
Elävän kirjallisuuden yhdistys - ELKI ry:n kokous / pöytäkirja  

tiistaina 11.1.2011 klo 18.30 kahvila Kahvillassa  

 

Paikalla Liisa Ahlava, Elise Kraatila, Markus Laukkanen, Mikko Mankinen, Titta Minkkinen, Maria Martti, 

Simo Ollila, Tanja Peltonummi, Jaakko Stenhäll, Karoliina Suoniemi ja Anna Ulvinen.  

 

1. Kokouksen avaus  

 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava avasi kokouksen klo. 18.42.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.  

 

4. Ilmoitusasiat  

 

Liisa ilmoitti, että ennen vuodenvaihteen määräaikaa maksatukseen laitettu Taiteen keskustoimikunnan 

apuraha (2000€) on nyt tullut ELKIn tilille. Lisäksi Liisa totesi, että sääntö- ja nimenkirjoittajan 

muutosilmoitus on pantu vireille Patentti- ja rekisterihallitukseen. Liisa myös kertoi maksaneensa ELKIn 

jäsenmaksun ja kehotti muitakin tekemään niin.  

 

5. Talousasiat  

 

Rahastonhoitaja Jaakko kertoi, että ELKIn tilillä on tällä hetkellä noin 2400€, josta on maksettu 

arvostelupalvelijoiden palkkiot ja maksamatta sääntömuutoksesta koituvat 75€:n kulut. Jaakon mukaan 

näillä eväin voidaan taloudellisesti huoletta mennä kohti EKF 2011:sta.  

 

6. EKF:n kuulumiset  

 

Karoliina Suoniemi kertoi EKF 2011:n päivitetyt kuulumiset. Yleisesti ottaen ohjelmaa alkaa olla jo liikaa ja 

pöytävarauksetkin ovat täynnä johtuen osaksi Werstaan rajoitetuista tiloista. Kokouksessa harmiteltiin ajan 

ja tilan vähyyttä ja päätettiin luovuttaa ELKIlle varattu pöytä tilaajien käyttöön. ELKIstä tiedottamisen 

festivaaleilla arveltiin hoituvan info-pisteen kautta.  

 

Karoliina ilmoitti festivaalin budjetissa olevan 743€:n vajeen, joka johtuu ennen kaikkea suunniteltua 

vähemmästä näytteilleasettajille varatuista tiloista Werstaalla. Rahastonhoitaja Jaakko ei arvionut 

tilannetta mitenkään hälyttäväksi, koska rahallisia avustuksia ei ole vielä tullut ja koska mahdollisesti osaksi 

pyytämättä jääviin, festivaalin esiintyjien päivärahoihin ja matkakorvauksiin on budjetoitu riittävästi 

(1952€).  

 



Karoliina sanoi vielä järjestelevänsä ohjelmaa ja hakevansa puuttuvia avustuksia (esim. SAK), mutta muuten 

festivaalin tapahtumatuottajan osuus näyttää olevan jo loppusuoralla.  

 

Simo Ollila kysyi mahdollisuutta saada festivaalin juliste hallituksen nähtäväksi ennen sen painamista. 

Päätettiin pyytää juliste kontrolliin tiedottaja Janne Räikköseltä hallituksen sähköpostilistalle. Liisa lupautui 

olemaan Janneen yhteydessä. Viimeinen EKF:n talkoolaisten kokoontuminen ennen tapahtumaa kuuluu 

olevan 28.1.2011.  

 

7. Toiminta-avustushaut  

 

Liisa toi esille tarpeen kokoontua toiminta-avustushakujen (Tampereen kaupunki, Tamy). Kokouksessa 

päätettiin sopia hakutalkoille erillinen kokoontuminen maanantaiksi 24.1.11. klo. 18.00 alkaen Liisan luokse. 

Kokouksessa puhuttiin myös, että ELKI voisi hakea lisäksi SAK:n ja Tampereen kulttuurirahaston apurahoja.  

 

8. Näkymättömän kirjallisuuden lukupiiri  

 

Markus Laukkanen kertoi, että jatketulla ajalla lukupiiriin oli ilmoittautunut vain yksi alustajaehdokas lisää. 

