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1. TOIMINTAKERTOMUS 2013 
   
1.1. YLEISTÄ 
  
Kiilan tarkoituksena on edistyksellisen kirjallisuuden ja taiteen tukeminen ja kehittäminen. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi Kiila kokoaa yhteen edistyksellisen kulttuurin piirissä toimivia kirjailijoita ja taiteilijoita 
kehittäen ja tukien heitä edelleen keskuudessaan, järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmiä ja 
keskusteluita, jotka läheisesti liittyvät luovaan taiteelliseen työhön, järjestää tilaisuuksia, joissa 
kirjallisuuden ja taiteen kysymyksiä esitellään yleisölle päämääränä kulttuuritoiminnan kehittäminen 
erityisesti vasemmistolaisesti ajattelevien piirissä, tekee yhteistyötä kustantamoiden kanssa ja 
mahdollisuuksien mukaan harjoittaa itse kustannustoimintaa. 
  
1.2. JOHDANTO 
  
Toimintavuonna 2013 Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry toteutti kahdeksan (8) kulttuuritapahtumaa, 
joista osan itsenäisesti, ja osan yhteistyössä muiden järjestöjen sekä kulttuurikentän toimijoiden kanssa. 
Tapahtumien lisäksi Kiila ry uudisti toimintaansa avaamalla uuden apurahaohjelman, jonka teemana 
vuonna 2013 oli sosiaalisesti sitoutuneet taidehankkeet. Yhdistys uusi myös verkkosivunsa, kartoitti 
jäsentensä sähköpostiosoitteet, sekä siirtyi viestinnässään kokonaan sähköiseen tiedotukseen. 
Keskiössä vuonna 2013 oli lisäksi Kiila ry:n kehittäminen kulttuurivasemmistoa yhdistäväksi järjestöksi, 
jonka johdosta yhdistys järjesti muun muassa yhteistyöpalaverin aikanaan aktiivisesti toimineeseen 
VATAK -verkoston aktiivien kanssa. Yhdistyksen Tapio Tapiovaaran suunnittelema lippu otettiin myös 
takaisin aktiiviseen käyttöön, kannettavaksi erilaisissa kulkueissa ja tilaisuuksissa.  
  
1.3. JÄSENET 
  
Kiilan jäsenmäärä 2013 oli 347. 
 
1.4. HALLINTO 
 
Kiila ry:n johtokunta vuonna 2013 
 
Puheenjohtaja                                Varapuheenjohtaja 
JP Kaljonen                                      Ville Ropponen (syyskokouksesta Kalle Niinikangas) 
   
Johtokunnan jäsenet 
Mikael Brygger  Esa Hirvonen Kalle Niinikangas 
Pekka Haapasalo Eeva Kemppi Ville Ropponen 
Yousif Haddad Mikael Kinanen                Henriikka Tavi    
  
Johtokunnan sihteeri                        Taloudenhoitaja                                 Kirjanpitäjä 
Mikael Kinanen                                 Mikael Brygger                                   Aura Tamminen / Tilimaatuska 
oy     
  
1.5. KOKOUKSET 
 
Kiila järjesti vuonna 2013 sääntömääräisen kevätkokouksen 20.4.2013 Pressiklubilla, sekä 
syyskokouksen 16.12.2013 Taideyliopiston KUVA/TILAssa. Johtokunnan päätösvaltaisia kokouksia 
järjestettiin 9 kertaa (1.2., 22.3., 12.4., 25.5., 26.6., 4.9.,11.9., 20.10., ja 3.12..2013). 
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1.6. LUOTTAMUSTOIMET MUISSA ELIMISSÄ 
  
Katri Valan rahasto toimii Kansan sivistysrahaston yhteydessä. Kiilan nimittämät jäsenet olivat Arvo 
Ahlroos (pj), Heikki Reivilä ja Timo Kallio. Rahaston uutena asiamiehenä toimii Ulla Vuolanne. Rahasto 
jakaa Katri Vala -palkinnon nuorelle taiteentekijälle palkiten vuonna 2013 runoilija Teemu Mannisen 
kokoelmastaan Paha äiti. 
 
