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Yhdistyksen tavoite
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa suomalaisen tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tasoa,
kouluttaa suomalaisia tieteis- ja fantasiakirjoittajia ja pyrkiä tekemään suomalaista tieteis- ja
fantasiakirjallisuutta tunnetuksi niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhdistyksen tavoitteena on myös
toimia jäsentensä taloudellisen ja ammatillisen aseman parantamiseksi.
Hallinto
Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n hallitus vuonna 2021 oli seuraava: puheenjohtaja Teemu
Korpijärvi, varapuheenjohtaja Sara Palermo, sihteeri Pyry Palermo, muut jäsenet Camilla Kantola
ja Ami Surakka. Taloudenhoitajana toimi Terja Artimo. Toiminnantarkastajana toimi Mikko
Karvonen varamiehenään Marjo Kauppinen.
Kevätkokous pidettiin 28.4.2021 virtuaalisena STK:n Discordissa ja syyskokous Helsingissä
23.11.2021.
Koulutus
Vuonna 2021 yhdistys ei järjestänyt kursseja.
Vuoden 2021 aikana yhdistyksellä toimi yksi sähköpostitse toimiva ja yksi Discordissa toimiva
kirjoittajarinki.
Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisi Kosmoskynä-lehteä kaksi numeroa:

Numero 1/2021, koko B5, 98 sivua, teemanaan seksuaalisuus ja erotiikka.
Numero 2/2021, koko B5, 92 sivua, teemanaan tekstilajit - runosta romaaniin.
Päätoimittajana molemmissa numeroissa toimi Liisa Näsi ja lehdet taittoi Peppi Kääpä.
Kosmoskynässä julkaistaan haastattelujen, artikkeleiden ja kotimaisten novellien lisäksi
Kosminen Colosseum -palstaa, jossa arvioidaan kotimaisissa lehdissä ilmestyneitä spefinovelleja.
Molemmat lehdet painettiin Helsingissä Niini & Co Oy:llä. Postitus hoidettiin painon kautta.
Lehden verkkojulkaisu, joka ilmestyy osoitteessa www.kosmoskyna.net, jatkoi toimintaansa.
Verkkolehtivastaavina toimivat Lily Laine ja Nita Mäenpää.
Stk julkaisi 2020 Haloo-antologian, jonka tarkoitus oli antaa pandemian eristämille kirjoittajille
väylä purkaa turhautumista. Antologian varoilla oli määrä tukea vuonna 2021 järjestettävää
kirjoittajien hyvinvointipäivää. Hyvinvointipäivän järjestäminen on yhä siirtynyt ja se pyritään
toteuttamaan 2022 syksyllä tai 2023.
Stk julkaisi Aurinkosydän- nimeä kantavan hopepunk- antologian 1.10.2021.
Yhdistys jatkoi Tuoretta verta - kauhukirjoittajan oppaan (sekä paperipainos että e-kirja),
antologioiden ja lehtien myyntiä.
Tapahtumat
Spefiseurojen yhteistyökokousta siirrettiin seuraavalle vuodelle. Useimmat tapahtumat ja conit
siirrettiin/ peruttiin koronatilanteen vuoksi.
Stk osallistui virtuaaliseen Kirjoittaja-tapahtumaan 19.10.2021 esitellen arvostelupalveluaan.
Tiedotus
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa tieteiskirjoittajat.net. Jäsentoiminnasta tiedotettiin
Kosmoskynä-lehden, avoimen Facebook-ryhmän, kotisivujen http://tieteiskirjoittajat.net/ ja
sähköpostilistan stk@lists.utu.fi kautta. Lisäksi hallituksella on oma sähköpostilistansa stkhallitus@googlegroups.com.
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Kirjoituskilpailuista ym. tiedotettiin Kosmoskynän, somen sekä Stk:n sähköpostilistan
stk@lists.utu.fi kautta.
Arvostelupalvelu
Novellien ja lyhyiden tekstien lähettäminen arvostelupalveluun pidettiin jäsenille maksuttomana.
Pidemmistä teksteistä jäsen maksoi edelleen 2015 uudistuksen mukaisesti erikseen sovittavan
palkkion arvostelijalle. Yhteistyö Morren maailman kanssa jatkui ja Stk:n jäsenet saivat yhä 15%
alennusta Morren arvostelupalvelusta. Vuonna 2021 Stk:n arvostelupalvelua koordinoi Katri
Alatalo.
Kirjoituskilpailut
*Nova 2021
Stk järjesti yhdessä Turun Science Fiction Seura ry:n ja Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti
ry:n kanssa palautteellisen Nova-novellikilpailun. Kahdettakymmenennettäkahdetta kertaa
järjestettyyn kilpailuun lähetettiin 161 novellia. Aloitteleville kirjoittajille suunnattu kisa
järjestettiin sähköisesti.
Nova on palautteellinen science fiction- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu, ja sen tarkoituksena
on sekä kannustaa kirjoittamaan että kouluttaa kirjoittajia. Kaikki osallistujat saavat
yleispalautteen ja esiraadilta tuomaristolle edenneille novelleille annetaan henkilökohtainen
palaute. Stk jatkoi vuonna 2017 aloitettua mentoroinnin tarjoamista kilpailun kolmen kärjelle.
Mentorointi toteutetaan kilpailua seuraavana kalenterivuonna, jolloin palkituilla on mahdollisuus
saada 1 - 3 kertaa palautetta omista novellipituisista teksteistään.
Esiraatiin kuuluivat Camilla Kantola, Tero Aalto, Leila Paananen ja Pirja Hyyryläinen, jotka
arvostelivat kaikki novellit ja valitsivat niistä finaaliin 25 parasta, joista tuomaristo valitsi
kymmenen kärjen. Tuomareina toimivat tänä vuonna vuoden 2020 Nova-voittaja Anna Ojalahti,
Spinin päätoimittaja ja kirjabloggaaja Anna Mattila, kirjailija Milka Hakkarainen, kirjailija
Mikko Rauhala ja kriitikko Teemu Korpijärvi. Kisan sihteeri oli Kirsi Saaros.

Harrastus- ja muu kulttuuritoiminta
Stk jatkoi yhteistyötä muiden sf-seurojen kanssa. Pyry Palermo toimi vuonna 2021 Stk:n
edustajana Finncon-yhdistys ry:ssä.
Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne perustui vuonna 2021 jäsenmaksuihin ja julkaisujen myyntiin.
Jäsenmaksun suuruus oli vuonna 2021 20 euroa, juniori- tai perhejäsenyys 10 euroa, Kosmoskynän
tilaushinta 20 euroa (kirjastoille 16 euroa) ja irtonumerohinta 11 euroa + postitus. Vuoden lopussa
jäseniä oli arviolta 200 kpl:tta, joista kunniajäseniä oli 9 kpl:tta.
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