
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS  
keskiviikkona 10.11.2010 klo 18 Tamyn kokoushuoneessa (Kauppakatu 10)  
 

Paikalla: Liisa Ahlava, Tiina Heikkilä, Pertti Huotari, Elise Kraatila, Markus Laukkanen, Mikko 

Mankinen, Maria Martti, Titta Minkkinen, Simo Ollila, Tytti Rantanen, Hanna-Riikka Roine, Janne 

Räikkönen, Jaakko Stenhäll ja Anna Ulvinen 

 

1. Kokouksen avaus  
 

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo.18.14. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa  
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Martti, sihteeriksi Mikko Mankinen, 

pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Huotari ja Jaakko Stenhäll ja ääntenlaskijoiksi Liisa Ahlava ja Jaakko 

Stenhäll.  

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 

Kokouksen esityslista hyväksytään muutoksitta. 

 

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä perus- ja 
kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle  
 

Hallituksen kokouksessa jo esitetyt toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä perus- ja 

kannatusjäsenmaksujen suuruus vahvistettiin seuraavalle toimikaudelle muutoksitta. 

 

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto  
 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava esitti yhdistyksen vuosikertomuksen ja rahastonhoitaja 

Jaakko Stenhäll tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnot. 

 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
 

Kokoukseen osallistujat päättivät tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

8. Vahvistetaan tulevan vuoden Elävän Kirjallisuuden Festivaalin teema ja suuntaviivat  
 
Janne Räikkönen, toinen tulevan vuoden Elävän Kirjallisuuden Festivaalin tuottajista esitteli 

suunnitelmia festivaalista kokoukseen osallistuneille ja kertoi toteutuksen olevan jo hyvässä 

vauhdissa. Festivaaliin on esityksen perusteella luvassa muun muassa kirjallisuuskeskustelua, 



performansseja, kirjava joukko näytteilleasettajia, opiskelija-alustuksia ja ulkomaisia 

kirjailijavieraita.  Kokouksessa vahvistettiin päätös EKF 2011:n karnevaali-teemasta ja yleisistä 

suuntaviivoista. 

 

9. Päätetään hallituksen esittämistä muutoksista yhdistyksen sääntöihin  
 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava esitteli hallituksen edellisissä kokouksissa esitetyt 

muutokset ELKIn sääntöihin koskien pykälää 9 (kevät- ja syyskokouksen ajankohta) ja pykälää 11 

(toimintasuunnitelman vahvistamisen ajankohta, työntekijävalintojen ajankohta). Jaakko esitti 

myös, että yhdistyksen säännöissä olevat maininnat tilintarkastajista muutettaisiin 

toiminnantarkastajiksi toiminnan sujuvuuden lisäämiseksi. Ehdotusta kannatettiin ja muutoksista 

sääntöihin päätettiin. Liisa Ahlava lupautui viemään muutokset yhdistysrekisteriin. 

  

10. Vahvistetaan hallituksen esityksestä hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja Hanna-Riikka 
Roineen erosta yhdistyksen hallituksesta sekä varapuheenjohtajan toimesta  
 

Hanna-Riikka Roineen ero yhdistyksen hallituksesta ja varapuheenjohtajan toimesta vahvistettiin 

läsnäolijoiden kesken. 

 

11. Vahvistetaan hallituksen esityksestä Simo Ollilan ottamisesta yhdistyksen hallituksen 
jäseneksi  
 

Hallituksen esitys Simo Ollilan ottamisesta yhdistyksen hallituksen jäseneksi vahvistettiin 

läsnäolijoiden kesken. 

 

12. Vahvistetaan hallituksen esityksestä Tytti Rantasen ottamisesta yhdistyksen 
varapuheenjohtajaksi  
 

Hallituksen esitys Tytti Rantasen ottamisesta yhdistyksen varapuheenjohtajaksi kaatui Tytin 

ilmoittaessa estyvänsä varapuheenjohtajan tehtävien täyttämisestä elämäntilanteen muutoksen 

vuoksi. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin kokouksessa hallituksen jäsen Maria Martti. 

 
13. Ilmoitusasiat 
 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava ilmoitti yhdistyksen sääntömuutosten tulevan kustantamaan 

yhteensä 75 euroa nimenkirjoittajamuutos mukaan lukien.   

 

Markus Laukkanen kertoi ELKIn saaneen tukea arvoituskirjoituskilpailun järjestämiseen Vastedes 

ry:ltä ja Runokauppa Kattilalta niin, että kilpailun palkintokulut kustantavat ELKIlle enää yhteensä 

100 euroa. 

 

Kokoukseen osallistuvat kommentoivat aikaisemmin Jaakko Stenhällin esiin tuomaa Teoston 

korvausvaatimusta EKF 2010:ssä esitetystä musiikista. Jaakko Stenhäll lupautui selvittämään asiaa 

ja kertoi, että mikäli korvauksia joudutaan maksamaan, ne eivät tule nousemaan 90 euron 

yläpuolelle. 

