
Turun Science
Fiction Seura
Milla Aalto

Turun Science Fiction Seura ry eli TSFS (lausutaan 
”tösöfösö”) on Suomen vanhin scifi- ja fantasiahar-
rastajien yhdistys. Seura perustettiin vuonna 1976 
edistämään tasokkaan tieteiskirjallisuuden kirjoit-
tamista, kääntämistä ja julkaisemista, sf/f-kulttuurin 
tuntemusta sekä alan harrastajien välistä yhteyden-

pitoa ja vuorovaikutusta.
TSFS:n päämaja on Terrakoti, Turun yliopiston ku-

peessa sijaitseva toimistotila. Terrakoti toimii niin 
seuran viihtyisänä kokoustilana kuin kotoisana 
hengaus- ja bilepaikkana. Siellä sijaitsee TSFS:n yl-
läpitämä laaja scifi- ja fantasiakirjasto, josta seuran 
jäsenet saavat lainata luettavaa. Yli 1300 kirjan ko-
koelmaan sisältyy kauno- ja tietokirjallisuutta useil-
la eri kielillä. 

Kirjojen ohella TSFS:n jäsenet voivat lainata Ter-
rakodilta myös lehtiä. Toimistolle tulevat kaikki 
suomalaiset sf/f-lehdet, minkä lisäksi siellä majai-
lee valtaisa scifilehtikokoelma, jonka Tom Ölander, 
yksi suomalaisen sf-fandomin perustajahahmoista, 
lahjoitti seuralle kymmenisen vuotta sitten. Kirjoja 
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Scifistä ja fantasiasta kiinnostuneilla on tällä hetkellä 
Turussa ihanteelliset harrastusmahdollisuudet. 
Kaupungista löytyy useampiakin seuroja, jotka 
järjestävät runsaasti erilaista toimintaa jäsenilleen. 
Seuraavassa luodaan läpileikkaus turkulaiseen 
fandomiin. Mitä turkulainen fandon tällä hetkellä on 
ja mitä sillä on tarjottavana harrastajalle? 

Science 
fiction ja 
fantasia 
Turussa



ja lehtiä voi lukea ja lainata Terrakodin päivystysten 
yhteydessä maanantaisin klo 18-19 ja torstaisin klo 
17-18.

Spin – lehti, jota pitelet käsissäsi –  on TSFS:n aina 
vuodesta 1977 lähtien julkaisema sf/f-lukupaketti, 
joka saapuu seuran jäsenten talouksiin neljästi vuo-
dessa. Lehti pitää sisällään scifi- ja fantasianovelleja 
sekä arvosteluja, artikkeleja ja uutisia kirjoista, elo-
kuvista, sarjakuvista ja muista scifiin ja fantasiaan 
liittyvistä asioista. Numero, jota parhaillasi luet, on 
oiva esimerkkikappale.

Kirjaston ja jäsenlehden lisäksi TSFS tarjoaa jäse-
nilleen mukavia alennuksia useista turkulaisista liik-
keistä sekä seuran omista tapahtumista kuten Fan-
tasiapidoista. Fantasiapidot on TSFS:n perinteikäs 
fantasiateemainen viikonloppujuhla, joka kokoaa 
fantasiaharrastajat yhteen juhlimaan ja pitämään 
hauskaa luonnon helmassa.

TSFS:n pitkiin perinteisiin kuuluu Atorox-palkin-
non myöntäminen edellisen vuoden parhaalle en-
simmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai 
fantasianovellille. Palkinnon avulla pyritään kan-
nustamaan kotimaisia tieteiskirjoittajia ja lisäämään 
alan tuntemusta. Atoroxia on jaettu vuodesta 1983 
lähtien, ja se on erittäin arvostettu tunnustus suo-
malaisten sf/f-kirjoittajien keskuudessa.

TSFS järjestää vuosittain myös suositun Nova-
kirjoituskilpailun yhteistyössä Suomen Tieteiskir-
joittajien kanssa. Nova on palautteellinen scifi- ja 
fantasianovellikilpailu, jonka tavoitteena on auttaa 
osallistujia kehittymään kirjoittajina. 

Toivotamme kaikki scifistä ja fantasiasta kiinnos-
tuneet tervetulleiksi. Seuran syyskokous lähestyy 
ja ensi vuoden kuvioita kaavaillaan, joten juuri nyt 
on paras hetki hypätä mukaan. Lue lisää seuran toi-
minnasta ja liity jäseneksi osoitteessa http://www.
tsfs.fi.

