Suomen dekkariseura ry

ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS 26.3.2022
Kokoukseen osallistutaan poikkeuksellisesti vain etäyhteydellä (Google Meet).
Kokouslinkki on lähetetty jäsenkirjeessä 2/22. Jos linkki hukassa, ota yhteyttä
jasenasiat[at]dekkariseura.fi
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Säännöt 7§: Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
4. Kokouksen osallistujien toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon
esittäminen
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja päätetään
jäsenmaksun suuruudesta
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (1+8)
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö.
11. Muut asiat
12. Kokouksen päätös

Suomen dekkariseura ry
Toimintakertomus 2021
Yleistä
Vuosi 2021 oli Suomen dekkariseuran 37. toimintavuosi.
Edellisvuosien tapaan seuran tärkeintä toimintaa oli julkaista Ruumiin kulttuuri -lehteä. Seuran
jakamat tunnustukset, Vuoden johtolanka -palkinto, Vuoden esikoisdekkari -kunniakirja sekä
Ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirja ovat lehden ohella vuoden merkittäviä kohokohtia
samoin kuin osallistuminen ja Dekkarilauantain järjestäminen Helsingin kirjamessuilla.
Toimintavuoden 2021 lopussa yhdistyksellä oli 1 082 henkilöjäsentä. Heistä jäsenmaksun
maksaneita oli 939 jäsentä. Kirjastotilauksia oli 198 kappaletta (vuoden 2020 lopussa 1 072
jäsentä [948 jäsenmaksun maksanutta] ja 212 kirjastotilausta).
Vuoden aikana koronaviruspandemia vaikutti edelleen merkittävästi seuran toimintaan ja
erityisesti tapahtumien järjestämiseen. Vaikka rajoituksia oli ajoittain vähemmän, pandemia ei
vielä mahdollistanut kaikkea toimintaa vanhaan malliin.
Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2021 Google Meet -etäyhteydellä. Kokous valitsi seuran
hallituksen puheenjohtajana jatkamaan Leena Korsumäen. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat
Jari Hanski, Satu Henttonen, Aleksi Heikola, Sonja Hopearuoho, Matti Järvinen, Elo Lammi,
Sini Paloheimo ja Marja Litja-Salminen.
Toiminnantarkastajiksi vuosikokous valitsi Ari-Matti Auvisen ja Sirpa Railimon.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen valmisteleman sääntöuudistuksen, joka mahdollistaa
vuosikokoukseen osallistumisen etänä myös tulevaisuudessa.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Matti Järvisen,
sihteeriksi Aleksi Heikolan ja jäsenasioiden hoitajaksi Matti Järvisen. Taloudenhoitajana jatkoi
Jarmo Lahti Tiliala Oy:stä. Hallitus kokoontui kalenterivuoden aikana 12 kertaa ja järjesti kaksi
sähköpostikokousta. Kokoukset järjestettiin kaikki etäyhteyksin.
Vuonna 2021 seuran Ruumiin kulttuuri -lehti uudistui. Ykkösnumerosta alkaen lehti alkoi
ilmestyä nelivärisenä ja lehteä uudistettiin myös sisällöllisesti. Lehden päätoimittajaksi valittu
Päivi Remes aloitti lehden numerosta 2/2021. Vuoden ensimmäisen numeron päätoimitti
eläkkeelle jäänyt Keijo Kettunen. Mikael Manninen vastasi ulkoasusta. Lehden valokuvaajina
toimivat Mikael Manninen ja Marja Litja-Salminen. Lehden ilmoitushankkijana jatkoi Erkki
Hirvonen (Tiimix ry).
Vuoden johtolanka -palkinnon raadissa toimivat Elo Lammi raadin kokoonkutsujana ja
puheenjohtajana sekä Kyösti Pienimäki ja Helena Ranta.
Seuran talous
Tilikauden tulos toteutui 7 101,46 euroa ylijäämäisenä.

