
Muukalainen vieraalla maalla

Kesäloma alkoi lennolla Kööpenhaminaan. Marssin 
hidastetun tyylikkäästi lentokoneesta terminaaliin. 
Tänne oltiin siis tultu…

Minut oli valittu Suomen noffariksi vuodelle 2012. 
Sain siis kunnian olla Suomen fandomlähettiläs 
Pohjoismaissa. Kunnian lisäksi minulle kerättiin lä-
hemmäs kolmensadan euron rahoitus vierailla jos-
sain pohjoismaisessa (ei-suomalaisessa) fandom-
tapahtumassa. 

Olisin halunnut käydä Oslossa, koska siellä en ol-
lut vielä käynyt. Ikävä kyllä ilmeisesti Norjan ainoa 
varsinainen fandomtapahtuma, Norcon oli mennyt 

Tomi ”Bgt” Mäntylä

tältä vuodelta jo. Muita pohjoismaisia tapahtumia 
etsiskellessäni sain kuulla, että Ruotsin noffari olisi 
menossa Kööpenhaminan Fantasticoniin. Tämä yh-
distettynä siihen, että pidän Kööpenhaminasta, joh-
ti minut valitsemaan Fantasticonin. Päätin kuitenkin 
jatkaa sitä kesälomamatkanani siten, että conin jäl-
keen käväisisin myös Oslossa ja Tukholmassa.

Nyt siis Kööpenhaminassa puksuttelin junalla len-
tokentältä keskustaan ja suunnistin kävellen kohti 
hotelliani. Tajusin myöhemmin, että jos olisin löy-
tänyt tieni lentokentällä metroon enkä paikallisju-
naan, olisin päässyt metrolla suoraan melkein oven 
eteen. Sää oli kuitenkin suotuisa, eikä kantamuksia 
ollut liikaa, joten käveleminen oli kivaa.

NoFF, eli Nordic Fan Fund, on, vuodesta 2001 toiminut 
pohjoismainen fanirahasto, jonka tarkoituksena on lisätä 
kontakteja pohjoismaisten sf/f-fanien välillä. Tämän 
päämäärän saavuttamiseksi NoFF avustaa vuosittain 
yhden harrastajan matkaa johonkin pohjoismaiseen sf/f-
tapahtumaan. Vuonna 2012 tämän kunnian sai osakseen 
Turun oma Tomi ”Bgt” Mäntylä. Ja tarina alkaa. 

NoFF-matkaraportti
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Pienen noffarin
suuri Pohjois-
maiden kiertue
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Metrolla en myöskään olisi törmännyt Suomen 
noffaria varten osuvasti nimettyyn Suomisvej-ka-
dunpätkään (heti Sveasvejn jälkeen), joka vielä 
mainiosti vei kohti hotelliani. Kävely lyhyen, mut-
ta viehkeän puistokadun pätkän läpi piristi matkaa 
entisestään. Matkoille kannattaa aina varata riittä-
västi aikaa, että ehtii huomata tällaisia.

Päivä ei ollut vielä puolessa, joten huoneeni ho-
tellilla ei ollut siivottu. Sain siellä kuitenkin jätettyä 
laukkuni laukkuhuoneeseen ja vinkkejä paikallislii-
kennelippujen hankinnasta ja lähimmän käteisau-
tomaatin sijainnista. 

Kun illalla lopulta päädyin hotellihuoneesee-
ni, löysin sieltä häkellyttävän määrän sähkökatkai-
simia. Jotkut niistä tuntuivat kytkevän joitain valoja 
päälle tai pois jollain monimutkaisella logiikalla ja 
pienellä viiveellä. Jotkut eivät taas tuntuneet vallit-
sevissa tähtitaivaan vaiheissa tekevän mitään.  

Yleisesti ottaen huone oli sellainen kuin mitä Ca-
binn Scandinavia –nimi antoi odottaa. Se muistut-
ti paremman tasoista ja hitusen isompaa ruotsin-
laivan hyttiä. Varsin mainio parin yön viipymiselle. 
Netti toimi kohtalaisesti. Suihku oli surkea esitys.

Metroasemat olivat sekä hotellini luona että Van-
løsen Kulttuuriasemalla aivan viereisissä rakennuk-
sissa, ja Vanløsen asema oli lisäksi metron päätepy-
säkki. Totesin tämän olevan helppo keikka ainakin 
sikäli, että eksyminen olisi vaikeaa. Vanløsen ase-
malla nenääni kantautui tuoreiden voisarvien vie-
kotteleva tuoksu. Ostinkin aamiaiseksi cappuccinon 
ja marsipaanitäytteisen voisarven.