Turun yliopiston
tieteiskulttuuri-
kabinetti
Mirka Ulanto

Nimi: Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, 
lyhyemmin Tutka

Ala:  scifi ja fantasia, laajemmin yleinen 
hörhöily liittyen tietotekniikkaan, biologiaan, 
kielenhuoltoon, nettimemeekkaan ja niin edelleen

Asema:  Turun yliopiston alayhdistys, painopiste 
opiskelijoissa, niin yliopiston, Akademin, kuin 
ammattikorkeankin, mutta myös työllistyneet ovat 
tervetulleita

Ikä: 15 vuotta, kovaääninen, valvoo myöhään, 
uhoaa (esimerkiksi voivansa olla yksi Finncon-
Animecon 2011:n pääjärjestäjistä)

Sijainti:  Terrakoti-toimisto Yo-talo A:ssa, meitä ei 
tarvitse etsiä hämyisten kuppiloiden kulmista 

Pääasialliset toimintamuodot: hengailu, mässäys, 
AV-scifi ja -fantasia, kaikkia näitä esimerkiksi 
torstain Varjomafioissa toimistolla sekä trekki-
illoissa, juomapeleissa ja miniconeissa 

Jäsenmaksu: 2 euroa

Motto: Hyvää seuraa ja huonoa huumoria.

Tutkalla on liuta vuosittaisia traditioita, jotka pitävät 
jäsenistön stressihormonitasot siedettävissä luke-
missa. Näihin kinkereihin ja kissanristiäisiin lukeu-
tuvat muun muassa Halloween-pippalot edeltävine 
kauhulautapelipäivineen, hörhöseurojen yhteispik-
kujoulut, jääkaapinsiivouspilheet ja kevätkarkelot. 

Oman osansa vuodesta haukkaavat vaput, ava-
jaiskarnevaalit ja muut hyvät tekosyyt kokoontua 
ahmimaan kakkua ja nauramaan väsyneisyyttään, 
kuten esimerkiksi kirjaston laajennuksen vihkimys-
kekkerit (puhumattakaan siitä, millaiset juhlinnat 
Finncon-Animecon 2011:stä selviäminen tulee vaa-
timaan ensi kesänä). 

Vuosittain jäsenistön kokoaa pieneen ja pimeään 
tilaan jokin klassikkoelokuvatrilogia-aiheinen juo-
mapeli. Vuosi 2010 kokee kyseisen järkytyksen In-
diana Jones -putken muodossa.

Yleisen notkumisen lisäksi Tutka kiillottaa aka-
teemista kilpeään järjestämällä Noviisi-kirjoitus-
kilpailua Suomen tieteiskirjoittajien kanssa sekä 
pienimuotoisella julkaisutoiminnalla. Tutkan Ka-
binettikertomuksissa on jo sellaisia painotuottei-
den helmiä kuten Kirjoita kosmos -kirjoitusopas ja 
eroottisteemainen Hekuman huipulla -novelliko-
koelma. Uusin lisä painotuoteperheeseen on hör-
hösanoitetun laulukirjasen Scifistin malja uusinta-
painos. 

Tämän vuoden erikoisuutena Tutka laajentaa 
kirjastoaan (kattamaan Finncon-Animecon 2011:n 
kunniavieraiden tuotannon).

Seura vääntäytyy  usein outoihin tilanteisiin mai-
nostamaan itseään ja myymään rintanappeja, osit-
tain koska Tutkan jäsenmaksuilla (à 2 e / v.) ei täy-
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sin kateta kaikkia kustannuksia ja osittain koska sen 
varjolla voi lojua tuntikausia hyvien tyyppien kanssa 
vääntämässä nörttihuumoria. Uusien opiskelijoiden 
kastajaisista, Turun kirjamessuista, yliopiston pulla-
myyjäisistä ja lähialueiden coneista on siis nopeas-
ti tullut osa Tutkan perustoimintaa. (Coneista voisin 
näin ohimennen mainita esimerkiksi Turun tulevan 
Finncon-Animecon 2011:n.) 

Tutkan päälle on aina silloin tällöin heittäytynyt 
vakavampien scifiseurojen synkeät varjot, joten 
päästäksemme mukaan leikkimään isoin poikain 
kanssa, olemme mukana kaikenlaisissa yhteistyö-
kuvioissa sekä pienten että isojen seurojen kanssa. 
Turun Animeseuran kanssa on jaettu niin toimisto, 
päivystykset kuin television piuhojen aiheuttamat 
ongelmatkin. Suomen Tieteiskirjoittajien kanssa on 
luotu Noviisi ja juhlittu monet pikkujoulut ja muut 
kekkerit, paikalliset Nanowrimo-kirjoittajamiitit 
ovat olleet toimistolla, ja kustannusprojektit on to-
teutettu yhdessä. 