Poikkeuksellisen suuri ylijäämää selittää Ruumiin kulttuuri -lehden ennätyksellinen
ilmoitusmyynti sekä kulttuurilehtituen nousu 3 000 eurolla. Kirjastotilausten määrä kasvoi
hieman edellisvuodesta. Säästöä syntyi myös pandemian vuoksi peruuntuneista tapahtumista.
Ruumiin kulttuuri ja muu viestintä
Ruumiin kulttuuri ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden ensimmäisessä numerossa
esiteltiin Vuoden johtolanka -voittaja sekä muut palkitut ja heidän tuotantoaan. Satasivuisessa
lehdessä kirjoitettiin myös muun muassa dekkareiden tapahtumapaikoista. Kakkosnumerossa
käsiteltiin mm. 50-vuotisjuhlaansa viettänyttä Columbo-televisiosarjaa ja esikoisdekkaribuumia.
Kakkosnumeron sivumäärä oli 96. Kolmosnumerossa esiteltiin lukijoille dekkarikirjailijat Clare
MacIntosh ja Stephen King sekä muun muassa Ata Hautamäen Käpylää. Kolmosnumeron
sivumäärä oli 100. Vuoden viimeisessä numerossa haastateltiin Ari Wahlstenia ja esiteltiin Jörn
Donnerin dekkarikirjastoa. Lehden sivumäärä oli 100. Vuoden viimeinen numero oli myös
lehden 150. numero.
Lehden käräjäosiossa arvosteltiin valtaosa Suomessa ilmestyneistä rikos- ja jännityskirjoista.
Lisäksi lehdessä arvioitiin tietokirjoja, sarjakuvia, teatteriesityksiä sekä elokuvia. Lehden painos
oli 1 400 kappaletta/numero. Painopaikka oli forssalainen PunaMusta. Lehden painatus
kilpailutettiin vuonna 2021. Sen seurauksena lehti painetaan Lehtisepät Oy Lahdessa vuodesta
2022 alkaen.
Julkaiseminen on rahoitettu jäsenmaksuilla, ilmoitustuloilla ja valtion kulttuurilehtituella.
Yhdistyksen jäsenmaksu ja samalla lehden tilausmaksu oli 42 euroa. Lehden irtonumerohinta oli
12,50 euroa. Muille lehden tilaushinta oli 50 euroa.
Ruumiin kulttuuri -lehti palkittiin lokakuussa Kultti ry:n Vuoden laatulehtikilpailussa yleisön
suosikkina. Äänestyksessä oli mukana 47 lehteä.
Palkinnot ja huomionosoitukset
Vuoden johtolanka -palkinto myönnettiin Jyrki Erralle romaanista Lyijyvalkoinen. Vuoden
esikoisdekkari -kunniakirjan sai Helena Immonen romaanista Operaatio punainen kettu.
Ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirja myönnettiin Keiko Higashinolle romaanista
Uskollinen naapuri. Palkintotilaisuus järjestettiin 16.2. Ravintola Vltavassa striimattuna.
Vuoden Johtolanka 2020 -palkinnon saanut Arttu Tuomisen Verivelka oli tavoittelemassa
pohjoismaista Lasiavain-rikoskirjallisuuspalkintoa. Palkinnon voitti ruotsalainen Tove Alstedal
romaanilla Rotvälta (suom. Juurakko).
Uutena käytäntönä Vuoden johtolanka -palkinnon osalta julkaistiin 7.12.2021 vuoden aikana
ilmestyneistä jännitysromaaneista ns. lyhyt lista raadin suosikeista. Palkinnon uudistamisella
Dekkariseura pyrkii nostamaan esiin kotimaista laadukasta jännityskirjallisuutta nykyistä
laajemmin.
Muu toiminta
Dekkari-illat järjestettiin Kallion kirjastossa useimpina kuukausina. Maaliskuun striimatussa
dekkari-illassa 2.3. vieraana oli Johtolanka-voittaja Jyrki Erra ja esikoiskirjapalkinnon voittaja
Helena Immonen. Huhtikuun dekkari-ilta jäi huonontuneen koronatilanteen takia väliin, mutta
4.5. Leena Korsumäki haastatteli etäyhteydellä Mari Hallivuorta ja Anne Kilpeä dekkareiden
kääntämisestä. 7.9. vieraana olivat Niko Rantsi ja Kale Puonti ja lokakuussa 5.10. vieraana oli
Marko Immonen. 2.11. vieraana oli Elina Backman ja 7.12. Sari Raunio ja Juha Rautaheimo.
Syksyn dekkari-illat striimattiin yhteistyössä Kallion kirjaston kanssa.

