
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
maanantaina 23.8.2010 klo. 18.00 Ravintola Telakalla 
 
Paikalla Liisa Ahlava, Mikko Mankinen, Titta Minkkinen, Tytti Rantanen, Hanna-Riikka 

Roine, Tytti Rantanen, Jaakko Stenhäll ja Anna Ulvinen. 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Liisa Ahlava avaa kokouksen klo. 18.06. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Kokouksen esityslista hyväksytään muutoksitta. 

 

4. Ilmoitusasiat 
 

Liisa Ahlava kertoi EKF2011 alustavia kuulumisia tuottajilta ja festarin järjestäminen 

näyttäisi lähteneen rivakasti käyntiin: Karoliina Suoniemi kuuluu jo hoitaneen 

suurimman osan apurahahakemuksista Janne Räikkösen aloittaneen festivaalin sivujen 

suunnittelun jo nyt. Jaakko Stenhäll ilmoitti tehneensä yhdistykselle veroilmoituksen. 

 

Ilmoitusasioista keskusteltaessa nousi esiin myös kysymys Telakan varaamisesta 

EKF2011 iltaklubiksi. Tytti Rantanen kävi tarkistamassa asian, ja koska varausta ei ollut, 

Tytti varasi tilat festivaalilauantaiksi 12.2.2011. 

 

5. Työväenkirjallisuuden päivä 28.8. – ELKI-prop 
 

Tytti Rantanen ja Mikko Mankinen kertoivat työväenkirjallisuuden päiville suunnitellun 

työväenmusiikkiesityksen suunnitelmien ja harjoittelun edistymisestä. Vaikka aikataulu 

on kiireellinen ja esiintyjiä juuri ja juuri tarvittava määrä, ohjelmanumero näyttäisi 

kuitenkin toteutuvan kokonaisuudessaan. 

 

6. Kirjoituskilpailun järjestäminen 
 

ELKIn uuden kirjoituskilpailun järjestämisen tukihenkilöksi lupautunut Mikko Mankinen 

uumoili, että kirjoituskilpailu on vielä lähtökuopissaan. Mikko oli yhteydessä kilpailun 

työryhmästä vastaavaan Markus Laukkaseen, joka vahvisti uumoilut. Mikko ja Markus 

hoitavat työryhmän kokoamisen ja taustamateriaalin keruun syyskuun alkupuoliskolla. 

 

7. Lukupiirin järjestäminen yhteistyössä TaY:n taideaineiden laitoksen ja Teeman 
kanssa 
 



Mikko Mankinen kertoi, että lukupiirin järjestämistä ei ole vielä laitettu eteenpäin, sillä 

tänään laitoksen tänään 24.8. lomalta palanneet laitoksen opintosuunnittelusta vastaavat 

ovat vielä liian kiireisiä ehtiäkseen keskustelemaan asiasta. Mikko lupautui olemaan 

asian tiimoilta yhteydessä piakkoin myös Teeman puheenjohtajaan Jenni Reinikaiseen. 

 

8. Attentaatin järjestäminen 
 

Titta Minkkinen esitteli ”Pispalan hipeiksi” epäillyn tahon avointa kutsua 1.10. 

järjestyvään vapaaseen kaupunkikulttuuritapahtumaan, jossa ajatuksena on, että jokainen 

osallistuva taho saa tuoda tapahtumaan kontrolloimattomasti minkälaista tahansa 

ohjelmaa. Hallitus katsoi tapahtuman sopivan hyvin sekä ajankohdaltaan että luonteeltaan 

hyvin runoattentaatin järjestämiseen. Titta lupasi vielä selvittää enemmän tietoa 

tapahtumapaikasta ja osallistumisen yksityiskohdista, ennen kuin attentaatista kutsutaan 

ydinryhmä koolle. Mikko Mankinen lupautui kutsumaan porukan kasaan. Tytti Rantanen 

puolestaan sanoi huolehtivansa facebook-eventin tekemisestä. 

