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Miten sinusta tuli sf-fani?

Olin hyvin nuori, kun viisi vuotta vanhempi veljeni 
tutustutti minut science fictioniin. Katsoin hänen 
kanssaan alkuperäisen Star Trekin jaksoja jo tar-
haikäisenä. Täytyy tosin tunnustaa, että taisin olla 
vähän liian nuori, koska ne olivat välillä todella pe-
lottavia. 

Lisäksi on vähän hassua, etten aluksi ollut lain-
kaan kiinnostunut kirjojen lukemisesta, vaikka pi-
din kyllä kovasti siitä, että minulle luettiin tarinoita. 
Lukeminen tuntui nimittäin ensi alkuun kovin rasit-
tavalta. 

Taisin olla noin kymmenvuotias, kun rupesin lu-
kemaan fantasiaromaaneja. Samoihin aikoihin aloin 
vihdoin todella lukea itse, koska äitini ei enää pysty-
nyt lukemaan minulle kaikkia kirjoja, joihin halusin 
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tutustua. 
Kaksitoistavuotiaana ahmin kaikki kirjastosta löy-

tyneet ikäisilleni tarkoitetut kirjat. En kuitenkaan ol-
lut kovin tyytyväinen tytöille tarkoitettujen kirjojen 
aiheisiin. Minua eivät kiinnostaneet lainkaan tarinat 
tytöistä, joilla oli oma hevonen tai jotka asuivat sisä-
oppilaitoksessa.

Siksi lainasin myös poikakirjoja. Tässä vaiheessa 
olin tutustunut jo avaruusoopperaan, mutta kir-
joissa oli myös muita minua kiinnostaneita aiheita. 
Nuorten ja lasten scifihän käsittelee monia erilaisia 
teemoja, ja tästä kategoriasta löytyy myös dystopia-
kuvauksia. Yksi niistä oli John Christopherin Emp-
ty World, joka teki minuun teininä lähtemättömän 
vaikutuksen. Myöhemmin lempikirjailijoikseni nou-
sivat muun muassa H. P. Lovecraft ja Cordwainer 
Smith. Toki muitakin löytyy, mutta listasta tulisi lii-
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an pitkä.
Näihin aikoihin myös kirjoitin ensimmäisen sf-ta-

rinani. Laitoin tarinan nettiin, ja se julkaistiin Thun-
deryear-fanzinessa vuonna 2002. Myöhemmin no-
velli julkaistiin toisessakin zinessä ja sen jälkeen 
antologiassa, jonka teemoja olivat rikos ja kauhu, ei 
niinkään scifi. Kaiken lisäksi tarina oli ehdolla Deut-
scher Phantastik Preis -palkinnon saajaksi, mikä 
oli minulle suuri yllätys. Palkinto jaetaan vuosittain 
yleisöäänestyksen perusteella. Pääsin loppujen lo-
puksi toiselle sijalle, minkä jälkeen en voinutkaan 
enää levätä laakereillani. 

Menestys oli hyvin kannustavaa, varsinkin kun 
olin sijoittunut niin lähelle ensimmäisen palkinnon 
voittanutta bestseller-kirjailijaa. Aloin kirjoittaa no-
velleja ja toimittaa erilaisia novellikokoelmia, mut-
ta vaikutti siltä, että kohtaloni oli jäädä vaille arvos-
tettuja palkintoja. Viime vuonna onneni kuitenkin 
kääntyi: voitin edellä mainitun DPP:n ”paras saksan-
kielinen novelli” -kategorian novellilla, joka ilmestyi 
Prototypen-kokoelmassa.

Palkinto jaettiin Saksassa Buchmesse Convent 
-tapahtumassa lokakuussa 2012. Kyseessä on tär-
keä tapahtuma kirjallisuudesta kiinnostuneille sak-
salaisille sf/f-faneille. Se on eräänlainen conin ja 
kirjamessujen risteytys, ja sinne kokoontuu luovia 
ihmisiä, kirjailijoita, kustantajia, kansitaiteilijoita ja 
kustannustoimittajia. 

Millaisten sf-seurojen toiminnassa olet ollut 
mukana?

Olen ollut niin monissa seuroissa, etten varmaan 
edes muista niitä kaikkia!

Ensimmäinen yhteisö, jossa olin aktiivinen, oli 
Star Trek Association, joka keskittyi pelaamaan 
Star Trek -aiheisia roolipelejä sähköpostitse. Ei kuu-
losta kovin vakavalta puuhastelulta, mutta se roh-
kaisi minua ottamaan yhteyttä muihin sf-faneihin 
ja uskaltautumaan tapaamisiin. Ensimmäistä kertaa 
elämässäni matkustin yksin – ilman isää tai äitiä, vel-
jeä tai opettajaa. Kerran telttailimme yli viikon syö-
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den pelkästään grillimakkaraa kahdesti päivässä, ja 
me kaikki uskoimme, että edessämme oli loistava 
tulevaisuus. Se on ehdottomasti yksi parhaista ko-
kemuksistani.