Åbo Akademin FUI:n kanssa on ollut yhteistyö-
tä, ja sen oma suomenruotsalainen Bacon on ollut 
menestys. Turun Sarjakuvakerho tuli kylään järjes-
tääkseen 24 Hour Comic Dayn, ja Tutkalla on tällä 
hetkellä joukkue sarjakuvakerhon kuukausittaises-

sa tietovisassa. Turun yliopiston rooli- ja strategia-
peliseuran kanssa lähes päivittäinen yhteistyö on 
”lainatkaa-meille-termaria-niin-mainostamme-vas-
tineeksi-seuraavaa-peli-iltaa” tyyppistä epävirallis-
ta toimintaa. (Lisäksi varmaankin jokainen lueteltu 
seura on jotakin puuhamassa yhdessä ensi heinä-
kuun Finncon-Animecon 2011:ssä.)

Tutkan historian mahdollisesti ihka ensimmäinen 
rehellinen liikuntatapahtuma järjestettiin kevättal-
vella, kun Nerds On Ice valtasi Kupittaan. Nähtä-
väksi jää, muodostuuko tästä perinne, esimerkiksi 
hohtokeilailun tai minigolfin muodossa vai pitäy-
dymmekö lestissämme. Kyllähän rintanappitalkoot-
kin kasvattavat hauista, kun täytyy räiskiä metalli-
levyjä vastakkain, ja ne parantavat motoriikkaakin, 
kun täytyy leikata ihan pyöreitä ympyröitä pape-
rista viivaa pitkin. (Finncon-Animecon 2011:een on 
myöskin suunniteltu liikunnallista osiota; valtava, 
satojen ihmisten yhteinen Karamelldansen tulee 
olemaan vaikuttava näky.)

Tutkalla on muitakin villejä visioita, joiden tule-
vaisuus on yhtä epävarma kuin 15-vuotiaiden suun-
nitelmien yleensä on, niihin voi perehtyä vaikka tu-
lemalla joku torstai toimistolle. (Tulikohan tässä nyt 
mainittua Finncon-Animecon 2011:ä ollenkaan?)
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Turun 
Animeseura
Heikki Aisala

Turun Animeseura eli TAS on noin kymmenvuotias 
reipas ja rekisteröity yhdistys, jonka päämäärä on 
koota yhteen japanilaisen animaation (anime) ja 
sarjakuvan (manga) harrastajia ja ylipäänsä edistää 
edellä mainittujen tuntemusta ja harrastusta. TAS 
on alansa vanhimpia seuroja Suomessa ja ensim-
mäisen kerran vuonna 1999 järjestetyn Animeconin 
isukki. 

Turun Animeseura tarjoaa mitä erilaisimpia har-
rastamisen mahdollisuuksia; toiminnan luonne 
riippuu siitä, mistä jäsenet ovat kiinnostuneita. Toi-
saalta joka viikko ja joka kuukausi tapahtuu myös 
kaikenlaista vakituista. 

Olohuoneellamme ja toimistollamme Terrakodil-
la päivystetään kahdesti viikossa, tiistaisin ja torstai-
sin. Videoiltoja pidetään joka toinen perjantai, aina 
parittomin viikoin. Vidisten ohjelmistoon valitaan 
monipuolisesti erityyppisiä ja toisinaan myös valta-
virralle tuntemattomampia sarjoja, joten animesta 
kiinnostuneet saavat sen avulla uutta näkökulmaa 
harrastukseensa. 

Videoiltojen teemat ovat vaihdelleet ruoanlaitos-
ta historiaan, komediaan, mytologiaan tai ihan vain 
yleiseen kouluelämään. Niin teemoja kuin yksittäi-
siä sarjojakin saa vapaasti ehdottaa katseltaviksi 
– ydinkysymys on, mitä animea juuri sinä tahtoisit 
nähdä valkokankaalta. 

TAS järjestää myös vaihtuvateemaisia hengai-
luiltoja ja muita pientapahtumia kuukausittain. Ke-
vään aikana oli esimerkiksi konsolipeli-ilta, origami-
paja sekä curry-ilta. Syksyllä hengailuiltoja pidetään 
toivomusten mukaan. Kaikki kiinnostuneet voivat 
ehdottaa teemoja tai tulla itse pitämään hengai-
lun, jossa teemana on jotain itseä kiinnostavaa. Pa-
ras asia hengailuilloissa, kuten seuran toiminnassa 
yleensäkin, on se, että kaikenikäiset ja eri elämän-
tilanteissa olevat ihmiset ymmärtävät, mistä olet 
puhumassa, koska yhteinen harrastus kerää ja sitoo 
yhteen samanhenkisiä ihmisiä. 