1.7 JÄRJESTÖYHTEISTYÖ 
 
Vuonna 2013 Kiila ry toimi yhteistyössä Sadankomitean, Suomen PEN:in, Vapaa liikkuvuus verkoston, 
Ystävyys-, Yhteistoiminta- ja Avuntantoverkoston (YYA), Perpetuum Mobilen, Runoviikko ry:n, Helsinki 
Poetry Connectionin sekä KREML –klubin kanssa.   
   
 1.8. KIILA-PALKINTO 2013 
  
Vuoden 2013 Kiila-palkinto jaettiin taiteilija Terike Haapojalle ja kirjailija Laura Gustafssonille taiteellisesta 
hankkeesta Toisten historia. Vuoden Kiila on vuosittain jaettu tunnustus merkittävästä taiteellisesta urasta 
tai suorituksesta taiteen, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän saralla. Palkittujen joukossa on muun muassa 
sellaisia merkittäviä suomalaisia taiteilijoita kuin kirjailijat Hannu Salama ja Rosa Liksom, teatteriohjaaja 
Kristian Smeds, säveltäjä Kalevi Aho ja toimittaja Hannu Taanila. 
 
1.9. KIIILAN APURAHA-OHJELMA 2013 
 
Uutena avauksena Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry aloitti apurahaohjelman, joka vuonna 2013 
keskittyi sosiaalisesti sitoutuneisiin taidehankkeisiin. Apurahojen kohdennuksella yhdistys halusi nostaa 
keskusteluun yhteiskunnallisesti sitoutuneen taiteen rahoituksen niukkuuden Suomessa. 
 
Apurahahaku oli loka-marraskuussa 2013 ja hakemuksia tuli yhteensä 137, joista apuraha myönnettiin 
kahdelletoista hankkeelle.  Apurahoja myönnettiin Esittävistä taiteista  Hanna Kuustielle / Todellisuuden 
tutkimuskeskus (Toisten näkeminen -hankkeen paperittoman ohjaajan palkkioon 500 €),  Legioonateatteri 
ry:lle (Kaihoa ja Gangstaa -lyriikkatyöpajan kuluihin 800 €), Veikko Leinonen ja työryhmälle  
(Dokumenttiteatteriesityksen “Talvivaara – Kainuulainen scifinäytelmä” haastatteluihin ja taustatyöhön 
1000 €), Kati Raatikaiselle / Public Address (Yhteiskunnallisten toimijoiden kokoontumiseen Huutajaiset! -
hankkeen osana 500 €), Siperian teatteriyhdistys ry:lle  (Homo Empathicus II -hankkeen kuluihin 800 €). 
Kirjallisuudesta apurahoja myönnettiin Vieraalla maalla projektille (Uussuomalaisten kirjoittajien 
kirjoitusryhmän järjestämiseen 800  €). Klubeista tuettiin Sami Vitikainen / KREML-työryhmää 
(Venäläisten taiteilijoiden matka- ja majoituskuluihin 500 €), sekä Annina Wallinsalo / Vasen linja klubia 
(Vasen linja-klubien paneelikeskusteluihin 500 €). Kuvataiteista apurahan saivat Johanna Raekallio / 
Paradice Helsinki (Vuokriin ja materiaalikuluihin 800 €),  Petri Saarikko / Kallio Kunsthalle (Yhteisöllisiin 
hankkeisiin 700 €) ja Martta Tuomaala (Siivoojan ääni -hankkeen tuotantoon 800 €). 
Sarkakuvataiteilijoista apuraha myönnettiin  Aapo Kukolle (Arvo Turtiaisen jatkosodan vankilapäiväkirjojen 
pohjalta tehtävän sarjakuvaromaanin suunnittelu- ja valmistelutyöhön 500 €) Vuonna 2013 apurahoja 
myönnettiin yhteensä 8200 €. 
 
1.10. TAPAHTUMAT VUONNA 2013 
 
14.12.. Kiila ry järjesti apurahojensa jakotilaisuuden sekä Kiila palkinnon julkistus tilaisuuden 
Taideyliopiston uudessa Kuva/Tilassa. Tilaisuudessa esiintyi Runoilija Teemu Manninen.  
 