Olen ollut aktiivinen jäsen myös Earth Rocks 
-seurassa, joka perustettiin tukemaan itävaltalaista 
sf/f-kirjallisuutta. Seuralla oli hyvä alku ja hieno leh-
tikin, mutta yhteisö kuihtui ikävä kyllä jostain syystä 
olemattomiin.

Eteläsaksalainen seura Die Phantasten (Fantas-
tikot) järjestää conia nimeltä MucCon, jota voin 
suositella lämpimästi. Olen jäsenenä myös Saksan 
suurimmassa sf-seurassa SFDC:ssä (Science Fiction 
Club Deutschland). 

Näiden kaikkien lisäksi olen ollut mukana monis-
sa sellaisissa yhteisöissä, jotka ovat joko lopettaneet 
toimintansa tai joiden toimintaan en enää osallistu. 
Yhteisö nimeltä Freunde der Anderwelt (Toisten 
maailmojen ystävät) etsi jokin aika sitten novelle-
ja julkaistavaksi, joten lähetin heille yhden novelli-
ni. Lisäksi minua myös haastateltiin seuran zineen. 
Heidän keskustelufoorumillaan on mukavia ja iloi-
sia ihmisiä, joten liityin heidän joukkoonsa.

Lempiseurani on tällä hetkellä kuitenkin paikalli-
nen Science Fiction Gruppe Wien, koska minun ei 
tarvitse matkustaa osallistuakseni tapaamisiin. Ta-
paamme kerran kuussa, ja vaikka tapaamisissa on 
joskus ohjelmaa, pääasia on rento seurustelu. Alun 
perin en ollut uskaltaa mennä näihin tapaamisiin, 
joissa emeritusharrastajat olivat käyneet vuosikym-
menten ajan, mutta minut otettiin hyvin vastaan, ja 
viihdyn tapaamisissa oikein hyvin. Jos en ole sairas 
tai ulkomailla, en jätä yhtäkään väliin!

Sinulla on siis enemmän kytköksiä Saksaan kuin 
Itävaltaan?

Minullehan kävi niin, että olin tuntenut saksalaisia 
faneja jo kauan ennen kuin sain kontakteja koti-
maani fandomiin! Tiedän että se kuulostaa omitui-
selta, mutta olin nuorempana yksinäinen tyttö, jol-
la ei ollut paljon kavereita. Minunlaiseni nörtit eivät 
ystävysty helposti, ja ystävyyssuhteiden ylläpitämi-
nen niin sanottujen normaalien ihmisten kanssa on 
erityisen vaikeaa, koska en ole koskaan oikein tottu-
nut tapaamaan ystäviä säännöllisesti.

Kun uskaltauduin saksalaiseen coniin ensimmäis-
tä kertaa, kokemus olikin sykähdyttävä. Olin yksin 
satojen kilometrien päässä kotoa, joten etsiydyin 
novellini kustantajan luo (tämän myyntipöytä oli 
helppo paikallistaa) aikomuksenani kysyä, oliko pai-
kalla yhtään tuttua ihmistä, jonka kanssa voisin viet-
tää aikaa. Silloin joku kirjoittaja jo huusikin nimeäni. 
En tietystikään reagoinut, koska luulin, että jollakul-

la vain sattuu olemaan sama nimi kuin minulla. Lo-
pulta joku vieras mies tarttui käsivarteeni ja kysyi: 
”Mikä sinua oikein vaivaa, Nina?” 

Kävi ilmi, että joukko kirjoittajia oli jo tunnista-
nut minut lehtiartikkelista, jossa oli ollut myös va-
lokuva minusta. Artikkeli ilmestyi vain paikallisleh-
dessä, mutta olin kuitenkin artikkelista sen verran 
ylpeä, että skannasin sen ja laitoin heidän keskus-
telufoorumilleen. Edelleenkin minut usein tunnis-
tetaan saksalaisissa coneissa, joko valokuvista tai 
Facebook-profiilini perusteella. Itävallassa minua ei 
sen sijaan tunneta pienen seura-aktiiviyhteisön ul-
kopuolella.

Itävaltalaiset conit – onko niitä?

Vaikka Itävallassa on paljon faneja, täkäläinen fan-
dom ei ole järjestäytynyt kovin hyvin. Sen vuoksi 
meillä ei esimerkiksi ole lainkaan kansallista conia. 
Zagrebin Euroconissa jouduinkin noloon tilantee-
seen, kun maani tilanteesta tietämättömät fanit ky-
selivät minulta kohteliaasti, milloin meidän conim-
me pidetään – eikä minulla ollut vastausta. Meillä 
on toki esimerkiksi manga- ja sarjakuva-aiheisia co-
neja, mutta yksikään niistä ei houkuttele sf/f-kirjalli-
suudesta kiinnostuneita faneja.