Seuran toimistolla tapaa muita animesta ja man-
gasta kiinnostuneita, mutta sinne voi myös pistäy-
tyä lueskelemaan. Turun Animeseura tilaa jäsenil-
leen luettavaksi sekä Anime- että Japan Pop -lehteä. 
Meiltä löytyy käytännössä jokainen ilmestynyt nu-
mero. Seuralla on myös kattava manga-kirjasto. 

Turun Animeseuraan ovat tervetulleita kaikki 
kiinnostuneet. Jäseneksi pääset täyttämällä jäsen-
lomakkeen netissä tai paikan päällä Terrakodilla. 
Viiden euron jäsenmaksun maksaneet voivat osal-
listua kaikkiin seuran tapahtumiin ja hyödyntää toi-
miston tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi jäsenet 
saavat käyttöönsä jäsenkortin, jolla saa merkittäviä 
alennuksia monista Turun liikkeistä. Uskallamme-
kin väittää, että seuramme on onnistunut neuvot-
telemaan itselleen Suomen kaikista animeseuroista 
parhaimmat jäsenedut!

Kaikki uudet ja hieman vanhemmat alan harras-
tajat, lämpimästi tervetuloa seuraamme!

Lisätietoa seurasta ja toiminnasta, esimerkiksi tu-
levista tapahtumista, löydät helpoimmin juuri uu-
distuneilta kotisivuiltamme: http://tas.animeunioni.
org. Jos mieleen tulee kysymyksiä, voit aina ottaa 
yhteyttä seuran hallitukseen sähköpostilla seele@
lists.utu.fi.

                        

Suomen 
Tieteiskirjoittajat
Anne Leinonen

Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, mutta onnek-
si voi verkostoitua toisten kirjoittajien kanssa. Suo-
men Tieteiskirjoittajat ry eli STk on valtakunnallinen 
science fictionin ja fantasian kirjoittajille tarkoitettu 
yhdistys. Seuran kotipaikka on Turussa ja toimisto 
Terrakodilla.

Valtakunnallisuutensa vuoksi yhdistyksen toimin-
taa on Suomen keskeisimmissä kaupungeissa ja in-
ternetissä – aina siellä missä kirjoittajat kohtaavat 
toisiaan. Yhdistyksellä on jäsenille ilmainen arvoste-
lupalvelu, artikkeleita, kolumneja ja novelleja julkai-
seva Kosmoskynä-lehti sekä Netticolosseum-fooru-
mi kirjoittajille. 

Teemme yhteistyötä myös muiden suomalaisten 
sf/f-seurojen kanssa. Vuotuinen aloitteleville kirjoit-
tajille suunnattu Nova-kirjoituskilpailu järjestetään 
yhdessä TSFS:n kanssa, ja 13-17-vuotiaille suunnat-
tu Noviisi-kilpailu organisoidaan Tutkan kanssa kah-
den vuoden välein

Kurssit, vapaamuotoiset tapaamiset eli kotico-
nit ja julkaisutoiminta kuuluvat seuran perustoi-
mintamuotoihin. Yhdistyksen kotisivuilla on Netti-
colosseum-foorumi, jonka kätköissä kokoontuvat 
vertaispalautetta toisilleen antavat rinkikirjoittajat. 
Yhdistys on mukana vuosittain Finncon-tapahtu-
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massa omalla kirjoittajaohjelmallaan.
Jos olet kiinnostunut kirjoittamisesta tai sf/f-kir-

jallisuudesta, niin Suomen Tieteiskirjoittajat voi ol-
la juuri sinun seurasi! Joukomme ei katso kirjoitta-
jan tasoon tahi harjoittamaan lajityyppiin: mukana 
on niin ammattikirjoittajia kuin vasta kirjoittamisen 
aloittaneita. Science fiction, fantasia, kauhu, uus-
kumma, maaginen realismi – kaikki käyvät, sillä in-
tohimomme on ennen kaikkea laadukas kaunokir-
jallisuus.

Turussa yhdistyksen jäseniä tapaa parhaiten joko 
Varjomafiassa, Turun kirjamessuilla tai Turun Finn-
con-Animeconissa. 

