
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS  
tiistai 22.11.2011 klo. 18.30 - Ravintola Vinyyli  
 
Läsnä: Mikko Mankinen, Liisa Ahlava, Hanna Oksanen, Tanja Peltonummi, Piita Kiviaho, Maria 
Martti 
 
1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  
3 Esityslistan hyväksyminen 
Esityslistaan lisättiin kohta 7.3. pikkujoulut.  
4 Ilmoitusasiat  
Mikko on menossa Annikki plus -kirjallisuusfestivaalin kokoukseen kuulostelemaan 
yhteistyömahdollisuuksia. Festarin teemana on vihapuhe tai muu vastaava, ideoitiin jo alustavasti 
esimerkiksi ns. love mailin kirjoittamistyöpajaa, jossa halla-ahoille ja muille lähetettäisiin 
rakkausrunoja. 
5 Talousasiat  

Rahastonhoitaja ei ollut paikalla. Puhuttiin Jaakon Janicalle antamasta koulutuksesta, Mikko 
muistuttaa aiheesta. 
6 EKF 2012:n kuulumiset 

6.1 Ohjelma  

Hanna kertoi ohjelman edistymisestä, keskusteltiin ja ideoitiin. 
6.2 Tiedotus  

Janne on tehnyt ensimmäisen tiedotteen. Sivut valmistuvat kuun loppuun mennessä. 
6.3 Ennakkotapahtuman jatkosuunnitelmia  

Ennakkotapahtumana järjestetään kulttuurivisa Telakalla 19.1. klo 18. Työryhmä jatkaa visan 
suunnittelua. 
7 Yhdistyksen tulevaa toimintaa  

7.1 Musiikkiryhmän reorganisaatio 

Lauri kutsuu ryhmää jälleen koolle. Keväällä olisi hyvä päästä soittelemaan pihalle.  
7.2 Kevään lukupiirin alustavat lukot  

Teemaa ei kiinnosta lukupiirin järjestäminen. Onko siis ELKIn tehtävä hoitaa opintosuorituksia? 
Päätetään pitää runolukupiiri, mutta ei niin opintopainotteisesti. Mikko voi hoitaa asiaa, mutta 
kaipaa jotakuta avukseen.  
Lessing-lukupiiri järjestetään 5.1. klo 18 Piitalla ja Hannalla. Päätetään tiedottaa lukupiiristä 
avoimesti. 
7.3 Pikkujoulut 

ELKIn pikkujoulut pidetään su 18.12. klo 15 Mikolla Rauhaniemessä. Ensin käydään uimassa, 
Mikolla syödään ja esitetään Tiernapojat. Jokainen tekee jotain ruokaa. 
8 Palautteet menneestä toiminnasta  

8.1 Jänneksen kirjoituskilpailu & Tamyn vuosijuhlat 

Kilpailuun tuli yli sata osallistujaa ja tekstit olivat hyviä. Satyyrin kanssa on sovittava 
jatkotoimenpiteistä. Liisa edusti ELKIä Tamyn juhlissa. Kilpailu toimi ihan hyvin niin, että ELKI 
toimi Tamyn rinnalla asiantuntijapuolena, huolehtien lähinnä raadin hankkimisesta.  
9 Muut esille tulevat asiat  

Maria kaipaili jälleen kuvia nettisivuille. Vuoden alussa on hyvä alkaa puhua uusien hallituslaisten 
rekrytoinnista.  
10 Seuraavan kokouksen ajankohta 



Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.12. klo 18 Satakunnankadun Hemingway’sissä.  
11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46. 


