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Suomen science fiction-ja fantasiatutkimuksen seura ry. (Finfar) 

Toimintakertomus vuodelta 2021 

Vahvistettu vuosikokouksessa 30.3.2022. 

 

1. Yleistä 

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n toiminta keskittyy 

pohjoismaisen vertaisarvioidun tiedejulkaisun Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and 

Fantasy Research julkaisemiseen, seminaarien ja vuotuisen Finfar-tekstityöpajan 

järjestämiseen sekä suomalaisen ja Suomessa tehtävän tieteis-ja fantasiakulttuurin 

tutkimuksen edistämiseen. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja Y-tunnus 2597407-1. 

Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa http://finfar.org. Lehden nettisivut ovat osoitteessa 

http://journal.finfar.org. 

 

2. Hallitus 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallitukseen kuuluivat FM 

Oskari Rantala (pj, Jyväskylän yliopisto), FM Mikko Mäntyniemi (vpj, Tampereen yliopisto), 

FT Hanna-Riikka Roine (sihteeri, Tampereen yliopisto), FM Sonja Virta (taloudenhoitaja, 

vapaa tutkija), FT Essi Varis (tiedottaja, Jyväskylän/Helsingin/Oslon yliopisto), FT Jyrki 

Korpua (Oulun yliopisto), FM Minttu Ollikainen (Jyväskylän yliopisto) ja FM Oiva 

Ristimäki (Turun yliopisto). Hallituksen varajäseninä toimivat FT Aino-Kaisa Koistinen 

(Jyväskylän yliopisto) ja FM Jani Ylönen (Jyväskylän yliopisto). 

 

3. Jäsenet 

Vuoden 2021 aikana yhdistyksen jäsenmaksun maksoi 23 henkilöä. Yhteensä yhdistyksessä 

on 26 jäsentä, joista yksi on ainaisjäsen ja kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous 

pidettiin 28.4.2021 etäyhteydellä (Zoom). Jäsenten välisenä sähköpostilistana toimii scifi-

res@helsinki.fi-lista. Sen moderaattorina toimii Essi Varis. 

 

http://finfar.org/
http://journal.finfar.org/
mailto:scifi-res@helsinki.fi
mailto:scifi-res@helsinki.fi
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4. Seminaarit ja työpajat 

Koronapandemian vuoksi vuoden 2021 toiminta jatkui poikkeuksellisena. Finncon-tapahtuma 

peruttiin jälleen. 

Perinteinen kesän tekstityöpaja järjestettiin 1.7.2021 jälleen virtuaalisena tapahtumana. 

Järjestämisestä vastasi Jyrki Korpua. Tekstejään esitteleviä osallistujia oli viisi, joista 

jokainen sai kommentteja kahdelta Finfarin tutkijalta. Paikalla olivat tekstejä 

kommentoimassa Jyrki Korpua, Liisa Rantalaiho, Hanna-Riikka Roine ja Essi Varis. 

Tekstityöpajassa käytiin eloisaa ja antoisaa keskustelua, ja paperit olivat mukavasti erilaisia 

keskenään. Miellyttävä ja hyvin edennyt tekstityöpaja osoitti myös virtuaalisen tapaamisen 

mahdollisuudet yhdistyksen seminaaritoiminnalle. 

 

5. Gradupalkinto 

Gradupalkinto jaettiin sekin virtuaalisesti, YouTube-striiminä toteutetussa Atonova-

tilaisuudessa 21.8.2021 yhdessä Atorox- ja Nova-palkintojen kanssa 

(https://www.youtube.com/watch?v=W0ufGFtjJ_U). Kilpailuraadin puheenjohtaja Essi Varis 

toimitti striimin osaksi videon, jossa hän kertoi kilpailusta, voittajasta ja valinnan 

perusteluista. 