Lisätietoja: http://tieteiskirjoittajat.utu.fi, stk-halli-
tus@utu.fi

Föreningen för 
underliga intressen
Vilgot Strömsholm

Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akade-
mi r.f., vars namn  förkortas FUI, är en förening för 
bland annat science fiction, fantasy  och japansk 
animation (anime) vid Åbo Akademi i Åbo. Även 
andra  intressen har fått rum inom föreningen, fast 
verksamheten oftast  kretsat kring science fiction 
och anime.

Föreningens verksamhet kom igång i början av 
år 2007, och föreningen  beslutade att bli registre-
rad förening i december 2007, vilket också  skedde 
i medlet av 2008. Föreningen har i regel mellan 30 
och 60  medlemmar, varav upp till 20 aktiva. Före-
ningen är i första hand ämnad  för studerande och 
personal vid Åbo Akademi, men även andra är  väl-
komna. Föreningen saknar för närvarande en hem-
sida, men det går att  komma med på föreningens 
epostlista genom att skicka epost till  föreningens 
vice ordförande Johan Olin på adressen jolin@abo.
fi.

Verksamheten i FUI är inte fången i konventionel-
la mönster som många  äldre föreningars motsva-
rande. Verksamhetsformerna skiftar och lever  ännu 
eftersom föreningen är ung, och nytt tas emot hela 
tiden  samtidigt som annat lämnas åt sidan. Förenin-
gen ordnar videobetonade  Underliga aftnar där vi 
tittar på vadsomhelst som styrelsen och  medlem-
marna skramlat fram. En annan viktig verksamhets-
form är  Kaffeöl-tillfällena, där vi samlas i en bar eller 
motsvarande för att  dricka drycker med eller utan 
alkohol och tala vadsomhelst för skräp  som faller 
oss in.

Utöver de oftare återkommande evenemangen 

ordnar vi också  manlighetskvällar där vi dricker 
röd mjölk och äter korv samtidigt som  andra man-
lighetsanknutna aktiviteter ordnas. Genast vi er-
bjuds  möjlighet ordnar vi också kvinnlighetskvällar 
i framtiden. Varje vår,  ungefär i april, ordnar vi sam-
mankomsten BaCon. På detta evenemang  förtärs 
bacon samtidigt som vi ser på science fiction, fanta-
sy och  anime på ett bestämt tema. Ryktet säger att 
nästa BaCon kanske har en  hedersgäst av kött och 
blod som hjälper till med att dra ett mera  proffsigt 
program.

Ungefär i maj ordnar föreningen en årlig dator-
kastningspicknick. Vi  äter mat och söndrar datorer. 
Detta har jag nämnt ungefär 300000  gånger i olika 
sammanhang, så jag orkar inte skriva mer om det 
nu.

Enda kunskapen som krävs för att gå med i före-
ningen är att man klarar  av att konstruera en kohe-
rent mening med minst tre ord i. Dock kan det  va-
ra nyttigt att förstå engelska eftersom översättning 
till inhemska  språk inte alltid finns i materialet som 
nyttjas i föreningen.  Föreningens ordförande kan så 
gott som garantera att majoriteten av  föreningens 
medlemmar inte bär på difterismitta.

Turun mafia
Tero Ykspetäjä

”Turun mafia” eli sf-harrastajien säännölliset pubi-
tapaamiset järjestetään kerran kuukaudessa, aina 
kuukauden ensimmäisenä torstaina, ravintola Tee-
renpelissä Wiklundin kulmalla. Kyseessä on vapaa-
muotoinen tapaaminen ja illanvietto, johon ovat 
tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita scien-
ce fictionista ja fantasiasta.

Mafiaillat eivät ole minkään tietyn tahon järjestä-
miä, vaan ne ovat syntyneet turkulaisten sf-harras-
tajien halusta tavata muita samanmielisiä, keskus-
tella ajankohtaisista asioista ja vaihtaa mielipiteitä 
kaikesta mahdollisesta, niin scifistä kuin muistakin 
aiheista.

Keskustelua käydään yleensä esimerkiksi kirjoista, 
leffoista, sarjakuvista, peleistä, scificoneista ja fan-
domin kuulumisista. Toisinaan esitellään kirjoja tai 
sarjakuvia; melko usein paikalle tuodaan fanzinei-
ta tutustuttaviksi. Silloin tällöin ilmestyy myös ”Turu 
mafia zine”, scifiä ja fandomia käsittelevä pienlehti, 
jonka saat tulemalla paikalle. Mafiassa kuulet myös 
muun Suomen (ja joskus maailman) fandomin ta-
pahtumista, joten jos sf-elämä Turun ulkopuolella 
kiinnostaa, Teerenpeliin kannattaa ilmaantua. Vaik-
ka tällaisissa säännöllisissä illanvietoissa on luonnol-
lisesti tuttujen tapaaminen keskeisessä asemassa, 
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kyseessä ei ole sulkeutunut sisäpiiri, vaan mukaan 
ovat yhtä lailla tervetulleita myös ensikertalaiset.