6.12.2013 . Kiilan, Sadankomitean ja Suomen PEN:in perinteinen itsenäisyyspäivän matinea järjestettiin 
Cafe Mascotissa Helsingissä. Tilaisuudessa esiintyi yhtye Muuan mies, Black Mödernism -kokoonpanon  
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multimediarunospektaakkeli sekä kirjailija Jukka Koskelainen. Paikalla oli myös kuvataitelija Katriina 
Rosavaaran muotokuvakioski. Tilaisuuden juonsi runoilija Kalle Niinikangas. Tilaisuudessa luovutettiin 
myös Sadankomitean rauhanpalkinto entiselle presidentille Tarja Haloselle.. 
 
7.11. Kiila järjesti Viron ja Venäjän suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen rikkaaseen nykyrunouteen  
keskittyneen Suomalais-Ugrilaisen Kiila-klubin Bar Mustassa Kissassa Helsingissä  Klubilla esiintyivät 
runoilijat Raisija Sungurova (MARI), Mush Nadi (UDMURTIA), Valeri Mikor (MARI) ja Jan Rahman 
(VIRO), Esa Mäkijärvi (FIN), Jarkko Jokinen (FIN), Kati Neuvonen (FIN). Juontajina toimivat kirjailija Ville 
Ropponen ja runoilija Esa Hirvonen. 
 
17.10. Kiila osallistui valtakunnalliseen Asunnottomien yöhön. Kiilan tapahtumaan järjestämä klubi 
sisälsirunoja asunnottomuudesta ja sen liepeiltä. Tilaisuuden juonsi runoilija Kalle Niinikangas ja sen 
esiintyjillä oli omakohtaisia kokemuksia asunnottomuudesta. Kiilan järjestämään ohjelmaan kuului myös 
kaksi asunnottomuusaiheista lyhytelokuva-esitystä, joita erotti 40 vuoden yhteiskunnallinen muutos: 
Sairauteni on kohtaloni (1964), päihdehuollon tietoelokuva, 50 min, mustavalkoinen; Tavallinen tarina 
(2004), päihdehuollon tietoisku, 15 min, mustavalkoinen. Lyhyt-elokuvat esitettiin Sininauhasäätiön 
juhlasalissa. 
 
15.10. Kiila ry osallistui yhteistyötahona  KREML-klubin tuotantoon Adams –klubilla Helsingissä. KREML 
oli vaihtoehtoinen klubi, jossa esiintyivät underground dj:t Pietarista. Klubin tuotto käytettiin Venäjän LGBT 
–liikkeen tukemiseen. 
 
8.10. Dan Fante Kiila-klubi järjestettiin 10 –kirjastossa ja myöhemmin illalla Café Mascotissa, Helsingissä. 
Dan Fantelta on julkaistu suomeksi kahdeksan teosta. Näiden joukossa on kaksi runokirjaa: Unohda 
Guggenheim (2004) ja Moottorisahasäkeitä (2009). Klubilla esiintyivät Dan Fante (USA), Anni Sumari, 
Riikka Heinonen ja dj. Harri Hertell. Juha Kulmala, Henry Lehtonen, Esa Hirvonen & Säkeet -orkesteri: 
Jarmo Vuorensola (basso), Antti Saarinen (rummut), Pekka Tolonen (kitarat, koskettimet) ja Petri Viitala 
(saksofoni). Klubi järjestettiin yhteistyössä Runoviikon, Yhdysvaltain suurlähetystön, Helsinki Poetry 
Connectionin ja kustannusliike Sammakon kanssa. 
 
22.8. Kiila-klubi: Essee nyt järjestettiin Taiteiden yönä Bar Mustassa kissassa Helsingissä. Klubi käsittele 
esseen uutta nousua, yhteiskunnallisuutta ja sen asemaa suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Klubilla 
keskustelemassa ja lukemassa tekstejään olivat esseistit Antti Nylén, Jaana Seppänen, Olli Löytty, Maria 
Pääjärvi. Tilaisuuden juonsi esseisti Ville Ropponen. 
 
