
Kirjoittajayhdistys Paltta ry

Toimintakertomus 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.  Vuodenvaihteessa  Paltassa  oli  145  jäsentä.  Paltan
kirjanpitäjänä toimii Minna Lääperi, joka hoitaa myös Paltan maksuliikenteen ja veroasiat.

1. Johtokunta

Paltan  vuosikokous  järjestettiin  25.  helmikuuta  Lappeenrannan  pääkirjastossa.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Okkonen. Johtokunnasta erovuorossa olevan
Lauri  Hinkkasen  tilalle  valittiin  Marjo  Mattila  Kuusankoskelta  (erovuorossa  2019),
erovuorossa  olleet  Katri  Niinimäki  Savitaipaleelta  ja  Kirsi  Komulainen  Kouvolasta
(erovuorossa 2019) valittiin uudelleen. Johtokunnassa jatkoivat lisäksi Pilvi Valtonen ja
Maire Pyykkö Lappeenrannasta sekä Jukka Behm Kouvolasta.  Johtokunta valitsi  Kirsi
Komulaisen varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi. 

Paltan  puheenjohtaja  Tarja  Okkonen  sai  vuoden  2017  Suomen  Kirjailijaliiton  Suunta-
palkinnon.

2. Paikallisryhmät

Vuonna 2017 Paltta sai uuden paikallisryhmän Imatralle. Paltan itsenäiset paikallisryhmät 
toimivat Parikkalassa/Rautjärvellä, Lappeenrannassa, Imatralla, Luumäellä ja 
Kouvolassa. 

* Uilokurpposet (Parikkala-Rautjärvi)

Uilokurpposet kokoontuivat:
26.1. Simpeleen kirjastossa kotona kirjoitettujen joululahja-tekstien merkeissä
23.3. Parikkalan kirjastossa aiheena oli satu
4.5. Parikkalan kirjastossa Uni-runojen merkeissä 
31.8. Simpeleen kirjastossa lukemassa ”Kesämuistoja”   
19.10. Simpeleen kirjastossa aiheena ”Minä ja musiikki”
23.11. Parikkalan kirjastossa ”Suomi 100” -aiheen kimpussa

"Uilokurpposet kokoontuvat siis Parikkalassa ja Simpeleellä. Ryhmästä on muutama jäänyt pitkän
matkan, työpaineiden tai muiden syiden vuoksi pois. Mutta tilalle on tullut uusia, nyt yksi mieskin. 
Ilahduttavan hyviä keskusteluja tekstit ovat tuottaneet. Kokoonnumme puolitoista tuntia 
kerrallaan. Kirjoittaja jakaa oman työnsä osallistujille ja lukee sen ääneen muiden seuratessa 
tekstiä ja tehdessä merkintöjä. Sen jälkeen keskustelemme rakentavasti ja vilkkaasti, ja tekijä saa 
esittää kysymyksiä. Lopuksi minä vetäjänä sanon oman mielipiteeni ja korjausehdotukset. Sitten 
sovimme seuraavan aiheen.
    Jos kirjoittaja tahtoo esitellä aiheesta poikkeavan otteen omasta pidemmästä tekstistään, niin 
sekin sopii." 
Ryhmää vetää Sirkka Laine-Sirén



* Haukka (Lappeenranta)

Haukka  on  kokoontunut  yhdeksän  kertaa  aina  kuukauden  toisena  tiistaina
Lappeenrannan  maakuntakirjastossa  kesäkuukausia  lukuun  ottamatta.  Osallistujia  on
ollut keskimäärin kahdeksan. Kirjoittamisaihe kotiin on arvottu jäseniltä kootuista aiheista
ja liki joka kerta kokoontuessa on tehty lyhyt kirjoittamisharjoitus. Molemmat tekstit, joko
runoa  tai  proosaa,  jokainen  on  lukenut  itse  ja  niistä  on  keskusteltu  hyvässä  ja
rakentavassa hengessä. Ryhmän vetäjänä on toiminut Riitta Voutilainen.

* Kimatra (Imatra)

Ryhmä  kokoontuu  Imatran  pääkirjastossa  kuukauden  ensimmäinen  maanantai.
Joulukuussa  ryhmä otti  käyttöönsä  nimen Kimatra.  Nimi  koostuu  ajatuksista  kulttuuri,
innostus, Imatra.

Vuonna 2017 kokoontumisia oli kolme, osallistujia 10. Ryhmän vetäjä on Aira Vesivalo.

* Kursiivi (Luumäki)

Kokoontumiset kerran kuussa. Ryhmän vetäjänä toimii Riitta Pukki.

* Kouvolan paikallisryhmä

Ryhmä  kokoontui  Kouvolan  pääkirjastossa  säännöllisesti  kuukauden  toisena
maanantaina  lukuunottamatta  kesäkautta.  Tapaamisissa  keskusteltiin  hyvässä  ja
lämpimässä hengessä osallistujien teksteistä. Ryhmää ohjasi Petri Hannula.

Kouvolan  Paltan  jäseniä  osallistui  Kymenlaaksossa  ja  Etelä-Karjalassa  pidettyihin
tilaisuuksiin. Jäseniä oli mm. aktiivisina kuuntelemassa Käsikirjoitus kirjaksi -tapahtuman
luentoja Kouvolan pääkirjaston auditoriossa 14.11.2017.

