Kirjoittajayhdistys Paltta ry
Toimintakertomus 2021

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. Vuoden lopussa 2021 Paltassa oli 144 jäsentä. Paltan kirjanpitäjänä toimii
Minna Lääperi, joka hoitaa myös Paltan maksuliikenteen ja veroasiat.
1. Johtokunta
Paltan vuosikokous järjestettiin etänä Zoomin kautta lauantaina 8.5.2021. Kokouksessa yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Komulainen.
Johtokunnassa jatkoivat Sinikka Vuento ja Maire Pyykkö Lappeenrannasta ja uusiksi johtokunnan
jäseniksi valittiin Soile Rinno ja Pirjo Ahlberg Lappeenrannasta, Päivikki Puonti Haminasta ja Harri
Kivelä Iitistä. Järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin myöhemmin toukokuussa sähköpostitse,
valittiin Paltan varapuheenjohtajaksi Sinikka Vuento ja sihteeriksi Pirjo Ahlberg.
2. Paikallisryhmät
Paltan itsenäiset paikallisryhmät toimivat Parikkalassa/Rautjärvellä, Lappeenrannassa, Imatralla,
Luumäellä, Kotkassa ja Kouvolassa. Loppukevään ja syksyn aikana ryhmäläiset tapailivat koronan
takia epäsäännöllisesti, mutta yhteyttä pidettiin sähköpostitse. Luumäen Kursiivi-ryhmä päätti
syksyllä 2021 lopettaa kokonaan säännölliset kokoontumiset.
3. Vuoden 2021 toiminta
● Paltta ry:n edellisessä vuosikokouksessa vahvistettu johtokunta piti kuusi kokousta: livenä
kokoonnuttiin vain yhden kerran (6.7. Lappeenrannassa) ja koronarajoitusten takia muut kokoukset
pidettiin sähköpostikokouksena neljä kertaa ja joulukuussa Zoomin kautta yksi kokous etänä. Lisäksi
pidimme joulukuussa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa Paltan esittelyvideon ja
kevään toiminnan suunnittelupalaverin Lappeenrannassa. Kokousten ulkopuolella johtokunta piti
yhteyttä sähköpostitse.
● Open mic -tilaisuus pidettiin Lappeenrannan kirjaston Tarinasalissa 28.10. Open mic-illan juonsi
Tarja Okkonen.
● Jo perinteeksi muodostunut Eino Leino -runotapahtuma järjestettiin Lappeenrannan kirjaston
Tarina-salissa 6. heinäkuuta. Tilaisuudessa esiintyivät Anneli Pylkkönen, Päivikki Puonti, Laila
Hietamies (Sara Sand), Aira Grén, Jaakko Kaukonen, Mari Vuento, Kirsi Komulainen, Pirjo Ahlberg.
Runoillan aluksi yleisö sai nähdä ja kuulla Paltan varapuheenjohtaja Sinikka Vuennon laatiman
diaesityksen kansallisrunoilijamme elämästä ja tuotannosta.
● Paltta ry:llä oli oma osasto Kaakkois-Suomen kirjamessuilla Kymi Librissä Myllykoskella 22.–
25.7. 2021. Paltan jäsenet esittelivät ja myivät osastolla omia kirjojaan. Osastolla oli myynnissä myös

Paltan antologioita aikaisemmilta vuosilta. Erityisen suosituksi osoittautuivat kirja-arpajaiset, johon
saimme arpajaisvoittoja lähes kaikilta messuille osallistuneilta kustantajilta.
● Rautjärven Hiitolanjoen upeissa maisemissa järjestettiin Virtaa vapaasti -luovan kirjoittamisen
kurssi 15.-16.6.2021. Kurssilaiset kokoontuivat maisemakirjoittamisen merkeissä. Kurssin vetäjänä
toimi Anu Partanen Parikkalan-Rautjärven Uilokurpposet-ryhmästä.
