
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS -Pöytäkirja 

keskiviikkona 13.10.2010 klo 18.00 Ravintola Telakalla 

 

Paikalla Liisa Ahlava, Antti Heikkinen, Elise Kraatila, Markus Laukkanen, Mikko Mankinen, Maria Martti, 

Titta Minkkinen, Tytti Rantanen, Janne Räikkönen, Jaakko Stenhäll ja Anna Ulvinen 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Liisa Ahlava avasi kokouksen klo. 18.10. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksytään muutoksitta 

 

4. Ilmoitusasiat 
 

Jaakko Stenhäll ilmoitti, että taidetoimikunnan 2000 euron tuen siirtäminen ensi vuodelle onnistui. Uusi 

kalmanlinja raportin lähettämiselle on 30.4.2011. 

 

Liisa Ahlava ja Mikko Mankinen kertoivat käyneensä Tamyn järjestämässä yhdistysten 

dokumentointikoulutuksessa. Keskusteltiin lyhyesti toimintakertomuksen laatimisen muuttamisesta 

sellaiseksi, että jokainen hallituslainen pitäisi kirjaa oman vastaavuusalueen tehtävistä, jotta 

toimintakertomuksen tekeminen ei jäisi yksin puheenjohtajan harteille. 

 

5. Uuden jäsenen valinta yhdistyksen hallitukseen 
 

Hanna-Riikka Roineen jouduttua asemansa Tamy:n järjestösihteerinä takia vetäytymään ELKIn hallituksesta 

yhdistys päätti valita Hannan tilalle uuden jäsenen. Uudeksi jäseneksi valittiin Simo Ollila. 

 

6. Yhdistyksen uuden varapuheenjohtajan valinta 
 

Hanna-Riikka Roine joutuessaan eroamaan hallituksesta joutui myös luopumaan tehtävästään 

varapuheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi hallituskaudelle 2010–2011 valittiin Tytti Rantanen. 

 

7. Sääntömuutosten toteaminen syyskokousta varten 
 
Liisa Ahlava taustoitti sääntömuutoksen tarpeellisuudesta ja tiivisti erillisen sääntötyöryhmän kokouksessa 

puhutun sisältöä. Hallitukselle esitettiin hyväksyttäväksi seuraavat muutokset: 

 

 Muutos pykälään 9 

 

Sääntöjen alkuperäisessä muotoilussa kevätkokous määrätään pidettäväksi touko-kesäkuussa ja syyskokous 

syys-joulukuussa. Kevätkokous ehdotetaan jatkossa pidettäväksi maalis-huhtikuussa, sillä koska ELKIn 

hallituksen toimikausi on 1.5-30.4., uusi hallitus on valittava ennen huhtikuun loppua. Syyskokous puolestaan 

ehdotetaan pidettäväksi elokuussa, sillä silloin yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ym. viralliset asiakirjat 

ehtivät hyvin kaikkiin mahdollisiin EKF:n avustushakemuksiin ja myös verottajalle. 

 

Muutokset pykälään 11 

 



Pykälässä 11 määritellään varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat. Tähän pykälään ehdotetaan, että 

syyskokouksen asialistan alkuperäinen kohta 5 "Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

perus- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle" siirretään kevätkokouksen asialistaan 

uudeksi kohdaksi 7. Lisäksi ehdotetaan, että kevätkokouksen asialistan alkuperäinen kohta 7 "Valitaan 

työntekijät tulevan vuoden Elävän Kirjallisuuden Festivaalille" poistetaan, sillä työntekijävalinnat joka 

tapauksessa päätetään jo hallituksen kokouksessa. Lisäksi kevätkokouksen ajankohdan aikaistaminen ei 

välttämättä sovi yhteen EKF:n työntekijähaun kanssa. (Hanna-Riikka Roineen lähettämästä sähköpostiviestistä 

hallitukselle [07.10.2010 08:54:29 EEST]). 

