
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
Maanantaina 8.8.2011 kahvila Valon sisäterassilla klo 18 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Mikko Mankinen avasi kokouksen klo 18.12 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistaan ehdotettiin juoksevan numeroinnin korjaamista kohtaan 7. Esityslista hyväksyttiin tällä 

muutoksella. 

 

4. Ilmoitusasiat 

Mikko Mankinen kertoi, että puheenjohtajan ja hallituksen vaihdoksesta johtuvat rekisterimuutokset 

on toimitettu PRH:lle ja YTJ:lle. 

 

5. Talousasiat 

Kaupungin puistokonserttisarjaan kuuluneen Runokonsertin sekä Työväenmuseo Werstaan 

Wapputapahtuman osana pidetyn ELKI-Propin palkkiot ovat tulossa. 

 

6. EKF 2012:n asiat 

Käytiin keskustelua EKF:n teemasta. Monisäikeisen luontoa, uutta luontoa, luontoja, toista luontoa ja 

toisia luontoja sekä luonnottomuutta läpikäyneen keskustelun jälkeen päätettiin, että vuonna 2012 

EKF:n teema on Luonto ja luominen, mahdollisesti siten, että erottavana semanttisena tekijänä 

käytetään &-merkkiä tai kierrätysmerkkiä. Luonto-sanan etymologia täytyy selvittää. 

Keskusteltiin EKF:n ohjelmasta. Ehdotettiin seuraavaa: 

· Omakustannetyöpaja: pajalla olisi oma alueensa festivaalialueella. Pajalle tarvitaan vetäjä ja 

paikalle osallistujien lisäksi jo omakustantaneita. 

· Kirjansidontaa tai mahdollisesti jopa oman kirjan tekeminen alusta loppuun 

· Kirjallinen muotokuva 

· Luomiseen liittyvä teatteridemo, tai kenties paremminkin teatteriharjoitukset 

· Kävelykeskustelu: yhteys Niin&Näin-lehteen (Mikko ottaa yhteyttä), mukaan esim. Teemu 

Takalo, Tere Vadén, Ville Lähde; teemana vaeltaminen filosofiassa tms. 

· Eeva Kilpi ja Animalia 

· Linkola: Kuka/mikä on luonut Linkolan? Linkola vs. ihmisen luoma ”luonto” eli urbaani 

ympäristö; jos paneelikeskustelu tms., mukaan esim. Eero Alén (Linkolan soutajan päiväkirja), 

Erik Wahlström (Jumala; Kärpästenkesyttäjä; Ympäristön tila Suomessa…) sekä 

uskontonäkökulmaa edustamaan teologi tai pappi 

· Uusi luontorunous: runoesityksiä, ehkä runokauppa Kattilan tuottamaa ohjelmaa; mukaan 

kenties Jorma Eronen, Riikka Palander, Antti Salminen, Jonimatti Joutsijärvi. Saara selvittää 

uuden luontorunouden tilaa ja tekijöitä lisää. 

· Kirjanjulkistamistilaisuuksia: Tähän liittyen ja muutenkin on katsastettava katalogeja sekä 

lisättävä kustantajayhteyksiä 



· Eläintematiikkaa: on olemassa eläinten äänistä musiikkia tekevä saksaa puhuva mies samoin 

eläinten liikettä jäljittelevää tanssia tekevä ryhmä. Ehkä jotakin tämänsuuntaista voisi miettiä. 

· Läänintaiteilijan mukaan pyytäminen 

· Muuta musiikkia: V. A. Koskenniemen runoihin musiikkia tekevä yhtye 

· Nukketeatteria aikuiseen makuun 

· Tulitikkutytön varjonäytelmä 

· Riimityöpaja: rap-artisti vetämään; ennakkoilmoittautuminen, josta tiedotetaan kouluille 

· Metsä-, puisto- tai telttanurkkaus, jossa ohjelmaa 

· Opiskelija-alustajat olisi hyvä innostaa mukaan mahdollisimman aikaisin 

· Ennakkotapahtuma: attentaatti, runoteltta tai -jurtta tammikuun puoliväliin. Rauhaniemen 

saunalla voisi järjestää jäsenille, talkoolaisille ja ehkä myös Teeman kanssa yhteistyössä jotakin. 