6.8. Kiila ry järjesti yhteistyössä Perpetuum Mobilen Kiasma teatterin URB13 -festivaalin yhteydessä 
toteutetun RE-PUBLIC projektin kanssa venäläisen poliittisen runouden illan Bar Mustassa Kissassa. Illan 
keskiössä oli moskovalainen runoilija, Arkadi Kots bändin solisti Kirill Medvedev sekä hänen runoutensa.   
Lisäksi Medvedev ja kuraattori Ivor Stodolsky keskustelevat tilaisuudessa venäläisen   nykyrunouden- ja 
taiteen yhteiskunnallisuudesta. 
 
1.9. VUODEN 2014 AIKANA KÄYNNISTETYT JA TOTEUTETUT HANKKEET 
 
4.-5.1. Kiila ry oli mukana järjestämässä pakkasukko Putinia vastaan festivaalia  Uuden Ylioppilastalon 
Kupolissa Helsingissä. Festivaalissa Venäläiset ja suomalaiset aktivistit kutsuivat kaikki halukkaat 
osallistumaan yhteiseen festivaaliin, jonka tarkoitus oli edistää venäläistä ja suomalaista ruohonjuuritason 
oppositioliikettä. Festivaalin tarkoitus oli luoda yhteyksiä maiden liikkeiden välillä, ja se oli myös yksi tapa 
viettää venäläinen uudenvuodenloma Suomessa. Festivaalin tapahtumat olivat täysin avoimia ja 
samanaikaisesti järjestettiin kokouksia aktivistien kesken tavoitteena kehittää yksittäisiä projekteja. 
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8.-9.2 Kiila ry kokoontui viikonlopuksi  Lahteen suunnittelemaan tulevan vuoden toimintaa. Viikonloppuna 
alkunsa sai hanke järjestää pitkän pöydän keskusteluja eri kulttuurin piirissä toimivien ajattelijoiden  
 
kanssa, jossa määriteltäisiin kulttuurivasemmiston päämääriä ja haasteita. Keskustelut nauhoitetaan ja 
niistä kootaan myöhemmin antologia. Hankkeesta vastaavat kriitikko Eeva Kemppi sekä runoilijat  
Henriikka Tavi ja Mikael Brygger.  
 
1.3. Kiila ry aloitti yhdessä Vapaa liikkuvuus verkoston kanssa 9 Gatherings hankkeen, jonka tavoite on 
kehittää uutta yhteistyötä kulttuurisektorin, oikeudettomassa asemassa elävien siirtolaisten ja siirtolaisten 
oikeuksia ajavien järjestötoimijoiden kesken. Hanke kestää marraskuuhun 2015 ja sen puitteissa 
toteutetaan erilaisia taideprojekteja, yleisölle avoimia kokoontumisia ja julkaisu. Hankkeen päärahoittajana 
toimii päärahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Kiilan osuudesta hankkeessa vastaavat taiteilija JP 
Kaljonen ja runoilija Kalle Niinikangas. 
 
1.5. Kiila ry osallistui ensimmäistä kertaa vuosiin Vappu marssille Helsingissä. Yhdistyi sai marssilla 
tapahtuneiden poliisin ylilyöntien takia myös julkisuutta poliisin Kiilan lippuun osoittaman mielenkiinnon 
takia.  
 
14.5. Kiila ry järjestää Venäläistä ja Suomen venäläistä runoutta käsittelevän klubin  5.9.2014. Klubille on 
tähän mennessä kutsuttu Pietarilainen runoilija Pavel Arsenjev, ja muut esiintyjät kutsutaan kesän 2014 
aikana. Koska Pavel Arsenjev toimii myös runoutta ja kuvataidetta julkisiksi aktioiksi yhdistävässä 
Laboratory of Poetry Actionism –ryhmässä, on tavoitteena järjestää klubin yhteydessä mahdollisesti myös 
julkiseen tilaan suunnattuja interventioita kuvataiteen viitekehyksessä.   
 
1.11. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
Tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle siirtyy yhdistyksen 
syyskokoukselle.  
 
 