Mikko Mankinen lisäsi, että hänenkään henkilökohtaisiin kutsuihin ei ollut vastattu. Kokouksessa katsottiin, 

että lukupiiriä ei voida järjestää vajaalla alustajamäärällä. Koska aikaa suunniteltuun piirin 

alkamisajankohtaan on vain muutama viikko, päätettiin koko piiri siirtää IV periodille kevääseen alustajien 

varmistamiseksi. Mikko lupasi olla yhteydessä alustajiin, ja Markus kutsua kokoontumisen piakkoin.  

 

9. Arvoituskirjoituskilpailun kuulumiset  

 

Markus kertoi, että kilpailuun oli saapunut ensimmäiset 4 osallistujaa laitokselle. Laitoksella ei tiedetty, 

miten kirjeiden kanssa menetellään, joten ne annettiin raatilaiselle, Markku Soikkelille. Liisa lupautui 

hakemaan kirjeet ensi tilassa Markulta, jotta kilpailijoiden anonymiteetti varmasti säilyisi. Liisa ilmoitti myös 

neljän sähköisen kilpailutyön saapuneen, eli osallistujia on nyt yhteensä 8. Osallistujien lisäämiseksi 

päätettiin vielä tiedottaa kilpailusta kaikilla mahdollisilla sähköisillä forumeilla. Mikko lupasi hoitaa 

sähköpostilistat. Lisäksi Titta Minkkisen ehdotuksesta sovittiin, että kilpailijoille annetaan lisäaikaa 

palauttaa työt vielä 17.1. klo. 12.00 mennessä. Raatilaiset Titta, Markus ja Elise Kraatila sopivat 

ensimmäisestä raadin tapaamisesta maanantaiksi 17.1. klo. 15.00., jolloin on tarkoitus jakaa osallstujatyöt. 

Myös Liisa ja Mikko lupasivat olla paikalla avustamassa.  

 

10. Palautepalvelu  

 

Mikko kertoi, että ei ollut ehtinyt viemään palautepalvelun asiaa eteenpäin sitten viime kokouksen. Mikon 

mukaan seuraavaksi olisi oltava yhteydessä veroviranomaisiin palvelun verottoman toimintamallin 

laillisuuden varmistamiseksi. Simo kertoi Pirkkalaiskirjailijoiden puheenjohtajan Katariina Romppaisen 

voivan tarjota neuvoja palautepalvelun veroasioista, mikäli viranomaiset eivät anna käytännöllisiä tietoja. 

Myös Markku Soikkelin arveltiin tietävän asiasta jotain. Mikko lupautui kyselemään ja saattamaan palvelun 

toimintakuntoon EKF 2011 mennessä.  

 

11. Tulevan toiminnan suunnittelua  

 



Viime syksynä toteuttamattomaksi jäänyttä runoattentaattia suunniteltiin EKF:n etiäiseksi ja uudelleen 

asematunnelissa toteutettavaksi 4.2. klo. 15.00 alkaen. Ideaa kannatettiin ja Titta lupautui kutsumaan 

ydinryhmän koolle, jotta paikalla olisi aina vähintään kaksi henkilöä.  

 

Simo ilmoitti ensi kesän Runokaupungin olevan jo suunnitteilla. Suunnitelmiin kuuluu myös 30? 

osallistumismaksu tapahtumia tuottavilta tahoilta, ellei yhdistysten aikomuksia ilmoiteta Runokaupungin 

ennakkotapahtumassa. Kokouksessa päätettiin ELKIn osallistuvan tapahtumaan avoimeen kaupunkitilaan 

liittyvällä ohjelmalla (feissaus, liidutus) ja Simo lupautui ilmoittamaan ELKIn mukaan kyseisessä 

ennakkotapahtumassa.  

 

Liisa huomautti myös yhdistyksen aiempiin suunnitelmiin kuuluneen tietovisan järjestämisen keväällä 2011. 

Visasta suunniteltiin perinteistä poikkeavaa sanataiteeseen kohdistuvaa laajamittaista kisaa, jota päätettiin 

suunnitella paremmin erillisessä työryhmässä myöhemmin. Ainakin Titta, Liisa, Maria ja Mikko ilmaisivat 

kiinnostuksensa. Liisa lupasi kutsua työryhmän koolle.  

 

12. META  

 

Liisa kaipasi Marialta lisää linkkejä (tiedotteet, lehtijutut) nettisivuille. Maria sanoi asian hoituvan.  

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Seuraava kokous on 8.2.2011 ravintola Telakalla klo. 18.00.  

 

14. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja Liisa päätti kokouksen klo. 20.03. 