· Liikkuvan runon yksiköt vauhtiin festaripäivänä 

 

7. Tulevia tapahtumia 

7.1. Puistokulttuurivisa 

Visa järjestetään keskiviikkona 17.8. Työryhmäläiset ottavat yhteyttä Piitaan, jotta visakysymykset 

saadaan hiottua valmiiksi. Työryhmä vetää visan yhdessä. Palkinto on puistokulturellin 

selviytymispakkaus, jonka Piita hankkii. 

7.2. Kesäretki 

ELKIn kesäretki järjestetään lauantaina 20.8. Retken kohteena on Sastamala, jossa käydään ainakin 

suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa sekä mahdollisuuksien mukaan paikallisissa keskiaikaisissa 

kirkoissa. Liisa selvittää asiaa ja tiedottaa retkestä yhdistyksen listalla. Retken jälkeen järjestetään 

nyyttikestiperiaatteella piknik jäsenistölle Näsinkalliolla klo 18 alkaen. 

7.3. Työväenkirjallisuuden päivä 27.8. 

Järjestävät toivovat Aulikki Oksasen sanoittamia kappaleita avausseremoniaan. Muuten 

esiintymisistä ja niiden sisällöistä päättäminen on esiintyjien omissa käsissä. Tiistaina 9.8. tavataan 

asian tiimoilta, sovitaan esitettävät kappaleet ja harjoitteluskeema. 

7.4. Kulttuuripäivät-tapahtuma 28.9. 

Tullintorilla pidettävä tapahtuma on kaksipäiväinen, 28.-29.9. ELKI osallistunee runofeissaamalla ja 

EKF-ennakkotiedottamalla parhaan tiedon mukaan. Järjestetään EKF-ohjelmaideointikisa. Jannelle 

ehdotetaan flaikkumateriaalin tuottamista. 

7.5. Tamyn aatemarkkinat  

Aatemarkkinoille osallistutaan saman kaavan mukaan kuin Kulttuuripäivät-tapahtumaan. 

7.6. Lukupiirit, kirjoituskilpailut, musiikkitempaukset, ”runomiekkari” … muuta? 

· A. E. Jänneksen kirjoituskilpailu on meneillään; kokouspäivään mennessä kilpailuun 

osallistuneita n. 40. Kilpailu on auki 31.8. saakka. 

· Katumusiikki-iskuja on suunnitteilla.  

· Runomiekkari toteutetaan muiden yhdistysten ja tekijöiden kanssa yhteistyössä, ei 

suoraan yhden toimijan nimissä. Miekkari ajoittunee Runokaupungin tienoille kesällä 

2012. 

7.7. ELKIn osallistuminen keskusteluihin kulttuurimedioissa 

Asia jätettiin pöydälle ja otetaan esille seuraavassa kokouksessa. 

 



8. Palautteet menneistä tapahtumista 

8.1. Runokansannousu kaupungin runokonserttisarjassa 

Runokansannousua kuvailtiin söpöksi ja liikuttavaksi. Yleisöä oli yhteensä n. 80 henkeä. 

Toteuttajien kannalta ajankohta oli hankala, sillä tekijöiden tavoitettavuus oli matala. Kaiken 

kaikkiaan tapahtuma tuntui kuitenkin onnistuneelta. Janica hoitaa laskutuksen. 

 

9. META 

Pidetään tarpeen mukaan ylimääräisiä EKF-kokouksia hallituksen kokousten lisäksi. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään kortteliravintola Palomarissa maanantaina 12.9.2011 klo 18 alkaen. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.01. 


