
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS  
maanantaina 23.5.2011 klo. 18.00 Ravintola Telakan terassilla  
 
Läsnä: Mikko Mankinen (h), Maria Martti (h), Hanna Oksanen (h), Piita Kiviaho (h), Tanja 
Peltonummi (h), Anna Ulvinen (h, läsnä kohdasta 8 eteenpäin), Liisa Ahlava (h, läsnä kohdasta 8 
eteenpäin), Lauri Tapaninen, Susanna Koskimaa, Essi Tapanainen 
 
1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.18. 
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
3 Kokouksen sihteerin valitseminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Maria Martti. Kohdasta 11 eteenpäin sihteerinä toimi
  Piita Kiviaho.  
4 Esityslistan hyväksyminen  

Kohta 8 päätettiin käsitellä kohdan 10 jälkeen samoin kuin kohta 13, muilta osin 
pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.  

5 Hallituksen järjestäytyminen  
5.1 Yhdistyksen toiminnan lyhyt esittely  

Yhdistyksen toiminta oli uusille hallituslaisille ja kaikille läsnä olleille jokseenkin 
tuttua, joten sen suurempaa esittelyä ei tarvittu. 

5.2 Esittäytymiskierros  
Kaikki paikalla olleet esittäytyivät lyhyesti. 

5.3 Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen  
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Ahlava. 

5.4 Sihteerin ja rahastonhoitajan valitseminen  
Sihteeriksi valittiin Maria Martti ja rahastonhoitajaksi Janica Oke. 

5.5 Vastaavuuksista päättäminen  
Hallituksen nettivastaavaksi valittiin Maria Martti, suhdevastaavaksi Tanja 
Peltonummi, tiedotusvastaavaksi Piita Kiviaho ja musiikki- ja tekniikkavastaavaksi 
Lauri Myllymäki. 

5.6 Hallituksen jäsenten yhteistietojen kerääminen  
Puheenjohtaja Mikko Mankinen keräsi hallituksen jäsenten yhteystiedot ja toimittaa 
ne myös nettivastaavalle. 

5.7 Kokouskäytännöt kaudella 2011–2012  
Kokouskäytännöistä keskusteltiin lyhyesti, muutoksia nykyiseen käytäntöön ei ole 
tulossa, keskustelua kuitenkin pyritään jatkossa käymään myös sähköpostitse 
kokousten pitämiseksi kohtuullisissa mitoissa. 

6 Ilmoitusasiat 
Ilmoitusasioita ei ollut.  

7 Talousasiat  
Päätettiin antaa puheenjohtaja Mikko Mankiselle (xxxxxx-xxxx) ja rahastonhoitaja 
Janica Okelle (xxxxxx-xxxx) tilinkäyttöoikeus ELKIn tiliin Kurikan Osuuspankissa 
(472600-131529). Samalla poistettiin edellisen toimikauden puheenjohtajan Liisa 
Ahlavan (xxxxxx-xxxx) ja rahastonhoitajan Jaakko Stenhällin (xxxxxx-xxxx) 
oikeudet kyseiseen tiliin. Yhdistyksen pankkitilin osoitteeksi päätettiin vaihtaa Mikko 
Mankisen osoite: Hämeenkatu 11 A 501, 33100 Tampere. 

8 EKF 2012-asiat  
Hanna Oksanen poistui paikalta kohdan käsittelyn ajaksi. Tuottajahaastattelut 
hoitaneet Liisa ja Anna esittelivät neljä tuottajaehdokasta. Asiasta käytiin keskustelua 



pitkään. Pääasiassa pohdittiin painotusta kirjallisen kentän tuntemuksen ja 
tiedottajakokemuksen välillä. Lopulta vuoden 2011 EKF:n tiedottaja-tuottajaksi 
valittiin Janne Räikkönen ja koordinaattori-tuottajaksi Hanna Oksanen, molemmat 
yksimielisesti. 
Tulevan EKF:n teemaa pohtiva työryhmä kokoontuu Telakalla 13.7. klo 17. 
Työryhmä apurahojen hakemiseen ja niiden aikataulujen koostamiseen kokoontuu 4.8. 
klo 18 niin ikään Telakalla. 

