
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYS – ELKI ry:n kokous / pöytäkirja 

maanantaina 17.5.2010 klo. 17.00 ravintola Telakalla 

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

Minkkinen, Hanna Roine, Simo Ollila, Jouni Siikasaari, Jaakko Stenhäll, Anna Ulvinen ja Saara Wahlman. 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Hanna Roine avasi kokouksen klo. 17.07. 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Esityslistan hyväksyminen 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

4 Ilmoitusasiat 

Hanna ilmoitti kaavaillun ELKIn ja Vastedeksen yhteisen Manifesti-kokoelman työryhmän muodostetun 

Vastedeksen osalta. Työryhmään kuuluvat Anna Ulvinen, Hanna Roine ja Hanna Oksanen. ELKIn puolelta 

työryhmässä ovat Mikko Mankinen ja Saara Wahlman. Hanna lupasi tehdä työryhmästä sähköpostilistan. 

Manifesti-julkaisua suunniteltiin ilmestyväksi seuraavaan EKF:n. 

5 Talousasiat 

Jaakko raportoi yhdistyksen tilillä olevan tällä hetkellä 282, 30€, mikäli 300€ myönnettyjä mutta vielä 

saamatta olevia kaupungin tukia ei lasketa mukaan. Yhdistyksen varallisuus koettiin riittäväksi, sillä 

esimerkiksi viime EKF:n tuottajien eläkkeet on jo maksettu.  

6 EKF 2011 työntekijävalintojen vahvistaminen 

Hanna kertoi ELKIn työryhmän valinneen vuoden 2011 EKF:n tapahtumatuottajaksi Karoliina Suoniemen ja 

tiedottajaksi Janne Räikkösen. Hallitus vahvisti ja hyväksyi työryhmän päätökset. Tällaisina ne siirtyvät 

uuden hallituksen vahvistettavaksi kevätkokoukseen. 

7 Talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen kevätkokoukseen. 

Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin muutoksina tempaus-sanan korvaamista sopivammalla ja ELKIn 

lukupiirisuunnitelmien mainitsemista. Muutokset hyväksyttiin ja toimintasuunnitelma vahvistettiin. 

Talousarvioon ehdotettiin jäsenmaksun nostamista, mutta tämä ehdotus hylättiin. Sen sijaan päätetiin 

tehostaa vapaaehtoisen jäsenmaksun tiedottamista. Talousarvio vahvistettiin muutoksitta. 

 

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen kevätkokoukselle 

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen kevätkokoukselle muutoksitta. 

 

9 Mahdollisuuksien torin runofeissaus la 22.5. 



Mahdollisuuksien torin feissaajien tilanne on aikataulussa. Osallistujista on koottu jo alustava lista, joka 

vahvistetaan huomenna. Saara toimii yhteyshenkilönä. 

10 ELKIn kesän ohjelmaa 

ELKIn kesän ohjelmaa todettiin olevan poikkeuksellisen runsaasti.  

ELKI osallistuu täysin voimin runokaupungin runoviikkoon. Viikolla toimivat liikkuvan runouden ryhmät ja 

katuliiduttajat, lauantaina ELKI pitää pöytää Annikin runofestivaaleilla ja toimii lipunmyyjänä festivaalien 

iltaklubille, ja sunnuntaina on vuorossa ELKIn ja Särön yhteistyössä järjestämä Särö-runoklubi Kaksissa 

kasvoissa. Kokouksessa päätetään käyttää maksimissaan 50 euroa runoklubin esiintyjien juomapalkkioihin.  

1.7. ELKI esiintyy Tampereen kaupungin puistokonserttisarjassa noin 45 minuutin verran. Tapahtumaan 

osallistumisesta on luvassa 85 euron palkkio, ja ohjelmanumerosta päätetään sopia tarkemmin 

kevätkokouksen jälkeen. 

3.7. elkiläiset suuntaavat Vammalaan Vanhan kirjallisuuden päiville ja 4.7. puolestaan pidetään elkiläisten 

kesäretki Rauhaniemeen. Piknikin tarjoiltavien maksimikustannuksiksi päätettiin 50 euroa. 

 

11 META 

Sovittiin, että Tytti ja Liisa huolehtivat tarjottavista. 

12 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous on ELKIn sääntömääräinen kevätkokous ja se pidetään runokauppa Kattilassa 26.5.2010 

klo. 17.30. 

13 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Hanna päätti kokouksen klo. 18.36. 

 