 

Hallitus hyväksyi kyseiset muutokset mukinoitta. Liisa Ahlava lupasi tehdä muutokset yhdistyksen 

asiakirjoihin ja lähettää ne eteenpäin mahdollisimman pian (ko. lupaus tehty kokouksessa vasta kohdassa 8., 

siirretty tähän kirjattaessa. siht. huom.). 

 

8. Toimintakertomuksen hyväksyminen esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukseen 

 

Liisa Ahlava esitteli yhdistyksen entisen puheenjohtajan Hanna-Riikka Roineen laatiman 

toimintakertomuksen kaudelta 2009-2010. Toimintakertomus todettiin kaikkiaan hyväksi mutta myös 

muutamia pieniä muutoksia ehdotettiin: Mikko Mankinen toi esiin seuraavaa: (1) Toimintakertomuksessa 

olisi hyvä mainita, että ELKI on luonut EKF-konseptin lisäksi uuden sanan asiasanarekisteriin: Elävän 

kirjallisuuden festivaali löytyy esim. verkkosanastosta, mikä kertoo, että yhdistyksen toiminta on saanut 

vakiintunutta mainetta. (2) EKF 2010:stä raportointi on totuudenmukaista, mutta siitä jää tarpeettoman 

negatiivinen vaikutelma. Itsekritiikkiä voisi loiventaa esimerkiksi järjestämällä tekstiä siten, että kritiikki 

tulee ensin ja ansiot jäljessä, ja mainitsemalla suoraan, että ohjelmatarjontaa pidettiin palautteen mukaan 

laadukkaana. (3) Kertomuksessa voi myös mainita ELKIn rekrytoimispyrkimykset esimerkiksi 

runofeissauksen ja Teeman tutustumisbileiden yhteydessä, sillä yhdistyksen rekrytoimispyristely ja 

jatkuvuus on tärkeä tieto haettaessa avustusta. Etenkin kohdat (1) ja (2) herättivät keskustelua ja tuntuivat 

olevan siten oleellisia hallituslaisille. Toimintakertomus hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukseen edellisin 

muutoksin.  

 

9. Syyskokouksen ja pikkujoulujen järjestäminen 
 

Kokouksessa päätettiin pitää ELKIn sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulut samassa tilaisuudessa 

keskiviikkona 10.11.2010 klo. 18.00 alkaen Tamy:n kokoushuoneessa. Tilaisuuteen päätettiin järjestää 

tarjoiltavaa ja ohjelmaa. Jaakko Stenhäll ilmoitti vastaavansa glögitarpeiden hankkimisesta ja Liisa Ahlava ja 

Tytti Rantanen leivoksien valmistamisesta. Edellä mainituille päätettiin myöntää 40 euroa käytettäväksi 

tarpeiden hankintaan. Ohjelman osalta suunniteltiin järjestettävän joululaulantaa ja lahjojenjakoa: 

Tapahtumaan osallistuvia elkiläisiä kehotetaan ottamaan mukaan soittimia, jouluaiheisia nuotteja ja 

musiikkia. Lisäksi jokaisen lahjojenjakoon osallistuvan tulisi hankkia huokea mutta yllätyksellinen kirjalahja 

yhteiseen säkkiin, josta myöhemmin illalla jaetaan kaikille osallistuville sekalaisesti jonkun muun tuoma 

lahja. Elkipukiksi ehdotettiin muun muassa Kosti Salmista ja Titta Minkkistä. Titta lupasi kysyä Kostilta, josko 

hän olisi kiinnostunut kyseisestä tehtävästä. Hallituslaiset kertoivat voivansa huolehtia tamineiden 

hankkimisesta ja Mikko Mankinen hamusi hankkimisen parran omalle vastuulleen. Tytti Rantanen kertoi 

huolehtivansa tapahtuman tiedottamisesta. 

