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Pojan	  paluu	  ratsastaa	  jälleen!	  
	  
Tervehdin	  teitä	  jälleen,	  te	  conissa	  vierailevat	  oudot	  
eliömuodot!	  
	   Yllättäen	  ja	  pyytämättä	  epäkuntoinen,	  ettenkö	  
sanoisi	  kunnoton,	  aikakone	  kunnostautui	  vääristämällä	  
aika-‐avaruusjatkumoa	  toiseenkin	  otteeseen	  ja	  tulok-‐
sena	  on	  tämä	  etukäteis-‐conzine,	  jossa	  parhaimpia	  
perinteitä	  rikkoen	  ei	  edelleenkään	  ole	  ajankohtaista	  
asiaa	  edes	  siteeksi.	  Vammautuneet	  hankkiutukaa	  siis	  
ensiapuun	  ja	  bondagesta	  pitäviä	  neuvomme	  käyttä-‐
mään	  köyttä,	  joka	  luistaa	  ihoa	  vasten	  ilman	  nirhaumia.	  
	   Edellisen	  conzinen	  viitoittamaa	  polkua	  kulkien	  ei	  
tämänkään	  paperin	  con-‐ohjelmavinkeissä	  mainita	  
aikoja	  tahi	  paikkoja.	  Tarkista	  relevantti	  informaatio	  
ohjelmalehdestä	  tai	  käytä	  piileviä	  extrasensorisia	  kyky-‐
jäsi	  (esim.	  pyrokinesiaa	  kuulustelumetodina).	  
	  
Luonnollisesti	  seuraavaksi	  seuraa	  ohjelmavinkki.	  Anne	  
Leinonen	  ja	  Eija	  Lappalainen	  ovat	  paikalla	  puhumassa	  
Routasisarukset-‐trilogiastaan,	  josta	  on	  ehtinyt	  ilmes-‐
tyä	  vasta	  yksi	  osa	  (WSOY,	  2011).	  	  
	   Routasisarukset	  alkaa	  vakuuttavalla	  kuvauksella	  
jokapäivän	  elämästä	  Laaksossa,	  eristyneessä,	  sääntö-‐
jen	  ja	  traditioiden	  jäytämässä	  paikassa,	  jossa	  asuu	  
toinen	  päähenkilöistä,	  aikuisuuden	  kynnyksellä	  varpis-‐
televa	  Utu.	  Maailmaa	  ja	  yhteiskuntaa	  avataan	  vähän	  
kerrassaan	  ja	  nopeasti	  on	  selvää,	  että	  ollaan	  tulevai-‐
suudessa,	  jossa	  vanha	  maailma	  on	  romahtanut	  ja	  uusi	  
noussut	  täyttämään	  tyhjiön.	  
	   Tarinan	  edetessä	  myös	  muita	  kolkkia	  valotetaan	  ja	  
esiin	  nousee	  varsin	  todentuntuinen	  kuva	  järjestelmäs-‐
tä,	  jossa	  kovasti	  erilaisin	  säännöin	  pelaavat	  ja	  omia	  
agendojaan	  ajavat	  yhteisöt	  onnistuvat	  vaivoin	  toimi-‐
maan	  yhteen.	  Maailma	  on	  ihastuttavan	  dynaaminen	  ja	  
jopa	  altis	  muutoksille.	  Tämä	  kaikki	  lisää	  taustan	  toden-‐
tuntua,	  jota	  vasten	  tarinan	  koukeroita	  kuvataan.	  
	   Kirjan	  toinen	  päähenkilö	  on	  Utun	  veli	  Marras,	  joka	  
on	  aikanaan	  lähtenyt	  Laaksosta	  ja	  päätynyt	  Metsään,	  
jossa	  valtaa	  pitävät	  eripuraiset	  klaanit	  ja	  jengit.	  Hän	  on	  
rakentanut	  siellä	  oman	  elämänsä	  ja	  tasapainoilee	  
miten	  parhaiten	  taitaa	  Metsän,	  Taivaan	  ja	  Meren	  voi-‐
mavaikuttajien	  ristiaallokossa.	  Siinä	  missä	  Utu	  halajaa	  
vain	  päästä	  laajempaan	  maailmaan,	  Marras	  haikailee	  
niin	  paljon	  valtaa,	  että	  voisi	  muuttaa	  koko	  maailman.	  
	   Kirjallisia	  samankaltaisuuksia	  on	  nähty	  niin	  Ursula	  
K.	  LeGuinin	  kuin	  Margaret	  Atwoodinkin	  kanssa.	  Itse	  
nostaisin	  näiden	  rinnalle	  myös	  Sheri	  S.	  Tepperin.	  

