
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
Maanantaina 2.11.2009 klo. 17.00 ravintola Telakalla 
 
Paikalla Liisa Ahlava, Marleena Huuhka, Mikko Mankinen, Hanna-Riikka Roine, Anna Ulvinen ja 
Saara Wahlman 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine avaa kokouksen klo.17.06. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Kokouksen esityslista hyväksytään muutoksitta. 
 
4. Tytti Rantasen hallituksesta eroamisen hyväksyminen ja uuden jäsenen valitseminen tilalle 
 
Hyväksytään Tytti Rantasen eroaminen hallituksesta ja tilalle uudeksi jäseneksi valitaan Liisa Ahlava. 
 
5. Elävän Kirjallisuuden Festivaalin kuulumiset 
 
Toinen festivaalin tuottajista kertoo vuoden EKF:n valmistelujen olevan täydessä vauhdissa. Äskettäin 
osallistumisensa vahvistaneisiin järjestöihin kuuluu muun muassa Pirkkalaiskirjailijat ja Savukeidas. 
Annikin Runofestivaalin EKF:n ohjelma kuului myös olevan valmis. Samoin Tiiliskivi-raati on jo 
toiminnassa ja opiskelijoiden ohjelmanumeroille löydetty jo ohjaajat taideaineiden laitokselta. Lisäksi 
EKF 2010 nettisivut ovat piakkoin ilmestymässä. Jaakko Stenhällin sanottiin huolehtivan sivujen 
teknisestä toteutuksesta ja Sara Seppäsen niiden ylläpidosta. 
 
6. Manifestikirjoituskilpailu 
 
Manifestikilpailun työryhmäläiset kertovat projektin olevan kiireisestä aikataulusta huolimatta jo hyvin 
käynnissä. Kilpailu käynnistettiin 9.10.2009 ja itse kilpailun julkaisemiseen ja tiedottamiseen 
vaadittava työ on jo käytännössä tehty.  
 
-erityisesti kilpailun tiedotusstrategiasta 
 
Vaikka manifestikiroituskilpailun työryhmän tiedotustrategia on jokseenkin kaoottinen, ryhmäläiset 
kertoivat suurimman osan tästä työstä jo tehdyn. Yleinen tiedote on lähtenyt kaikille tunnetuimmille 
foorumeille, joista kiinnostuneita on mahdollista tavoittaa. Samoin kirjoituskilpailun flyer-mainosta on 
levitetty melko hyvin kaikkialle kulttuurikahviloista ja kirjastoista kouluihin ja kirjakauppoihin. 
Ainoastaan Tampereen ulkopuolinen tiedotus on vielä kesken. Mikko Mankinen lupasi huolehtia 
Helsingin yliopistolle ja Saara Wahlman Jyväskylän ja turun yliopistoille tiedottamisesta. Lisäksi Anna 
Ulvinen selvittää mahdollisuuksia ilmoittaa kilpailusta Tamyn kautta.  
 



-kilpailun budjetin hyväksyminen 
 
Kilpailun budjetin arvioitiin olevan noin 250€. Summa koostuu kilpailun palkinnoista ja raadin 
kustannuksista. Koska kilpailun budjetin arvioinnissa oli vielä ongelmia, sovittiin työryhmän 
kokoontumisesta torstaina 12.11.2009 keskustelemaan asiasta lisää. 
 
7. ELKIn nettisivujen kuulumiset 
 
ELKIn nettisivut ovat käytännössä jo verkossa, mutta eivät vielä näkyvillä palveluntarjoajan tarjoamien 
ongelmien vuoksi. Nettisivut todennäköisesti käytettävissä piakkoin. 
 
8. Tulevan toiminnan ja rahoituksen ideointia 
 
-kilpailumanifestien arvostelupalvelu? 
 
Kokouksessa arvioitiin yhdeksi mahdolliseksi tulolähteeksi manifestikikirjoituskilpailun töiden 
kirjallisen arvostelun pientä palkkiota vastaan. Kaikille kilpailuun osallistuville lähetettäisiin postitse 
ehdotus, jossa tälle annettaisiin mahdollisuus saada elkiläisiltä hyvin pieneen hintaan palautetta 
kirjoittamastaan manifestista. Vaikka manifesti on huono laji arvosteltavaksi, tällaista 
rahoitusvaihtoehtoa päätettiin ainakin kokeilla. Manifestien arvostelu synnytti ajatuksen laajemmasta 
ELKIn arvostelupalvelusta, joka työllistäisi taideaineiden opiskelijoita, antaisi heille arvokasta 
käytännön kokemusta ja samalla mahdollisesti rahoittaisi jonkin verran ELKIn toimintaa. Suunnitelma 
koettiin innostavaksi ja sitä päätettiin kehitellä lisää torstaina 12.11.2009 manifestikirjoituskilpailun 
kokouksessa.   
 
-runonlausuntaa kadulla? 
 
Kokouksessa todettiin, että runonlausunta tai improvisoitu kirjallisten teosten esittäminen kadulla ei ole 
kovinkaan tehokas keino hankkia rahoitusta. Kuitenkin osallistujat olivat vakuuttuneita, että tällainen 
toiminta saattaisi olla kuitenkin mielekästä. Liisa Ahlava huomautti, että mahdollisen 
katumusisointihengessä tapahtuvan varojenkeruu ei voi olla tempauksen keskiössä, sillä se likaa 
helposti ELKIn maineen voittoa tavoittelemattomana järjestönä. Kokouksen osallistujat yksimielisiä 
siitä, että tempauksen mahdollisen varojenkeruun täytyy perustua vapaaehtoisiin ja muodollisiin 
palkkioihin. 
 
-muuta, mitä? 
 
Saara Wahlman kertoi ensi keväälle siirretyn keväälle siirretyn ELKIn lukupiirin suunnitelmista. 
Suunnitteilla on kaksi lukupiiriä, jotka molemmat toteuttavat ELKIn tavoitteita mutta joista toinen 
toteutetaan yhteistyössä Runojen kannatusyhdistyksen kanssa Runokauppa Kattilan tiloissa 
(runolukupiiri) ja toinen taas pääkirjasto Metsossa (muutakin kuin runoutta, esimerkiksi vieraiden 
kulttuurien marginaalista kirjallisuutta). Idea todettiin hyväksi ja suunnittelua ehdotettiin jatkettavaksi. 
 
Lisäksi puhuttiin luonnostavasti huonon kirjoittamisen piiristä, mutta ajatus jäi vielä kokonaan idea-
asteelle. 
 
9. Muut esille tulevat asiat 



 
Marleena Huuhka kertoi, että Tiiliskiviklubia ei voida järjestää ravintola Telakalla, koska ravintolan 
tilat on varattu jo muuhun käyttöön. Vaihtoehtoisista tapahtumapaikoista eniten kannatusta saivat 
Ylioppilasteatteri, YO-talo ja Laterna. Tiiliskiviklubin tiloja ei vielä lyöty lukkoon.  
 
10. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 4.12.2009 klo. 18.30 Salhojankadun pubissa. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Hanna-Riikka päätti kokouksen klo. 18.24. 
 
 


