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Kiila	  r.y	   	   	   	   	   	   12.3.2015  

1.	  TOIMINTAKERTOMUS	  2014	  

1.1.	  YLEISTÄ	  

Kiila	  r.y:n	  tarkoituksena	  on	  edistyksellisen	  kirjallisuuden	  ja	  taiteen	  tukeminen	  ja	  kehi:äminen.	  
Tarkoituksensa	  toteu:amiseksi	  Kiila	  kokoaa	  yhteen	  edistyksellisen	  kul:uurin	  piirissä	  toimivia	  
kirjailijoita	  ja	  taiteilijoita	  kehi:äen	  ja	  tukien	  heitä	  edelleen	  keskuudessaan,	  järjestää	  jäsenilleen	  
kokouksia,	  esitelmiä	  ja	  keskusteluita,	  jotka	  läheises@	  lii:yvät	  luovaan	  taiteelliseen	  työhön,	  järjestää	  
@laisuuksia,	  joissa	  kirjallisuuden	  ja	  taiteen	  kysymyksiä	  esitellään	  yleisölle	  päämääränä	  
kul:uuritoiminnan	  kehi:äminen	  erityises@	  vasemmistolaises@	  aja:elevien	  piirissä,	  tekee	  
yhteistyötä	  kustantamoiden	  kanssa	  ja	  mahdollisuuksien	  mukaan	  harjoi:aa	  itse	  
kustannustoimintaa.	  

1.2.	  JOHDANTO	  

Toimintavuonna	  2014	  Kirjailija-‐	  ja	  taiteilijayhdistys	  Kiila	  ry	  toteuD	  kul:uuritapahtumia	  sekä	  
itsenäises@	  e:ä	  yhteistyössä	  kul:uurikentän	  muiden	  toimijoiden	  kanssa.	  Yhdistyksen	  Tapio	  
Tapiovaaran	  suunni:elema	  lippu	  oteDin	  myös	  takaisin	  ak@iviseen	  käy:öön,	  kanne:avaksi	  
erilaisissa	  kulkueissa	  ja	  @laisuuksissa.	  	  

1.3.	  JÄSENET	  

Kiilan	  jäsenmäärä	  2014	  oli	  343	  
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1.4.	  HALLINTO	  

Kiila	  ry:n	  johtokunta	  vuonna	  2014	  

Puheenjohtaja	  	   Varapuheenjohtaja	  

JP	  Kaljonen	  	   	   Kalle	  Niinikangas,	  	  

Kesäkuussa	  2014	  pidetystä	  jäsenkokouksesta	  alkaen	  

Kalle	  Niinikangas	  	   Ville	  Ropponen	  

Johtokunnan	  jäsenet	  

Mikael	  Brygger	  	   Esa	  Hirvonen	  	   Kalle	  Niinikangas	  

Pekka	  Haapasalo	  	   Eeva	  Kemppi	  	  Ville	  Ropponen	  

Yousif	  Haddad	  	   Mikael	  Kinanen	  	   Henriikka	  Tavi	  

Mikael	  Brygger	  

Johtokunnan	  sihteeri	  	   Taloudenhoitaja	  	  

Mikael	  Kinanen	  	   Mikael	  Brygger,	  	  

	   	   helmikuusta	  2014	  Kalle	  Niinikangas	  

	  	  

1.5.	  KOKOUKSET	  

Johtokunnan	  järjestäytymiskokous	  2014	  järjesteDin	  Lahdessa	  8.-‐9.2	  2014.	  Tilaisuudessa	  laadiDin	  
toimintasuunnitelman	  toteutussuunnitelma	  vuodelle	  2014.	  	  

Kiila	  järjes@	  vuonna	  2014	  sääntömääräisen	  kevätkokouksen	  4.6.2014	  Vapaan	  taiteen	  @lassa,	  Katri	  
Valan	  puiston	  väestönsuojassa.	  Kokouksessa	  valiDin	  järjestölle	  väliaikainen	  puheenjohtaja,	  Kalle	  
Niinikangas,	  etukäteen	  tehtävästään	  ir@sanoutuneen	  JP	  Kaljosen	  @lalle.	  Kokous	  jouduDin	  
jä:ämään	  muilta	  osin	  avoimeksi	  vuoden	  2013	  tekemä:ömän	  @linpäätöksen	  vuoksi.	  Myös	  
syyskokous	  jouduDin	  perumaan	  samasta	  syystä.	  