Teerenpeli on ennemminkin seurustelu- kuin ruo-
karavintola, mutta jos haluaa syödä, valikoimassa 
on mm. salaatteja, lämpimiä leipiä ja tapas-tyyppi-
siä naposteluannoksia. Ravintolan oman panimon 
oluiden lisäksi Teerenpelin baarimikot tarjoilevat 
mm. jänniä alkoholittomia drinkkejä, joten oluesta 
nauttiminen ei ole vaatimus osallistumiselle.
Baari-iltojen lisäksi kerran kuussa tavataan lounaan 
merkeissä jossain turkulaisessa lounaspaikassa; 
paikka ja aika sovitaan mafiailloissa. 

Turun Varjomafia
Pasi Karppanen

”Varjomafia on Terrakodilla, Yo-talo A:n toisessa ker-
roksessa kerran viikossa järjestettävä sf/f-keskusteluil-
ta, jonne kaikki scifistä, fantasiasta ja muusta vastaa-
vasta kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan 
niin kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista kuin kai-
kesta muustakin maan ja taivaan välillä. Varjoma-
fia järjestetään jokaisena, paitsi kuun ensimmäisenä 
torstaina kello 19.00 eteenpäin.” 

Näin Varjomafiaa on mainostettu sen toiminnan 
alusta asti. Mutta mikä on Varjomafia? Kysymykseen 
vastaaminen vaatii hieman taustoitusta. 

Varjomafian juuret ulottuvat alkuvuoteen 2005 
ja kietoutuvat omaani ja Turun fandomin lähihisto-
riaan. Olin tuolloin vastikään muuttanut Turkuun. 
Fandomissa olin jo tuttu kasvo ja muun muassa 
päätynyt vuosituhannen vaihteessa herättelemään 
Suomen Tieteiskirjoittajia omasta ruususen unes-
taan. Turkuun muuttaessani olin tuore Kosmosky-
nä-lehden päätoimittaja, mikä oletettavasti pelasti 
minut useimpien turkulaisten sf/f-seurojen head-
huntereilta. 

Turun fandomilla oli takanaan loistava ja kunnia-
kas menneisyys. Vuosituhannen vaihteessa kaupun-
gissa vaikuttanut aktiivinen fandom-polvi oli saanut 
aikaan merkittäviä saavutuksia, muun muassa kak-
si maailmanluokan Finnconia vuosina 1999 ja 2003. 
Olin useita vuosia seurannut ihailulla ja kateudella 
turkulaisten fandom-imperiumia aktiivisine seuroi-
neen ja lehtineen. Sen lippulaiva oli luonnollisesti 
TSFS, johon koko kaupungin fandom tuolloin – ja 
osin virheellisesti edelleen – samaistettiin.

Pian kaupunkiin muuttoni jälkeen tajusin, että 
elettiin edellisen fandom-polven iltaruskon aikaa. 
Ainakin toiminnan aktiivisin kausi oli tuolloin het-
kellisesti takanapäin ja kaupungin kaikkia seuroja 
näytti yhdistävän tuoreiden voimien tarve. Tämä 
leimasi etenkin TSFS:ää. Kokonainen aktiivien polvi 

oli samoihin aikoihin hankkinut itselleen muuta elä-
mää ja oli siirtymässä pois seuratoiminnasta.  

Kaupungin sf/f-harrastajien virallinen tapaami-
nen eli mafia kokoontui kerran kuussa Bar Bremeris-
sä. Virallisesti mafia toimi tuolloin – kuten se toimii 
nytkin – irrallaan virallisista seurakytköksistä. Se ke-
räsi kuukaudesta toiseen uskollisen kävijäkunnan, 
joka valtaosin koostui pitkään seuratoiminnassa ai-
emmin mukana olleista vakiokasvoista.

Luonnollisesti aloin käydä mafioissa. Tunsin en-
tuudestaan siellä kävijät ja baari-illat olivat oikein 
mukavia. Toisaalta tajusin, ettei kyseessä ollut paras 
keino uusien kasvojen houkuttelemiseksi toimin-
taan mukaan. Se, että mafiassa kävijät olivat tuttuja 
vuosien takaa kun ei voinut olla vaikuttamatta nii-
den ilmapiiriin. Ymmärsin myös, että halusin itse 
fandomilta enemmän kuin baari-illan kerran kuus-
sa.

