
Elkin hallituksen kokous 17.6.2009 ravintola Telakalla. 

 

Läsnä: 

• Marleena Huuhka 

• Katri Kujala 

• Mikko Mankinen (puhelimitse) 

• Hanna-Riikka Roine 

• Tytti Rantanen 

• Jaakko Stenhäll 

• Anna Ulvinen 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. 

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin Mikko 

Mankisen osallistuvan kokoukseen puhelimitse. 

3. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

4. Valittiin henkilövalintatyöryhmän esityksen mukaisesti 

tapahtumatuottajaksi Marleena Huuhka ja tiedottajatuottajaksi Sara 

Seppänen. 

5. Päätettiin hakea palkkatukea 1220 EUR Suomen Allianssi ry:n Työtä 

nuorille –hankkeesta. Todettiin PRH:ssä vielä käsittelyssä olevien 

yhdistyksen perustietojen puuttumisen ehkä olevan ongelma. 

6. Yhdistyksen talousarvioon tulleet muutokset: 

• Viime vuoden Elävän kirjallisuuden festivaali ei ollutkaan 

ylijäämäinen kuin 400 EUR, tiedon saaminen kesti kaupungin laskutuksen 

hitaudesta johtuen. Summa pienennettiin vuoden 2009-2010 talousarvion 

meno- ja tulopuolelta juustohöylämenetelmällä. 

7. Yhdistyksen logo ja verkkosivut. Päätettiin jättää yhdistyksen 

logon virallistaminen pöydälle, ja valtuutettiin Hanna-Riikka 

evästämään logokehittäjää, ja kiittämään pitkämielisyydestä asiassa. 

Logoon palataan seuraavassa kokouksessa. Yhdistyksen Internet-sivut 

kehitetään, kun webbihotelli saadaan hankittua yhdistyksen 

perustamisbyrokratian valmistuttua. Internet-sivujen layout 

toteutetaan työryhmän ehdotuksen pohjalta. 

8. Menneet tapahtumat. 

• Kirjojen vapautustempaus Annikin runofestivaaleilla sujui hyvin, 

erityisesti lapset kokivat asian mielekkäänä. 

9. Tulevat tapahtumat. 

• Tampereelle tulee kesällä 2010 runoviikot. Todennäköisenä 

kehityssuuntana on sateenvarjomainen festivaali, joka koko aa eri 

toimijat yhteen. Tapahtuman koordinoijan rooli on vielä avoin. ELKI 

voisi toimia ruohonjuuritason ja matalan kynnyksen aktivoijana. ELKI 

toimittaisi tapahtumaan esimerkiksi runofeissareita tai tekisi pienen 

tapahtuman, vaikkapa Runokapinan tyyliin. Keskuskomitea tapahtumalle 

valitaan elokuussa. 

• Kesäaktiviteetit. 

• Tapahtumien yö järjestetään elokuussa, ELKI osallistunee. Tytti 

hoitaa yhteydet järjestäjiin, ja todennäköisimpänä tapana osallistua 

on ELKIn runofeissaus 

• Hanna kutsuu työryhmän koolle heinäkuussa liittyen Tapahtumien yöhön 

• Keskusteltiin myös kesäisen runopiknikin järjestämisestä, ilman 



selkeää lopputulosta 

10. Jäsenhankinta 

• ELKIstä on levitetty mainosviestiä eri sähköpostilistoille 

• Markkinointia tapahtumien yön yhteydessä, fuksitapahtumissa yms. 

11. Muut esille tulleet asiat 

• Hanna esitteli EKF:n Yhteistä kirjaa. 

• Voidaan käyttää myöhemmin esimerkiksi myyynti- ja promootiotarkoituksiin 

• Työntekijöiden perehdytys alkaa heinäkuussa, samoin EKF:n alkupohdinnat 

• Jäsenten sitouttaminen toimintaan, ideoita kerätään sähköpostilla 

12. Seuraava kokous. 

• Hanna laittaa Doodleen äänestyksen seuraavasta kokouksesta viikolle 33. 

13. Kokous päätettiin klo 19.00 

 

Vakuudeksi: 

 

____________________________  ___________________________ 

Jaakko Stenhäll, kokouksen sihteeri  Hanna-Riikka Roine, puheenjohtaja 


