
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS  
keskiviikko 14.12.2011 – Hemingway’s Pinja (Satakunnankatu 10)  
 
Läsnä: Liisa Ahlava, Mikko Mankinen, Maria Martti, Piita Kiviaho, Hanna Oksanen, Tanja 
Peltonummi, Janica Oke. 
 
1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3 Esityslistan hyväksyminen  

Esityslistaan lisättiin kohta 6, muutoin hyväksyttiin muutoksitta. 
4 Ilmoitusasiat 

Harrastusyhdistyksillä on ilmeisesti mahdollisuus saada ilmoitustaulu päätalolta. Kun se saadaan, 
pidetään kokous koristuksien värkkäämiseksi. Tamyssa puuhataan myös vetoomusta 
harrasteyhdistysten kerhotilan saamiseksi yliopistolta.  
5 Talousasiat 

Janica on hankkinut ELKIlle sähköisen laskutusosoitteen. Jaakko on luvannut laittaa 
muistutuslistaa, mitä asioita täytyy ottaa huomioon EKF:n raha-asioita hoideltaessa. Ongelmana on 
ollut, että joillain tahoilla laskutusosoitteena on vielä entisen rahastonhoitajan Jaakon osoite. EKF:n 
rahavirroista keskusteltiin hieman. Hakemuksien tekemiseksi Tampereen kaupungille ja Tamylle 
järjestetään kokous kunhan asia tulee ajankohtaiseksi.  
6 Hallinnon asiat  

Maria ottaa selvää mahdollisuuksista täydentää ELKIn puutteellista jäsenrekisteriä. 
7 EKF 2012:n kuulumisia  

7.1 Ohjelma  

Hanna on keskustellut ohjelman aukoista ja se alkaa näyttää lähes valmiilta. Pohdittiin vielä joitakin 
mahdollisia esiintyjiä yhdessä. 
7.2 Tiedotus  

EKF:n nettisivut on saatu auki ja mainostus käyntiin. Jannen seuraava tiedote laitetaan hallituksen 
listalle kommentoitavaksi. Pinssejä olisi kiva tehdä lisää. 
7.3 Käytännön järjestelyjä & ennakkotapahtuma  

Tanjalla ja Pirkolla on jo paljon loistavia suunnitelmia festaritilan koristamiseksi. 
Ennakkotapahtumaan 19.1. on pyydetty kahta esiintyjää. Kulttuurivisan kysymyksiä suunnitellaan 
lisää 4.1. Hannalla ja Piitalla. Mikko on yhteydessä Telakkaan, Hanna Juho Kytömäkeen ja Piita 
Sick little fox -yhtyeeseen.  
8 Meneillään olevaa toimintaa  

8.1 Pikkujoulujen työnjako 

Suunniteltiin, mitä ruokia jokainen väsäilee pikkujoulujen tarjottaviksi.  
8.2 Toiminta-avustuksen hakeminen  

Toiminta-avustushaun aikataulusta ei vielä tietoa. 
8.3 ELKIn näkyvyys yliopistolla & kerhotilat  

Kohta käsiteltiin jo ilmoitusasioissa. 
8.4 Muut suunnitelmat  

Lauluryhmä laulanut Annikkia silmällä pitäen vähän rakkauslauluja. Motivaatio ei kuitenkaan 
ilman tiedossa olevaa esiintymistä ole korkea. Hanna ehdotti, että ELKI voisi ottaa kantaa 
mahdollisiin kirjastojen lakkautuksiin. Tilannetta seurataan. Piita tiedottaa tammikuun lukupiiristä.  
9 Muut esille tulevat asiat  

Ei muita esille tulevia asioita. 
10 Seuraavan kokouksen ajankohta  



Seuraava kokous pidetään 10.1. klo 18 ravintola Pyynikin portissa. 
11 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 20.15. 