Samoin tunsi kohtalotoverini Aatu Poutanen, jon-
ka kanssa olimme samaan aikaan vaihtaneet koti-
kaupunkia. Kumpikin meistä kaipasi samanlaista 
jokaviikkoista aktiviteettia ja kotia, jonka Lahden 
sarjakuvaseura oli meille tarjonnut. Podimme kum-
pikin tarvetta purkaa ylimääräistä energiaa. Syy-
tä raahautua kerran viikossa jonnekin, vaihtamaan 
ajatuksia samanhenkisten ihmisten kanssa. Kalen-
terissa tuntui olevan torstain kohdalla ammottava, 
surullinen aukko.

Asia johti toiseen ja niin, alkuvuodesta 2005, Tu-
run Varjomafia syntyi. Ideana oli, että se kokoon-
tuisi nimensä mukaisesti jokaisena paitsi kuun 
ensimmäisenä torstaina. Niin nimellä kuin tapaa-
misajallakin halusimme tehdä kunniaa viralliselle 
mafialle. Tuskinpa kuitenkin tuolloin itsekään taju-
simme, mihin kaikki lopulta johtaisi.

Asiasta tiedotettiin tutuilla sf/f-listoilla, mutta 
vastaanotto, jonka ideamme sai, ei ollut innostu-
nein mahdollinen. Arvasimme toki, että kokeilu oli 
riskipeliä. Ymmärsin myös, että laitoin samalla pe-
liin oman ”fandom-maineeni”. Yleisöryntäystä em-
me odottaneet, mutta toivoimme, että tapaamisista 
olisi saatu syntymään muutaman vakiokävijän pe-
rinne. Näin ei kuitenkaan käynyt ja Varjomafian alku 
oli varsin kivinen.

Myös konsepti haki alussa muotoaan. Kokoontu-
mispaikkana toimi ensin ravintola Kultainen hirvi, 
jossa olimme kohtalokkaan perustamispäätöksen 
tehneet. Vasta vuoden 2005 syksyllä, baarin remon-
tin myötä, päätimme siirtää Varjomafian Terrakodil-
le, missä se tänäkin päivänä toimii. Terrakodin voi-
kin sanoa luoneen tapaamiselle juuri ne puitteet, 
jotka se vaati. Suoraan sanoaksemme, kodin.

Varjomafiasta alettiin tiedottaa myös sf/f-piirien 
ulkopuolelle ja vähitellen Terrakodille alkoikin il-
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maantua täysin uusia kasvoja. Jotkut kävivät kerran, 
jotkut kaksi, toiset jäivät. Myös kuvioissa jo vuosia 
pyörineitä hahmoja liittyi seuraan. Varjomafiaan 
saattoi tulla tai olla tulematta. Pakkoa ei ollut, sillä 
olisimme paikalla joka tapauksessa seuraavalla vii-
kolla. Tai sitä seuraavalla. Samat asiat, joita minä ja 
Aatu olimme lähteneet Varjomafialla hakemaan, 
tuntui miellyttävän myös kävijöitä.

Lopulta tajusin tapaamisen ylittäneen sen kriitti-
sen massan, jossa sen kävijät itse muodostivat syyn 
saapua paikalle. Olisin toisin sanoen itse voinut hy-
vin tässä vaiheessa hypätä kyydistä pois ja Varjoma-
fia olisi jatkanut elämäänsä ilman minua. Aatu oli 
näin tehnytkin, uusien haasteiden viedessä miestä. 
Parhaillaan voi hyvällä syyllä sanoa elettävän jo kol-
mannen Varjomafia-sukupolven aikaa.

Varjomafia käynnistyi Terrakodilla STk:n nimis-
sä. Tämä olikin alkuvaiheessa loogisin ja ainoa tapa 
saada Varjomafialle koti. Vuonna 2006 olin jo pääty-
nyt Tutkan hallitukseen, ja jonkin aikaa asiaan kans-
sa emmittyäni ehdotin, olisiko mitään mieltä adop-
toida Varjomafia myös osaksi Tutkan toimintaa.

