
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYS – ELKI ry:n kokous 

tiistaina 7.12.2010 klo. 18 kahvila Hertassa 

Paikalla: Liisa Ahlava, Mikko Mankinen, Maria Martti, Tytti Rantanen, Karoliina Suoniemi, Jaakko Stenhäll ja 

Essi Tapanainen. 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Liisa Ahlava avasi kokouksen klo. 18.18. 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Esityslistan hyväksyminen 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Liisa Ahlava ehdotti, että kohta 6 ”EKF:n kuulumiset” 

käsitellään vasta, kun festivaalin koordinaattori Karoliina Suoniemi tulee paikalle. Ehdotus hyväksyttiin. 

4 Ilmoitusasiat 

Jaakko Stenhäll ilmoitti Teoston täsmentäneen vaatimustaan EKF 2010:ssä esitetyn musiikin 

tekijänoikeusmaksujen kustantamisesta. Korvaukset ovat yhteensä 39€. Läsnäolijat päättivät korvauksen 

maksettavan mukisematta.  

Mikko Mankinen kertoi ELKIn palautepalvelun koordinaattorina palvelun saaneen ensimmäisen tilaajansa ja 

työtehtävän tulleen hoidetuksi asianmukaisesti. Työtehtävät hoitivat Mia Lempinen ja Mikko Mankinen. 

Liisa Ahlava välitti terveisiä hallituksen jäsen Anna Ulviselta, että Runokaupunki 2011:n suunnitteleminen 

on jo käynnissä ja että ELKInkin olisi syytä alkaa hiljalleen pohtimaan osallistumistaan kyseiseen 

tapahtumaan. 

Liisa kertoi myös ELKIn ensimmäisellä toimikaudella tärkeimmille yhteistyökumppaneille lähetetyn 

joulutervehdyksiä ja kyseli, onko tahtoisiko nykyinen hallitus herättää tämän tavan henkiin. 

Joulutervehdysten tekeminen askartelemalla tai etsimällä tervehdykseksi sopivia tekstejä katsottiin 

mielekkääksi. Halukkaat elkiläiset voivat osallistua tervehdysten tehtailuun ilmestymällä Tullintorin Tiimarin 

eteen tiistaina 14.12. klo. 17.30. Mikko Mankinen lupasi yrittää ehtiessään fotoshoppailla ELKIn logoa 

sopivaksi kortteihin. 

5 Talousasiat 

Jaakko Stenhäll kertoi ELKIn taloustilanteen olevan hyvällä tolalla. Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 465,5€, 

joista 60€ on varattu arvostelupalvelijoiden palkkioihin ja n. 400€ tuleviin EKF 2011:n tuottajien 

työnantajamaksuihin. Rahatilanteessa tulee myös ottaa huomioon äskettäin Vastedes ry:lta saatu avustus 

arvoituskirjoituskilpailuun ja mahdollisesti tuleva Tamyn toiminta-avustus. Jaakko Stenhäll lupautui lisäksi 

rahastonhoitajana muistuttaa ELKIn jäseniä jäsenmaksun mahdollisuudesta ja suositeltavuudesta.  

Mikko Mankinen kysyi viitaten arvoituskirjoituskilpailun palkintojen herättämään sumplimiseen Jaakko 

Stenhälliltä mahdollisuudesta budjetoida joka vuosi yhdistykselle liikkumavaraa mahdollisten unohdusten 



varalle. Jaakko Stenhäll vastasi taloussuunnitelmien ja budjettien olevan luonteeltaan suunnitelmallisia, 

joten liikkumavaran budjetoinnille ei ole todellista tarvetta. 

Liisa Ahlava painotti talousasioissa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja kysyi Jaakko Stenhälliltä, voisiko 

taloussuunnitelmia siirtää ELKIn nettisivuille kaikkien nähtäväksi toimintasuunnitelman ja pöytäkirjojen 

tapaan. Jaakko Stenhäll vastasi näin voitavan tehdä ja Maria Martti lupautui siirtämään vielä 

julkaisemattomat dokumentit sivuille. 

6 EKF:n kuulumiset (käsitelty aktuaalisesti myöhemmin, pöytäkirjassa numeerisista syistä esitetään tässä, 

siht. huom.) 

Karoliina Suoniemi esitteli läsnäolijoille kattavasti ensi vuoden EKF:n suunnitteilla olevaa ohjelmaa. 

