
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
 

perjantaina 4.12.2009 klo 18.30 Salhojankadun Pubissa 
 

Paikalla Liisa Ahlava, Mikko Mankinen, Simo Ollila, Hanna-Riikka Roine, Jaakko 

Stenhäll, Anna Ulvinen ja Saara Wahlman. 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine avaa kokouksen klo. 18.38. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 

Läsnäolijat hyväksyvät esityslistan. 

 

4. Elävän Kirjallisuuden Festivaalin kuulumiset 

 

Koska kumpikin vuoden 2010 EKF:n projektisihteereistä oli estynyt tulemasta paikalle, 

kohtaan päätettiin palata myöhemmin, kun jompaankumpaan saataisiin puhelinyhteys. 

Simo Ollila kertoi kuitenkin, että Annikin runofestivaalin ohjelma EKF:in on valmis. J.K. 

Ihalainen, Juha Kulmanen ja räppäri Rauhatäti tulevat esiinytmään festivaaleilla.  Lisäksi 

performanssi- ja sanataiteilija Yrjänä Sauros esiintyy EKF:n jälkeisellä iltaklubilla. 

Kokouksessa siirryttiin kohtaan 5, jonka jälkeen EKF:n tuottajiin saatiin yhteys. Tuottajat 

kertoivat, että huolimatta festivaalien taloudellisesta epävarmuudesta valmistelut ovat 

täydessä vauhdissa: muun muassa Tommi Musturi ja Vilja-Tuulia Huotarinen ovat 

varmistuneita esiintyjiä. Festivaalien nettisivutkin tulevat piakkoin julkisiksi. Marleena 

Huuhka mainitsi myös, että iltaklubin paikaksi on varmistumassa Tampereen 

ylioppilasteatteri, jota osanottajat pitivät tarkoitutkseen sopivana tilana.  

 

5. Manifestikirjoituskilpailun kuulumiset 

 

Kilpailuun osallistuvia manifesteja kuului olevan saapuneen perille kymmenisen 

kappaletta, jonka määrän kokoustajat kokivat melko vähäiseksi. Todettiin kuitenkin, että 

todennäköisimmin suurin osa osallistujista lähettäisi työnsä vasta viimeisen viikon 

aikana. Mikko Mankinen sanoi olevansa yhteydessä raatiin kilpailun etenemisen 

tiimoilta. 

 –  erityisesti tiedottamisen suunnittelua 

 

Kokouksessa sovittiin aloitettavan tiedottamisessa toinen aalto: kaikki lupasivat 

mainostaa kilpailua kaikilla tuntemillaan foorumeilla. Päätettiin myös, että kilpailusta 

tiedotettaisiin facebookin kautta perustamalla ELKI:n ryhmälle tapahtuma (event), jossa 



esiteltäisiin kilpailun säännöt ja joka voitaisiin lähettää jokaiselle facebook-ryhmän 

jäsenelle. Kilpailun infoa kaavailtiin käännettäväksi myös englanniksi. Jaakko Stenhäll ja 

Hanna-Riikka Roine ottivat tehtävän hoitaakseen. Tiedottamisen suhteen ajateltiin lisäksi 

mainostaa kilpailua historian ja politiikan opiskelijoiden sähköpostilistalla, jonne 

kilpailun mainos ei välttämättä ollut päässyt vielä ensimmäisessä tiedottamisaallossa. 

Puhuttiin myös kilpailun saattamisesta TäPiNä:n tietoon ja sen mainostamisesta 

Aukea.net:issä. 

 

6. Keskustelua ELKIn arvostelupalvelusta 

 

ELKIn arvostelupalvelun aloittamisen tukea varten Luovalle Tampereelle lähetettyyn 

apurahahakemukseen ei ole vielä vastattu. Kokouksessa sovittiin, että ellei vastausta 

kuulu, Luovaan Tampereeseen otetaan yhteyttä. Simo Ollila ehdotti myös, että ELKI 

voisi tehdä yhteistyötä Pirkkalaiskirjailijoiden kanssa arvostelupalvelun 

käynnistämisessä, sillä he voisivat antaa arvokkaita ja kokemukseen perustuvia neuvoja 

etenkin arvostelupalvelun alkumetreillä. Pirkkalaiskirjailijat pitävät omaa 

arvostelupalvelua, mutta heidän arveltiin olevan silti halukkaita tukemaan 

opiskelijalähtöistä toimintaa. Simo Ollila lupasi ottaa yhteyttä Pirkkalaiskirjailijoihin. 

 

7. Muuta tulevan toiminnan ideointia 

 

Tulevan toiminnan suunnittelussa pidettiin tärkeänä ottaa huomioon EKF:n 

järjestämiseen vaadittava työ, joten aikaisemmin syksyllä talveksi ideoidun toiminnan 

katsottiin olevan parempi toteutettaa vasta noin 3 viikkoa festivaalin jälkeen. Saara 

Wahlman kuitenkin totesi, että esimerkiksi ELKIn lukupiirejä olisi hyvä valmistella jo 

hyvissä ajoin ennen niiden järjestämiseen ryhtymistä. Esimerkiksi kirjalistat, alustajat ja  

flyerit voi tehdä käytännössä paljon ennen lukupiirin käynnistämistä. Saara lupasi kutsua 

lukupiirejä suunnittelevan työryhmän koolle. Mikko Mankinen oli sitä mieltä, että 

asematunneliin kaavaillun ”runoattentaatin” voisi hyvin järjestää ennen EKF:akin. Tähän 

mielipiteeseen yhdyttiin.  

 

Simo Ollila kyseli elkiläisten halukkuutta tulla talkooavuksi Annikin Runofestivaalien 

iltaklubille. ELKIllä olisi mahdollisuus saada tapahtumaan myös oma esittelypöytä. 

Kokoukseen osallistujat pitivät talkootyöskentelyä hyvänä ideana ja ajatusta kannatettiin. 

 

Keskustelussa nousi esiin myös Tampereen runoviikot mahdollisena paikkana ELKIn 

osallistua ohjelmaan. Laillinen katutaide. 

 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

 

Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat saatava verkkosivuille. 

 

9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

 



 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine päättää kokouksen klo. 19.42. 

 

 