Johtokunnan	  kokouksia	  järjesteDin	  edellisten	  lisäksi	  4	  kappale:a.	  Savilankadun	  toimiston	  
muute:ua	  uuteen	  osoi:eeseen	  siirtyi	  Kiila	  pitämään	  johtokunnan	  kokouksia	  Työväenliikkeen	  
kirjastossa.	  Kiila	  ry	  ir@sanoi	  toimiston	  tarpee:omana	  lokakuussa	  2014.	  Vuodenvaihteessa	  
2014/2015	  ilmoiD	  Työväenliikkeen	  kirjasto	  e:ä	  Kiilalta	  aletaan	  periä	  @lakorvausta	  vuonna	  2015.	  
Hinnaksi	  soviDin	  15	  €	  kokoukselta.	  
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1.6.	  LUOTTAMUSTOIMET	  MUISSA	  ELIMISSÄ	  

Kansan	  sivistysrahaston	  yhteydessä	  toimivassa	  Katri	  Valan	  rahastossa	  on	  Kiilan	  nimi:äminä	  
jäseninä	  Arvo	  Ahlroos	  (pj),	  Heikki	  Reivilä	  ja	  Timo	  Kallio.	  Kiilan	  edustajaksi	  Li:era	  Bal@ca	  -‐
kirjailijakokouksen	  hallitukseen	  valiDin	  kirjailija	  Ville	  Ropponen.	  

1.7	  JÄRJESTÖYHTEISTYÖ	  

Vuonna	  2014	  Kiila	  ry	  toimi	  yhteistyössä	  Sadankomitean,	  Suomen	  PEN:in,	  Vapaa	  liikkuvuus	  
verkoston,Ystävyys-‐,	  Yhteistoiminta-‐	  ja	  Avuntantoverkoston	  (YYA),	  Perpetuum	  Mobilen,	  Runoviikko	  
ry:n	  sekä	  Helsinki	  Poetry	  Connec@onin	  kanssa.	  Kiila	  lii:yi	  syksyllä	  2014	  Li:era	  Bal@can	  
järjestöjäseneksi.	  

1.8.	  KIILA-‐PALKINTO	  2014	  

Kiila-‐palkintoa	  ei	  jae:u	  toimintavuonna	  2014.	  

1.9.	  KIIILAN	  APURAHA-‐OHJELMA	  2013	  

Teknisestä	  syystä	  apurahat	  makseDin	  vasta	  toimintavuonna	  2014.	  

Apurahoja	  myönneDin	  yhteensä	  8200	  €.  

1.10.	  TAPAHTUMAT	  VUONNA	  2014	  

4.-‐5.1.	  Kiila	  ry	  oli	  mukana	  järjestämässä	  pakkasukko	  Pu@nia	  vastaan	  fes@vaalia	  Uuden	  
Ylioppilastalon	  Kupolissa	  Helsingissä.	  Fes@vaalissa	  Venäläiset	  ja	  suomalaiset	  ak@vis@t	  kutsuivat	  
kaikki	  halukkaat	  osallistumaan	  yhteiseen	  fes@vaaliin,	  jonka	  tarkoitus	  oli	  edistää	  venäläistä	  ja	  
suomalaista	  ruohonjuuritason	  opposi@oliike:ä.	  Fes@vaalin	  tarkoitus	  oli	  luoda	  yhteyksiä	  maiden	  
liikkeiden	  välillä,	  ja	  se	  oli	  myös	  yksi	  tapa	  vie:ää	  venäläinen	  uudenvuodenloma	  Suomessa.	  
Fes@vaalin	  tapahtumat	  olivat	  täysin	  avoimia	  ja	  samanaikaises@	  järjesteDin	  kokouksia	  ak@vis@en	  
kesken	  tavoi:eena	  kehi:ää	  yksi:äisiä	  projekteja.	  