 
10. EKF:n kuulumiset 
 

EKF 2011:n tiedottajatuottaja Janne Räikkönen kertoi hallitukselle festivaalien järjestämisen etenemisestä. 

Järjestelyistä tuli yleinen tuntuma, että ne ovat hyvässä vaiheessa ja hyvissä käsissä: Janne on huomenna 

menossa tapaamaan Tampereen kaupungin kv.päällikköä ulkomaalaisten esiintyjien osalta ja Paul 

Polanskyn majoittamisessa päädyttiin edulliseen hotelliin.  Sivujen ensimmäinen versio on jo pystyssä. Osa 

apurahoista on jo tullut, osa odottaa, osa on vielä hakematta ja sponsorirahoitus on hyvin aluillaan.  

Seuraavaksi vuorossa on materiaalien suunnitteleminen ja mainosmyynnin aloittaminen. Janne pyysi 



hallituslaisia kirjoittamaan käsiohjelmaan tieteellisempää avausta karnevaalin käsitteestä ja ideaa pidettiin 

hyvänä.  

Titta Minkkinen kuulusteli Jannea Tiiliskivi-raati –yhteyksistä, mihin Janne vastasi, että tuottajilla on 

aikomus tehdä Tiiliskivi-klubista enemmänkin yksi paketti kuin kaksi erillistä tapahtumaa. Liisa Ahlava lupasi 

olla asiasta yhteydessä Tiiliskivi-raadin puheenjohtajiin. Samoin Jannen mukaan opiskelijoihin ollaan 

yhteydessä entistä tiiviimmin: talkoolais- ja alustuskutsu on lähdössä listoille piakkoin.  

Mikko Mankinen ehdotti festivaalien suunnittelussa harkittavaksi seuraavaa: Runokauppa Kattila pitää 

vuosijuhlat samoihin aikoihin festivaalien kanssa, ja Erkki Kiviniemi lähestyi yhteistyökyselyjen merkeissä, 

josko festivaalien sivuille ja käsiohjelmaan saisi maininnan kyseisistä vuosijuhlista, jotka toimisivat hyvin 

myös EKF 2011 starttitapahtumana. Lisäksi mikäli festivaaleihin halutaan sirkustaidetta ja performanssia, 

tuottajien olisi oltava yhteydessä Juha Rautioon ja Antti Salmiseen, joiden kanssa on ollut keskustelua 

yhteyksistä ja esiintyjyyksistä.  

 

11.  ELKIn lukupiirin järjestäminen 
 
Liisa Ahlava esitteli lyhyesti Mikko Mankisen hallitukselle lähettämän selonteon lukupiiristä. Hallitus 

hyväksyi asiasisällön lisäyksellä yliopiston 3. tehtävän painottamisesta tekstissä ja yhtyi Mikon kantaan siitä, 

että lukupiirin toteuttaminen tulisi siirtää keväälle 2011. Lukupiirin valmisteluja todettiin kuitenkin vietävän 

mahdollisimman pitkälle ennen joulua. Mikko lupautui laitosyhteistyön varmistamiseen, tarkennetun 

suunnitelman esittämiseen asianosaisille ja alustavien esitelmäkutsujen lähettämiseen. Maria Martti 

valittiin toiseksi ELKIn vastaavaksi lukupiirin koordinoinnissa, jota hän hoitaa ehtimisensä mukaan. Lisäksi 

päätettiin lisätä Liisa suunnitteluryhmän listalle ELKIn kontrollijäseneksi. 