Finfarin gradukilpailu järjestettiin nyt neljättä kertaa, ja siinä etsittiin vuoden 2020 parasta 

spekulatiivisen fiktion alaa käsittelevää, suomalaisessa yliopistossa hyväksyttyä 

maisterintutkielmaa. Finfar-seura on toimintansa alusta alkaen tukenut erityisesti nuoria 

tutkijoita ja opiskelijoita järjestämällä kaikille science fictionin ja fantasian tutkijoille 

avoimia seminaareja ja työpajoja. Gradupalkinnon avulla seura haluaa entisestään nostaa 

spekulatiivisen fiktion tutkimuksen asemaa suomalaisella tutkimuskentällä ja kannustaa 

opiskelijoita tarttumaan spekulatiivisen fiktion kysymyksiin. 

Gradukilpailun voitti Isla Parkkola tutkielmallaan “Kirjojen toimijuudet ja leikki maailmojen 

välisellä rajalla Lemony Snicketin lastenkirjasarjassa A Series of Unfortunate Events”. 

Tutkielma on hyväksytty Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden oppiaineessa. Voittajalle 

myönnettiin tunnustuksena 200 euron rahapalkinto ja palkintodiplomi. 

Kunnianhimoinen voittajatutkielma käsittelee Lemony Snicketin goottilaissävytteistä 

lastenkirjasarjaa metafiktiivisenä ilmiönä, jossa niin puhutteleva kerronta, teosten ulkoasu 
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kuin intertekstuaaliset viittauksetkin haastavat lukijaa pohtimaan, missä todellisuuden ja 

tarinamaailman välinen raja oikeastaan kulkee. Lisäksi tutkielma sivuaa Surkeiden 

sattumusten sarjasta tehtyjä filmatisointeja ja sen transmediaalisia laajennuksia. 

Kilpailuun asetettiin ehdolle kymmenen tutkielmaa neljästä suomalaisesta yliopistosta. 

Kilpailuun osallistuneiden tutkielmien taso oli melko vaihteleva, mutta myös aiheet ja 

lähestymistavat olivat ilahduttavan monipuolisia.  

Palkintoraadissa olivat mukana FT Irma Hirsjärvi, FT Jyrki Korpua (Oulun yliopisto), FT 

Sofia Sjö (Åbo Akademi) ja raadin toimintaa koordinoinut FT Essi Varis (Helsingin/Oslon 

yliopisto). 

 

6. Fafnir 

Tiedejulkaisu Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Researchin seitsemäs 

toimintavuosi oli mielenkiintoinen. Lehdessä julkaistiin vuoden 2021 aikana kaksi numeroa. 

Lehden päätoimittajina toimivat Laura E. Goodin, Esko Suoranta ja Essi Varis, joista 

Suoranta päätti kautensa tähän vuoteen. Myös toimituskunnassa pitkään toiminut Bodhisattva 

Chattopadhyay vetäytyi päätoimittajan tehtävästään vuoden alussa. Kirja-arvioiden 

toimittajana jatkoi Dennis Wise ja lehden toimitussihteerinä Jaana Hakala. 

DOAJ:n (Directory of Open Access Journals) laatumerkinnän hankkimiseksi jatkettiin 

toimenpiteitä vuonna 2021. Fafnir saatiin mukaan DOAJ:n ja CLOCKSS-pitkäaikaisarkiston 

pilottihankkeeseen, jossa lehden arkistolle taataan säilyvyys lehden tai seuran toiminnan 

jatkumisesta riippumatta. Lehden sisällöt saatiin arkistoon 2021 lopussa. DOAJ:n kanssa 

jatketaan toimenpiteitä laatumerkinnän kriteerien täyttämisen validoimiseksi.  

Fafnir pääosin käytti Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n vuonna 2020 myöntämän 990 euron 

apurahan lehden toiminnan kehittämiseen. Apurahalla katettiin lehden perustoiminnan kulut 

(esim. nettihotellin kulut, taittajan palkkio), Council of Editors of Learned Journals -yhteisön 

jäsenyydet lehden päätoimittajille ja SSL-sertifikaatti finfar.org-osoitteelle. Apurahalla 

hankitaan vielä vuoden 2022 puolella mainostilaa lehden näkyvyyden edistämiseksi. 