Millaista sf-kirjallisuutta Itävallassa
julkaistaan?

Itävallassa ei julkaista oikeastaan lainkaan science 
fictionia. Koska kotimaassa ei ole julkaisumahdol-
lisuuksia, suurin osa itävaltalaisista kirjailijoista on 
saksalaisten kustantajien ja agenttien palkkalistoil-
la. 

Tietysti meillä on niin sanottuja vanity press -kus-
tantamoja. En erityisemmin pidä tästä ilmiöstä. Näi-
tä yrityksiä on Itävallassa aika monta, ja yksi on mel-
ko isokin, joten heiltä ilmestyy monenlaisia kirjoja. 
He julkaisevat mitä tahansa, kunhan kirjoittaja vain 
maksaa siitä, olkoon vaikka science fictionia tai os-
toslistakokoelmia. Tämä ei kuitenkaan ole satunnai-
sesta sf-kirjojen painamisesta huolimatta mitään oi-
keaa sf-kustantamista.

Myös minun tekstejäni julkaistaan enimmäkseen 
saksalaisissa lehdissä ja antologioissa. Itse asiassa 
ensimmäisen julkaisuni jälkeen kului kymmenen 
vuotta, ennen kuin pääsin itävaltalaisen Septime-
kustantamon kokoelmaan. Septime on yksi har-
voista täkäläisistä kustantamoista, jotka julkaisevat 
edes jonkin verran tieteiskirjallisuutta. Heiltä on il-
mestynyt muun muassa James Tiptree Jr:n koko 
tuotanto uusina käännöksinä. 

Kokoelma, jossa novellini julkaistiin, ei kuiten-
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kaan ollut genreantologia, vaan kokoelma naisten 
tekstejä otsikolla Frauen! Starke Erzählungen über 
das starke Geschlecht (Naiset! Voimallisia tarinoita 
voimallisesta sukupuolesta). Olin varsin ylpeä pääs-
tessäni kokoelmaan kuuluisien kirjoittajien kuten 
Susan Sontagin ja James Tiptreen joukkoon (vii-
meksi mainittuhan oli, kuten varmaan kaikki sf-fanit 
tietävät, oikeasti nainen).

Onko Itävallassa sf-lehtiä?

Eipä oikeastaan. Aiemmin mainitsemallani Earth 
Rocks -seuralla oli tosiaan vähän aikaa lehti, joka 
käsitteli tieteiskirjallisuutta. En itse asiassa tiedä yh-
tään tällä hetkellä ilmestyvää itävaltalaista sf- tai 
edes fantasia-aiheista zineä. Toki sellaisia saattaa ol-
la olemassa, mutta en vain ole kuullut niistä. En kui-
tenkaan ole nähnyt aiheesta uutisoitavan coneissa 
tai keskustelufoorumeilla, joissa yleensä kyllä kerro-
taan pikkuzineistäkin. Jos itävaltalaisia pikkulehtiä 
siis on olemassa, niillä ei ole kovinkaan paljon vai-
kutusta saksankieliseen sf-fandomiin.

Kuuluisa Quarber Merkur -lehti, jota on julkaistu 
vuodesta 1963, käsittelee kyllä tieteis- ja fantasia-
kirjallisuutta, ja sen päätoimittaja on itävaltalainen, 

mutta kustantaja puolestaan on saksalainen.
Vähän aikaa sitten itävaltalainen iso laatusano-

malehti Der Standard alkoi julkaista sf- ja fantasia-
aiheista erikoisverkkolehteä, mitä arvostan suuresti. 
Kaiken lisäksi lehti ei ole suunnattu pelkästään sf/f-
nörteille kuten tavalliset zinet, vaan myös suurem-
malle yleisölle, joka ei muuten ehkä koskaan tör-
mää sf-aiheiseen uutisointiin.

Yhtä kaikki: jos pidät zineistä, Itävalta ei ole oikea 
paikka etsiä niitä!

Onko sinulla mahdollisia terveisiä Spinin 
lukijoille?

Luin Spinin englanninkielisestä numerosta (2/2011) 
suomalaisesta fandomista, ja teidän maanne tun-
tuu olevan sf-faneille mahtava paikka. Lukekaa, kir-
joittakaa ja osallistukaa coneihin ja tapaamisiin ja 
nauttikaa! Aktiivifanius on hauskaa ja kannustaa 
myös omiin faniprojekteihin.

Ninan kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.nina-
horvath.at

Käännös Leila Paananen ja Suvi Kauppila

EuroSteamCon Wienissä syyskuun lopussa 2012. Kyse oli yleiseurooppalaisesta tempauksesta, jossa järjestettiin 
steampunk-tapahtumia kolmessatoista maassa samaan aikaan. 
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