Suomen dekkariseura ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Vuoden 2020 toimintaan on vaikuttanut koronaviruspandemia. Se on muiden
tapahtumaperuutusten ohessa siirtänyt yhdistyksen vuosikokouksen ja toimintasuunnitelman
käsittelyn alkusyksyyn.
Toiminnan tarkoitus
Suomen dekkariseura ry on kaikille rikos- ja jännityskirjallisuuden sekä muun dekkarikulttuurin
harrastajille avoin yhdistys. Se on perustettu 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 merkittävästi Ruumiin kulttuuri -lehden saama valtion
kulttuurilehtituki, joka vuonna 2020 on 14 000 euroa, jolla katetaan yhden numeron kulut Tämän
vuoksi yhdistyksen jäsenmaksutulot ovat kuitenkin tärkeimmässä osassa lehden rahoituksessa.
Aktiivisella toiminnalla nykyisestä jäsenmäärästä pyritään pitämään kiinni sekä hankkimaan
jatkuvasti myös uusia jäseniä.
Julkaisutoiminta
Ruumiin kulttuuria 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
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.
Vuoden johtolanka -palkinto ja muut tunnustukset
Vuoden johtolanka 2020 -palkinto myönnetään vuoden 2019 merkittävästä dekkariteosta. Samassa
yhteydessä jaetaan myös kunniakirjat ulkomaisesta jännityskirjallisuudesta sekä Vuoden
esikoisdekkarista.
Toimintavuoden aikana arvioidaan Johtolanka-palkinnon myöntämis- ja julkistamiskäytäntöjä.
Pohjoismaista Lasiavain-palkintoa tavoittelee vuoden 2019 Vuoden johtolanka -palkinnon voittaja
Eva Frantzin Kahdeksas neito / Den åttonde tärnan. (Lasiavaimen voitti elokuussa ruotsalainen
Camilla Grebe Varjokuvat-romaanilla.)

Dekkariseuran järjestämät tapahtumat
Dekkariseura järjestää jäsenistölleen tilaisuuksia seuran toimintaan liittyviin monenlaisiin
kulttuuritapahtumiin.
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Syksyllä 2019 käynnistetyn ja vuoden 2020 alkupuolelle jatketun jäsenkyselyn vastaukset
analysoidaan ja toimintaa kehitetään jäsenten toivomaan suuntaan.
Kallion kirjaston Dekkari-illat
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa. Monisisältöisiä Dekkari-iltoja
järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina (ei kesä-elokuussa) Kallion kirjastossa. Syksyn
tapahtumissa otetaan huomioon koronavirustilanne, ja Dekkari-illat järjestetään väljemmissä tiloissa
kuin tavallisesti. Tilaisuuksia varaudutaan myös peruuttamaan, jos viranomaiset määräävät kevään
kaltaisia osallistujarajoituksia yleisötilaisuuksiin.
Illoista tiedotetaan muun muassa jäsenkirjeissä, verkkosivuilla ja Helsingin Sanomien Minne mennä palstalla. Vuonna 2020 käynnistetään yhteistyö Kirjastokaistan (www.kirjastokaista.fi) kanssa
Dekkari-iltojen videoinnista. Tämä palvelee etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia jäseniä.
Helsingin kirjamessut
Helsingin kirjamessut järjestetään verkkotapahtumana 22.–25.10.
Dekkarilukupiiri
Dekkarilukupiirit Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa jatkavat toimintaansa kerran kuukaudessa
myös vuonna 2020.
Muut jäsentapahtumat
Teatteriesitys Eikä yksikään pelastunut Tampereen teatterissa 28.11. Seura on varannut
esitykseen 30 lippua.
Muiden järjestämät tapahtumat
#Dekkarifestivaali järjestetään vuonna 2020 verkkotapahtumana.

Jäsentiedottaminen sekä Dekkariseuran markkinointi
Seuran kotisivuilla (www.dekkariseura.fi) ja Facebook-sivulla (facebook.com/dekkariseura)
seurataan aktiivisesti dekkarialan uutisia sekä tiedotetaan seuran toiminnasta.
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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