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Artikkelit, kolumnit, kritiikit 
ja muu kirjoitus- sekä toimitustyö  
 
 
2018 Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n julkaisemien "Valitut: Suomen 

presidenttien salainen historia" ja "Genreblender: antologia” 
-novelliantologioiden taittaja ja toimittaja 

 
 Turun Science Fiction Seura ry:n julkaiseman "Nova 2016 -antologia" -teoksen 

taittaja ja toimittaja 
 
2017 Turun Science Fiction Seura ry:n julkaiseman "Nova 2015 -antologia" -teoksen 

taittaja ja toimittaja 
 
2016 Turun Science Fiction Seura ry:n julkaiseman "Nova 2014 -antologia" -teoksen 

taittaja ja toimittaja 
 
 Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n julkaiseman "Spekulatiivinen 

Turku” -novelliantologian taittaja ja toimittaja 
 
2013 Kirjoittajana teoksessa ”Mustat joutsenet: Mikä muuttaa maailmaa 

seuraavaksi?” (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta). 
 
2013 Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n julkaiseman "Ajan poluilla”  

-novelliantologian taittaja ja toimittaja 
 
2011  Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n julkaiseman "Pimeyden reunalla”  

-novelliantologian taittaja ja avustava toimittaja 
 
2011–  Spin-lehden taittaja ja toimitussihteeri 
 
2010–  Spin-lehden vakituinen avustaja 
 
2008  Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n julkaiseman ”Hekuman huipulla”  

-novelliantologian toimittaja ja taittaja 
 
2004–2010  Kosmoskynä-lehden vastaava päätoimittaja ja taittaja 
 
2006  Kirjoittajana BTJ Kirjastopalvelun toimittamassa "Kotimaisia tieteis- ja 

fantasiakirjailijoita" (2006) teoksessa 
 
1999–2010  Kosmoskynä-lehden novelliarvostelupalstan vastaava toimittaja 
 
1997–  Kymmeniä julkaistuja artikkeleja ja muita tekstejä kotimaisissa scifi- ja 

fantasialehdissä vuodesta 1997 eteenpäin. 
 
1996–2010  Kosmoskynä-lehden vakituinen avustaja 
 
 
 
 
Tuomaristotyö 
 
2017 Noviisi 2017 -kirjoituskilpailun tiedottaja, sihteeri ja esiraadin jäsen 
 Nova 2017 -kirjoituskilpailun tuomariston jäsen 
 
2016 Genreblender-kirjoituskilpailun tiedottaja sekä esiraadin ja tuomariston jäsen 
 
2015 Noviisi 2015 -kirjoituskilpailun tiedottaja ja sihteeri 
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2014 Spekulatiivinen Turku -kirjoituskilpailun tiedottaja sekä esiraadin ja tuomariston 

jäsen 
 
2013 Noviisi 2013 -kirjoituskilpailun tiedottaja ja sihteeri  
 
2011 Ajan polut -kirjoituskilpailun tiedottaja sekä esiraadin ja tuomariston jäsen 
 Noviisi 2011 -kirjoituskilpailun tiedottaja ja sihteeri 
 
2010  Nova-kirjoituskilpailun esiraadin jäsen 
 
2009 Noviisi-kirjoituskilpailun tiedottaja 
 Kosmoskynä ja Usva -lehtien järjestämän ”Kirjoita kirjoittamisesta” -kilpailun 

tuomariston jäsen 
 
2007, 2009, 2011  Noviisi-kirjoituskilpailun esiraadin jäsen 
 
2006 Hekuma-novellikilpailun esiraadin jäsen 
  Risingshadow.net -verkkoyhteisön ja Suomen Tieteiskirjoittajat ry:n järjestämän 

novellikilpailun tuomariston jäsen 
 
2005, 2006, 2007, Nova-kirjoituskilpailun tuomariston jäsen 
2009, 2010 
  
2003–2011 Atorox-palkinnon esiraadin jäsen 
 
 
 
Kulttuurialan luottamustoimet 
 
 
2016–2018  Finncon 2018 -kirjallisuustapahtuman conitean puheenjohtaja ja  
  ohjelmavastaava 
 
2012–  Turun Science Fiction Seura ry:n taloudenhoitaja ja tapahtumavastaava 
 
2011–   Turun Science Fiction Seura ry:n taloudenhoitaja 
 
2010–   Turun Science Fiction Seura ry:n kirjamessuosastovastaava 
 
2010–   Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n taloudenhoitaja ja PR-vastaava 
 
2010   Turun Science Fiction Seura ry:n varapuheenjohtaja ja vt. taloudenhoitaja 
 
2009  Turun Science Fiction Seura ry:n varapuheenjohtaja 
 
2009  Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n sihteeri 
 
2008  Turun sarjakuvakerho ry:n varapuheenjohtaja 
 
2007  Kirjan talo - Bokens hus ry:n hallituksen varajäsen 
 
2006–2008  Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n varapuheenjohtaja 
 
2002–2004   Lahden science fiction -seuran puheenjohtaja 
 
1999–2004   Lahden sarjakuvaseuran sihteeri 
 
1998–2004  Suomen Tieteiskirjoittajat ry:n varapuheenjohtaja 
 