Con tanskalaiseen tapaan

Olin ajatellut conin ilmoittautumistiskillä pyytää: 
”kamelåså”, mutta en ollut ihan varma miten pitkäl-
le tanskalainen huumorintaju venyy, enkä toisaalta 
tarvinnut polkupyörän korjaustarpeita, viilaa, enkä 
1000 litraa maitoa.

Noffarina minun ei tarvinnut maksaa conin osal-
listumismaksua, ja minut suostuttiin ottamaan vie-
lä illan banketin vieraslistalle mukaan, vaikka sin-
ne olisi pitänyt ilmoittautua jo kauan sitten ja lista 
oli jo täynnä. Banketista jouduin toki maksamaan, 
mutta siellä tarjoiltu ruoka oli hyvinkin sen arvoista, 
ja juuri tällaisissa tilaisuuksissa oli helpointa tutus-
tua ihmisiin, jotka istuivat omassa pöydässä puhe-
etäisyydellä.

Ensimmäinen ohjelma, johon osallistuin, oli ni-
meltään: ”Hvad skal der ske fremover med Nordic 
Fan Fund?” Meitä oli paikalla neljä henkeä; minä, 
kaksi paikallista ja Johan Anglemark Ruotsista. Minä 
ja Johan kerroimme noffikäytänteistä Suomessa ja 
Ruotsissa. Flemming Rasch ja Knud Larn tuntuivat 

innostuvan pohdiskellessaan mahdollisuuksista uu-
delleenherätellä jo muutaman vuoden nukkunutta 
tanskalaista noffarointia.

Conialueella kävin jutustelemassa asialleen hyvin 
omistautuneiden V-yhdistyksen ihmisten kanssa. 
Keskustelimme sarjaan liittyvistä lapsuusmuistoista 
ja vertailimme sitä mm. Taisteluplaneetta Galacti-
caan ja Tähtien sotaan. 

Sain tietää, että V:stäkin oli kaksi vuotta sitten teh-
ty uusintaversio. Päädyin ostamaan uuden version 
molemmat tuotantokaudet DVD:einä. Hieman tuli 
ostettua sikana säkissä. Kun en ollut edes tietoinen, 
että sarjasta oli juuri tehty uusi versio, oli epäilyk-
senä ettei sarja välttämättä ole kovin kummoinen. 
Toisaalta Charlie Jadestakaan ei lie moni kuullut. 
Tuskinpa tämä elämäni huonoimpia hankintoja on. 
Ainakin V-yhdistyksen väki siitä tuntui pitävän.

Fantasticon oli pieni, mutta laadukas. Kuuntelin 
suurella mielenkiinnolla asiaansa perehtyneiden 
luentoja kauhun ja hirviöiden psykologiasta, tari-
nankerronnasta, sekä Lovecraftin maailmankatso-
muksesta ja myöhempien kirjoittajien kädenjäljistä 
Chtulhu-mytologiassa. Asiantuntemusta ja ulosan-
tia riitti, ja yleisökin oli mukana väli- ja loppukysy-
myksin ja pohdinnoin.

Me ja muut

Parin kolmen päivän visiitit ulkomaalaisissa coneis-
sa muokkaavat omaa perspektiiviä. Vaikka vahvin 
kokemus onkin siitä, miten samanlaista elämä on 
etenkin pohjoismaisissa kaupungeissa, mieleen jää-
vät myös inspiroivat eroavaisuudet. 

Tätä olin poimivinani myös kunniavieras Alastair 
Reynoldsin puheenvuorosta Fantasticonin päätös-
paneelikeskustelussa. Esitin yleisökysymyksen vie-
raille, että mitä he kokivat olevansa viemässä mu-
kanaan tästä vierailusta itse. Alastair kertoi mm. 
kirjoittaneensa jo joskus tarinan, joka sijoittui erää-
seen tiettyyn kaupunkiin vain siksi, että hän oli 
taannoin vieraillut juuri siellä.

Conin viimeinen tapahtuma, Dead Dog -tilaisuus 
muistutti paljon edellisillan bankettia mutta oli va-
paamuotoisempi, jos ei bankettikaan suurta jäykis-
telyä ollut. Juttelin kunniavieraiden, Alastair Rey-
noldsin ja Ellen Datlow’n kanssa sekä muutaman 
paikallisen järjestelytoimikunnan jäsenen kanssa. 
Oli hauskaa tutustua näihin ihmisiin. 