9 Palautepalvelun herättäminen  
Asia siirrettiin edelleen seuraavaan kokoukseen. 

10 Tamyn, ELKIn & Satyyrin raapalekirjoituskilpailun kuulumiset  
Kilpailu on käynnissä. 

11 ELKIn kesäohjelmaa 
11.1 Runokaupunki ja Annikki 

Runoliidutusta toteutetaan Annikkia edeltävänä perjantaina Finlaysonin ympäristössä 
sekä runoattentaatti keskiviikkona 8.6. klo 16–20.  

11.2 Puistokonsertti 14.7. 
Päätettiin laittaa asia vielä toistaiseksi hyllylle. 

11.3 Kesäretki 
Vanhan kirjallisuuden päivistä luovuttiin. Retki Sastamalaan pysyy kuitenkin 
suunnitelmissa: ehdotettiin päiväretkeä johon sisältyisi ainakin Pyhän Olavin kirkko 
sekä museo (Pukstaavi) ja jonka kruunaisi piknik Tampereella. Yhdistyksen 
vuodentakaisen ”pikniksetin” valtuuksien päätettiin olevan vielä voimassa. Setti 
hankitaan. Anna kyselee ryhmätarjousta museoon.   

12 Osallistuminen tuleviin tapahtumiin  
12.1 Tampereen teatterikesän Tapahtumien yö 4.8. 

Osallistutaan epämuodollisesti, ei  
 makseta osallistumismaksua tai hankita ständiä.  
12.2 Työväenkirjallisuuden päivät 27.8. 

Päätettiin, ettei hankita pöytää, lavaa tai muuta muodollista vaan osallistutaan 
laulamalla ja muuta hämmennysperformanssia hyödyntäen.  

12.3 Kulttuuripäivät-tapahtuma Tullintorilla 28.9. 
Ei ständiä. Sovittiin, että mennään haastateltavaksi tilaisuuden tullen. Harkittiin myös 
hämmennysohjelmaa. 

13 Palautteet menneestä toiminnasta 
13.1 ELKI-prop 

Propiin oltiin erittäin tyytyväisiä ja todella positiivista palautetta on sadellut, jopa 
Werstaan infoon jälkikäteen. Yksi jos toinenkin liikuttui ja oli hauskempaa kuin 
aikoihin. 

13.2 Näkymättömän kirjallisuuden lukupiiri  
Lähes kaikki luentopäiväkirjat on palautettu. Lukupiirin järjestämisessä oli mutkia 
matkassa ja työtä oli odotettua enemmän. Lukupiiri jatkuu kuitenkin toivottavasti 
jossain muodossa, mahdollisesti yhä enemmän Teeman vastuulle siirtyen, varsinkin 
kun muita kuin kirjallisuudenopiskelijoita ei piirissä juuri käynyt. Runokauppa Kattila 
oli tunnelmallinen paikka piirille, mutta saattoi omalta osaltaan myös karkottaa 
satunnaisia osallistujia. Piiri oli myös melko myöhään keväällä ja ehkä liian usein. 

14 META  
Liisa ehdotti ELKIn hallitukselle omaa sähköpostilistaa, ei listserv- vaan alias-
palvelimella. Lista päätettiin tehdä. Kerrattiin hallituskaudelle päätetyt vastaavuudet. 

15 Seuraavan kokouksen ajankohta  
Seuraava kokous on 8.8.2011 kello 18 alkaen kahvila Valon sisäpihalla.  



 
16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin kello 21.25. 
 
 
 
Mikko Mankinen   Maria Martti 
puheenjohtaja   sihteeri 

 


