
Elävän kirjallisuuden yhdistys - ELKI ry:n kokous / pöytäkirja  
tiistaina 9.2.2011 klo 18.00 ravintola Telakalla 

Paikalla Liisa Ahlava, Elise Kraatila, Markus Laukkanen, Mikko Mankinen, Simo Ollila ja Janne Räikkönen.  

1. Kokouksen avaus  

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava avasi kokouksen klo. 18.24.  

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen  
 
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.  

4. Ilmoitusasiat  

Liisa toi ilmi, että avustushakemus Tampereen kaupungille on lähetetty ja Tamy:lle lähetettävä hakemuskin 
saadaan pian hallituksen kommentoitavaksi. Liisa kertoi myös terveisiä Tamyn yhdistystoimintakokouksesta, 
jossa puhuttiin mahdollisuudesta siirtää yhdistysten tuottamia sisältöjä kaikkien saataville Tamyn wikiin. 
ELKI voisi mahdollisesti myös jakaa omia tietojaan muille yhdistyksille. Liisa ilmoitti vielä, että ilmeisimmin 
vuodenvaihteessa toimitettu veroselvitys oli tyydyttänyt veroviranomaisia, sillä jatkoselvityspyyntöjä 
yhdistyksen toiminnasta ei ole tullut. 

Mikko ilmoitti, että ELKIn arvostelupalvelun mainos on nyt lisätty Sanasadolle tulevien hylättyjen tai 
jatkotyöstämistä kaipaavien käsikirjoitusten kirjoittajille lähetettävään kirjeeseen. 

5. Talousasiat  

Liisa ilmoitti EKF 2011:n saaneen Valtion kirjallisuustoimikunnan 1000€:n apurahan ja Pirkanmaan 
taidetoimikunnan 1000€:n avustuksen, joten festivaalin suhteen yhdistyksen taloudessa ei pitäisi olla 
ongelmia. 

6. EKF:n kuulumiset  

Janne kertoi EKF:n järjestelyistä rauhallisen mielin. Kaiken pitäisi olla valmiina, vain viimeistä käytännön 
toteuttamista ja tapahtumaa itseään vailla. Kokouksessa sovittiin vielä, että esiintyjien taukotilaan voidaan 
hankkia muutama litra viiniä ja että kaikki elkiläiset voivat puuttua ohjelman kulkuun, mikäli ne tuntuvat 
jatkuvan liikaa yli sovitun ajan. Markus Laukkanen, Mikko Mankinen ja Simo Ollila ilmoittautuivat lisäksi 
avustamaan taukotilan ylläpidossa, mikäli talkoolaisten vähyys tässä tehtävässä aiheuttaa ongelmia. 
Kokouksessa läsnäolijoiden mielestä kaikki vaikuttaa tässä vaiheessa lupaavalta. EKF:n karonkka pidetään 
4.3.2011. 

7. Näkymättömän kirjallisuuden lukupiirin järjestäminen Teeman kanssa 

Mikko kertoi alustajakaartin viimein saadun kasaan. Nyt esiintyjiä pitäisi vielä infota, sopia aikataulut ja 
mainostaa lukupiiriä mahdollisimman paljon. Piiri on tarkoitus saada kasaan mahdollisimman nopeasti 
EKF:n jälkeen. Markus lupasi lähettää alustajille kontrolliviestin muiden kiireiden lakattua. Liisan ehdotus 



Teemalle Tamyn projektituen hakemisesta lukupiiriä varten hylättiin, sillä Elise ja Markus vastasivat Teeman 
mahdollisen projektituen olevan jo varattu muihin tarkoituksiin. 

9. Arvoituskirjoituskilpailun kuulumiset  

Markus kertoi arvoituskirjoituskilpailun mutkaisesta taipaleesta: osallistujia oli vähän, raatia oli mahdotonta 
saada kokoontumaan ja voittajia ei tavoitettu palkintojenjakoa varten. Vaikeuksista huolimatta kilpailu on 
nyt oivasti loppusuoralla, enää virallista palkintojenjakoa vailla valmis. Markus sanoi huolehtivansa raadin 
puheenjohtajana palkintojenjako-ohjelmasta EKF:ssa. 

10. Kaupungin puistokonserttisarja 

Tampereen kaupungin puistokonserttisarja herätti läsnäolijoissa innostusta ja siihen päätettiin alustavasti 
osallistua myös ensi kesänä. Osallistumisen tarkemman luonteen suunnittelu jätettiin suosiolla 
myöhemmäksi.  

11. Jänneksen kirjoituskilpailun järjestäminen Tamyn kanssa  

Liisa toi esiin Tamylta tulleita ehdotuksia kirjoituskilpailun aiheeksi. Aiheeksi oli ehdotettu muun muassa 
teemoja ”Valo” ja ”käyttämättömän potentian aktualisointi”. Keskustelu Tamyn ja ELKIn yhteistyöllä 
järjestettävästä kirjoituskilpailusta sai aikaan varteenotettavia ideoita. Elise ja Markus toivat esiin vielä 
paljolti tuntemattoman tekstilajin, raapaleen (draft), jonka idea perustuu sadan sanan rajoitteelle. 
Raapaleen tulee olla täsmälleen sata sanaa, ei alle eikä päälle. Läsnäolijat kannattivat tekstilajin esittelyä 
tamylaisille ja luonnostelivat jo mahdollista kilpailun pohjalta laadittavaa julkaisua, sillä raapale koskettaa 
monia kirjallisuuden teoreettisiakin kysymyksiä (esim. oulipo, rajoitteet paradoksaalisina luovuuden 
lähteinä). Liisa lupasi esitellä ajatusta eteenpäin Tamylle.  

12. META 

Liisa toi esiin aiemmissakin kokouksissa esiintyneen kysymyksen ELKIn jatkuvuudesta ja uusien jäsenien 
rekrytoimisesta. Markuksen ja Elisen ehdotuksesta päätettiin suunnitella ELKIn ja Teeman yhteistä 
tapahtumaa, jossa voisi tapahtua kokoustamisen sijaan luovaa ideointia ja hauskanpitoa. Ehdotusta 
pidettiin kannatettavana. 

Mikko toi esiin Runojen kannatusyhdistyksen yhteistyökyselyn koskien Kuukauden runoilija-tapahtuman 
järjestämistä. Todettiin, että ELKIssä on siihen tällä hetkellä liian vähän toimijoita kyseisen tapahtuman 
järjestämiseen ja koko tapahtuman sopivan luonteeltaan enemmän Teemalle.  
 
13. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous on 9.3. ravintola Telakalla klo. 18.00.  

14. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Liisa päätti kokouksen klo. 19.54. 


