
Kirjoittajayhdistys Paltta ry. 

Toimintasuunnitelma 2018

Yleistä

Kirjoittajayhdistys Paltta ry on toiminut vuodesta 1963 Kaakkois-Suomen kirjailijoiden ja 
kirjoittajien yhdyssiteenä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. 
    
1. Paltan paikallisryhmät

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

2. Vuosikokous

Vuosikokous järjestetään lauantaina helmikuun 24. päivä Lappeenrannassa. Vuosikokouksen 
jälkeen pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous. 

3. Kirjailijayhdistysten neuvottelukunta

Yhdistys osallistuu Kirjailijayhdistysten Talvipäiville Hyvinkäällä 9. - 10.3.2018. 

4. Vuoden toiminta

Tammikuu:

* Paltan kirjailijailta Kuusankosken kirjastossa 10.1.

Helmikuu: 

* Paltan ystävänpäivän runotapahtuma Lappeenrannan pääkirjastossa 14.2.
* Vuosikokous, jonka yhteydessä kirjailija Jukka Behm kertoo kirjailijantiestään 24.2.

Maaliskuu: 

* Kritiikkipäivä Kotkassa 17.3.

Heinäkuu: 

*  Eino Leinon päivän runotapahtuma Lappeenrannan pääkirjastossa 6.7. 

Syyskuu:

* Kirjoituskurssit Simpeleellä ja Kotkassa 
* 10.9. Toivo Pekkasen syntymäpäivänä kirjallisuustapahtuma Kotkassa?? 

Marraskuu:

* Kirjoituskurssit Simpeleellä ja Kotkassa 
* Paltan joulurunoantologian julkistamistilaisuus 



Joulukuu: 

* Joulurunoantologian tekstien esittämistä Paltan alueen kirjastoissa
* Paltan pikkujoulu   

5. Joulurunoantologia ja muu julkaisutoiminta

Paltta julkaisee marraskuussa jouluisen runoantologian, johon jäsenet ovat lähettäneet runsaasti 
erilaisia joulurunoja. 
    Palttalaisten tekstejä julkaistaan vuoden mittaan Kaikumediassa, joka on kouvolalainen 
yhteisöllinen verkkomedia.
  
6. Kurssitoiminta

Paltta järjestää kirjoituskurssit Simpeleellä ja Kotkassa. Kurssien laajuus riippuu apurahoituksen 
määrästä.
 
7.  Tiedottaminen ja markkinointi

Paltta tiedottaa jäsenkunnalleen 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 2018 Paltta lähettää kahden 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. 
    Kysymys kirjoittamisesta -Facebook-ryhmä ja Paltan arvostelupalvelu jatkavat toimintaansa. 

TALOUSARVIO 2018

TULOT

Jäsenmaksu 120x25 € 3000 
Antologia                                             500
Apurahat                                            5000

MENOT

Kurssien järjestäminen 4000
Kokous- ja muut matkakulut     800 
Antologian kulut                                            1000 
Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot       400 
Kirjanpito, tilintarkastus, pankkikulut   1100
Kritiikkipäivät                                                                         1200  