Ennen conia ja conin aikana olin kokenut oloni 
hieman kiusaantuneeksi siitä, etteivät kunniavie-
raiden nimet sanoneet minulle mitään, kun muut 
ihmiset ympärillä tuntuivat puhuvan keskenään 
heistä kuin Elviksestä ja Äiti Teresasta ikään. Dead 
Dogin jutusteluissakaan en tuntenut Suomen fan-

17 NOFF-MATKARAPORTTI



Ihania V-naisia conissa.

domin vanhoja tekijöitä. Kotiläksyt olivat jääneet 
outsiderilta tekemättä. Eipä sen puoleen, nytpä tun-
nen Alastairin ja Ellenin, ja oma fandommaailman-
kaikkeuteni on paisunut ja muotoutunut edelleen 
omanlaiseksi.

Nähdäkseni Suomen fandom perustuu erityises-
ti yliopistojen opiskelijayhdistysten yhteyksissä toi-
miviin fandom-alayhdistyksiin. Scifi-kirjallisuuteen 
perehtyvät nuoret alkavat hinkua tähän toimintaan 
varhaisimmillaan jo yläasteikäisinä – etenkin conei-
hin. 

Viimeistään yliopisto/ammattikorkeakouluvai-
heessa sitten liitytään yhdistyksiin ja niiden toimin-
taan ja ollaankin nuoruudeninnokkaita. Opiskeli-
jaelämä jatkuu joillakin miltei koko elämän ja sen 
rinnalla myös fandom. Toiset taas siirtyvät työelä-
mään, mutta käyvät edelleen valikoitsemissaan fan-
domtoiminnoissa ja -tilaisuuksissa.

Tätä kautta on myös luonnollista, että Suomessa 
coneja järjestetään paljolti yliopistojen tiloissa, jois-
sa onkin tarkoitukseen sopivia luentosaleja ja mui-
ta tiloja tarjolla. Conit eivät lopulta paljoa eroa tie-
teellisistä konferensseista. Liveroolipelipuolella ei 
mielestäni ole yksioikoista sanoa, onko Solmukohta 

konferenssi vai coni.
Ilmeisesti ainakaan Tanskassa yliopistojen ympä-

rillä ei pyöri fandomyhdistyksiä. Ne pyörivät omina 
erillisinä entiteetteinään ja joutuvat pähkäilemään, 
miten toimintaan saisi houkuteltua mukaan uutta 
nuorta väkeä. Suomalaisen kaltaista automaattia ei 
ole. Mitä ihmettä tanskalaiset opiskelijat tekevät? 
Pänttäävät tentteihin?!

Turistina Kööpenhaminassa

Maanantaina kirjauduin ulos hotellista ja tallustelin 
ympäri Kööpenhaminan keskustaa. Lähetin Kunin-
kaan postista kortin Terrakodille pohtien mahtaisi-
ko se ehtiä ihmisten käsiin ennen kuin itse olen jo 
takaisin Turussa. (Ei ehtinyt.) Kongelig Postgaart oli 
hieno vanha rakennus, josta melkein odotin ratsu-
lähetin karauttavan liikkeelle korttini kanssa kohti 
Turkua.

Löysin kartasta Christianshavnissa sijaitsevan pai-
kan nimeltä Einhjørningens Bastion, jossa noffarin 
piti tietysti käydä pyörähtämässä. Onhan noffaus 
lähtöisin science fiction och fantasytidskriften En-
hörningenistä. 
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Jatkoin matkaani kohti Pienen merenneidon 
patsasta ja näin joukon gigakarvalakkisia sotilaita 
marssimassa paraatityylillä Bredgade-katua pitkin 
samaan suuntaan. Pohdiskelin, että mitenköhän 
joukko mahtaisi toimia, jos törmäisivät johonkin 
terroristiryhmään tai muuhun uhkaan. Karvahattu-
jen luulisi tipahtavan nopeasti, mutta oikeita sotilai-
tahan nuo kuitenkin ovat.

Kiintoisaa kyllä, Pienen merenneidon patsaassa 
eniten kiinnosti sen ympärillä pyörivät (muut) tu-
ristit ja asiaan liittyvät myyntikojut. Minulle täällä 
käynti oli lähinnä ”lusikkalistan” läpikäyntiä – lista 
asioista, jotka pitäisi tehdä ennen kuin ”heittää lusi-
kan nurkkaan”. (vrt. ”bucket list”) Olisi ollut kiinnos-
tavaa kysyä muilta, miten he tämän kokivat, mutta 
introvertti-itseni piti vallan.

