Suomen dekkariseura ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Toiminnan tarkoitus
Suomen dekkariseura ry on kaikille rikos- ja jännityskirjallisuuden sekä muun dekkarikulttuurin
harrastajille avoin yhdistys. Se perustettiin vuonna 1984 dekkarikulttuurin edistämiseksi sekä
harrastajien, kirjailijoiden ja kirja-alan ammattilaisten yhdyssiteeksi.
Dekkariseura julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Ruumiin kulttuuri -lehteä, myöntää vuosittain Vuoden johtolanka -palkinnon edellisvuoden merkittävästä dekkariteosta sekä järjestää erilaisia aiheeseen liittyviä tapahtumia.
Yhdistyksen taloustilanne on heikentynyt, kun Ruumiin kulttuuri -lehden saama valtion kulttuurilehtituki on laskenut 5000 euroa neljässä vuodessa. Jäsenmaksutulot ovat entistä tärkeämmässä
osassa lehden julkaisemisen rahoituksessa. Aktiivisella toiminnalla nykyisestä jäsenmäärästä
pyritään pitämään kiinni sekä hankkimaan jatkuvasti myös uusia jäseniä.
Julkaisutoiminta
Ruumiin kulttuuri -lehteä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Lehti on ainoa Suomessa ilmestyvä kulttuuri- ja mielipidelehti, joka keskittyy rikos- ja jännityskirjallisuuteen ja muuhun jännitysfiktioon. Se on ainutlaatuinen myös eurooppalaisessa mittakaavassa, painettuja rikoskirjallisuuteen keskittyviä lehtiä, joissa julkaistaan nimenomaan fakta-artikkeleita ei juuri ole.
Lehdessä esitellään ajankohtaisia alan kirjailijoita, elokuvia ja tapahtumia. Vuoden aikana ilmestyneet kotimaiset ja suomeksi käännetyt jännitys- ja rikosgenren piiriin kuuluvat teokset arvioidaan tilan sallimissa puitteissa.
Vuoden johtolanka -palkinto ja muut tunnustukset
Vuoden johtolanka 2017 -palkinto myönnetään vuoden 2016 merkittävästä dekkariteosta. Samassa
yhteydessä jaetaan myös ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirja sekä Vuoden esikoisdekkari kunniakirja.
Vuoden johtolanka -palkintona jaettavaa keramiikkateosta on jäljellä yksi kappale. Vuonna 2016
käynnistettyä hanketta uuden teoksen saamiseksi palkinnoksi jatketaan.
Vuoden 2016 Johtolanka-palkinnon voittaja, Pauliina Suden romaani Takaikkuna on Suomen
ehdokkaana kilpailemassa yhteispohjoismaisesta Lasiavain-dekkaripalkinnosta kesällä 2017, jos
käännöksen rahoitus järjestyy. Kirja käännetään kilpailukelpoiselle kielelle (norja, ruotsi tai
tanska) kustantajan ja FILIn rahoituksella.
Dekkariseuran järjestämät tapahtumat
Dekkariseura järjestää jäsenistölleen tilaisuuksia osallistua seuran toimintaan liittyviin erilaisiin
kulttuuritapahtumiin.
Kallion kirjaston dekkari-illat
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa. Dekkari-iltoja Kallion kirjastossa
järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina (ei kesä-elokuussa).
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Dekkarilauantai
Dekkariseura järjestää Dekkarilauantai-ohjelman Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2017. Ohjelma
vahvistetaan kesäkuussa. Lisäksi seuralla on oma osasto, jossa myydään seuran tuotteita ja pyritään
lisäämään seuran näkyvyyttä.
Dekkarilukupiiri
Dekkarilukupiirit Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa jatkavat toimintaansa kerran kuukaudessa
myös vuonna 2017.
Dekkaritapahtuma pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Jos taloudelliset resurssit sen sallivat, Dekkariseura osallistuu/järjestää dekkaritapahtuman myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kuten esimerkiksi Turun kirjamessuille.
Seura osallistuu myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin kuten Kouvolan dekkaripäiville
ja #dekkari-festivaalille.
Dekkari-Suomi-hanke
Yhdistys on tehnyt Alfred Kordelinin säätiölle apurahahakemuksen Suuresta kulttuurihankkeesta
nimellä Dekkari-Suomi. Yksivuotisen hankkeen tavoitteena on nostaa esiin kotimaisen dekkarin rikasta historiaa ja samalla syventää tietämystä suomalaisesta kirjallisuudesta ja kulttuurista. Hanke
kohdistuu kolmeen osa-alueeseen: julkaisemiseen, tutkimukseen ja tapahtumiin. Hankkeeseen on
haettu apurahaa 102500 euroa ja hankkeen vastuuhenkilö on Janne Mäkelä. Hankkeen toteutuminen
on kiinni myönnettävästä hankeapurahasta.
Jäsentiedottaminen sekä Dekkariseuran markkinointi
Yhdistyksen verkkosivuilla (www.dekkariseura.fi) ja Facebook-sivulla (facebook.com/dekkariseura) seurataan dekkarialan ajankohtaisuutisia sekä tiedotetaan seuran toiminnasta. Verkkosivuja päivittävät Ruumiin kulttuurin päätoimittaja ja taittaja. Facebook-sivun
päivityksiä pääsee lukemaan rekisteröitymättä Facebookiin, kommentointi edellyttää Facebooktiliä.
Vuonna 2017 tavoitteena on uudistaa seuran verkkosivut. Sivujen nykyinen julkaisualusta ja
tekninen kehitys ovat tulleet elinkaarensa päähän. Taloudelliset resurssit ratkaisevat, pystytäänkö
uudistamisessa rakentamaan myös jäsenille ekstranet-palveluita.
Yhteyttä jäsenistöön pidetään Ruumiin kulttuuri -lehden välityksellä, sähköisillä ja painetuilla
jäsenkirjeillä sekä seuran kotisivujen ja Facebookin kautta. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan mukaan seuran toimintaan, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Dekkariseurasta ja rikoskirjallisuudesta sekä dekkarikentän kuulumisista tiedotetaan aktiivisesti
ja järjestelmällisesti kaikkialla mediassa.
Varainhankinta
Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, Ruumiin kulttuurin ilmoitusmyynnillä, julkaisujensa ja muiden tuotteidensa myynnillä sekä valtion kulttuurilehtituella. Kotimaisissa tilaisuuksissa yhdistys jakaa omilla osastoillaan tiedotusaineistoa sekä myy tuotteitaan.
Jäsenmaksukirjeen yhteydessä jäseniltä tiedusteltiin halukkuutta ja mahdollisuutta tukea Dekkariseuraa itselleen sopivalla summalla. Kertyneillä tukimaksuilla on tarkoitus rahoittaa sekä verkkosivujen uudistamista että uuden Johtolanka-palkinnon valmistuskuluja.
Uuden Johtolanka-palkinnon valmistustyöhön haetaan myös ulkopuolista rahoitusta.
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