● Syksyllä pidettiin Lappeenrannan, Imatran, Kotkan ja Kouvolan kirjastoissa nuorille
kirjoittajatyöpajoja. Vetäjänä toimi Pilvi Valtonen. Työpajat liittyivät Paltan 10. lokakuuta
julkistamaan yläkoululaisille tarkoitettuun valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun. Kilpailu
järjestettiin yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kirjastojen kanssa. Kilpailuaika oli 13.10.2021
– 31.1.2022. Kirjoituskilpailun teemana on ”Lauantai 1.4.2052”. Tuomareina kilpailussa toimivat
kirjailijat Jukka Behm Kouvolasta ja Annamari Marttinen Lappeenrannasta sekä Paltan vpj.
äidinkielen opettaja Sinikka Vuento Lappeenrannasta. Suomen kulttuurirahasto ja Kordelinin säätiö
ovat myöntäneet hankkeelle apurahaa.
● Uusien kirjojen ilta pidettiin 19.11. Lappeenrannan kirjastossa. Illassa tutustuttiin monipuoliseen
ja kiinnostavaan kokoelmaan vuonna 2021 ilmestyneistä Paltan jäsenten kirjoja. Esittelyssä oli
kaikkiaan 10 teosta, mukana antologia, romaaneja, tietokirjoja ja runokirjoja. Heili-sali täyttyi
yleisöstä. Uusia kirjojaan esittelivät Maire Pyykkö ja Pirjo Ahlberg, Anja Hytti-Oikkonen, Annikki
Hyytiäinen, Inka Hytönen, Aimo Kapiainen, Riitta Komi ja Ari Mikkilä, Sinikka Vuento esitteli
Kyösti Mäkisen esikoisromaanin. Lisäksi esillä oli muita palttalaisten uusia kirjoja.
Samassa tilaisuudessa julkistettiin myös Haukka-ryhmän Sydänääniä-antologia (Mediapinta), joka
syntyi poikkeusajan etäkirjoittamisen tuottamista teksteistä. Kokoelmassa on 19 kirjoittajan
kokemuksia elämän iloista ja suruista. Kirjan ovat kuvittaneet Maire Pyykkö ja Laila Hietamies ja
toimittanut Mari Vuento. Antologia julkaistiin jo viime keväänä, mutta päästiin siis esittelemään vasta
nyt pandemian takia.
● Pikkujouluja ei pidetty koronatilanteen takia.
● 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.
● Loppuvuodesta käynnistettiin myös Paltan 60-vuotishistoriikin suunnittelu. Historiikin on luvannut
kirjoittaa ja toimittaa Soile Rinno.
● Syksyllä päätettiin myös toteuttaa Paltan esittelyvideo, jonka toteuttaa Tauno Lakkala
Lappeenrannasta. Video valmistuu keväällä 2022.
6. Tiedottaminen
Tiedottaminen hoidettiin sähköpostein ja neljällä sähköisellä jäsenkirjeellä sekä nettisivujen
(https://paltta.wordpress.com/) ja Facebookin (https://www.facebook.com/groups/paltta/) kautta.
Yhdistyksen tilaisuuksista tiedotettiin medialle lehdistötiedotteilla, Minne mennä -palstoilla ja
kirjastojen tiedotuskanavilla. Nuorten kirjoituskilpailusta ja kirjoittamistyöpajoista tiedotettiin
usealla mediakampanjalla sekä kirjastojen, koulujen äidinkielen opettajien, nuorten
harrastusorganisaatioiden ja kirjoittajayhdistysten kautta. Joulukuun lopulla toteutettiin vielä
videotietoisku kirjoituskilpailusta Estradin opiskelijoiden Aapo Loimalahden ja Vilma Liikkasen
avulla. Sitä jaettiin laajasti nuorten käyttämillä some-kanavilla.
Verkkosivuilla esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja jäsenten julkaisemia uusia teoksia.