Kokouksessa puhuttiin etusijassa aikaisemmin esittelemättömistä uudistuksista ohjelmaan: ranskalaisista ja 

saksalaisista kirjalilijoista, Metson osuudesta ohjelmassa ja Antti Salmisen kirjajulkkareihin liittyvästä 

keskustelusta. Ohjelma vaikutti läsnäolijoiden mielestä vakuuttavalta. Läsnäolijat saivat tutustua myös 

EKF:n budjettiluonnokseen, jossa ei ilmennyt suuria ongelmia. Ulkomaalaisten kirjailijoiden kielimuuri 

uskottiin pystyttävän murtavan pyytämällä kielien opiskelijoita simultaanitulkeiksi ja siten vältyttävän 

kalliilta tulkkausmaksuilta. Tapahtuman tiedote lähetetään pian ja seuraava talkoolaisten kokoontuminen 

on 17.12.2010.  

Essi Tapanainen esitteli kokouksessa Teeman iltaklubin tapahtumia. Iltaklubilla on todennäköisimmin ensi 

vuonna luvassa elävää musiikkia ja EKF:ssakin esiintyviä kirjailijoita. Essi kertoi myös, että Tytti Rantasen 

tekemä Telakan varaus on nyt siirretty Teeman vastaavien nimiin. Yhteistyö Teeman kanssa vaikuttaa 

tiivistyneen ja menevän hyvin. Kokouksessa Teemalle luvattiin EKF 2011:n oma pöytä, joka on varattava 

ilmoittamalla tuottajille.  

Karoliina Suoniemi pyysi mahdollisuutta maksaa tuottajan palkka tavanomaista myöhemmin, seuraavalla 

tilikaudella. Jaakko Stenhäll sanoi sen onnistuvan varaamalla kuluvalta tilikaudelta ylijäämän seuraavalle 

tilikaudelle.  

7 Tamyn toiminta-avustushaku 

Puheenjohtaja Liisa Ahlava ilmoitti, että Tamyn toiminta-avustushakemus täytyisi pian saada anottua, 

mikäli tukea mielitään. Liisa esitteli lyhyesti avustuksen saamisen perusteet ja kysyi halukkaita hakemuksen 

kirjoittamiseen. Liisan lisäksi Mikko Mankinen, Maria Martti ja Jaakko Stenhäll lupasivat osallistua 

hakemuksen laatimiseen. Liisa lupautui kutsumaan työryhmän koolle. 

8 Näkymättömän kirjallisuuden lukupiiri 

Mikko Mankinen esitteli lyhyesti, missä vaiheessa lukupiirin toteuttaminen on meneillään. Ensimmäinen 

lukupiirin tehtävänjakoa ja suunnittelua koskeva kokous onnistui hyvin ja lukupiirin esitelmäkutsu 

lähetettiin edellisellä viikolla motiiville ja taideaineiden laitoksen sähköpostilistoille. Lukupiiriä voidaan 

suunnitella eteenpäin vasta, kun kaikki potentiaaliset esitelmöitsijät ovat vastanneet alustuskutsuun, toisin 

sanoen 15.12. jälkeen. Mikäli alustajia ei tule tarpeeksi, hakuaikaa päätettiin jatkettavan. Mikko Mankinen 

kutsuu joka tapauksessa lukupiirin työryhmän koolle. 

9 Arvoituskirjoituskilpailun kuulumiset 



Kirjoituskilpailun raadin ELKIn edustajista ei ollut kukaan paikalla, joten kokouksessa kerrattiin yhdessä 

kirjoituskilpailun kuulumisia. Arvoituskirjoituskilpailun kerrottiin saaneen kiitettävästi odottamatonta 

näkyvyyttä Radio Moreenissa ja Utain-verkkolehdessä. Kilpailun työryhmästä läsnä olevat Liisa Ahlava, 

Mikko Mankinen ja Tytti Rantanen päättivät kirjoituskilpailun tiedottamisessa tehtävän toisen aallon vielä 

ennen joulua, mikä tarkoittaa muun muassa lentolehtisen tekemistä ja levittämistä. Raadin puheenjohtaja 

Markus Laukkasta kehotetaan kutsumaan työryhmän kokous seuraavalle viikolle. 

Tytti Rantanen lupautui tekemään kirjoituskilpailulle facebook-tapahtuman. 