 

14. ELKIn mennyt toiminta 
Kokouksessa keskusteltiin lyhyesti ELKIn menneestä toiminnasta, mutta koska jokaista ELKIn 

toimintaa on käsitelty ja arvioitu erikseen ja useasti hallituksen kokouksissa, pidettiin tärkeämpänä 

keskusteltavan enemmän yhdistyksen tulevasta toiminnasta. 



 

15. ELKIn tuleva toiminta  

 

Kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen tulevasta toiminnasta kohdittain seuraavasti: 

 

- Arvoituskirjoituskilpailu 

 

Markus Laukkanen kertoi kirjoituskilpailun etenevän myöhäisyydestä huolimatta hyvin: raati on 

kasassa, teema valittu, palkintoihin saatu avustusta ja kilpailu on tarkoitus julistaa avoimeksi 

12.11.2010. Käytännössä kilpailun toteuttamisesta on tässä vaiheessa hoitamatta ainoastaan 

lentolehtisten avulla toteutettava ilmoittaminen ympäri Tamperetta, esimerkiksi kirjastoissa ja 

opistoissa. 

 

- Lukupiiri 

 

Mikko Mankinen kertoi Teeman ja ELKIn lukupiirin suunnittelutyön lähteneen käyntiin hitaasti 

mutta varmasti. Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksella ollaan oltu alustavasti innoissaan 

yhteistyöstä, vaikka yksityiskohdista sovitaankin tarkemmin vasta muutaman viikon sisällä 

molempien kirjallisuusaineiden professoreiden ollessa tavattavissa. Lukupiirin tiedotusta ei voida 

käynnistää, ennen kuin laitoksen kanssa on sovittu esimerkiksi lukupiirin tuottamista opintojen 

korvaavuuksista. Mikko sanoi pyrkivänsä ensi viikolla jakamaan työryhmälle piirin valmistelun 

vaativat tehtävät niin, että kaikki olisi valmiina hyvissä ajoin ennen tiedotusta. 

 

- Palautepalvelu 

 

Hallituksen puheenjohtaja kertoi ELKIn palautepalvelun uudelleensuunnittelun lähteneen käyntiin 

palvelun lakiasioiden selvittelemisellä työryhmän erillisessä tapaamisessa. Palautepalvelulle 

valittiin myös uusi koordinaattori, Mikko Mankinen, joka hoitaa tehtävää toistaiseksi. Lakiasioiden 

selvittämiseksi työryhmän kokouksessa todettiin tarvittavan Tamyn lakineuvojan apua. 

Koordinaattorina toimiva Mikko lupautui selvittämän lakiasiat neuvojan avustuksella kahden viikon 

sisällä.  

 

- Jouluattentaatti 

 

Jouluattentaatin työryhmän koollekutsusta vastaava Tytti Rantanen ilmoitti attentaatin 

järjestämisestä kiinnostuneen vain kahden ihmisen ja ehdotti tapahtumaa toteutettavaksi vasta 

sitten, kun ELKIn aktiivit ovat vähemmän kiireisiä. Ehdotusta kannatettiin ja sovittiin järjestettävän 

vähällä työmäärällä toteutettava attentaatti vasta vuoden 2011 alussa. 

 

Lisäksi Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että ELKI ei tule osallistumaan EKF 2011:n alla 

järjestettävään Kulttuuritori-tapahtumaan, koska yhdistyksen ohjelmanumeroa järjestämään ei 

ilmoittautunut ketään ja koska ilmoittautumisaikataulu oli hyvin kiireellinen. 

 

16. Muut esille tulevat asiat  

 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava ilmoitti ELKIä lähestytyn houkuttelevalla tarjouksella 

koskien vuoden 2011 EKF:a: Tampere-talo Osakeyhtiö kysyi, mikäli EKF 2011 olisi mahdollista 

siirtää huhtikuulle järjestettäväksi Tampere-talolla yhdessä Kriittinen Tila-tapahtuman kanssa. 

Ehdotusta pidettiin erittäin kiinnostavana, mutta EKF 2011 järjestelyjen ollessa jo varsin pitkällä 



siihen ei voitu vastata myöntävästi. Kokouksessa päätettiin kuitenkin pidettävän yhteyttä Tampere-

talo Osakeyhtiöön ja luonnostettavan jatkossa muita yhteistyön tapoja. 

Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Tiina Heikkilä kyseli alustavasti ELKIn halukkuutta 

osallistua E.Jänneksen nimellä järjestettävän runokilpailun toteuttamiseen. Kilpailu olisi 

palkintosummiltaan ja osallistujamäärältään luultavasti huomattavasti ELKIn omia kilpailuja 

suurempi. Kokouksessa ehdotus nähtiin mahdollisuutena sekä avustaa Tamy:a että laajentaa ELKIn 

toimintaa, joten kilpailun tiimoilta sovittiin oltavan myöhemmin yhteydessä Tiina Heikkilään. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

ELKIn seuraava kokous pidetään tiistaina 7.12 klo. 18.00 Kahvila Hertassa. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Maria Martti päättää kokouksen klo. 19.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Mikko Mankinen, 

Sihteeri 

Elävän kirjallisuuden yhdistys 

 

________________________   _____________________  

Pertti Huotari,    Jaakko Stenhäll, 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 