Tiedetoimittajain liitto myönsi lisäksi lehdelle 2021 uuden apurahan, jolla katetaan toiminnan 

kuluja 2022. 
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Lehden toimituskunnassa vuoden 2021 aikana tapahtuneiden useiden muutosten myötä 

hallitus päätti jatkossa käynnistää uudet toimittajahaut säännöllisesti joka kesä. Tällöin uudet 

toimittajat voisivat aloittaa kautensa ennakoitavasti aina seuraavan vuoden alusta. Samalla 

toimituskaudet päätettiin rajata entistä tiukemmin kolmeen vuoteen. Halukkaille toimittajille 

voidaan kuitenkin myöntää yksi lisävuosi heidän kiinnostuksensa mukaan, mikä myös 

keventää rekrytointiprosessia. Lehteen liittyvien päätösten työnjakoa käytiin myös tarkemmin 

läpi hallituksen, lehden toimituskunnan ja toimitusneuvoston puheenjohtaja Merja Polvisen 

kesken. 

Toimitusneuvoston ulkomaiset jäsenet ovat toimineet myös tärkeänä viestintäkanavana 

omissa yliopistoissaan ja tutkimusverkostoissaan. Toimitusneuvoston kokoonpano vuonna 

2021 oli: 

● Merja Polvinen, Helsingin yliopisto (englantilainen filologia), puheenjohtaja 

● Bodhisattva Chattopadhyay, Oslon yliopisto (kulttuurintutkimus) 

● Stefan Ekman, Göteborgin yliopisto (englantilainen filologia) 

● Ingvil Hellstrand, Stavangerin yliopisto (mediakulttuuri, sukupuolentutkimus) 

● Irma Hirsjärvi, Jyväskylän yliopisto (kulttuurintutkimus) 

● Aino-Kaisa Koistinen, Jyväskylän yliopisto (sukupuolentutkimus, kulttuurintutkimus) 

● Jyrki Korpua, Oulun yliopisto (kirjallisuudentutkimus) 

● Urpo Kovala, Jyväskylän yliopisto (kulttuurintutkimus) 

● Cheryl Morgan (kustantaja ja kriitikko) 

● Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto (pelitutkimus) 

● Jerry Määttä, Uppsalan yliopisto (kirjallisuudentutkimus) 

● Sari Polvinen, Helsingin yliopisto (kriitikko, historia) 

● Liisa Rantalaiho, Tampereen yliopisto (sukupuolentutkimus) 

● Adam Roberts, Royal Holloway, Lontoon yliopisto (kirjallisuudentutkimus) 

● Hanna-Riikka Roine, Helsingin yliopisto (kirjallisuudentutkimus) 

● Johan Schimanski, Oslon yliopisto ja Norjan arktinen yliopisto 

(kirjallisuudentutkimus) 

● Sofia Sjö, Åbo Akademi (uskontotiede, elokuvatutkimus) 

● Peter Stockwell, Nottinghamin yliopisto (kirjallisuus ja kielitiede) 

● Sanna Tapionkaski, Jyväskylän yliopisto (soveltava kielitiede) 

● Päivi Väätänen, Helsingin yliopisto (englantilainen filologia) 
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7. Talous 

Seura rahoitti toimintaansa vuonna 2021 jäsenmaksuilla. Saadut 23 jäsenmaksua vastaavat 

aikaisempien vuosien maksumääriä, eli pudotusta ei ole tapahtunut, mihin voidaan maailman 

tilanteen takia olla tyytyväisiä. Tulevana vuonna on suositeltavaa kuitenkin pohtia keinoja 

jäsenmäärän kasvattamiselle.  

Seuran suurimpia menoja vuonna 2021 olivat Fafnirin taittopalkkio, internet-sivuihin liittyvät 

maksut sekä gradukilpailun palkintosumma. 

