
Elävän kirjallisuuden yhdistys - ELKI ry:n kokous  

tiistaina 7.2.2012 klo. 18.00 Hannalla, Piitalla ja Kaisalla  

 

1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20. 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  

3 Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

4 Ilmoitusasiat  

Ilmoitettavia asioita ei ollut. 

5 Talousasiat  

Avustushakemuksiin oli tullut päätöksiä: Pirkanmaan taidetoimikunnalta saatiin 1200 euroa, 

Tampereen kaupungilta 600 euroa, Valtion taidetoimikunnan kirjallisuuslautakunnalta 1000 euroa. 

6 EKF 2012 Nyt!  

6.1 Viime hetken tietoja, tehtäviä ja toivomuksia  

EKF:n asioista puhuttiin jo suurimmaksi osaksi kokousta edeltäneessä EKF-työryhmän 

kokouksessa. ELKIä päätettiin mainostaa infopöydällä, Mikko hoitaa liittymislomakkeita. Hanna 

tekee pöydälle myös palautelaatikon. 

6.2 Karonkan ja palautesession paikka ja ajankohta 

Karonkka järjestetään 3.3. Hannan, Piitan ja Kaisan asunnossa. Suunniteltiin alustavasti 

palautekeskustelua käytäväksi ruokailun yhteydessä. Janne tiedottaa karonkasta kaikille osallisille.  

7 Mitä me teemme?  

7.1 Lukupiirien kuulumisia  

- ELKI-lukupiiriin palataan kunhan EKF saadaan ponnistettua ulos. On Mikon vuoro valita luettava 

teos.  

- Runolukupiiri voidaan järjestää Tulenkantajien kaupalla (ent. Runokauppa Kattila). Pohdittiin, 

tuleeko lukupiiriin osallistujia, jos siitä ei saa opintopisteitä? Tanja ottaa vielä kerran selvää 

teemalaisten mahdollisesta innokkuudesta alkaa hoitaa asiaa. Mikko tekee alustajakutsun alustavasti 

valmiiksi ja lähettää sen kommentoitavaksi. Lukupiirin pitäisi alkaa maaliskuun toisella viikolla. 

- Pirkko ehdotti ympäristöaiheista lukupiiriä yhteistyössä Tampereen ympäristösuojeluyhdistyksen 

kanssa. Pirkko ottaa selvää tysyläisten innostuksesta yhteistyöhön. 

7.2 Lauluryhmän tehtäviä  

AnnikkiOFFiin ELKIlle ja lauluryhmälle annettiin vapaat kädet toteuttaa omaa ohjelmaa. 

Rakkauslaulut sopisivat teemaan. Myös lauluja vapuksi mietittiin. Palataan asiaan maalis-

huhtikuussa. 

7.3 Novelli-klubin jatkosuunnitelmia  

Novelli-klubi-iltamia suunniteltiin pidettäväksi mahdollisesti ravintola Hertassa. Tarkoituksena 

kuunnella ja keskustella nuoria, julkaisemattomia novellisteja, mahdollisesti kolme tekstiä ja 

haastattelua tai keskustelua. Titta Minkkistä ainakin pyydettävä mukaan. Ehkä jotain isoakin 

nimeä? Janika Brander? Tiina Raevaara? Tekstejä voisivat lukea nätyläiset tai Silmänkääntäjän 

porukka. Tanja tuntee ainakin näyttelijäopiskelijoita, tiedustelee mahdollista kiinnostusta. Klubin 

ajankohta olisi huhti-toukokuussa. Nimiä mietitään vielä.  

8 Mitä me olemme tehneet?  

8.1 EKF-ennakkotapahtuman palaute  

EKF-ennakkotapahtuma visoineen ja esiintyjineen onnistui mainiosti. Telakka oli täynnä ainakin 

visan ajan, myöhemmin hieman harveni. Tukimaksua saatiin neljä euroa. Visasta kommentoitiin, 

että se oli hyvä, toisaalta vaikea, mutta hauska. Samanlainen tapahtuma täytyy järjestää myös ensi 

vuonna. Tai peräti tukikonsertti! 

8.2 Toiminta-avustushauista opittua  



Tamyn toiminta-avustushaku on vielä käynnissä, keskustellaan tästä aiheesta myöhemmin. 

9. Mitä me tulemme tekemään?  

9.1 Seuraavan hallituksen kyhäilyä ja suuntaviivojen vetoa  

Kohta alkaa olla aika miettiä, mistä ELKIlle saadaan uusi puheenjohtaja.  

9.2 Jäsenistön aktivointi-ideoita  

Ainakin Teeman suuntaan tiedotusta ja yhteistyötä on aktivoita. Juonitaan näitä asioita 14.3. klo 18. 

samassa paikassa HPK (Hannalla, Piitalla ja Kaisalla).  

10 META 

- Maria toi esille, että ELKIn nettisivuilla jäsenmaksun mainitaan olevan kertamaksu, vaikka 

sääntöjen mukaan maksu pitää maksaa vuosittain. Maria korjaa nettisivut. Jäsenmaksun 

maksamisesta voitaisiin joka vuosi sähköpostitse muistutella, mutta niiden perintään ei sen enempää 

kovistelua aleta käyttää. 

- Tamyn toiminta-avustushaussa korostettiin esteettömyyden huomioonottamista ainakin 

tiedotuksessa. Päätettiin lisätä EKF:n tapahtumatiedotteeseen maininta tilan esteettömyydestä. 

- Mietittiin lyhyesti AnnikkiOFF-tapahtuman ohjelmaa. Rakkauskirjekilpailu voisi olla hyvä idea. 

Kansanedustajat tai muut öykkäröijät voisivat saada rakkautta kirjeitse. Mietittiin, olisiko kisa paras 

järjestää etukäteen vai vasta paikanpäällä kojussa, johon voisi pysähtyä kirjoittamaan. Kirjeet 

lähetettäisiin ja paras palkittaisiin. Mikko haaveilee uhkauskirjekilpailusta. 

- Ravintolapäivään voitaisiin lähteä mukaan, jahka sellainen keväällä tai kesällä järjestetään! 

11 Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous pidetään tiistaina 28.2. klo 18 ravintola 931:ssä. 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50. 

 

 

Maria Martti 

Elävän kirjallisuuden yhdistyksen sihteeri 


