
Elävän kirjallisuuden yhdistyksen kokous 

torstaina 13.08.2009 ravintola Telakalla 
 

I KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine avaa kokouksen klo. 18.08. 
 

II KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Paikalla Hanna-Riikka Roine, Jaakko Stenhäll, Saara Wahlman, Miia Kivilä ja Mikko Mankinen. 

Osallistujat totesivat kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

III ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Osallistujat hyvksyivät esityslistan. 
 

IV MENNEET TAPAHTUMAT 
 

-Runofeissaus-tempaus Tapahtumien yössä 6.08.2009: palaute ja keskustelu. 
 

Runofeissaamisesta on saatu lähinnä pelkästään positiivista palautetta sekä järjestäjien että 

yleisön puolelta. Tapahtumaan osallistuminen koettiin kaikin puolin onnistuneeksi. Erityisen 

positiivisena pidettiin tempauksen julkisuudesta huolehtimista. Kokouksessa puhuttiin 

runofeissaamisen ottamisesta ELKIn tyypilliseksi tavaksi reagoida taidemailmassa tapahtuviin 

mullistuksiin. Runofeissaus-formaatin jatkokehitteleminen koettiin yleisesti kannattavaksi. 

Kokouksessa todettiin, että feissareiden runokansiota täytyy laajentaa ja uudistaa tuleviin 

tapahtumiin. Yksi esimerkki tulevista tapahtumista, jossa runofeissaamista voi hyödyntää, on 

yliopiston tiloissa toimivat Aatemarkkinat, joissa myös ELKIn uusien jäsenten rekrytointi olisi 

tällä tavoin mahdollista. 
 

V TULEVIEN TAPAHTUMIEN IDEOINTIA 

 

-Kirjallisuuspiirejä, tempauksia vai mitä? 
 

Kokouksessa keskusteltiin monista uusista ideoista. Puhuttiin mahollisuudesta järjestää ELKIn 

organisoima kaikille avoin lukupiiri pääkirjasto Metson tiloissa. Lukupiirin tarkoituksena olisi 

tuoda suuren yleisön tunnettavaksi marginaaliin jäänyttä elävää kirjallisuutta, ja myös antaa 

suurelle yleisölle mahdollisuus keskustella kirjallisuudesta ketään hylkimättömässä piirissä. 

Alustavasti piirin suunniteltiin kokoontuvan kerran kuukaudesssa, jolloin kirjallisuuden opiskelijat 

tai muut halukkaat voisivat toimia kulloistenkin istuntojen puheenjohtajina oman kiinnostuksensa 

mukaan ja siten opettaa niin sanotuille maallikoille taitoa keskustella kirjallisuudesta. Saara 

Wahlman lupasi kutsua lukupiiriä suunnittelevan työryhmän kokoon syyskuun aikana. 
 

Keskustelussa heräsi myös idea ELKIn järjestämästä kirjoituskilpailusta, Kirjoituskilpailun 

tarkoitus olisi sekä mainostaa Elävän kirjallisuuden festivaaleja että kerätä yhdistykselle mainetta 

elävän kirjallisen kulttuurin tukijana. Kirjoituskilpailun voittajat voitaisiin mainita EKF:ssa sekä 

heidän tekstinsä voitasiin lukea ohjelmanumerona kyseisessä tapahtumassa. Mikko Mankinen 

kutsuu kirjoituskilpailua suunnittelevan työryhmän kokoon syyskuun aikana. 
 

Kokouksessa sivuttiin myös ELKIn mahdollisuutta vaikuttaa reaktiivisesti akateemiseen 

keskusteluun. Erääksi ideaksi nousi kokonaisten teoksien lukeminen ääneen julkisilla paikoilla, 

kuten yliopiston päätalon aulassa. Lähestymistavan koettiin toimivan lähinnä reaktiivisena 

strategiana ajankohtaisiin tapahtumiin, eikä niinkään ELKIn vaikiotoimintatapana. Kyseisen 



keinon ottamista käyttöön harkitaan tapauskohtaisesti. 
 

Lisäksi keskustelussa poikettiin ajatuksesta ELKIn oman katutaiteilija-ryhmän käyttämisestä. 

Idean ytimessä on ELKIn jäsenten taiteellinen ja ilmainen esiintyminen julkisilla paikoilla ilman 

vastaanottajalta oletettavaa palkkioita. Esimerkiksi asematunnelissa runofeissaus-formaatilla 

päivystävä runonlukija-ryhmä voisi toimia hyvänä mainoksena sekä Elkille että Elävän 

kirjallisuuden festareille. 
 

VI JÄSENHANKINTA 

 

Kokouksessa sovittiin alustavasti ELKIn osallistumisesta taideaineiden opiskelijoiden 

tutumisbileisiin. ELKIn edusajien kaavailtiin yleisinfon lisäksi pyrkivän houkuttelemaan rivehinsä 

uusia jäseniä omalaatuisen performanssin avulla. Tämän lisäksi tuutoreina toimivat Miia Kivilä ja 

Mikko Mankinen mainostavat ELKIä epävirallisesti tuutoroinnin lomassa. Tavanomaisten 

sähköpostilista-mainostuksen ja ilmoitustaulutunkeutumisten lisäksi ELKIn suunniteltiin 

osallistuvan myös lokakuussa yliopiston tiloissa järjestettävään Aatemarkkinat-tapahtumaan ja 

mahdollisesti myös uusille opiskelijolle suunnattuun ”Welcome to Tampere” -tilaisuuteen. 

Jäsenhankinnan todettiin helpottuvan, kunhan ELKIn nettisivut liittymissivuineen saataisiin 

toimimaan. 
 

VII ELKIN LOGON JA NETTISIVJEN VÄREISTÄ PÄÄTTÄMINEN 

 

ELKIn logon väreiksi sovittiin päätösvaltaisesti turkoosi ja valkoinen. Vaikka sopimus on 

päätösvaltainen, päätösksestä voi valittaa ELKIn sähköpostilistalla, jolloin logon värit tulevat 

uudelleen harkintaan. Nettisivujen väriskaalan sovittiin noudattavan logon väritystä. 
 

VIII EKF 2010:N KUULUMISET 
 

Kumpikaan tapahtuman tuottajista ei päässyt osallistumaan kokoukseen. Tästä huolimatta Hanna-

Riikka Roine kertoi perehdyttäneen Anna Ulvisen kanssa onnistuneesti tulevat tuottajat 

tehtäviinsä. Festivaalien suunnittelu ja alustavat kokoontumiset ovat käynnissä ja niiden 

järjestäminen etenee aikataulussa. Kokouksessa puhuttiin valmistavasta tulevan tapahtuman 

kriittisyys-teemasta. 
 

IX MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa runofeissauksen saavuttamasta positiivisesta julkisuudesta 

ja opskelija-alstusten muodollisesta uudistmistarpeesta vuoden 2010 Elävän kirjallisuuden 

festivaaleille. 
 

X SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

 

Seuraava kokous sovittiin syyskuun 2009 viikkojen 36-37 välille. 
 

XI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Hanna-Riikka Roine päättää kokouksen klo. 19.00. 13.08.2009. 