	   Routasisarukset	  ottaa	  kantaa	  moneen	  merkittä-‐
vään	  asiaan	  lisääntymisestä	  ympäristönhallintaan	  ja	  
vallankäytöstä	  etiikkaan.	  Jään	  toivomaan,	  että	  tulevis-‐
sa	  kirjoissa	  näitä	  teemoja	  ruoditaan	  vielä	  syvemmältä.	  
Haluan,	  että	  kutkuttamisen	  sijaan	  tajuntani	  kertakaik-‐
kiaan	  räjäytetään!	  
	   Todettakoon	  myös,	  että	  Routasisarusten	  kohdalla	  
nuortenkirjan	  leimaa	  ei	  pidä	  ymmärtää	  merkityksessä	  
“suunnattu	  nuorille”	  vaan	  pikemminkin	  “sopii	  myös	  
nuorille”.	  Aikuislukijakin	  saa	  tästä	  irti	  paljon.	  Itse	  ajat-‐
telin	  kokeilla	  hiukan	  syksymmällä,	  miten	  romaani	  
uppoaa	  neljäsluokkalaiseen.	  -‐SS	  
	  
Lienee	  paikallaan	  sanoa	  myös	  sananen	  Finnconin	  kah-‐
desta	  kunniavieraasta.	  Animeconin	  kunniavieraista	  en	  
voi	  puhua,	  koska	  en	  ole	  heitä	  tavannut.	  Sen	  sijaan	  
Richard	  Morgan	  sekä	  Nalo	  Hopkinson	  partnerinsa	  
Davidin	  kanssa	  olivat	  kaikki	  oikein	  mainioita	  ihmisiä.	  
Neuvon	  vakaasti	  jokaista	  stalkkeroimaan	  heitä	  koko	  
con-‐ohjelmiston	  ajan,	  kunniavieraspuheesta	  paneelei-‐
hin.	  Muu	  stalkkerointi	  jätetään	  kunkin	  oman	  itsensä	  
sekä	  poliisin	  väliseksi	  asiaksi.	  
	   Morganilta	  on	  julkaistu	  suomeksi	  teos	  Muuntohiili	  
(Altered	  Carbon),	  jossa	  Takeshi	  Kovacs	  ottaa	  mittaa	  
maailmasta	  joskus	  vuonna	  kaksi	  ja	  puolituhatta.	  Aivo-‐
käyrien	  tallentaminen	  ja	  ruumiiden	  räätälöinti	  on	  
arkipäivää,	  ainakin	  jos	  pätäkkää	  piisaa.	  Tässä	  kyber-‐
punkahtavassa	  murhamysteeriotrillerissä	  köyhät	  me-‐
nevät	  edelleen	  kyykkyyn	  ja	  pysyvät	  siellä.	  Samalla	  
linjalla	  kulkee	  myös	  shakespeariaaninen	  dystopiaro-‐
maani	  Market	  Forces,	  jossa	  	  käsikynkkää	  kulkevat	  
päähenkilön	  Chris	  Faulknerin	  hitaasti	  mureneva	  avio-‐
liitto	  ja	  hänen	  yritysmaailman	  mädättämän	  sielunsä	  
degeneraatio.	  Rikkaat	  pyörittävät	  maailmaa	  ja	  osat-‐
tomat	  vetäisivät	  lyhyen	  korren,	  jos	  heillä	  olisi	  varaa	  
edes	  siihen	  .	  Mainita	  pitää	  myös	  The	  Black	  Man,	  josta	  
Richard	  itse	  on	  ylpein	  omista	  teoksistaan.	  
	   Nalo	  Hopkinsonin	  kirjoja	  ei	  ole	  vielä	  käännetty	  
suomeksi,	  enkä	  ole	  niitä	  englanniksikaan	  lukenut,	  
joten	  suosituksia	  en	  voi	  antaa.	  Tämän	  asiantilan	  jokai-‐
nen	  aspekti	  on	  rikos	  galaktisella	  tasolla	  ja	  tulisi	  korjata	  
pikimmiten.	  Pienestä	  juttuhetkestä	  päätellen	  Nalo	  on	  
erittäin	  fiksu	  ihminen,	  minkä	  uskon	  heijastuvan	  myös	  
hänen	  kirjallisiin	  töihinsä.	  Itse	  aion	  hankkia	  conista	  
kaikki	  hänen	  saatavillaolevat	  teoksensa	  ja	  signeeraut-‐
taa	  ne	  juhlallisesti.	  Teidän	  muiden	  ainoa	  toivo	  on	  ehtiä	  
kirjapöytien	  ääreen	  ennen	  minua.	  Toimintaa!	  
	  



