
Kirjoittajayhdistys Paltta ry. 

Toimintasuunnitelma 2017

Yleistä

Kirjoittajayhdistys Paltta ry on toiminut vuodesta 1963 Kaakkois-Suomen kirjailijoiden ja 
kirjoittajien yhdyssiteenä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sekä edistänyt alueellaan kirjallista 
kulttuuria ja ammattitaitoa. Paltta pyrkii tuomaan paikallista kirjallista osaamista esiin, luomaan 
yhteishenkeä ja uskoa kirjoitetun sanan voimaan. 
 
1. Paltan paikallisryhmät

Paikalliset kirjoittajaryhmät toimivat aktiivisesti Lappeenrannassa (Haukka), Luumäellä (Kursiivi), 
Kouvolassa (Kouvolan paikallisryhmä)ja Parikkalassa/Rautjärvellä (Uilokurpposet). Uudet 
paikallisryhmät ovat tervetulleita aloittamaan toimintansa. Ryhmät toimivat itsenäisesti.  

2. Vuosikokous

Vuosikokous järjestetään lauantaina helmikuun 25. päivä Lappeenrannassa. Vuosikokouksen 
jälkeen pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous. 

3. Kirjailijayhdistysten neuvottelukunta

Yhdistys osallistuu Kirjailijayhdistysten Talvipäiville Turussa 31.3. - 1.4.2017. 

4. Vuoden toiminta

Yhdistyksen vuoden 2017 toimintarungon muodostavat osin jo vakiintuneet kalenterivuoden 
tapahtumat: 

Helmikuu: 

* lorutuokiot lapsille: (Pilvi Valtonen) 15.2. Myllykosken kirjasto ja 22.2. Haanojan kirjasto 

yhteistyössä Kouvolan kirjaston kanssa

* Paltan Suomi 100 vuotta -juhlavuoden satuantologian tekstien kirjoittamisaika päättyy 23.2.

* vuosikokous 25.2. Lappeenrannassa

Maaliskuu: 

* runoillat: (juontaa Tarja Okkonen) 8.3. Kuusankosken kirjastossa, 14.3. Inkeroisen kirjastossa ja 

Maailman runouden päivänä 21.3. Nihil Interit ry:n kanssa Kouvolan pääkirjastossa 

* kirjoituskurssi jäsenille: Riitta Voutilainen 25.3. Lappeenrannan pääkirjastossa (toinen osa 

syksyllä 2017)

Huhtikuu: 

* Paltan Suomi 100 vuotta -kirjastokiertue: runoillaan Imatran pääkirjastossa 19.4. 



Heinäkuu: 

* Paltan Suomi 100 vuotta -kirjastokiertue: runoillaan Lappeenrannan pääkirjastossa Eino Leinon 

päivänä 6.7. 

* Paltan Suomi 100 vuotta -kirjastokiertue: runoillaan Kotkan pääkirjastossa Meripäivien aikaan 

(todennäköisesti 13.7.)

Lokakuu:

* Paltan Suomi 100 vuotta -juhlavuoden satuantologian julkistamistilaisuus Lappeenrannan 

pääkirjastossa valtakunnallisena Satupäivänä 18.10.

Marraskuu:

* Paltan kirjailijamatinea Lappeenrannan pääkirjastossa

Joulukuu: 

* joulukalenteri (viidennen kerran) tarjotaan maakuntalehtiin (Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat 

ja Etelä-Saimaa)

* Paltan Suomi 100 vuotta -kirjastokiertue: runoillaan Kouvolan pääkirjaston Etkoissa 5.12.

* Paltan pikkujoulu   

5. Satuantologian valmistelu ja muut julkaisut

Paltta julkaisee Suomen itsenäisyyden juhlavuotena satuantologian, jonka valmistelut aloitettiin 
syksyllä 2016 Kuinka kirjoitan lapsille -esitelmällä Lappeenrannassa. Teokseen tulee kuvataiteilija 
Maire Pyykön kuvitus. 
     Loppuvuodesta Paltta tarjoaa maakuntalehdille julkaistavaksi jo perinteeksi muodostuneen 
kirjallisen joulukalenterin. 

6. Kurssitoiminta

Lappeenrannan Haukka-ryhmän vetäjä Riitta Voutilainen pitää kurssin Paltan jäsenille 25.3. 
Kurssilla käsitellään kirjoittamisen henkisten esteiden voittamista, valkoisen paperin kauhua. 
Kurssin toinen osa pidetään syksyllä 2017.
 
7.  Tiedottaminen ja markkinointi

Paltta tiedottaa jäsenkunnalleen vähintään viisi kertaa vuodessa ilmestyvällä sähköisellä 
jäsenkirjeellä ja päivittää aktiivisesti nettisivujaan. Paikallisryhmien toiminnasta tiedotetaan 
kotisivuilla ja jäsenkirjeessä. Paltan nimissä järjestettävän tilaisuuden vastuuhenkilö huolehtii siitä, 
että nettisivuille tulee juttu kuvineen tilaisuudesta. Yksittäisten jäsenten toivotaan tiedottavan 
Paltalle julkaisuistaan, palkinnoistaan ja ideoistaan. Paltta tekee vuosittain joko jäsenkyselyn 
toiminnan suunnasta tai pyytää jäseniltä avointa palautetta jäsenkirjeessä. Medialle lähetetään 



tiedote Paltan järjestämistä tilaisuuksista. Paltan tiedotus suurelle yleisölle hoidetaan pääkirjastojen 
ilmoitustaulujen ja muiden yhteistyökumppanien sekä omien nettisivujen kautta. 

8. Muu toiminta

Vuonna 2017 Paltta lähettää edellisen vuoden tapaan kerran kuussa jäsenilleen yhteisen 
kirjoitusharjoituksen Inspiksen eli mahdollisuuden inspiroitua ja kirjoittaa lähetetystä kuvasta runo 
tai muu tekstin pätkä. Kirjoitukset kootaan kuukausittain pdf:ksi ja lähetetään jäsenille. Tänä 
vuonna Inspis-kuvat ovat mustavalkoisia valokuvia. 

Viime vuonna perustettu Paltan jäsenille tarkoitettu Kysymys kirjoittamisesta -Facebook-ryhmä 
jatkaa toimintaansa. 

TALOUSARVIO 2017

TULOT

Jäsenmaksu 110x25 € 2750

MENOT

Kurssien järjestäminen 400

Kokous- ja muut matkakulut   1000 (edellisten vuosien ylijäämästä)

Antologian kuluihin                                     1500 (edellisten vuosien ylijäämästä) 

Paikallisryhmien toiminnan tukeminen    400

Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot    400

Kirjanpito, tilintarkastus, pankkikulut   1200

Toimistokulut                                                                              200  

Pikkujoulu- ja kokoustarjottavat                                              150   

Lisäksi Paltta on hakenut vuodelle 2017 seuraavia apurahoja (palkkioihin sivukuluineen):

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö Satuantologian toimittamiseen 1500 euroa  

Karjalan Kulttuurirahasto Paltan 55-vuotishistoriikin kirjoittamiseen 4000 euroa

Alfred Kordelinin Lappeenrannan säätiö Satuantologian kuvittamiseen ja Paltan Suomi 100 vuotta 
-tapahtumien järjestämiseen Lpr:ssä 1000 euroa

SKR:n Etelä-Karjalan rahasto Satuantologian toimittamiseen ja kuvittamiseen 2000 euroa 