Muiden ryhmätapaamisten tavoin myös lukupiirit kärsivät pandemian aiheuttamista rajoituksista,
ja niin Helsingin kuin Jyväskylänkin dekkarilukupiiri joutuivat perumaan useita kokoontumisia.
Esimerkiksi Helsingin lukupiiri kokoontui vain neljä kertaa ja Jyväskylän lukupiiri etänä kuusi
kertaa.
Seuran osallistuminen erilaisiin tapahtumiin (Kouvolan dekkaripäivät, Turun kirjamessut,
Helsingin kirjamessut) oli pitkään epävarmaa, mutta syksyn tapahtumat pystyttiin onneksi
järjestämään. Turun kirjamessuilla 30.9.–2.10.2021 seura järjesti kolme paneelikeskustelua ja
piti omaa esittelyständiä. Helsingin kirjamessujen dekkarilauantai veti jälleen hyvin kuulijoita,
vaikka messujen osallistujamäärä laski merkittävästi kahden vuoden takaisesta huipusta.
Dekkariseuran osastolla herätti kiinnostusta sinne järjestetyt kirjailijatapaamiset, ja jokaisena
messupäivänä tavattavissa oli yhteensä 40 dekkarikirjailijaa.
Seura esitteli toimintaansa myös Kymi Libri -kirjallisuustapahtumassa 23.–24.7, Kouvolan
dekkaripäivillä 13.–14.8. sekä Noormarkun dekkaripäivässä 27.11.
Seura järjesti teatteriretken Tampereen Komediateatteriin Lepää rauhassa, komisario Palmu näytelmään. Retkeen osallistui 28 henkilöä 4.12.

Suomen dekkariseura ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2022
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 rikos- tai jännityskirjasta
sekä järjestää erilaisia aiheeseen liittyviä tapahtumia.
Ruumiin kulttuuri
Ruumiin kulttuuria julkaistaan vuonna 2022 neljä numeroa vuodessa. Lehti on tunnetuin kotimainen
rikos- ja jännityskirjallisuuteen keskittyvä kulttuuri- ja mielipidelehti. Euroopassakaan ei
vastaavanlaisia lehtiä monta ilmesty. Ruumiin kulttuuri on Dekkariseuran käyntikortti myös suurelle
yleisölle.
Lehti esittelee laajasti rikoskirjallisuuden eri toimijoita kirjailijoita, tutkijoita, sekä elokuva- ja
teatterialan tekijöitä. Alan tapahtumista kerrotaan myös kattavasti. Lehdessä arvioidaan myös
valtaosa vuoden aikana Suomessa ilmestyneistä genren kirjoista.
Vuonna 2022 panostetaan painetun lehden lisäksi myös lehden näkyvyyden lisäämiseen seuran
verkkosivuilla. Lehden avustajille järjestetään virtuaalinen tapaaminen vuonna 2021 järjestetyn
ensimmäisen tapaamisen palautteen perusteella.
Vuoden johtolanka -palkinto ja muut tunnustukset
Vuoden johtolanka 2022 -palkinto myönnetään edellisen vuoden parhaalle kaunokirjalliselle
jännitysteokselle. Samassa yhteydessä jaetaan myös kunniakirjat ulkomaisesta
jännityskirjallisuudesta sekä Vuoden esikoisdekkarista.
Seura nimeää Suomen ehdokkaan pohjoismaiseen Lasiavain-kilpailuun.
Dekkariseuran järjestämät tapahtumat
Dekkariseura järjestää jäsenistölleen tilaisuuksia seuran toimintaan liittyviin monenlaisiin
kulttuuritapahtumiin.
Kallion kirjaston dekkari-illat
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa. Monisisältöisiä dekkari-iltoja
järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina (ei kesä-elokuussa) Kallion kirjastossa. Niistä
tiedotetaan jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla ja Facebookissa sekä tarpeen mukaan muissa
medioissa. Dekkari-illat striimataan mahdollisuuksien mukaan.
Dekkarilauantai

