
Elävän kirjallisuuden yhdistys - ELKI ry:n kokous / pöytäkirja  

torstaina 8.4.2010 klo 17.00 Kuppila Kulmassa  

 

Paikalla Liisa Ahlava, Mikko Mankinen, Maria Martti, Titta Minkkinen, Hanna Roine, Lauri Roine, Anna 

Ulvinen ja Saara Wahlman.  

 

1. Kokouksen avaus  

 

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Roine avasi kokouksen klo. 17.09.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.  

 

4. Ilmoitusasiat  

 

Hanna ilmoitti, että Kaupungin Puistokonserttisarjan järjestäjien kanssa on nyt sovittu ELKIn 

esiintymisajasta, joka on torstaina 1.7.2010 klo.18.30. 

Saara kertoi, että hän on nykyään Runojen kannatusyhdistyksen jäsen ja voi vastedes toimia ELKIn 

yhteyshenkilönä runokaupalla. 

5. Talousasiat  

Hanna antoi tiedoksi, että Taiteen keskustoimikunta on myöntänyt ELKIlle tukea 2000€.  Hanna kertoi myös 

Tamyn toiminta-avustuksesta olevan saamatta vielä 220€.  Jaakko muistutti lisäksi, että festivaalin 

järjestämisestä koituvat verokulut ovat maksettava vasta ensi tilikaudella. Näin ollen kokouksessa päätettiin 

siirtää tuki seuraavalle vuodelle.  

 

6. EKF 2011:n työntekijähaun avaaminen 

Kokouksessa puhuttiin, että EKF 2011:n tuottajien haku täytyy saada päätökseen ennen kevätkokousta, sillä 

silloin on sääntömääräisesti vahvistettava kyseiset työntekijät. Hanna lupasi kirjoittaa hakuilmoitukset 

puhtaaksi ja käynnistää haun siten, että hakijoiden täytyy lähettää hakemukset 3.5. mennessä. Viikolla 18 

käsitellään hakijat ja viikolla 19 hoidetaan haastattelut. Hakijoita valitsevassa työryhmässä ovat Hanna, 

Anna, Saara ja Liisa. 

 

7. ELKI & Mahdollisuuksien tori 

Kokouksessa päätettiin elkiläisten toimivan runofeissareina ja sisäänheittäjinä Mahdollisuuksien tori-

tapahtumassa 22.5. torialueen ulkopuolella. Feissauksesta päätettiin järjestää myös erillinen 

koulutustapahtuma uusille feissareille 14.5. yliopiston amfiteatterilla. Anna lupautui tiedottamaan 

koulutuksesta sähköpostilistoilla ja facebookissa. 



8. ELKI & Runokaupunki 

Kokouksessa keskusteltiin ELKIn ohjelmanumeroista Runokaupunki-tapahtumassa ensi kesällä. Feissauksen, 

attentaatin ja katuliidutuksen lisäksi suunniteltiin myös nk. liikkuvan runouden yksikköjä, jotka lukisivat 

runoja ihmisille esimerkiksi busseissa. Ohjelmaa päätettiin suunnitella tarkemmin myöhemmin. 

9. Arvostelupalvelun kuulumiset 

Joku paikallaolijoista sanoi, että ”harmaa talous, musta tulevaisuus”. Kokouksessa suunniteltiin palvelun 

lanseeraamista kesän runoviikoilla. Arvostelijoiden indoktrinointi etenee aikataulun mukaisesti ja palvelun 

alustaa kehitellään edelleen. Arvostelijoiden kesken on sovittu orientaation päättävä kokoontuminen 

1.6.2010. 

10. ELKIn ja Vastedeksen manifestikokoelma? 

Hanna kertoi Vastedeksen ehdottaneen Manifestikirjoituskilpailun pohjalta koottavan julkaistavan 

kokoelma. Ideaa kannatettiin ja julkaisuun suunniteltiin manifestien lisäksi tieteellisiä artikkeleita, 

haastatteluja ja lisää erilaisia manifesteja. Kokoelmasta sovittiin pidettävän kaikille avoin kokous 

Vastedeksen toimistolla Kehräsaaressa 11.5. klo. 18.00. Sillä välin jokainen lupasi miettiä mahdollisia 

yhteistyökumppaneita. 

11. Megafonin hankkiminen yhdistykselle  

Päätettiin, että megafonia ei ainakaan vielä kannata hankkia, sillä sellainen voidaan vaivatta lainata muilta 

tahoilta. 

 

12. META  

 

Päätettiin sopia toiminta- ja taloussuunitelmakokous 18.5. klo. 17.00 Hannan ja Jaakon luokse 

Ajonksenkadulle. 

 

Lisäksi sovittiin ajankohta askartelupajalle torstaiksi 29.4.. Osallistumishalukkaat tapaavat klo. 14.30 

Tullintorin edessä.  

13. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Seuraava kokous on 17.5.2010 ravintola Telakalla klo. 17.00.  

 

14. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja Hanna päätti kokouksen klo. 18.43. 

 