Seuran talous on tasapainossa ja erityisesti Suomen tiedetoimittajain liiton apuraha Fafnirin 

kehittämiseen 2022 kattaa tulevan vuoden suurimmat kuluerät eli Fafniriin liittyvät kulut. 

Apuraha on tullut tilille vuoden 2022 puolella eikä siksi näy vielä vuoden 2021 

tilinpäätöksessä. Vuoden 2023 kulujen takia on kuitenkin suotavaa etsiä vastaavaa rahoitusta 

myös jatkossa. Lisäksi lisäpanostuksiin, kuten jäsenten konferenssi- ja seminaarimatkojen 

tukemiseen, tarvitaan lisää rahoitusta joko jäsenmaksujen tai avustusten muodossa. 

Apurahojen hakemista varten onkin vuoden 2021 aikana perustettu työryhmä. 

 

8. Muu toiminta 

Seuralle myönnettiin vihdoin ja viimein Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyys TSV:n 

kevätkokouksessa 15.3.2021. 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelivat seuralle jäsenrekisterin tietosuojaselosteen ja 

tiedekustantajan tietosuojaselosteen, joista jälkimmäisen osalta konsultoitiin myös Fafnirin 

toimituskuntaa. Tietosuojaselosteet vahvistettiin hallituksen kokouksessa 29.11.2021. 

 

9. Muu tieteellinen toiminta 

Vuonna 2021 seuran jäsenet ovat toimineet useissa tutkimus- ja julkaisuprojekteissa. 

Seuran pitkäaikainen kirjaprojekti Fantasia: Lajit, ilmiö ja yhteiskunta julkaistiin kesäkuussa 

2021. Teos on ensimmäinen laaja suomenkielinen fantasiakirjallisuuden historiaa, alalajeja ja 

nykytrendejä käsittelevä oppi- ja tietokirja. Julkaisijana toimi Nykykulttuurin julkaisusarja. 
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Teoksen toimittivat Jyrki Korpua, Irma Hirsjärvi, Urpo Kovala ja Tanja Välisalo. Teoksessa 

on mukana useita seuran jäseniä ja teoksen 15 kirjoittajan joukossa olivat myös seuran 

hallituksen jäsenet Aino-Kaisa Koistinen, Jyrki Korpua ja Hanna-Riikka Roine sekä Fafnirin 

toimitusneuvoston jäsenet Korpua, Roine, Hirsjärvi, Kovala ja Sanna Tapionkaski. Teoksen 

julkistaminen ja julkaisuseminaari pidettiin virtuaalisena tapahtumana 15.6.2021, ja siihen 

osallistui tekijöiden lisäksi kymmenen henkilöä. 

Suomen Akatemian konsortiohanke “Instrumental Narratives: The Limits of Storytelling and 

New Story-Critical Narrative Theory” (iNARR 2018–2022) jatkoi toimintaansa. Konsortion 

osahanke “Exploring the Limits of Narrative” (PI: Merja Polvinen) keskittyy spekulatiivisen 

fiktion tutkimukseen. Osahankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka spekulatiiviset 

kertomukset käsittelevät ihmismielelle vaikeita ja mahdottomiakin aihepiirejä, kuten 

esimerkiksi ilmastonmuutosta, postapokalyptista aikaa ja ei-inhimillistä tajuntaa. Hankkeessa 

työskentelevät seuran jäsenistä Polvisen lisäksi Kaisa Kortekallio, Hanna-Riikka Roine, Esko 

Suoranta ja Essi Varis. Hankkeen nettisivut ovat 

https://instrumentalnarratives.wordpress.com. 

Aino-Kaisa Koistinen jatkoi toimintaa kansainvälisessä Monster Networkissa. Vuonna 2020 

verkostolle myönnettiin rahoitus Monsters of the Anthropocene -projektiin osana OSEH 

Environmetal Collaboratorya (Oslon yliopisto). Vuonna 2021 verkosto toteutti rahoituksella 

lukupiiritoimintaa ja kaikille avoimen Halloween-seminaarin.  

https://instrumentalnarratives.wordpress.com/