1.3.	  alkaen	  Kiila	  ry	  osallistui	  yhdessä	  Vapaa	  liikkuvuus	  verkoston	  kanssa	  aloi:amaansa	  9	  Gatherings	  
hankkeeseen,	  jonka	  tavoite	  oli	  kehi:ää	  uu:a	  yhteistyötä	  kul:uurisektorin,	  oikeude:omassa	  
asemassa	  elävien	  siirtolaisten	  ja	  siirtolaisten	  oikeuksia	  ajavien	  järjestötoimijoiden	  kesken.	  Hanke	  
kestää	  marraskuuhun	  2015	  ja	  sen	  pui:eissa	  on	  toteute:u	  erilaisia	  taideprojekteja,	  yleisölle	  
avoimia	  kokoontumisia	  ja	  julkaisu.	  Hankkeen	  päärahoi:ajana	  toimii	  opetus-‐	  ja	  kul:uuriministeriö.	  
Kiilan	  osuudesta	  hankkeessa	  ovat	  vastanneet	  taiteilija	  JP	  Kaljonen	  ja	  runoilija	  Kalle	  Niinikangas.	  
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1.5.	  Kiila	  ry	  osallistui	  ensimmäistä	  kertaa	  vuosiin	  Vappumarssille	  Helsingissä.	  Yhdistyi	  sai	  marssilla	  
tapahtuneiden	  poliisin	  ylilyön@en	  takia	  myös	  julkisuu:a	  poliisin	  Kiilan	  lippuun	  osoi:aman	  
mielenkiinnon	  takia.	  Krii@kko	  Otso	  Kantokorpi	  kirjoiD	  ja	  julkaisi	  blogissaan	  kuvauksensa	  Kiila	  
osallistumisesta	  vappumarssille.	  

15.-‐19.5.	  Vappumarssin	  tapahtumien	  johdosta	  Mikael	  Kinanen	  järjes@	  Kiilan	  osallistumista	  
käsitelleen	  näy:elyn	  Tämä	  ei	  ole	  astalo	  Kallio	  Kunsthallessa.	  Näy:elyssä	  oli	  esillä	  Kiilan	  lippu,	  siitä	  
ote:uja	  valokuvia,	  muis@o	  marssin	  tapahtumista	  ja	  Kiilan	  osallisuudesta	  niihin,	  installaa@o	  ja	  
videoteos.	  

12.6.2014	  Työväenliikkeen	  kirjastossa	  pideDin	  tsekkiläissyntyisen	  taitelijan	  Petr	  Rehorin	  Kiila	  ry:lle	  
lahjoi:aman	  maalauksen	  paljastus@laisuus.	  Kiilaa	  edus@vat	  Petr	  Rehor	  ja	  Kalle	  Niinikangas.	  

28.6.2014	  Kiila	  osallistui	  punalippuineen	  Helsinki	  Prideen	  tasa-‐arvon	  ja	  sukupuoli-‐	  sekä	  
seksuaalivähemmistöjen	  oikeuksien	  puolesta!	  

21.8.2014	  RUNOKARAVAANI	  –	  KANSAINVÄLINEN	  RUNOILTA.	  Lavaklubi,	  Län@nen	  tea:erikuja	  1,	  
Helsinki.	  Suomalais-‐ugrilaisen	  ja	  länsieurooppalaisen	  runouden	  kärkinimet	  yhdis@vät	  voimansa	  
monikielisellä	  klubilla.	  Kuulijoiden	  korvia	  hellivät	  niin	  etnofuturis@nen	  beat,	  äänirunoa	  kuin	  
folkrokkikin.	  Esiintyjät	  olivat:	  Raisa	  Sungurova	  (nii:ymari),	  Nina	  Obreshkova	  (komi),	  Mush	  Nadi	  
(udmurD),	  Valeri	  Alikov	  (vuorimari),	  Claus	  Ankersen	  (tanska,	  englan@),	  Andy	  Willoughby	  &	  Bob	  
Beagrie	  (englan@),	  Dirk	  Huelstrunk	  (saksa),	  Juha	  Kulmala	  ja	  Ville	  Hytönen	  (suomi).	  Aapo	  Ilves	  &	  
San:u	  Karhu	  duo	  (võru,	  karjala,	  viro).	  Suomennoksia	  esi:ävät	  mm.	  Esa	  Hirvonen	  ja	  Anniina	  
Ljokkoi.	  Tapahtuma	  oli	  osa	  Kiila	  ry:n	  klubisarjaa,	  ja	  se	  toteuteDin	  osi:ain	  Koneen	  Sää@ön	  tuella.	  
Järjestäjät:	  Runokuu,	  Kiila	  ry,	  Runoviikko	  Varsinais-‐Suomessa	  -‐fes@vaali,	  Li:era	  Bal@ca	  -‐
kirjailijakokous	  ja	  Suomen	  Viro-‐yhdistysten	  lii:o	  

8.10.	  Kalle	  Niinikangas	  ja	  JP	  Kaljonen	  olivat	  Lähiradiossa	  toimi:aja	  Artur	  Kopanin	  haastateltavina.	  
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17.10.2014	  Kiila	  osallistui	  valtakunnalliseen	  Asunno:omien	  yöhön.	  Kiilan	  osuus	  toteuteDin	  
Espoon	  keskuksessa,	  Pappilan	  päihdepysäkillä.	  	  

