
TSFS:n messuille organisoima Terrakodilla toimi-
vien turkulaisten scifi- ja fantasiaseurojen yhteis-
osasto oli nytkin mukana. Tänä vuonna osasto si-
jaitsi komeasti A-hallissa, ja sillä oli kokoa enemmän 
kuin kahtena edellisenä vuonna. Osasto muodosti 
tuttuun tapaan paitsi yhden messujen väriläiskistä, 
myös turvallisen kotipesän kolmeksi päiväksi mo-
nelle harrastajalle messuhälinän keskellä.

Osaston suunnittelussa seurattiin muutamana 
aiempana vuonna omaksuttua linjaa, ja sille oli si-
sustettu Terrakoti pienoiskoossa sohvineen ja kah-
vinkeittonurkkauksineen. Tämä vaikuttaakin olevan 
toimiva ratkaisu. Osasto oli kolmen päivän ajan kä-
vijöiden suuressa suosiossa ja aika ajoin sen seinät 
sananmukaisesti pullistelivat liitoksissaan.

Ihmiset vaikuttivat myös nauttivan olostaan, niin 
pöydän takana istujat kuin osastolla vierailevatkin, 
mikä oli äärimmäisen mukava havaita. Moni mes-
suosaston löytänyt linnoittautui sille pysyvästi hen-
genheimolaisia löydettyään. Perinne jatkuu, sillä 

Turun kansainväliset kirjamessut ovat kunnialla ohi. 
Messut vetivät tuttuun tapaan messukeskuksen 
täyteen väkeä, ja tänä vuonna koettiin kaikkien 
aikojen perjantai-kävijäennätyksen rikkoutuminen. 
Kolmen päivän aikana messuilla vieraili ennätykselliset 
kaksikymmentäneljätuhatta maksanutta messuvierasta.
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fandom-kärpänen on tiettävästi puraissut useam-
paakin nykyistä yhdistysaktiivia juuri kirjamessuilla.

Rintanappeja ja jäsenten myyntiin asettamia sekä 
messuosastolla vierailevien tekijöiden kirjoja myy-
tiin kiitettävästi. Etenkin rintanapit säilyttävät vuo-
desta toiseen tehonsa myyntiartikkelina. Tämän 
lisäksi ne toimivat erinomaisena lähtökohtana kes-
kustelulle fanien pöydän eri puolilla pöytää löytäes-
sä yhteisiä puheenaiheita.

Kolmen päivän aikana ilmaista messu-Spiniä 
jaettiin toiminnasta kiinnostuneille kävijöille. Tänä 
vuonna tuota tehtiin niin aktiivisesti, että seuran ra-
hakirstu alkaa näin vuoden lähestyessä loppuaan 
olla varsin tyhjä, mikä puolestaan näkyy kädessäsi 
pitelemän numeron solakkana ulkoasuna.

Vieraita läheltä ja kaukaa

Osastolla tapahtuvat tekijävierailut olivat nekin mu-
kana ohjelmassa. Tekijävierailujen tavoitteena on 
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antaa yleisölle tilaisuus jututtaa osastolla vierailevia 
kirjailijoita sarjakuvapiirtäjiä rennossa ilmapiirissä 
kahvikupposen äärellä ja samalla lepuuttaa messu-
hallien kiertämisestä kipeytyneitä jalkojaan.

Tällä kertaa vierailuissa hyödynnettiin edellisenä 
vuonna syntynyttä innovaatiota, ja yhden vieraan 
siasta osastolla vieraili tunnin ajan tekijäpari. Kol-
men päivän aikana osastolla nähtiinkin komea lista 
tekijöitä Tuuli Hypénistä Jenny Kangasvuohon, 
Tiina Raevaaraan ja Johanna Sinisaloon.

Oman yllätysmomenttinsa muodosti tänäkin 
vuonna osastolle vierailun tehnyt aito Tähtien so-
dan stormtrooper-sotilas. Vieras oli jälleen kävijöi-
den suosiossa, eikä hahmon ilmaantumisesta osas-
tolle mennyt alle minuuttiakaan, kun ensimmäinen 
yhteiskuva osaston ohittaneen satunnaisen fanin 
kanssa oli käynnissä. TSFS kiittää nimettömänä py-
syvää iskujoukkojen sotilasta ja toivottaa tämän ter-
vetulleeksi vastaisuudessakin.

Kohti tulevaisuutta

TSFS:n organisoima fandomin yhteisosasto on ollut 
mukana Turun kirjamessuilla niiden historian alusta 
lähtien. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman yhden 
henkilön, messujen ohjelmapäälikkö Kari J. Kettu-
lan, tukea.

Kävijäennätyksen ohella tämänvuotiset messut 
jäävät historiaan siinäkin, että niiden myötä Kettula 
vetäytyi tehtävistään. Messujen aikana TSFS lahjoit-
ti Kettulalle kunniakirjan, jossa se esitti tälle kiitok-
sensa vuosien hedelmällisestä yhteistyöstä. 

Toivomme hyvää jatkoa väistyvälle ohjelmapääl-
likölle, ja toivotamme tervetulleeksi hänen työnsä 
jatkajan, tehtäväänsä tänä vuonna astuneen Jenni 
Haukion, jonka kanssa tehtävän yhteistyön toivom-
me muodostuvan vähintään yhtä hedelmälliseksi.

Fantasiapidot poislukien Turun kirjamessuille 
organisoitava messuosasto lienee suurin yksittäi-
nen TSFS:n vuosittain järjestämä voimanponnis-
tus. Vaikka patterit monella messujen järjestelyihin 
osallistuneella epäilemättä olivatkin niiden jälkeen 
varsin tyhjät, etenkin tämänvuotisten messujen jäl-
keen uskon kolmipäiväisen olleen sen arvoinen. 

Erillisten messuraporttien sijasta annamme tällä 
kertaa kuvien puhua puolestaan. Kiitokset kaikille 
messuosastolla vierailleille, sillä päivystäneille kuin 
rakentamiseenkin osallistuneille. Takana oleva kol-
mipäiväinen ei olisi ollut mahdollinen ilman kym-
meniä sen eteen työtä tehneitä vapaaehtoisia.

Ensi vuonna uudestaan!

Kirjoittaja on TSFS:n erittäin tyytyväinen kirjamessu-
vastaava.
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