Tutka eli tässä vaiheessa hiljaisempaa vaihettaan 
ja siinä, että istuva puheenjohtaja Tero Ykspetäjä 
pyysi minut hallitukseen, lienee ollut kyse halusta 
saada toimintaa uudelleen aktivoitua. Loppuvuo-
desta 2006 Varjomafiasta tuli virallisesti myös Tut-

kan toimintaa ja niin lopulta kävi, että vuonna 2008 
lapsi tavallaan nielaisi vanhempansa, Varjomafian 
kautta kuvioihin tulleiden uuden polven aktiivien 
vallatessa Tutkan hallituksen. Arr, matey!

Varjomafia potkaisi liikkeelle lumipallon, jolle on 
ajan kuluessa käynyt kuten rinnettä alaspäin sopi-
vissa olosuhteissa vierivällä lumipallolla on tapana. 
Tutkalle Varjomafia merkitsi sukupolvenvaihdosta 
ja hallitusvaihdoksen jälkeen siitä tulikin nopeasti 
Terrakodin aktiivisimpia seuroja. 

Tällä hetkellä Tutka täyttää yhden niistä sosi-
aalisista lokeroista, joka aktiivisuutta puhkuvalla 
TSFS:llä vielä vuosituhannen vaihteessa oli, eli vas-
taa suuressa määrin alueellisesta sosiaalisesta toi-
minnasta. Vuonna 2009 muutoksen tuulet saavut-
tivat myös TSFS:n, jossa on parhaillaan menossa 
melkoinen sukupolvenvaihdos.

Varjomafia on myös ilahduttavassa määrin alka-
nut toteuttaa sitä funktiota, jota sille alun alkaenkin 
toivoin: ”seuraneutraalia” tapaamispaikkaa, jossa eri 
yhdistyksiin kuuluvat tapaisivat ja tutustuisivat. Ti-
lanne vuonna 2005 nimittäin oli, että aikanaan tiiviit 
kontaktit eri Terrakotiseurojen hallitusten välillä oli-
vat löystyneet. Hallitukset eivät tunteneet toisiaan, 
mikä hankaloitti yhteistyötä.

Varjomafian kävijöihin kuuluu tällä hetkellä niin 
hallituslaisia, aktiiveja kuin ihan vain hangarounde-

Varjomafian tyyppejä joskus vuonna 2007.
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kanavana nimenomaan uusien harrastajien suun-
taan. Se on profiloitunut nimenomaan nuoremman 
polven, kaksi- kolmekymppisten sf/f-harrastajien 
tapaamisena.

Tavoitteenamme on jatkossakin pitää kynnys uu-
den ja ujon sf/f-harrastajan tulo mukaan toimintaan 
mahdollisimman matalana. Jos edellä sanottu siis 
kiinnosti, kehotan pistäytymään paikalla joku tors-
tai. Tervetuloa!

ja kaikista neljästä Terrakotiseurasta (kuudesta, jos 
mukaan lasketaan FUI ja samalla käytävällä vaikut-
tava rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä). Varjomafian  
Terrakodille luoman ”hengauskulttuurin” ansios-
ta tieto hallitusten sekä siellä käyvien eri seurojen 
aktiivien välillä siirtyy ja yhteisiä projekteja on hel-
pompi suunnitella, Hyvänä esimerkkinä voi pitää 
tämän syksyn Terrakodin avoimien ovien päivien 
järjestelyjä.

Viimeisen viiden vuoden aikana Terrakotiseurat 
ovat myös kiinnittäneet aiempaa huomattavasti 
enemmän huomiota toiminnan jatkuvuuden takaa-
miseen, toisin sanoen ”nuorisotyöhön”. Tämän voi 
sanoa olleen seikka, johon edellinen fandom-polvi 
ei kiinnittänyt huomiota niin paljon kuin olisi voi-
nut. Toisin sanoen huolehtimiseen siitä, että senkin 
jälkeen, kun omat patterit loppuvat, fandomiin jää 
ihmisiä, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla 
on kivaa.

Varjomafia ei päällisin puolin edelleenkään ole 
mitään muuta kuin syntyessään: joukko ihmisiä 
viettämässä viikko toisensa perään aikaa saman-
henkisessä seurassa. Toisaalta ei ole liioittelua sanoa 
sen olevan myös huomattavasti enemmän: paikka 
jossa ihmiset kohtaavat, asiat tapahtuvat ja tieto 
liikkuu. Lisäksi Varjomafia toimii tällä hetkellä hyvin 

Linkkejä:

http://www.tsfs.fi/
http://www.utu.fi/tutka/
http://tas.animeunioni.org
http://tieteiskirjoittajat.utu.fi/
http://tr.im/turunmafia
http://kosmoskyna.net/Varjomafia/

...tai yksinkertaisesti:

http://terrakoti.net
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