
Elävän kirjallisuuden yhdistys - ELKI ry:n kokous / pöytäkirja  

tiistaina 9.3.2011 klo 18.00 ravintola Telakalla  

 

Paikalla Liisa Ahlava, Piita Kiviaho, Mikko Mankinen, Maria Martti, Simo Ollila ja Anna Ulvinen.  

 

1. Kokouksen avaus  

 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava avasi kokouksen klo. 18.08.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.  

 

4. Ilmoitusasiat  

 

Kokouksessa todeskeltiin, että EKF 2011 karonka pidettiin onnistuneesti. Liisa ilmoitti, että ELKI on 

varasijalla Tampereen kaupungin järjestämään puistokonserttisarjaan. Lisäksi Liisa sanoi, että Jänneksen 

kirjoituskilpailun suunnittelu Tamyn kanssa on lähtenyt hyvin aluilleen, mutta kokouksessa todettiin, että 

kilpailua ei kannatta järjestää niin kiireellä, että palkintojenjako olisi jo kesän runoviikoilla.  Ilmoitusasioissa 

puhuttiin myös ELKIn osallistumisesta kesän Runokaupunki-tapahtumaan. Tapahtumaan päätettiin 

osallistua runoattentoimalla, feissaamalla ja katuliiduttamalla. Liisa lupasi ilmoittaa ohjelmanumeron 

järjestäville tahoille. 

5. Talousasiat  

Liisa arvioi ELKIlle jäävän EKF 2011:n jälkeen noin 1200 € puskurin ensivuoden festivaalia varten, mikä 

katsottiin kokouksessa riittäväksi. Lisävarojen keräämiseksi kokouksessa suunniteltiin pöytävuokrien 

nostamista seuraavissa festivaaleissa, sillä kysyntää on reilusti enemmän kuin pöytiä voidaan Werstaalla 

tarjota vuokralle. Liisa toi myös esille EKF:n tuottajien toiveen maksaa rahallinen korvaus festivaalin 

mainosvideon toteuttaneelle Sami Pöyrylle. Läsnäolijat päättivät Sami Pöyrylle voitavan maksaa 200 € 

palkkio tehdystä työstä ja häntä pyydetään laskuttamaan kyseinen summa yhdistykseltä. Liisa sanoi Jaakon 

hoitavan maksuasiat. 

 

6. EKF 2011:sta kohti EKF 2012:sta  

  

EKF 2011 järjestettiin lähes kaikin puolin onnistuneesti ja päivän aikana kävijöitä karttui yhteensä jopa 800-

1000 henkilöä.  Festivaalipalaute dokumentoitiin karonkasta ja erillisestä tuottajien ja hallituksen välisestä 

palautekeskustelusta. 

 

- hallituksen palaute tuottajille  

 

Kokouksessa katsottiin tuottajien suoriutuneen tehtävistään erinomaisesti. Liisa lupasi hoitaa 



työsuhteeseen liittyvät asiat ja Maria palautteen viimeistelemisen vaatimat toimenpiteet. 

 

- seuraavan vuoden tuottajien rekrytointi 

Kokouksessa päätettiin, että EKF 2012 järjestetään 11.2. ensi vuonna. Tuottajien rekrytointi ei ole enää 

uusien sääntöjen myötä sidottu yhdistyksen kevätkokoukseen, mutta rekryä tehtaileva työryhmä päätettiin 

kasata jo tässä vaiheessa. Kokouksessa innokkuutta rekryryhmään osoittivat Liisa ja Anna. Lisäksi Karoliinan 

sanottiin lupautuneen avustamaan uusien tuottajien etsimisessä. Tuottajien yhdistykselle antaman 

palautteen pohjalta kokouksessa nousi keskustelu tulevien tuottajien palkkioiden määrästä. Läsnäolijat 

kannattivat ajatusta palkkion nostamisesta. Täten kokouksessa päätettiin nostettavien seuraavan vuoden 

tuottajien palkkiota 1500 euroon. Alustavien suunnitelmien yhteydessä puhuttiin myös siitä, että Telakka 

olisi hyvä varata ensi vuoden Tiiliskivi-klubia varten jo nyt, mutta kukaan ei sitä tehnyt. 

 

7. Kevätkokousvalmistelujen aloittaminen 

 

Liisa toi esille, että yhdistyksen kevätkokousta ja hallituksen vaihtumista varten täytyy valmistella 

toimintasuunnitelma ja taloutta koskevat dokumentit. Tämän helpottamiseksi päätettiin järjestää erillinen 

kaikille avoin Tosu-kokous 21.3.2011 Annan luona Ilmarinkadulla. Näin ollen seuraavan hallituksen 

kokouksen katsottiin olevan parasta järjestettävän 6.4.2011 ja kevätkokous lopulta viikolla 17 27.4.2011. 

Jotta kevätkokouksessa voitaisiin muodostaa uusi hallitus, täytyy myös rekrytä uusia jäseniä. Maria lupasi 

lähettää esittelyviestin K-linjalle ja yhdistyksen jäsenet lupasivat mennä Teeman kokoukseen kyselemään 

mahdollisuuksia saada kirjallisuudenopiskelijoista uusia jäseniä. 

 

8. ELKI-Prop Werstaalle 1.5. 

 

Kokouksessa päätettiin, että ELKI-propin vaatima esiintyjäkaarti saadaan kasaan keinolla tai toisella. Mikko 

lupautui kutsumaan työryhmän koolle ensi tilassa. 

9. Kevätattentaatin järjestäminen 

 

Koska yhdistyksellä on aktiiviseen jäsenistöön nähden paljon toimintaa, kevätattentaatti päätettiin siirtää 

kesän runoviikoille, jonne se luonteensa puolesta sopii hyvin. ELKIn seuraavaa attentaattia suunnitellaan 

täten runoviikon tapahtumien suunnittelun yhteydessä. 

 

10. Kulttuurivisan järjestäminen 

 

ELKIn kulttuurivisakin päätettiin järjestää vasta kesällä, seuraavalla toimikaudella. Piita esitti uuden idean, 

että visa voitaisiin järjestää ulkotiloissa ja yleisön kerätä lähistöltä, jolloin visasta tulisi huomattavasti 

perinteisestä pubivisasta poikkeava. Visan lykkäämistä ja jatkosuunnittelua kannatettiin. Mikko lupautui 

kutsumaan työryhmän koolle. 

 

11. Jänneksen kirjoituskilpailun järjestäminen Tamyn kanssa 

 

Kuten jo ilmoitusasioissa todettiin, Jänneksen kirjoituskilpailun järjestämistä päätettiin lykättävän, jotta 



kilpailun kestosta tulee pidempi. Maria ja Liisa sanoivat osallistuvansa seuraavaan Tamyn kanssa 

järjestettävään tapaamiseen ja raportoivan kilpailusta tämän jälkeen lisää. 

 

12. META  

 

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin lyhyesti Teeman ja ELKIn lukupiiristä, jonka todettiin kiireistä huolimatta 

viimein toteutuvan. Mikko pyysi lupaa hankkia ensimmäiselle istunnolle kahvia yhdistyksen laskuun. Lupa 

kahvipaketin hankkimiseen myönnettiin. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Seuraava kokous on 6.4.2011 Kuppila Kulmassa klo. 18.00.  

 

14. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja Liisa päätti kokouksen klo. 19.55. 


