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TOIMINTASUUNNITELMA 2018
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 taloustilanteeseen vaikuttaa Ruumiin kulttuuri -lehden saama valtion kulttuurilehtituki. Jäsenmaksut 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. Lehti on ainutlaatuinen myös eurooppalaisessa mittakaavassa, sillä painettuja rikoskirjallisuuteen keskittyviä lehtiä, joissa julkaistaan nimenomaan fakta-artikkeleita, ei juuri ole.
Lehdessä esitellään ajankohtaisia alan kirjailijoita, elokuvia ja tapahtumia. Vuoden aikana suomeksi ilmestyneet jännityksen piiriin kuuluvat teokset arvioidaan tilan sallimissa puitteissa.
Vuonna 2018 on tavoitteena päivittää lehden artikkelihakemisto seuran verkkosivuilla. Hakemisto ulottuu tällä hetkellä vuoteen 2010.
Vuoden johtolanka -palkinto ja muut tunnustukset
Vuoden johtolanka 2018 -palkinto myönnetään vuoden 2017 merkittävästä dekkariteosta. Samassa
yhteydessä jaetaan myös ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirja sekä Vuoden esikoisdekkari kunniakirja.
Vuonna 2016 käynnistettiin hanke uuden Vuoden johtolanka -palkinnon hankkimiseksi. Aiemmat
palkintona jaetut keramiikkateokset olivat loppumassa. Kuvanveistäjä Inka Nieminen on toteuttanut
uuden palkinnon, ja se jaetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2018 Johtolanka-voittajalle.
Vuoden 2017 Johtolanka-palkinnon voittaja, Mikko Porvalin romaani Veri ei vaikene on Suomen ehdokkaana kilpailemassa yhteispohjoismaisesta Lasiavain-dekkaripalkinnosta kesällä
2018. Tällä kertaa käännöksestä vastaa ruotsalainen kustantaja Lind & co.
Dekkariseuran järjestämät tapahtumat
Dekkariseura järjestää jäsenistölleen tilaisuuksia osallistua seuran toimintaan liittyviin erilaisiin
kulttuuritapahtumiin.
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Kallion kirjaston dekkari-illat
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa. Dekkari-iltoja järjestetään joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina (ei kesä-elokuussa) Kallion kirjastossa.
Dekkarilauantai
Dekkariseura järjestää Dekkarilauantai-ohjelman Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2018. Ohjelma
vahvistetaan kesäkuussa. Lisäksi seuralla on oma osasto, jossa myydään seuran tuotteita.
Dekkarilukupiiri
Dekkarilukupiirit Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa jatkavat toimintaansa kerran kuukaudessa
myös vuonna 2018.
Dekkaritapahtuma pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Jos taloudelliset resurssit sen sallivat, Dekkariseura osallistuu/järjestää dekkaritapahtuman myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Seura järjestää jäsenistölleen myös teatteriretkiä.
Seura osallistuu myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin kuten Kouvolan dekkaripäiville
ja #dekkari-festivaalille.
Jäsentiedottaminen sekä Dekkariseuran markkinointi
Yhdistyksen verkkosivuilla (www.dekkariseura.fi) ja Facebook-sivulla (facebook.com/dekkariseura) seurataan dekkarialan uutisia sekä tiedotetaan seuran toiminnasta.
Verkkosivuille haetaan päivittäjää, jonka tehtävänä olisi nimenomaan dekkarialan seuraaminen
hallituksen jäsenten huolehtiessa seuran toiminnasta tiedottamisesta. Facebook-sivun päivityksiä
pääsee lukemaan rekisteröitymättä Facebookiin, kommentointi edellyttää Facebook-tiliä.
Dekkariseuran uudistetut verkkosivut otettiin käyttöön loppuvuonna 2017, mutta vuonna 2018
käynnistetään sisällön kehittäminen ja tarkistetaan nykysisältöjen ajantasaisuus.
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.
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.
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