Dekkariseura järjestää Dekkarilauantai-ohjelman Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2022. Lisäksi
seuralla on messuilla oma osasto, jossa myydään seuran tuotteita.
Dekkarilukupiiri
Dekkarilukupiirit Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa jatkavat toimintaansa kerran
kuukaudessa myös vuonna 2022. Turussa käynnistetään dekkarilukupiiri vuonna 2022.
Dekkaritapahtumat pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Seura jatkaa myös suosittujen teatteriretkien järjestämistä jäsenistölleen, jos teattereiden
ohjelmistoon ilmaantuu mielenkiintoisia dekkarinäytelmiä.
Seura on haluttu yhteistyökumppani erilaisissa alan tilaisuuksissa ja osallistuu aktiivisesti
muiden järjestämiin tapahtumiin.
Vuonna 2022 käynnistetään seuran 40-vuotisjuhlavuoden (2024) suunnittelu.
Jäsentiedottaminen sekä Dekkariseuran markkinointi
Yhdistyksen verkkosivuilla (www.dekkariseura.fi) ja Facebook-sivulla
(facebook.com/dekkariseura) seurataan aktiivisesti dekkarialan uutisia sekä tiedotetaan seuran
toiminnasta.
Yhdistys uudistaa asteittain verkkosivujaan palvelemaan paremmin jäsenistöä. Uudistuksen
ensi vaiheessa pyritään myös lisäämään Ruumiin kulttuurin näkyvyyttä sivuilla.
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.
Jäsenmaksut ovat tärkein tulonlähde lehden julkaisemisen rahoituksessa. Nykyisten jäsenten
tyytyväisyyden ylläpitämiseen sekä uusien jäsenten hankintaan panostetaan lisää
toimintavuonna, koska jäsenmäärässä on ollut pientä laskua. Yhdistyksen taloustilanteeseen
vaikuttaa suuresti Ruumiin kulttuuri -lehden saama valtion kulttuurilehtituki.
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Budjetti 2022

VARSINAINEN TOIMINTA
RUUMIIN KULTTUURI
TUOTOT
Irtonumeromyynti
Ilmoitustuotot
Lehtituki

100,00
14 000,00
17 000,00

Ruumiin Kulttuuri tuotot

31 100,00

RUUMIIN KULTTUURI TUOTOT YHTEENSÄ

31 100,00

KULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
TyEL -maksut
Työttömyysvakuutusmaksut
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut
Sotu -maksut
Henkilöstökulut

-8 000,00
0,00
0,00
-110,00
-150,00
-8 260,00

Muut kulut
Painatuskulut
Postituskulut
Toimituspalvelut - päätoimittajan palkkio
Toimituspalvelut - muut
Taittopalvelut
Matkakulut
Kotisivut, internet
Kirjanpitokulut
Pankkikulut
Muut kulut

-14 500,00
-6 000,00
-16 000,00
-6 000,00
-10 000,00
-270,00
-1 400,00
-3 300,00
-1 000,00
-900,00

Muut kulut

-59 370,00

RUUMIIN KULTTUURI KULUT YHTEENSÄ

-67 630,00

RUUMIIN KULTTUURIN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

-36 530,00

HALLINTO
TUOTOT
Tavaramyynti
Teatteriesitys
Muut tuotot

1 000,00
0,00
0,00

Hallinto tuotot

1 000,00

HALLINTO TUOTOT YHTEENSÄ

1 000,00

KULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
TyEL -maksut
Työttömyysvakuutusmaksut
Sotu-maksut
Henkilöstökulut

-1 200,00
-150,00
-4,00
-16,00
-1 370,00

Muut kulut
Varaston vuokra
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut
Vuosikokous- ja juhlakulut
Jäsentiedotteen monistus
Vuoden johtolanka ja muut tilaisuudet
Postikulut
Pankkikulut
Muut kulut

-1 600,00
-2 000,00
-500,00
-600,00
0,00
-1 600,00
-2 500,00
-100,00
-1 200,00

Muut kulut

-10 100,00

HALLINTO KULUT YHTEENSÄ

-11 470,00

HALLINNON TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-10 470,00

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-47 000,00

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuotot
Kirjastomyynti
Muut tuotot ja apurahat

42 000,00
5 000,00
0,00

Varainhankinta

47 000,00

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

47 000,00

OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

0,00

MYYNTIVARASTO
Ostot myyntivarastoon
Myyntivaraston muutos
Myyntivarasto

0,00
0,00
0,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkokulut
Rahoitustuotot ja -kulut
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

0,00
0,00
0,00

tulos 2021

87,50
13610,00
17000,00
30697,50
30697,50

8766,00
521,76
10,38
120,00
60,23
9488,37

14173,16
5340,23
11256,00
6009,60
9694,08
0,00
539,48
3299,88
840,90
622,30
51775,63
61264,00
30566,5

755,50
1209,50 miinus
1162,00
708,00
708,00

1650,00
111,80
0,00
0,00
1781,60

1574,53
0,00
51,25
0,00
0,00
1513,95
2147,10
11,64
1555,81
6854,28
8615,88

7907,88
38474,38

39992,00
6300,00
0,00
46292,00
46292,00
7817,62

531,96
184,20
716,60

0,00
0,00

7101,46

