
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 

torstaina 8.10.2009 klo. 17.00 Runokauppa Kattilassa 

 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine avaa kokouksen klo. 17.08. 
Paikalla Marleena Huuhka, Mikko Mankinen, Juha Rautio, Hanna-Riikka Roine, Sara Seppänen, 
Jaakko Stenhäll, Pehr Tammelander, Miikka Vuori ja Saara Wahlman. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Hanna-Riikka Roine, sihteeriksi Mikko Mankinen, 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Stenhäll ja Saara Wahlman. 
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 
Jaakko Stenhällin ehdotuksesta lisätään esityslistan kohtaan 10. "Talousasiat" mahdollisuus 
keskustella myös ensi vuoden Elävän Kirjalllisuuden Festivaalin budjettia koskevista asioista. 
Ehdotus hyväksytään. Kokouksen esityslista muutoksineen hyväksytään. 
 
5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä perus- ja 
kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle 
 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja perus- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus vahvistetaan 
seuraavalle toimikaudelle. Tulo- ja menoarvioihin ehdotetaan muutosta koskien viime vuoden 
Elävän Kirjallisuuden Festivaalia. Huomattavan myöhään saapuneiden laskujen takia festivaalin 
tulot arvioitiin liian suuriksi. Viime vuoden festivaalin ylijäämä on päivitettyjen tietojen mukaan 
303,20 euroa. Tällä muutoksella tulo- ja menoarviot hyväksytään seuraavalle toimikaudelle. 
 
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
   
Koska ELKI ry:llä ei ole edellistä toimikautta, tätä toimenpidettä ei ole mahdollista tehdä. 

 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
 
Koska ELKI ry:llä ei ole edellistä toimikautta, tätä toimenpidettä ei ole mahdollista tehdä. 
 
8. Vahvistetaan tulevan vuoden Elävän Kirjallisuuden Festivaalin teema ja suuntaviivat 

 
Festivaalin tuottajat Marleena Huuhka ja Sara Seppänen kertovat suunnitelmistaan ensi vuoden 

festivaalia koskien. EKF järjestetään 13.2.2009 ja sen teemaksi vahvistetaan "Kriittisyys ja 

kritiikki". Teema todetaan kiinnostavaksi, keskustelua herättäväksi ja ELKIn tarkoitusperiin 

sopivaksi. Teeman piiriin on suunnitteilla muun muassa seuraavaa ohjelmaa:  



 
Kriitikkopalkinto Vaasikivi-plakaati jaetaan festivaalissa ja muutoksena aikaisempiin suunnitelmiin 
sen voi saada myös jokin yhteisö tai kritiikkiportaali. Festivaaliin osallistuvat myös seuraavat tahot: 
Viitapiiri ("runotiski"), Annikin runofestivaali, Runoimpro-ryhmä Muuntaja, Tampereen yliopiston 
teatterin ja draaman tutkimuksen ainejärjestö Silmänkääntäjä ry järjestää (näytelmä), 
Lastenkulttuurikeskus Rulla (Jukka Itkonen). Ensi vuoden EKF:ssa on myös luvassa kriittistä 
videotaidetta ja kriittistä katutaidetta. Manifestikirjoituskilpailun voittajien palkitseminen ja 
ansioituneimpien manifestien esittämisestä tapahtumassa sovittiin kokouksessa alustavasti ja Mikko 
Mankinen sanoi ottavansa vastuun kilpailuun liittyvän ohjelmanumeron järjestämisestä.  
Kokouksessa keskusteltiin lisäksi runokritiikkiä käsittelevän ohjelmanumeron lisäämisestä 
tapahtumaan. Ideaa pidettiin hyvänä ja mahdollisesta ohjelmasta voidaan olla yhteydessä muun 
muassa seuraaviin henkilöihin: Mervi Kantokorpi, Heikki Kiviniemi ja Pekka Tarkka. Tampereen 
yliopiston kirjallisuudenopiskelijoiden osallistumisesta tapahtumaan ei vielä ole tarkempia 
suunnitelmia, mutta tuottajat kutsuvat pian koolle aiheesta kiinnostuneet opiskelijat 
suunnittelemaan  omaa ohjelmaansa. Myös "kirjasairaala"-työpajan osallistuminen on 
kuljetusongelmien tähden epäselvää.  Samoin Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:n osanotto on 
epävarmaa, sillä vastoin aiempaa toimintatapaansa kyseinen yhdistys vaatii rahallista tukea 
osallistumiseensa. Tiiliskivi-palkinto jaetaan viime vuoden tapaan EKF:n jälkeisellä iltaklubilla. 
 
9. Ilmoitusasiat 
 
Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine ilmoittaa, että ELKI ry on vihdoin virallisesti yhdistys ja  
yhdistyksen nettisivut avautuvat seuraavalla viikolla (12.10.-18.10.2009). 
 
10. Talousasiat 
-ELKIn upouusi tili 
Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine kertoo ELKIlle avatun tilin Kurikan Osuuspankkiin. 
 
-Rahoituksen hakeminen Vastedes ry:ltä EKF:n tuottajien palkkioita varten 
Rahoitusta on haettu Vastedes ry:ltä ja sen suuruus on noin 2000€. Kokouksessa keskusteltiin myös 
mahdollisuudesta kustantaa toisen tuottajan palkkio taideaineiden laitoksen harjoittelijapaikan 
avulla. 
 