Lopuksi	  haluan	  tarjota	  matkavinkin	  käytettäväksi	  heti	  
conin	  jälkeen.	  Jos	  se	  on	  teille	  mieleen,	  mainitkaa	  asias-‐
ta	  vuoden	  2012	  conin	  järjestäjille	  ja	  ehdottakaa	  mat-‐
kaoppaasta	  ohjelmanumeroa	  ensi	  vuoden	  coniin.	  
Heitäkin	  on	  tavattavissa	  vuoden	  2011	  conissa	  ohjel-‐
mallisissa	  merkeissä.	  Missä	  JukkaHoo	  luuraa?	  
	  

Fantastinen	  matkaopas	  kauas	  pois	  tai	  
miksi	  sinne	  ei	  pitäisi	  edes	  mennä	  
Kohde:	  Babylon	  5	  
Lyhyt	  kuvaus:	  Diplomatiaan	  ja	  kaupankäyntiin	  suun-‐
tautunut	  lajienvälinen	  avaruusasema	  neutraalilla	  alu-‐
eella.	  Mikä	  tarkoittaa	  sitä,	  että	  parempaa	  paikkaa	  
käydä	  sotaa	  ei	  löydy	  koko	  galaksista.	  
Lähde:	  Babylon	  5,	  J.	  Michael	  Straczynski	  
Historia:	  Ihmisten	  ja	  Minbarien	  käymän	  sodan	  jälkeen	  
katsottiin	  tarpeelliseksi	  luoda	  paikka	  diplomaattisten	  
suhteiden	  hoitamiselle.	  Suurin	  syy	  oli	  se,	  että	  sodassa	  
Maan	  joukot	  saivat	  ihmishistorian	  pahimman	  sakinhi-‐
vutuksen	  sitten	  hakkapeliittojen	  aikojen.	  Pyrkimyksellä	  
oli	  kuitenkin	  äänekkäät	  vastustajansa,	  joista	  muutama	  
uskoi	  vakaasti	  räjähteiden	  voimaan.	  Ensimmäinen	  
Babylon-‐asema	  tuhottiin	  ennen	  kuin	  se	  ehti	  valmistua.	  
Lannistumatta	  pienistä	  vastoinkäymisistä	  ihmiset	  ra-‐
kensivat	  toisen	  aseman,	  joka	  myös	  tuhottiin.	  Tarina	  
isosta	  pahasta	  sudesta	  ja	  kolmesta	  porsaasta	  oli	  ilmei-‐
sesti	  kovassa	  kurssissa,	  koska	  myös	  kolmas	  Babylon-‐
asema	  saatettiin	  rakenteille.	  Jo	  vähemmän	  yllättävästi	  
tämäkään	  projekti	  ei	  koskaan	  valmistunut.	  
	   Suunnilleen	  tässä	  kohtaa	  lääketiede	  sanoo	  pe-‐
räänantamattomuuden	  muuttuvan	  pakkomielteeksi.	  
Siitä	  huolimatta	  tai	  sen	  vuoksi	  kotiyleisön	  pohjatto-‐
maksi	  hämmästykseksi	  Babylon	  4	  saatiin	  valmiiksi	  ja	  
järjestelmät	  kytkettyä	  päälle.	  On	  siis	  saattanut	  kyynel	  
jos	  toinenkin	  vierähtää,	  kun	  24	  tunnin	  kuluttua	  B4	  
luiskahti	  aika-‐avaruusrepeämään.	  Viimeistään	  tässä	  
kohtaa	  pitäisi	  termin	  “pohjaton	  kaivo”	  alkaa	  kuulostaa	  
tutulta,	  avaruusasemien	  rakentelu	  kun	  ei	  ole	  ihan	  
ilmaista.	  
	   Optimismin	  määritelmää	  venyttäen	  ihmiset	  päätti-‐
vät	  rakentaa	  vielä	  viidennen	  aseman.	  Koska	  nelosver-‐
sio	  oli	  niellyt	  kaiken	  edellisistä	  yritelmistä	  jäljelle	  jää-‐
neen	  romun,	  Babylon	  5	  suunniteltiin	  pienemmäksi	  
kuin	  edeltäjänsä	  ja	  projektiin	  haalittiin	  rahoitusta	  niin	  
minbareilta	  kuin	  centaureiltakin.	  Vaikka	  asema	  lopulta	  
valmistuikin,	  ja	  jopa	  pysyi	  paikoillaan	  yli	  yhden	  vuoro-‐
kauden,	  yleinen	  mielipide	  ei	  ollut	  luottavainen.	  Jotain	  
kuvaa	  sekin,	  että	  useampi	  vedonlyönnillä	  elantonsa	  
saava	  asuinkeskittymä	  antoi	  kertoimet	  siitä,	  selviäisikö	  
Babylon	  5	  vuottakaan.	  Ja	  paras	  suhdeluku	  oli	  200:1	  
vastaan.	  
Nähtävyydet:	  Aseman	  kuudesta	  värisektorista	  matkai-‐
lijalle	  avoinna	  on	  kaksi,	  punainen	  ja	  ruskea.	  Punaisella	  