 

10 Palautepalveluasiat 

ELKIn palautepalvelun tämänhetkisenä koordinaattorina toimiva Mikko Mankinen ilmoitti käyneensä 

selvittämässä palautepalveluun liittyviä juridisia ja verohallinnollisia käytänteitä Tamyn ilmaisessa 

lakineuvonnassa. Lakineuvonnassa painotettiin, että palautepalvelussa työskentelevät opiskelijat ovat 

työsuhteessa ELKIiin, jolloin toiminnasta tulee maksaa työsuhteeseen kuuluva verotus. Mikko näki tämän 

ongelmana toiminnan kannalta, sillä palvelun palkkiot ovat niin pieniä, että niistä ei jää arvostelijoille 

mitään käteen verotuksen jälkeen. Lakineuvonnassa annettiin kaksi vaihtoehtoista tapaa ratkaista ongelma: 

1) ELKIn olisi muutettava joku vakituisista jäsenistä palveluvastaavaksi ja palkattava tämä työsuhteeseen, 

jolloin jokaisen yksittäisen arvostelijan ei välttämättä täytyisi olla työsuhteessa ELKIin tai edes 

palveluvastaavaan. Tällöin arvostelijoiden tulo olisi verotonta mutta työsuhteessa olevan palveluvastaavan 

toiminta taas verollista. 2) ELKI voisi muuttaa palautepalvelun luonnetta kontaktinvälityspalveluksi. Tällöin 

ELKIn tehtäväksi jäisi vain ottaa vastaan palautepyyntöjä ja tarjota tilaajille kontakteja vapaana oleviin 

arvostelijoihin, jolloin näistä kukaan ei olisi suoranaisessa työsuhteessa ELKIin, vaan saisi työtehtävän 

yksityishenkilöltä. Myöskään tilaajan ei tässä tapauksessa olisi maksettava veroja, sillä työtehtävää ei 

hoideta säännönmukaisesti ja toistuvasti samojen henkilöiden toimesta. Tässä tapauksessa tosin ELKIn on 

sanouduttava irti osuudestaan palkkioon, riisuttava koordinaattori kaavaillusta palkkiostaan ja annettava 

palkkioiden kulkea suoraan tilaajilta arvostelijoiden tileille. Kokouksessa taivuttiin kannattamaan 

jälkimmäistä vaihtoehtoa, mutta päätöstä ei vielä tehty. Asiasta on joka tapauksessa oltava yhteydessä 

veroviranomaisiin ja kyseltävä vielä muilta palvelua toteuttavilta tahoilta neuvoa palkkiokäytänteistä. 

Palautepalvelun tiedot päätettiin poistaa ELKIn sivuilta väliaikaisesti, kunnes lakisääteiset asiat ja palvelun 

tarkempi luonne on selvinnyt. Mikko Mankinen lupasi olla yhteydessä sekä veroviranomaisiin että 

Pirkkalaiskirjailijoiden arvostelupalvelusta mahdollisesti jotain tietävään Simo Ollilaan. 

Mikko pyysi myös kokouksessa tehtävän päätös jo toteutetun työtehtävän korvaamisesta työntekijöille 

siten, että ELKI ei ota osuuttaan palkkiosta. Mikko jääväsi itsensä päätöksestä. Läsnäolijat päättivät 

arvostelupalvelusta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta Mia Lempiselle (30€) Mikko Mankiselle (30€).   

11 META 

Maria Martti ilmaisi huolensa ELKIn sivuilta puuttuvista pöytäkirjoista. Sihteeri Mikko Mankinen vastasi 

huoleen vakuuttamalla, että puuttuvat pöytäkirjat tulevat saataville, kunhan hän pääsee käsiksi 

kotipaikkakunnallaan olevan tietokoneen muistiin.  

Kokouksessa keskusteltiin ELKIn toiminnan jatkuvuudesta ja uusien jäsenien ja aktiivien hankkimisesta. 

Esimerkiksi yhdistyksen kokouksista voisi tiedottaa myös motiivilla ja kokouksien luonnetta keventää 

ideoivimmiksi säästäen pakolliset hallinnointiasiat vain muutamaan ydinryhmälle ensisijaisesti 



tarkoitettuun kokoukseen. Asiasta päätettiin keskusteltavan laajemmin seuraavissa kokouksissa. Jaakko 

Stenhäll lupautui muistuttamaan yhdistystoimintaan osallistumisesta vapaaehtoisen jäsenmaksun 

maksamisella ELKIn sähköpostilistalla. 

 12 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään kahvila Kahvillassa 11.1.2011 klo. 18.30. 

13 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.58. 

 