-EKF 2010 budjetti 
Kokouksessa hyväksytään ensi vuoden EKF:n tuottajien anomus festivaalin alustaviin hankintohin. 
Summan suuruus on noin 80€ ja se käytetään tuottajien organisointityötä helpottamaan. Lisäksi 
tuottajat kertovat EKF:n rahoitushakemuksista yllättävän monen tulleen hylätyksi tai sivuutetuksi 
rahoittavien tahojen toimesta. Kokouksessa tiedostetaan tarve rahoituksen vahvistamiseen 
vaadittavasta ajattelutyöstä ja päätetään järjestää erillinen talouspoliittinen kokous 12.10.2009 
ravintola Telakalla klo. 16.00. Kokouksessa puhuttiin myös alustavasti 
lisärahoitusmahdollisuuksista, joista mainittavimmat ovat seuraavat. EKF:n on mahdollista hankkia 
sponsoreita erinäisiltä kulttuuritapahtumista kiinnostuneilta tahoilta esimerkiksi julkaisemalla 
näiden mainoksia EKF:n käsiohjelmassa. Lisäksi Tampereen yliopiston ainejärjestö Teema voisi 
hakea EKF:lle lisärahoitusta Tampereen ylioppilaskunnalta. Taideaineiden laitoksen arveltiin 
luultavasti olevan eräs mahdollinen lisärahoittaja sikäli, kuin opiskelijoiden aktiivinen 
osallistuminen tapahtumiin ja siten EKF:n osuus opintopisteiden lähteenä saadaan riittävän 
kokonaisvaltaiseksi. Kokouksessa keskusteltiin myös ELKIn mahdollisuudesta hankkia varoja 
esittämällä katumusisointiperiaatteella elävää kirjallisuutta julkisissa tiloissa. 
 
10. ELKIn mennyt toiminta [Kokouksen esityslistassa kohdat "Talousasiat" ja "ELKIn mennyt 

tomininta" on molemmat merkitty numerolla 10. Noudatan esityslistan numerointia, siht. huom..]  



 

-Runofeissaus Aatemarkkinoilla 
Mikko Mankinen ja Saara Wahlman kertoivat kokemuksistaan runofeissaamisesta 
Aatemarkkinoilla. Kokemusten perusteella yliopisto ei osoittautunut yhtä antoisaksi paikaksi 
runofeissaukselle kuin Tampereen keskusta, mutta osallistujat kokivat silti runofeissauksen 
mielekkääksi tavaksi tuottaa ELKIlle julkisuutta. Runofeissausta päätettiin jatkettavan aina, kun se 
on ajankohtaista. 
 
11. ELKIn tuleva tominta 
 
-Manifestikirjoituskilpailu 
Mikko Mankinen kertoi manifestikirjoituskilpailun parissa työskentelystä. Kirjoituskilpailun raadin 
osallistujat vahvistettiin: ELKIn edustajat, J.K. Ihalainen, Päivi Mehtonen, Rosa Meriläinen ja Antti 
Salminen. Kilpailun tiedotetta työstänyt puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine ehdotti 
kirjoituskilpailun fyysisen osoitteen muuttamista kilpailussa yhteistyössä toimivan Vastedes ry:n 
toimipisteeseen. Ehdotus hyväksyttiin. Manifestikirjoituskilpailu julistetaan perjantaina 9.10.2009 
avoimeksi kaikille, jonka jälkeen kilpailusta vastaava työryhmä huolehtii tiedon levittämisestä. 
Manifestikirjoituskilpailun osallistumisen tavasta ensi vuoden EKF:in päätettiin pitää 
keskusteltavana. 
 
-lukupiiri 
Saara Wahlman kertoi lukupiirin työryhmän käynnistämiskokouksen menneen pieleen vähäisen 
osallistujamäärän takia. Juha Rautio ja Saara Wahlman ehdottivat alkuperäisen lukupiiri-idean 
muokkaamista runolukupiiriksi, jossa ELKI voisi toimia yhteistyössä Runokauppa Kattilan ja 
Runojen Kannatusyhdistyksen kanssa esimerkiksi niin, että runokauppa tarjoaa tilat lukupiirille. 
Ehdotusta kannatettiin ja Juha Rautio ja Saara Wahlman lupasivat kehitellä ideaa eteenpäin. 
 
-muuta, mitä? 
Kokouksessa nousi esiin myös ehdotus pitää hauskaa ja samalla kerätä ELKIlle varoja esiintymällä 
julkisilla paikoilla, kuten asematunnelissa, katumuusikoiden tapaan. Tarkoituksena ei olisi järjestää 
tiivistä ohjelmaa vaan koota yhteen ihmisiä, jotka tahtovat esittää elävää kirjallista kulttuuria ja 
samalla kerätä pientä tuottoa ELKIlle. Idea sai kannatusta ja sitä päätettiin ainakin kokeilla. Mikko 
Mankinen lupasi pitää yhteyttä asian tiimoilta. 
 
12. Muut esille tulevat asiat 
Kokouksessa puhuttiin myös lyhyesti sponsorirahoituksesta ja ELKIn yhteistyöstä erinäisten 
kulttuurivaikuttajien kanssa. 
 
13. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 
Seuraava kokous päätetään pitää 2.11.2009 klo. 17.00 ravintola Telakalla. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine päättää kokouksen klo. 18.53. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
Hanna-Riikka Roine        Mikko Mankinen 
 
 
Jaakko Stenhäll        Saara Wahlman 


