kirjasto	  ja	  
elokuvakokoelma.”	  
	   Hyvät	  lukijat,	  tämä	  tarina	  on	  tosi!	  
	  
–	  Petri	  Laine,	  http://peten.vuodatus.net/	  
	  
Arvon	  con-‐kävijät,	  imekää	  itseenne	  avaruu-‐
den	  ääristä	  kantautuvaa	  sense	  of	  wonderia.	  
Piehtaroikaa	  viikonlopun	  penetroivassa	  tie-‐
teiskirjallishekumallisessa	  synnissä.	  Skifistel-‐
kää	  toisianne	  häpeilemättä,	  etenkin	  iltabileis-‐
sä.	  Ja	  mikäli	  spekulaatiodeprivaatio	  uhkaa	  
depressiolla,	  mikä	  tahansa	  kotimainen	  sf-‐
lehti	  on	  valmis	  toimittamaan	  neljännesvuo-‐
sittain	  annoksen	  terapiaa	  vaivaista	  tilausmak-‐
sua	  vastaan.	  
	  
Niin	  ja	  varokaa	  zombeja.	  
	  
-‐	  Shimo	  