 

12. Kirjoituskilpailun kuulumiset 

 

Markus Laukkanen kertoi kirjoituskilpailun suunnittelun etenevän mutta kärsivän osallistujapulasta: 

työryhmän kokouksessa oli vain muutama ihminen. Markus kertoi kuitenkin muutaman ihmisen 

ilmoittautuneen sähköpostitse myöhemmin, joten kilpailun järjestämistä kannattaa jatkaa. Myös Tytti 

Rantanen ilmoittautui mukaan työryhmän listalle. Kokouksessa valittiin ELKIn raatiedustus, johon kuuluvat 

Elise Kraatila, Markus Laukkanen ja Titta Minkkinen. Työryhmä pyysi hallitukselta apua vierailevien 

raatilaisten hankkimisessa, mikä osoittautui tuloksekkaaksi. Kutsu päätettiin lähettää seuraaville ihmisille 

niin pian kuin mahdollista: Mari Hatavara, Hannu Sinisalo, Kirsi Kunnas, Risto Ahti, Panu Tuomi, Saila 

Susiluoto, Erkki Kiviniemi. 

 

Maria Martti kertoi lisäksi pystyvänsä hoitamaan ELKIn kirjoituskilpailujen arkistoinnin nettisivuille. 

 

13. Attentaatin järjestäminen 
 

Koska aiemmat suunnitelmat attentaatista kariutuivat kehystapahtumien puutteessa, päätettiin attentaatin 

luonnetta muuttaa ja säästää viimesyksyistä tapahtumaa muistuttava isku keväälle. ELKI kokeilee 

työnimellä joulu(h)yökkäys kulkevan iskun järjestämistä 26.11. keskustorilla. Luvassa on luultavasti ainakin 

runojen ääneenlukua ja mahdollisesti myös musisointia. Tapahtuman tarkempaa luonnetta suunnitellaan 

kuitenkin vasta erillisessä kokouksessa 3.11. Tytti Rantanen sanoi hoitavansa koollekutsun ja tapahtumasta 

tiedottamisen. 

 

14. Palautepalvelun pykääminen 
 

Liisa Ahlava pahoitteli palautepalvelun kehittämisen jääneen paikalleen. Syinä on muun muassa epäselvyys 

palkkiokäytänteistä ja koordinaattorin vaihtumisesta johtuvat ongelmat. Todettiin, että verotuksen ja muun 

taustalla olevan problematiikan selvittämiseen tulee käyttää aikaa ja siten päätettiin arvostelupalvelun 

lanseerattavan vasta keväällä 2011. Liisa lupasi kutsua asian tiimoilta erillisen työryhmän ja levittää kutsua 

koordinaattoriksi. 



 

15. META 
  

Liisa Ahlava kyseli mahdollisuudesta saada tämän kaikki pöytäkirjat, toimintasuunnitelma ja talousarvio 

verkkosivuille. Mikko Mankinen kertoi lähettäneensä äskettäin kaikki tällä hetkellä hallussaan olevat 

pöytäkirjat Maria Martille ja Maria puolestaan sanoi huolehtivansa mainitun aineiston päätymisestä nettiin. 

Mahdollisesti puuttuvien pöytäkirjojen osalta tehdään kartoitus. 

 

Liisa kysyi myös hallituslaisten halukkuudesta osallistua Tamy:n vuosijuhliin 5.11.2010, koska ei itse pääse 

sinne ELKIä edustamaan. Tytti Rantanen sanoi osallistuvansa juhliin ja hoitavansa tarvittaessa 

edustustehtävää. Tämän vuoksi hallitus muutti edellistä päätöstä korvata Liisan osallistumisesta koituvat 

edustuskulut siirtämällä korvausvaatimusoikeuden Tytille. Osallistumismaksu on Tamyn jäsenelle 50 euroa. 

Lisäksi sovittiin, että ELKI voi viedä Tamy:lle jonkin aineettoman lahjan, josta huolehtivat juhlaan 

osallistuvat elkiläiset.  

 

16. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Yhdistyksen seuraava kokous on sääntömääräinen syyskokous ja se pidetään keskiviikkona 10.11. klo. 18.00 

alkaen Tamy:n kokoushuoneessa. 

 

17. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Liisa Ahlava päättää kokouksen klo. 20.04. 