8.11.2014	  klo	  10-‐17.30	  pideDin	  Työväenliikkeen	  kirjastossa	  Aatosta	  jaloa	  –	  marraskuun	  valoa	  
Stadin	  työväenkirjallisuuspäivä.	  Kiilaa	  tapahtumassa	  edus@	  puheenjohtaja	  Kalle	  Niinikangas.	  

12.11.2014	  	  	  Runoviikko	  ry:n,	  Kiilan	  ja	  Helsinki	  Poetry	  Connec@onin	  yhteisklubi	  tarjosi	  
ennennäkemä:ömän,	  kansainvälisen	  ka:auksen	  esi:ävän	  runouden	  Himalajalta	  eli	  huipulta. 
Tapahtuman	  juonsi	  Kiila	  ry:n	  puheenjohtaja,	  runoilija	  Kalle	  Niinikangas.	  Taustamusiikkia	  soiD	  
kalliolainen	  musaniekka	  dj	  Birger	  Timo.  
Klubin	  esiintyjiä	  olivat	  Siddhartha	  Bose	  (In@a),	  Dani	  Orviz,	  (Espanjala),	  Nunu	  ,	  lie:ualainen	  
kokeiluva	  runoperformanssiryhmä,	  jonka	  muodostavat	  Darius	  Jurecivius,	  Gabriele	  Labanauskaite	  ja	  
Zygimantas	  Mesijus	  Kudirka,	  Jürgen	  Rooste	  (Viro),	  Asko	  Künnap	  (Viro),	  Kasper	  Salonen,	  Katariina	  
Vuorinen	  &	  Rauhatä@	  (Hanna	  Ylitepsä),	  Esa	  Hirvonen	  &	  Plikat:	  sekä	  Kalle	  Niinikangas.	  

9.12.2014	  Kiila	  järjes@	  joulujuhlan	  yhdessä	  Luonnonfilosofisen	  seuran	  kanssa	  ravintola	  Pianossa.	  
Tilaisuudessa	  kuul@in	  monenlaisia	  esityksiä,	  Kiilan	  puolesta	  esiintyivät	  runoilija	  Kalle	  Niinikangas	  ja	  
Esa	  Hirvonen.	  	  

31.12.2014	  Kiila	  järjes@	  Uudenvuoden	  juhlat	  osana	  9Gatherings	  –hankkeen	  12	  Chairs	  –projek@a.	  
Tilaisuudessa	  tarjoil@in	  projek@n	  osano:ajien	  valmistamaa	  georgialaista	  ja	  uzbekistanilaista	  
ruokaa,	  kuul@in	  runo-‐	  ja	  musiikkiesityksiä,	  näh@in	  perinnetansseja	  sekä	  Sky	  Capital	  –nimimerkin	  
valokuvataide:a.	  

1.11	  VUONNA	  2015	  JATKUVAT	  PROJEKTIT	  

Kiilan	  ja	  Vapaa	  liikkuvuus	  –verkoston	  aloi:ama	  9Gatherings	  –hanke	  jatkuu	  maaliskuun	  2015	  
loppuun.	  Kiilasta	  mukana	  ovat	  kuvataiteilija	  JP	  Kaljonen	  ja	  kirjailija	  Kalle	  Niinikangas.	  

Behind	  the	  lullaby.	  Opetus-‐	  ja	  kul:uuriministeriö	  OKM	  myönsi	  Kiilalle	  3000	  €:n	  apurahan	  Behind	  
the	  lullaby	  –projek@in.	  Projek@n	  tavoi:eena	  on	  lisätä	  yhteistyötä	  suomalaisten	  sekä	  Venäjän	  Han@-‐
Mansiassa	  asuvien	  han@taiteilijoiden	  ja	  -‐järjestöjen	  välillä.	  Yhteistyön	  lisäksi	  projek@n	  päämääränä	  
on	  tutkia	  ja	  tuoda	  julkiseen	  keskusteluun	  miten	  han@en	  kul:uuria	  tuotetaan	  ja	  esitetään	  Venäjän	  
mediassa,	  taiteessa	  sekä	  sosiaalisessa	  kul:uurissa.	  Projek@ssa	  ovat	  mukana	  kirjailija	  Ville	  
Ropponen	  ja	  kuvataiteilija	  JP	  Kaljonen.
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