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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 14.3. Kouvolassa Kahvila Onkapannussa. Vuosikokouksen jälkeen 
pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous.

3. Kirjailijayhdistysten verkosto
Yhdistys osallistuu Kirjailijayhdistysten Talvipäiville Kuopioon 20.-22.3.2020. Paltasta osallistuu 
Kirsi Komulainen, Kati Kunnaala ja Marjo Mattila. Kirsi Komulainen osallistuu myös verkoston 
työryhmän kokouksiin.

4. Vuoden toiminta
Vuoden 2020 aikana Paltta ry suunnittelee ja järjestelee Kirjoittajayhdistysten Talvipäiviä, jotka 
pidetään Kouvolassa 26.-28.3.2021. Paltta ry hakee apurahaa monelta eri taholta varmistaakseen 
tapahtuman onnistumisen ja hankkii yhteistyötahoja ja sponsoreita. 
Paltta järjestää kirjoituskilpailun nuorille ja voittajien palkitseminen olisi yksi Talvipäivien 2021 
kohokohta. Talvipäivien valmistelut aloitetaan elokuussa 2020.

5. Runo- ja muut yleisötapahtumat:
- Runebergin runopussi 5. helmikuuta Kettumäen Palvelukeskuksessa klo 13 Kuusankoskella ja 
Kouvolan pääkirjastolla klo 17.30.
- Open mic 10.3. Lappeenrannan kirjaston Heili-salissa klo 18.00. 
- Eino Leinon runotapahtuma Lappeenrannassa 6.7.
- Open mic Kouvolan ja Kotkan kirjastoilla syys-lokakuussa.
- Uusien kirjojen ilta pidetään alkusyksystä.
- Pikkujoulu marras-joulukuussa.

5. Nuorille suunnattu kirjoituskilpailu
Paltta järjestää kirjoituskilpailun yläkouluikäisille nuorille. Kilpailun teemana on tulevaisuus, 
tyylinä skifi/fantasia ja aiheena: ”Maanantai 1.4.2049”. Kilpailu julkistetaan syys-lokakuussa, 
jolloin pidetään myös nuorille suunnattuja kirjoittamisen työpajoja Lappeenrannassa, Kouvolassa ja
Kotkassa. Kilpailun voittajat julkistetaan Talvipäivien yhteydessä keväällä 2021.



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, 
maakunnallisten tapahtumakalentereitten sekä omien nettisivujen kautta. Nettisivuja uudistetaan 
ajanmukaisemmiksi syksyllä.

8. Muu toiminta
Vuonna 2020 Paltta lähettää neljän 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 2020

TULOT

Jäsenmaksu 120x25 € 3000
Muut tulot (arvostelupalvelu ym.) 500
Apurahat /Talvipäivien järjestämiseen 
2021)

8000

YHT: 11500

MENOT

Työpajojen järjestäminen, kirj.kilpailun järj. 4000
Nettisivujen päivitys ym. imagon kohotus 1000
Kokous- ja muut matkakulut    800
Pj:n ja johtokunnan jäsenten kokouspalk-
kiot   

500

Kirjanpito, tilintarkastus, pankkikulut 1100
Toiminnantarkastajan palkkio 100
Siirto apurahoista vuodelle 2021 4000

YHT: 11500