3. Vuoden toiminta

Vuonna  2017  Paltta  oli  mukana  Suomen  100-vuotisjuhlinnassa.  Paltan  Suomi  100
-tapahtumissa runoilimme alueemme kirjastoissa ja päiväkodeissa. Satupäivänä 18.10.
julkaisimme Satuja ja loruja -antologian. Kirja sisältää 23 palttalaisen tekstit, kuvitus Maire
Pyykön, taitto Kari Välimäen, toimittajina Tarja Okkonen ja Pilvi Valtonen. Antologia oli osa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

Kotkassa  palttalaiset  runoilivat  Kymenlaakson  museon  Laaksopäivässä  11.11.
Merikeskus  Vellamossa.  Vuoden  2017  ajan  museon  Kasvoja  Kymenlaaksosta
-näyttelyssä  olivat  esillä  palttalaisten  näyttelyn  kymmenelle  puhuvalle  hahmolle
kirjoittamat monologit. 

Lappeenrannassa Pilvi Valtonen veti lorutuokioita kirjastoissa, ja perinteisesti Eino Leinon
päivänä  6.7.  runoilimme  pääkirjaston  Heili-salissa.  Myös  Paltan  vuoden  2017
kirjailijamatinea järjestettiin  tänä vuonna Lappeenrannassa.  Haukan piirissä  oli  tarjolla
jäsenille kirjoituskursseja.

Kouvolassa  Paltta  järjesti  Maailman runouden päivänä  21.3.  Nihin  Interit  ry:n  kanssa
runoillan  Kouvolan  pääkirjastossa.  Paltan  ja  Kouvolan  kirjaston  Käsikirjoitus  kirjaksi
-tapahtumassa 14.11. olivat kustantamoiden näkökulmia valottamassa kymenlaaksolaiset



kustantajat Reuna Kustantamosta ja Kustannus Aarnista. 

Paltta  lähetti  sähköpostitse  kuukausittain  jäsenilleen  Inspiksen,  valokuvan,  jonka
innostamana  jäsenet saivat kirjoittaa oman Inspis-tekstinsä. Kunkin kuukauden Inspis-
sato kasattiin pdf:ksi ja lähetettiin jäsenistölle.     

Kouvolassa  toimiva  yhteisöllinen  verkkomedia,  Kaikumedia,  ilmoitti  loppuvuodesta
kiinnostuksensa julkaista nettisivuillaan palttalaisten kirjoituksia. 

Vuosikokouksessa valittu uusi johtokunta kokoontui kolme kertaa. Kokousten ulkopuolella
johtokunta piti yhteyttä palaverein ja sähköpostitse.

Paltta Lappeenrannassa:

* Pilvi Valtosen loruhetkiä alueen kirjastoissa
* Riitta Voutilaisen kirjoituskurssi 25.3. pääkirjastossa 
* Eino Leinon päivän runotilaisuus 6.7. pääkirjastossa  
* Riitta Voutilaisen kirjoituskurssi 14.10. pääkirjastossa 
* Satuja ja loruja -antologian julkistamistilaisuus 18.10. pääkirjastossa
* Pilvi Valtonen ja Anneli Pylkkönen Tirikan päiväkodissa 19.10. ja Peltolassa 20.10.
* Kirjailijamatinea 9.11. pääkirjastossa
* Jäsenille pikkujoulut 9.12.2017 
  
Paltta Imatralla:

* Paltan Suomi 100 -runoilta pääkirjastossa 19.4.
* Riitta Voutilaisen luennot kirjoittajaryhmän käynnistämisestä 4.9. ja 2.10.

Paltta Kouvolassa:

* Pilvi Valtosen lorutuokioita Myllykosken kirjastolla 15.2. ja Haanojalla 22.2.
* Runoiltoja: Kuusankosken kirjasto 8.3., Inkeroinen 14.3. ja Kouvolan pääkirjasto 
21.3.2017
* Käsikirjoitus kirjaksi -tapahtuma 14.11. pääkirjastossa
* Paltta mukana etkoissa: runotapahtumat 5.12. Elimäellä ja pääkirjastossa, lorutuokiot 
Haanojalla ja Jaalassa.    

Paltta Kotkassa:

* Kymenlaakson museon Kasvoja Kymenlaaksosta -näyttelyssä palttalaisten kirjoittamat 
monologitekstit
* Paltan Suomi 100 -runoilta 13.7. Kotkan pääkirjastossa 
* Petri Pietiläinen, Leena-Riitta Salminen ja Tarja Okkonen runoilivat 11.11. 
Kymenlaakson museon Laaksopäivässä.
* Loppuvuodesta yhdistys sai tiedon, että Irja Sinivaaran Kotkassa luotsaama 
kirjoittajaryhmä liittyy vuoden 2018 alusta Palttaan

4. Antologiat

Satupäivänä 18.10. julkaisimme Satuja ja loruja -antologian. Kirja sisältää 23 palttalaisen
tekstit,  kuvitus  Maire  Pyykön,  taitto  Kari  Välimäen,  toimittajina  Tarja  Okkonen ja  Pilvi



Valtonen. Antologia oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

5. Apurahat

Paltta  sai  Alfred  Kordelinin  Lappeenrannan  rahastolta  1000  euroa  satuantologian
kuvittamiseen ja Paltan Suomi 100 vuotta -tapahtumien järjestämiseen Lappeenrannassa.
Lappeenrannan  kulttuuritoimi  tuki  Paltan  järjestämää  kirjailijamatineaa  300  euron
avustuksella.

6. Tiedottaminen 

Tiedottaminen  hoidettiin  nettisivujen  (https://paltta.wordpress.com/)  ja  sähköisen
jäsenkirjeen  avulla.  Verkkosivuilla  esiteltiin  yhdistyksen  jäseniä  mm.  Kuukauden
palttalainen -otsikon alla. 


