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Toimintasuunnitelma 2022

Yleistä

Kirjoittajayhdistys Paltta ry on toiminut vuodesta 1963 Kaakkois-Suomen kirjailijoiden ja kirjoitta-
jien yhdyssiteenä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

1. Paltan paikallisryhmät

Paikalliset kirjoittajaryhmät toimivat aktiivisesti: Lappeenrannassa (Haukka), Imatralla (Kimatra),

Parikkalassa/Rautjärvellä (Uilokurpposet), Kouvolassa ja Kotkassa (Virke). Uudet paikallisryhmät
ovat tervetulleita aloittamaan toimintansa. Ryhmät toimivat itsenäisesti.

2. Vuosikokous

Vuosikokous järjestetään 24.3. klo 17 alkaen Lappeenrannassa Pumppuhuoneella. Vuosikokouksen
jälkeen pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous.

3. Kirjailijayhdistysten verkosto

Kirjailijayhdistysten Talvipäiviä ei järjestetä vuonna 2022.

4. Vuoden toimintaa

-  Kirjoittajayhdistys  Paltta  ry  järjestämän  valtakunnallisen  lasten  ja  nuorten  kirjoituskilpailun
”Lauantai 1.4.2051” palkintojenjakotilaisuus pidetään Kouvolan kirjastolla 1.4. klo 17.

- Paltta ry:n toiminnasta kertova esittelyvideo valmistuu keväällä 2022.

- Paltta järjestää kolme kirjoittajakurssia, jos taloudelliset resurssit sen mahdollistavat (siis apura-
hat). Kurssit on tarkoitus pitää Hiitolanjoella Simpeleellä, Pulsan asemalla Lappeenrannassa ja Kot-
kan pääkirjastossa. Kurssin vetäjiä ovat Anu Partanen Simpeleellä ja Lappeenrannassa ja Irja Sini-
vaara Kotkassa.



- Paltan 60-vuotishistoriikki on tekeillä ja valmistuu juhlavuoden 2023 aikana. Teoksen toimittaa 
Soile Rinno.

5. Runo- ja muut yleisötapahtumat

- Eino Leinon runotapahtuma toteutetaan runokiertueena 6. heinäkuuta Lappeenrannassa kirjaston
remontin takia.

- Paltta ry osallistuu Kouvolan Dekkaripäivien 11.6. järjestämiseen. Nämä yksipäiväiset Dekkari-
päivät pidetään Kouvolan kaupungintalolla ja jatkot Myllykoskella Reunan Kirjahallissa.

- Open mic -iltoja pidetään Lappeenrannan, Kouvolan ja Kotkan kirjastoilla syksyllä.

- Uusien kirjojen ilta pidetään loppusyksyllä.

- Pikkujoulu järjestetään marras-joulukuussa.

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 yhdistyksen nettisivuille tulee juttu kuvineen tilaisuu-
desta. Yksittäisten jäsenten toivotaan tiedottavan Paltalle julkaisuistaan, palkinnoistaan ja ideois-
taan. Paltta tekee vuosittain joko jäsenkyselyn toiminnan suunnasta tai pyytää jäseniltä avointa pa-
lautetta jäsenkirjeessä. Medialle lähetetään tiedotteita Paltan järjestämistä tilaisuuksista. Paltan tie-
dotusta suurelle yleisölle hoidetaan myös pääkirjastojen ilmoitustaulujen ja muiden yhteistyökump-
panien, maakunnallisten tapahtumakalentereitten sekä omien nettisivujen ja Facebookin kautta. Net-
tisivuja uudistetaan ajanmukaisemmiksi. Paltta ry:n toiminnasta tehdään esittelyvideo, jota mm. jae-
taan sosiaalisessa mediassa.

8. Muu toiminta

Vuonna 2022 Paltta lähettää viiden 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. Paltan arvostelupal-
velu jatkaa toimintaansa. Paltan kotisivuille lisätään ohjeita oman tekstin muokkaamiseen. Tutkitaan
mahdollisuuksia esitellä kouluilla Paltan toimintaa esimerkiksi kysymällä opettajilta esittelytapaa.
Lyhyet videoesittelyt saattavat toimia parhaiten. 

Jos vuosikokous hyväksyy asian, tarjotaan nuorille mahdollisuutta liittyä Paltan jäseneksi ilman jä-
senmaksua. Nuoret alkaisivat maksaa jäsenmaksua vasta täytettyään 18 v. Täten saataisiin nuorta
väkeä yhdistykseen, jonka jäsenistön keski-ikä on melko korkea.