Nousu DFDS Seawaysin autolautalle Crown of 
Scandinavia muistutti aika paljon Helsinki-Tallinna-
lautoille ja Turku-Tukholma-lautoille nousua. Itse 
laivakin oli tutun oloinen. Jos minut olisi herätetty 
koomasta laivan sisällä, olisin luultavasti arvannut 
olevani ruotsinlaivalla. 

Laiva on satamassa pitkään, mutta jostain syystä 
uudet matkustajat otetaan sisälle vasta tuntia en-
nen lähtöä, jolloin terminaalissa jonottaa hitaasti 
eteenpäin puolilaivallista ihmisiä. Oma kokemukse-
ni Helsinki-Tukholma-risteilystä on toistaiseksi pa-
ras laivamatkailukokemus, kun laivaan sisälle ja siel-
tä pois ei tarvitse kulkea tungoksessa.

Hyttiin päästyäni laskeskelin, että seuraavaksi oli-
si vuorossa 17 tunnin merimatka. Olin maksanut 
lipustani sen verran ekstraa, että minulla oli ikku-
nallinen hytti. Laivan lähtiessä istuin hytissäni jatka-
massa tämän matkaraportin kirjoittamista. 

En pidä ruotsinlaivojen 24-tunnin risteilyistä, mut-
ta tällä matkalla koin olevan tarkoituksen ja nautin 
olostani. Fennoskandian historiaan kuuluu tiiviisti 
maiden välinen matkailu meriteitse.

Kävellessäni laivan luo kuvittelin mielessäni fre-
gattiaikojen miehistönjäsenen kävelyä kohti lai-
vaansa ennen matkaa. Laivan nytkähtäessä liikkeel-
le ja DFDS:n Kööpenhaminan terminaalin alkaessa 
liikkua hyttini ikkunassa taaksepäin, tuli hytin muo-
visista ikkunan kehyksistä ja laivan tasaisesta lähdös-
tä sisäiselle skifistilleni mieleen U.S.S. Enterprisen 
lähtö avaruusasemalta. Laivan tiedotuskaiuttimista 
soimaan ruvennutta torvisoittokuntamusiikkia en 
oikein osannut sijoittaa mihinkään.

Viikinkien parissa

Oslossa vastassa oli Herman Ellingsen, joka opas-
ti minua muun muassa paikallisliikenteen 24h-lipun 
hankinnassa. Herman oli ystävällisesti tarjoutunut 

majoittamaan minut Oslossa viettämäni yön. Veim-
me matkalaukkuni hänen asunnolleen ja sen jäl-
keen kävimme kiertelemässä Osloa. 

Ensimmäinen etappi oli ravintola Frognerseteren 
Holmenkollenilla, jonne matkasimme näköalamet-
rolla. Kokemus oli ihastuttava. Näköalametro vuo-
non rinteessä! Välillä ikkunasta näki suoraan vasta-
päisen vuorenseinämän vieressä raidetta, jota pitkin 
olimme juuri  hetki sitten kulkeneet. Välillä metro 
pysähtyi somille pikkuasemille vuoren rinteessä.

Herman oli ystävällistä isäntäseuraa. Ennen 1. 
tirsdag tapaamista kävimme vielä paikallisessa sci-
fi-kaupassa, josta mukaan tarttui yksi kirja ja dalek-
pehmolelu. Puhuva pehmodalek oli pakko ostaa 
tuliaisiksi Terrakodille Megariylitsz-lohikäärmeelle 
seuraksi.

Oslon 1. tirsdag -tapaaminen ei kovasti poiken-
nut Turun mafiatapaamisista. Scifiin mieltyneet ih-
miset olivat kokoontuneet kuukauden ensimmäi-
sen tiistain illaksi viihtyisään ravintolaan. Väki jutteli 
kaikenlaisesta maan ja taivaan välillä, osin norjaksi, 
mutta pääosin vieraanvaraisesti englanniksi. 

Osa kantakävijöistä oli tällä kertaa poissa paikka-
kunnalta, mikä saattoi vaikuttaa asiaan, mutta vai-
kutti siltä että Turun mafiaväki on nuorempaa. Olen 
tyytyväinen suomalaiseen opiskelijaharrastuskult-
tuuriin.

Yövyin siis Hermanin asunnolla ja aamulla lähdin 
laukkuineni taas Oslon keskustaan. Käynnissä olevi-
en lakkojen vuoksi rautatieaseman tallelokeroihin 
ei voinut kuitenkaan laittaa tavaraa, joten jouduin 
kanniskelemaan matkatavaroitani keskustaa kier-
täessäni, mikä ei motivoinut suurempaan harharet-
keilyyn. 

