
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS  
maanantaina 12.9.2011 klo. 18.00 Ravintola Palomarissa  
 
Läsnä: Mikko Mankinen, Maria Martti, Liisa Ahlava, Hanna Oksanen, Janica Oke, Piita Kiviaho, 
Pertti Huotari  
 
1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11. 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
3 Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
4 Ilmoitusasiat  

Patentti- ja rekisterihallitus on vihdoin 20.8. hyväksynyt ELKIn uudet säännöt. Hakemus jätettiin jo 
viime marraskuussa. Syyskokous tulisi uusien sääntöjen mukaan pitää jo syyskuun puolella, mutta 
koska se ei enää ole mahdollista, toimitaan vielä vanhojen sääntöjen mukaan. 
5 Talousasiat  

Keskusteltiin sähköiseen laskutukseen siirtymiseen liittyvistä käytännön toimista. ELKIn tilillä on 
nyt rahaa 1500 euroa, ja tulossa on vielä saataviakin.   
6 Valmistelut yhdistyksen syyskokousta varten  

6.1 Tilinpäätöksen hyväksyminen  

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi syyskokouksessa. 
6.2 Toimintakertomuksen hyväksyminen  

Toimintakertomus hyväksyttiin pienin kommentein esiteltäväksi syyskokouksessa. 
7 EKF 2012 – Kooste kuulumisista & jatkosuunnitelmia  

Helmikuussa järjestettävän EKF:n teemana on luonto ja luominen. Festivaalin toinen tuottaja Hanna 
kertoi, että näytteilleasettajiin ollaan oltu yhteydessä ja yksi pöytä jo varattukin. Festivaalille on 
tulossa myös muun muassa japanilaista kirjansidontaa, nukketeatteria ja lyhytelokuvia. Myös 
esiintyviä kirjailijoita haeskellaan ja kysellään.  
8 Yhdistyksen tulevaa toimintaa  

8.1 Tullintorin kulttuuripäivät -tapahtuma 28.9–29.9. 

ELKIllä on pöytä Tullintorin kulttuuripäivillä, mutta järjestäjiltä ei ole vielä kuulunut, kumpana 
päivänä. Tapahtumaan suhtauduttiin kokouksessa hieman kriittisesti ja epäillen, mutta sovittiin, että 
ELKIn pöydällä toteutetaan kirjanvaihtotori ja kysely liittyen tamperelaiseen kulttuurielämään. 
Kyselyyn vastatessa on myös mahdollisuus liittyä ELKIn jäseneksi. Mikko suunnittelee 
kyselylomakkeen. Ainakin Hanna tuo kirjoja vaihtotorille.   
8.2 Tamyn kaupunkisuunnistusrastin toteutus  

ELKIn rasti on Tuomiokirkkopuistossa ke 14.9. klo 16.30–20.30. Osallistujien tulee muotoilla 
luonnontuotteista ja muovailuvahasta kuvitus valituille teksteille. Mikko hoitaa suomenkieliset, 
Liisa englanninkieliset. Mikko huolehtii myös luomutuotteita palkinnoksi, niihin ja mahdollisesti 
uusiin muovailuvahoihin päätettiin varata 20 euroa. Mikko ja Janica lupasivat päivystää rastilla 
koko illan, Maria, Piita, Hanna ja Liisa poiketa.  
8.3 Osallistuminen Tamyn aatemarkkinoille?  

Mikko ilmoittaa ELKIn aatemarkkoille. Siellä toteutetaan myös kirjojenvaihtotori ja 
kulttuurikysely. Sovitut päivystysaikataulut: Mikko klo 10-14, Maria klo 10-12, Piita klo 12-14. 
8.4 ELKIn osallistuminen kulttuurimedioihin  

Keväällä ideoitu blogi päätettiin vihdoin polkaista käyntiin. Maria ottaa selvän, miten se teknisesti 
tehdään. Mikko poistaa perustajana vanhan Facebook-ryhmän, koska ELKIllä on myös uusi 
tykkäyssivusto. Maria ottaa myös selvää Twitterin toimintaperiaatteista viime vuoden 
viestintävastaavalta Tytiltä. Piita lisää ELKIn tapahtumia Tamyn kalenteriin sekä kirjoittaa lyhyen 



esittelyn TamyWikiin. ELKIn nettisivuille lisäillään kuvia kesän tapahtumista. 
8.5 Muuta suunnitteilla olevaa toimintaa (musiikkijutut, lukupiirit, kulttuurivisat, jne.)  

Janica ottaa seuraavan lukupiirin puheeksi Teeman kokouksessa, koska ainejärjestön toivotaan 
ottavan päävastuun järjestelyistä. Syksyn muusta toiminnasta puhutaan lisää syyskokouksessa.  
9 Palautteet menneestä toiminnasta  

9.1 ELKIn puistokulttuurivisa 

Puistokulttuurivisaa osallistui peräti 29 visailijaa, ja palaute oli hyvää.  
9.2 ELKIn lauluryhmä työväenkirjallisuuden päivänä  

Lauluryhmäkin sai hyvää palautetta, vaikka se ei ollutkaan yhtä suitsuttavaa kuin vappuna. 
Laulutilaisuuskin oli kuitenkin erilainen, nyt ELKIprop esiintyi ilmoittamattomina aikoina yleisön 
seassa.  
10 Muut esille tulevat asiat  

Hallitus kuvataan nettisivuja varten syyskokouksessa. Maria ja Mikko tapaavat jäsenrekisterin ja 
sähköpostilistan hallitsijuuden vaihtamista varten. 
11 Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous on syyskokous ja se pidetään 27. syyskuuta klo 18 Hertassa. 
12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09. 
 
 
 
Mikko Mankinen  Maria Martti 
puheenjohtaja  sihteeri 


