
Elävän kirjallisuuden yhdistys - ELKI ry:n kokous  

maanantaina 2.4.2012 klo 18 Kuppila Kulmassa  
 

Läsnä: Mikko Mankinen (pj.), Maria Martti, Hanna Oksanen, Pirkko Partanen, Janica Oke, Tanja 

Peltonummi, Piita Kiviaho, Liisa Ahlava 

 

1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15. 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  

3 Esityslistan hyväksyminen  

Kohdaksi 6.3. lisättiin Jäsenmaksut kaudelle 2012–2013. 

4 Ilmoitusasiat  

Ilmoitettavia asioita ei ollut. 

5 Talousasiat  

ELKI sai toiminta-avustusta Tamylta 353,10 euroa ja Tampereen kaupungilta 500 euroa. Hanna 

Oksaselle maksetaan EKF:n tuottajan palkka, kunhan tilille saadaan rahaa, kuitenkin viimeistään 

huhtikuun loppuun mennessä. Tarvittaessa Liisa Ahlava lainaa rahaa yhdistyksille. Pöytien 

vuokraajia on hätyyteltävä maksamaan. Mainostulojakin on tulematta, pitää kysyä Jannelta. 

6 Kevätkokouksen järjestelyt  

6.1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio  

Mikon laatima toimintasuunnitelma luettiin, ja se hyväksyttiin pienin korjauksin. Mikko laittaa 

vielä korjatun version hallituksen listalle. Myös Janican tekemä talousarvio hyväksyttiin pienin 

tarkennuksin, sekin laitetaan vielä hallituksen listalle. 

6.2 Uuden hallituksen valmistelu 

Pohdittiin hallituksen jäseniä ja ennen kaikkea puheenjohtajaa seuraavalle kaudelle. Mietittiin 

myös, millaisia vastaavuuksia hallituksessa tulisi olla. Lukupiirivastaava ainakin voisi olla hyvä 

uusi vastaavuus. Keskustelua jatketaan sähköpostilla.  

6.3 Jäsenmaksut  

Jäsenmaksut pidetään samana. Vuosijäsenyyden lisäksi ikuisuusjäsenyys voisi olla 30 euroa. 

Päätetään varsinaisesti kevätkokouksessa.  

7 EKF-asiat  

7.1 EKF 2013 tuottajahaku  

Liisa, Hanna ja Anna muodostavat rekrytointityöryhmän. Liisa tekee hakuilmoituksen ja laittaa sen 

listalle kommentoitavaksi. Hakuaika on 10.4.–22.4. ja haastattelut pidetään 28.4. Haastattelut 

voidaan pitää Liisan työhuoneessa yliopistolla.  

7.2 EKF-historiikki 

Ensimmäisestä EKF:stä on kirjoitettu perusteellisesti, mutta sitä seuraavista vähän vajavaisemmin. 

Näitä yritetään muistella. Ainakin Mikko kirjoittaa asioita ylös, ja Hanna tämän vuoden 

festivaalista. Tätä työstetään enemmän kesällä. Nettisivujen muutkin sisällöt pitää tarkistaa. 

8 Tulevat tapahtumat  

8.1 Novelli-iltama Hertassa 10.5.  

Yksi teksti on jo tullut, viikon loppuun mennessä pitäisi yrittää kähmiä loputkin kirjoittajat 

lähettämään tekstejään. Jos tuoreita tekstejä ei saada tarpeeksi kasaan, yhtenä tekstinä voisi 

mahdollisesti olla jokin hyvinkin tunnettu novelli. Tarkempi palaveri iltamista Telakalla 12.4. klo 

18. 

8.2 ELKI Annikki OFFissa 

Suunnitelmat ennallaan, tarkempaa suunnittelua varten Liisa kutsuu koolle erillisen kokouksen. 

8.3 Muuta kesän ohjelmaa 



Jatketaan suunnittelua! Kesän tapahtumista keskusteltiin alustavasti kokouksen kohdassa 6.1. 

toimintasuunnitelmaa hiottaessa. 

9. Menneet tapahtumat  

9.1 EKF 2012 karonkka 

Hyvin meni, kivaa oli. Maria kirjoittaa palautekeskustelun annin puhtaaksi pikimiten.  

10. ELKI in the internets 

Matti aloittaa uusien nettisivujen työstön toukokuussa. Sisällön suhteen täytyy pitää erillinen 

kokous.  

10 META 

Ei muita esille tulevia asioita. 

11 Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous on kevätkokous, joka järjestetään 18.4. klo 18 Tamyn kokoushuoneessa. 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.16. 

 

 

Maria Martti 

Elävän kirjallisuuden yhdistyksen sihteeri 


