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Oulun ympäristön kynäilijät ry
TOIMINTAKERTOMUS V. 2021
Oulun ympäristön kynäilijät -yhdistys päätettiin perustaa 29.3.2011
Oulunsalossa. Paikalla olivat Maija Ahola, Rita Kumpulainen, Anneli
Lehtikangas ja Anja Garanvölgyi. Perustava kokous järjestettiin
Limingan kunnan valtuustosalissa 27.4.2011. Paikalla oli 16
henkilöä, jotka liittyivät yhdistyksen jäseniksi. Oulun ympäristön
kynäilijät ry, kotipaikkana Liminka, on liitetty Patentti- ja
rekisterihallituksen rekisteriotteen mukaisesti yhdistysrekisteriin
12.9.2011
Jäsentapaamiset ja jäsenistö
Vuosikokous järjestettiin 3.5.2021 Limingan Taidekoululla,
Arvolankuja 2, jossa paikalla oli 7 henkilöä. Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi Pirkko Mattila ja sihteerinä Paavo Niskasaari,
pöytäkirjan tarkastajiksi kutsuttiin Tuula Kärki ja Anja Garanvölgyi.
He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Vuoden lopussa oli kaikkiaan 31 jäsentä, 29 maksanutta ja 2
kunniajäsentä. Jäsenistöä on Limingasta, Tyrnävältä, Oulunsalosta,
Oulusta, Kempeleestä, Haukiputaalta, Ylikiimingistä, Pudasjärveltä,
Nivalasta, Alavieskasta, Muhokselta, Ruukista ja Turusta.
Hallitus ja muut toimihenkilöt
• Maija Ahola, puheenjohtaja
• Anja Garanvölgyi, varapuheenjohtaja, varsinainen jäsen/netin
ylläpitäjä
• Tuula Kärki, varsinainen jäsen
• Liisa Eklund, varsinainen jäsen, kuoli
• Terttu Häkkinen, varsinainen jäsen
• Paavo Niskasaari, varajäsen/sihteeri, rahastonhoitaja
• Helena Sydänmetsä, varajäsen
Etappi- lehti, 2001 – 2021 saatiin painosta ulos vuoden vaihteessa.
Lehtitoimikunta oli seuraava: päätoimittaja/taittaja Anja Garanvölgyi,
toimitussihteeri Paavo Niskasaari, jäsenet Terttu Häkkinen ja Maija
Ahola. Painopaikaksi valikoitui PunaMusta ja lehden painosmäärä oli
200 kpl. Jäsenille jaettiin yksi lehden ilmaiskappale. Etappiin
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kirjoittaneille annettiin lehti. Etappi on 16-sivuinen, tabloidtyyppinen, monivärituote.
Toimen nainen, Liisa Eklund on poissa.
Yhdistyksemme voimanainen, Liisa Eklund kuoli 25.9.2021. Hän oli
monien vuosien ajan yhdistyksen hallituksessa. Hänen reipas ja
iloinen olemuksensa innosti niin kirjoittavia kuin muutoinkin
taiteilevia osallistujia. Kaipaamme Liisaa.
Yhdistyksen hallitus kutsui Vieno ja Lauri Myllylän
yhdistyksemme kunniajäseniksi.
Toimintavuonna on Suomea vaivannut koronapandemia. Se on
vaikuttanut toimintaamme. Vuoden aikana hallitus on
kokoontunut yhdeksän (9) kertaa ja näissä kokouksissa on käsitelty
108 pykälää. Toiminnan tarkastajana on ollut yhdistyksen jäsen Eero
Mattila ja varalla Pirkko Mattila.
Avustukset
Yhdistys on saanut Limingan kunnalta apurahaa 800 euroa. Suuret
kiitokset Limingan kunnalle.
Taideleiri järjestettiin Limingan Taidekoululla 14.-15.8.21. Sinne
osallistui 10 innokasta maalaajaa. Leirin opettajana toimi Jyrki
Poussu. Lounaan ja päiväkahvit järjesti Tuula Kärki molempina
päivinä edulliseen hintaan. Tuulalle kiitos hänen toiminnastaan.
Taideoppilaitoksen maalaustilat olivat odotetusti asialliset. Yhdistys
tarjosi ruuan opettajalle.
Mininovellikilpailu
Kilpailulla kunnioitettiin kynäilijöiden 10 – vuotiskautta.