sektorilla	  on	  vakava	  vaara	  joutua	  minuuttien	  sisällä	  
kynityksi	  niin	  putipuhtaaksi,	  ettei	  turistilla	  riitä	  rahat	  
edes	  paluulippuun.	  Sama	  riski	  on	  ruskealla	  sektorilla,	  
mutta	  siellä	  toimenpiteen	  suorittajat	  ovat	  rikollisia	  
punaisen	  sektorin	  ylihintaisten	  kauppapaikkojen	  si-‐
jaan.	  
	   Parhaat	  paikat	  hankkia	  turistikrääsän	  muukalais-‐
vastineita	  ovat	  basaari	  ja	  Zocalo.	  Ainoa	  olennainen	  ero	  
on,	  että	  basaaria	  ei	  suljeta	  vuosittain	  milloin	  minkäkin	  
kriisin	  seurauksena.	  
	   Punaisen	  sektorin	  puutarhat	  ja	  kasvilabyrintti	  ovat	  
koko	  aseman	  ainoa	  paikka,	  jossa	  pääsee	  kosketuksiin	  
kasvikunnan	  kanssa	  ilman	  haarukkaa.	  Olennaista	  pitkiä	  
avaruusmatkoja	  tekeville,	  mutta	  erityisesti	  suositel-‐
laan	  koti-‐ikävästä	  kärsiville	  siitepölyallergikoille.	  
	   Ruskea	  sektori	  keskittyy	  jätteiden	  käsittelyyn.	  Tä-‐
mä	  koskee	  niin	  viemäriputkissa	  kiertävää	  kuonaa	  kuin	  
asemalle	  syystä	  tai	  toisesta	  jumiin	  jääneitä	  sentientte-‐
jä.	  Paras	  paikka	  joutua	  eroon	  käsilaukustaan	  on	  ruske-‐
an	  sektorin	  juottolat	  ja	  paras	  paikka	  löytää	  se	  uudel-‐
leen	  on	  punaisen	  sektorin	  basaari.	  
Ruoka	  ja	  juoma:	  Yllättävän	  moni	  muukalaisten	  ruoka-‐
laji	  vertautuu	  johonkin	  maan	  keittiöstä	  tuttuun	  jut-‐
tuun,	  kuten	  oliiviin,	  pähkinään	  ja	  etenkin	  lihapullaan.	  
Kaikki	  on	  hyvin	  niin	  kauan	  kuin	  muistaa,	  että	  kaikki	  lajit	  
eivät	  edes	  hengitä	  samaa	  ilmakehää	  ihmiskunnan	  
kanssa	  ja	  heidän	  lihapullissaan	  saattaa	  olla	  eksoottisia,	  
hyvin	  myrkyllisiä	  sattumia.	  
	   Koska	  suurimmat	  toilailut	  tehdään	  aina	  räkäkän-‐
nissä,	  kannattaa	  etenkin	  tenuttaessa	  pitää	  pelisilmä	  
auki.	  Esimerkkejä:	  Bor’Kann	  on	  drazien	  juoma,	  jota	  ei	  
pidä	  nauttia	  laimentamattomana.	  Laimentimeksi	  kel-‐
paa	  esimerkiksi	  vodka.	  Komeetanhäntää	  ei	  suositella	  
yli	  kahta	  annosta	  samana	  iltana	  ellei	  halua	  herätä	  
lietealtaassa	  ilman	  lompakkoa.	  Minbarien	  sha’chain	  
nauttimiseen	  vaaditaan	  kattava	  matkavakuutus	  ja	  
seremoniallinen	  sha’neyat-‐tee	  on	  ihmisille	  kohtalokas-‐
ta.	  Myös	  kriul	  on	  tappavaa	  ja	  soveltuu	  lähinnä	  pöytä-‐
pintojen	  puhdistukseen.	  T’m'lai’na	  puolestaan	  syövyt-‐
tää	  metalleja,	  ja	  sisuskalujakin,	  jos	  niikseen	  tulee.	  
Kaiken	  kaikkiaan	  on	  turvallisempaa	  pitäytyä	  Bud-‐
weiserissa.	  
Loppupäätelmä:	  Neljännesmiljoona	  tonnia	  avaruuden	  
pimeydessä	  kieppuvaa	  metallia,	  sisällä	  neljännesmil-‐
joona	  ihmistä	  ja	  muukalaista.	  Väärään	  aikaan	  väärässä	  
paikassa	  ja	  mahdollisuudet	  ruumiin	  löytymiseen	  on	  
puhdas	  nolla.	  
	  
–	  Shimo	  Suntila,	  http://routakoto.com/	  
	  
Muistakaa	  edelleen	  varoa	  zombeja.	  Niitä	  on	  liikkeellä	  
etenkin	  sunnuntaiaamuisin.	  
	  
–	  Shimo	  