Käväisin kahvilla paikallisessa kahvilassa ja syö-
mässä lounasta, ennen kuin kävelin rautatieasemal-
le odottelemaan junaa. Pettymyksekseni rautatie-
asemalta ei löytynyt edes maksullista WiFi-palvelua, 
ilmaisesta puhumattakaan.

Juna Tukholmaan oli tilava ja vanhanaikaisen oloi-
nen puunvärisine sisustoineen. Myöskään junassa 
ei ollut internet-palvelua tarjolla. Sähköpistoke sen-
tään oli. Tukholman Omenahotelli oli aivan omena-
hotelli. Siellä kelpasi käydä suihkussa ja tämän jäl-
keen surffata omenatietokoneillaan netissä ilmaista 
WiFiä hyödyntäen ennen nukkumaan menoa. 

Aamulla sain kivasti matkalaukun laivaterminaa-
lin säilytyslokeroon ja metroasaemakin oli mainiosti 
lähellä Tallink-Siljan terminaalia.  Pyhiinvaellus Gam-
la Stadenin scifikauppaan oli tietenkin välttämätön 
ja hämmästyin suuresti vahvaa itsekuriani olla osta-
matta sieltä mitään, vaikka Blade Runner -kirja oli-
kin jo jonkin aikaa hyppysissä ja Doctor Who -lauta-
peli viekotteli silmää.
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Gamla Stadenia talsiessani osuin myös toiselle 
maineikkaalle paikalle. Kyseessä oli paikallinen vas-
tine Plymouth Rockille, nimittäin paikallinen Tardis-
vastike, jonka luokse vuosi sitten Econ 3:n vieraat ja 
kunniavieraat olivat viikinkilaivoilla rantautuneet. 
Suoritin pyhän valokuvausriitin ja siirryin nautti-
maan läheisen kahvilan cappuccinosta ja leivonnai-
sesta.

Mitä jäi käteen

Lopulta palasin laivaterminaalille ryysistämään itse-
ni Silja Galaxylle, jossa minua ”viihdytettiin” hytissä-
ni alakerran diskomusiikilla puoleen yöhön asti. Sen 
sijaan ihastuin laivan perällä olevan E-luokan hytin 
ikkunalautaan, joka oli juuri sopivan kokoinen, että 
saatoin istua sillä ja katsella loittonevaa Tukholmaa. 

Myöskin positiivisena yllätyksenä aamulla minua 
ei tultu hätistelemään jo ennen satamaan saapu-
mista siivouksen tieltä, kuten olin oppinut odotta-
maan ruotsinlaivoilla tehtävän. Laivasta poistumi-
nen ja paluu koti-Turkuun oli suhteellisesti katsoen 
miellyttävän rauhallinen.

Matkalta tarttui mukaan satunnaista tuliaistilpe-
hööriä Terrakodille vietäväksi. Lisäksi NoFFaus on-

nistui verkostoimaan minut muutamien ihmisten 
kanssa niin Tanskasta, Norjasta kuin Ruotsistakin, 
vaikka en yleensä niin kovin tehokas olekaan co-
neissa ihmisiin tutustumaan. 

Tuleviakin noffareita suosittelen lähettelemään 
sähköpostia sen alueen ihmisille, minne ovat mat-
kaamassa. Saamani rahoitus olisi varmasti riittänyt 
edestakaiseen matkaan Kööpenhaminaan, etenkin 
jos olisin majoittunut jonkun paikallisen luona. Nyt 
valitsin lihottaa matkaani kesälomareissukseni ja 
kokea Kööpenhamina-Oslo –laivamatkan ja Oslo-
Tukholma –junamatkan. 

Tuleville suomalaisille noffareille minulle on suo-
sitella mukavia ihmisiä, joista jotkut nimenomai-
sesti antoivat jopa yhteystietojaan siltä varalta, että 
kaipaan majoitusta heidän tienoillaan.

Osloa lukuun ottamatta olen näissä kaupungeis-
sa aiemminkin käynyt, mutta silti tällainen matkailu 
auttaa avartamaan omaa näkökulmaa omaan elä-
mään ja etenkin omaan kotikaupunkiin ja –maahan. 
Ihmiset ovat toistaiseksi ainakin osoittautuneet var-
sin samaan lajiin kuuluviksi niin Pohjoismaissa kuin 
Etelä-Euroopassakin. Suomessa tuntuu olevan Poh-
joismaiden suurin ja aktiivisin fandom, mutta pis-
kuisin julkinen liikenne. 
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