Hyvä maaperä – siemen tuotti paljon viljaa. Syksyllä 2020 heräsi
ajatus mininovellikilpailun julkaisemisesta. Kilpailuaikataulu oli I – II
kk v 2021. Kilpailun perusraameihin kuului mm seuraavaa: - Siihen
saivat osallistua Pohjois- Pohjanmaalla asuvat harrastajakirjoittajat,
1 – 2 novellia/henkilö, aihe vapaa. Novellin pituus enintään 1000
merkkiä, 12 pisteen fontilla. Novellit tuli postittaa yhdistyksen
sihteerille yleisten kilpailuohjeiden mukaisesti. Tiedottamisessa
käytettiin apuna Kalevaa, Rantalakeutta ja Siikajokilaaksoa sekä
kirjastojen tiedotetauluja.
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”Novelli on lyhyt kertomus, tiiviisti kerrottu tarina, jossa on alku,
keskikohta käänne ja loppu”.
Kirjeissä saapui 71 novellia 51 henkilöltä. Esiraati, Ari Karvonen,
Limingan kansanopiston rehtori, Janne Nevala, Limingan kirjasto ja
kulttuuritoimen johtaja ja Anna-Kaisa Järvi, kirjallisuuden maisteri
saivat heti helmikuun alkupuolella luettavakseen novellit. Hyvällä
yhteisymmärryksellä he valitsivat 10 novellia päätuomari Tapani
Töllin luettavaksi. Hän valitsi kolme palkittavaa novellia.
Juhlallinen palkintojen jakotilaisuus järjestettiin Limingan
kansanopiston auditoriossa 23.4.2021, Kukan ja Ruusun päivänä.
Korona rajoitti tilaisuuden osanottajamäärää. Ohjelma:
Mininovellikilpailun juhlavan palkintojenjakotilaisuuden ohjelma.
Tilaisuus oli samalla yhdistyksen 10-vuotisjuhla.
Juhlapuhe, Maija Ahola, puheenjohtaja
Päätuomari puntaroi voittajien novelleja, Tapani Tölli
Voittajien julkistaminen ja stipendien jakaminen
Esiraatilukijoiden kommentteja kilpailunovelleista
Ohjelman lopuksi nautimme juhlakahvit Tuula Kärjen leipoman upean kakun kera.
Juhlan emäntänä toimi Tuula Kärki.
Musiikki, Tibor Garanvölgyi, piano, director musices.
Linkki: https://www.youtube.com/user/Limingantaidekoulu

Voittoisat novellit olivat:
I palkinto, Syksyisellä pellolla, Leena Kaarlela, Pulkkila
II palkinto, Anni, Marjatta Väänänen, Rantsila
III palkinto, Ruletti pyörii, Kaj Hätälä, Temmes
Palkinnot olivat suuruudeltaan: I- 200 €, II -100 € ja III- 50 €.
Novellien nimistä huokui kirjoittamisen ilo.
Kilpailun tapahtumat soljuivat hyvin. Tiedottamisessa ei ollut
ongelmia. Novellien esiraadin lukijat ja päätuomari järjestyivät
odotetusti. Tapahtuma sai arvostusta ja lisäsi tuntuvasti yhdistyksen
jäsenmäärää. Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille. Suuren
kiitoksen ansaitsevat novellien esiraadin lukijat kuin palkittavat
valinnut päätuomari.
Kirjoittajaseminaari jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.
Kirjoittajapiiri
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Kirjoittajapiiriä jatkettiin kirjailija Pirkko Mattilan johdolla.
Kirjoittajapiiri on kokoontunut Limingan taidekoululla 5 kertaa;
18.1.,15.2.,13.9., 4.10. 8.11. Kirjoittajapiiriin on osallistunut 9 – 12
osallistujaa.
Yhdistyksen joulujuhla järjestettiin la 27.11.2021 klo 15 Oulun
Automuseolla. Mukana oli 15 henkilöä. Väkimäärältään pienen
juhlan runkona oli yhdistyksen puheenjohtajan tervetulopuhe.
Maittava jouluateria, yhteislaulut, arvonta, jäsenten lukemat tekstit
ja kaiken kruununa spontaani Tiernapojat tekivät jälleen juhlasta
ikimuistoisen.
Yhdistys täytti vuonna 2021 10 v. Sen kunniaksi järjestimme
Mininovellikilpailun. Etappi- lehti toteutettiin jäsenistön teksteistä ja
kuvista. Ulkoasultaan lehti on upea ja tuo hyvin esille kynäilijöiden
tuotantoa.

Kirjoituskilpailut
Mininovellikilpailua lukuun ottamatta emme tiedä tarkalleen, kuinka
moni on osallistunut erilaisiin kirjoituskilpailuihin.
Kotisivut
Anja Garanvölgyi on huolehtinut yhdistyksen kotisivujen ylläpidosta.
Kotisivujen osoite on www.monitaiteelliset.com Vuoden 2021 loppuun
mennessä sivuilla oli vieraillut n. 1.800.000 kävijää.