 

9. Kuulumisia Tapahtumien yön runofeissauksesta ja Hämeenpuiston 
PuistoFiestasta 
 
Tapahtumien yön runofeissaus kuului osallistujien mukaan menneen hyvin. Viime vuotta 

nuivempaan vastaanottoon arveltiin vaikuttaneen osakseen se, ettei ELKI osallistunut 

törkeiden ohjelmamaksujen takia Tapahtumien yön viralliseen ohjelmaan, eivätkä ihmiset 

täten aina olleet perillä feissauksesta. Uudistetut runofeissauskansiot vaikuttaisivat 

toimivan, joskin ne ovat vielä hieman kesken. Samoin feissaajat tarvitsisivat 

”työvaatteet”, joilla erottautua joukosta. Tässä vaiheessa kokousta keskusteltiin myös 

erillisen materiaalipajan järjestämisestä, jotta esim. juuri runofeissaajille saataisiin 

asianmukainen vaatetus [keskustelun päätökset  siirretty pöytäkirjassa kohtaan 10. Muut 

esille tulevat asiat. siht. huom.]. 

 

ELKIn novellimaraton Hämeenpuiston PuistoFiestassa meni hyvin, vaikkakin 

tapahtuman luonne kauppakoju-tapahtumana ei sopinut keskittymistä vaativalle novellien 

kuuntelulle. Joka tapauksessa ohimenevää yleisöä oli paljon ja kourallinen aktiivisia 

kuuntelijoitakin. Seuraavissa ELKIn proosaan keskittyvissä tempauksissa katsottiin 

tärkeäksi ottaa huomioon sekä novellien pituus että tapahtuman luonne: joko novellien 

tulee olla jonkin verran nyt esitettyjä lyhyempiä tai yleisölle on tarjottava rauhallinen tila 

kuunnella luettuja. Jatkoa proosatempauksille sovittiin suunniteltavan. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 
 

ELKIn toivottiin osallistuvan 14.9. pääasiassa uusille opiskelijoille järjestettävään 

TAMYn kaupunkisuunnistukseen kyhäämällä oman rastin. Eniten kannatusta 

suunnitelmista sai ehdotus groteski-rastista, jossa suunnistajat olisi tarkoitus saada 

askartelemaan muovailuvahasta jotakin groteskia kirjallisten kuvausten johdattamana. 

Groteskiuden saa luonnollisesti kytkettyä EKF2011 karnevaali-teemaan, jolloin 

tapahtumaa voidaan mainostaa kätevästi suunnistukseen osallistuville. Rastin 

toteuttamiseksi hallitus valtuutti Tytti Rantasen hankkimaan riittävä määrä 



muovailuvahaa (max. n. 20€ edestä). Hallituslaiset lupautuivat kaikki etsimään 

kirjallisuudesta sopivia groteskeja katkelmia, joiden perusteella suunnistajat tekevät 

veistoksia. 

 

Kokouksessa sovittiin myös ajankohta ELKIn erilliselle materiaalikokoukselle, joka 

pidetään 23. 9. Hannan ja Jaakon luona osoitteessa Ajoksenkatu 5 A 2 klo. 17.00 alkaen 

osittain päällekkäin tavanomaisen kokouksen kanssa. Materiaalipajassa on tarkoitus 

askarrella feissarien hihanauhoja, kylttejä, flaikkuja ynnä muuta mieleen tulevaa 

yhdistyksen tarvitsemaa materiaalia. Materiaaleja varten valtuutetaan Jaakko Stenhäll 

ostamaan spraymaalia ja printtaamaan yhdistyksen logo A2=4xA4-paperille kuitteja 

vastaan. Samoin Liisa Ahlava valtuutetaan hankkimaan välilehtiä ELKIn 

runofeissauskansioon. 

 

Anna Ulvinen otti lisäksi puheeksi jo miltei unohtuneen ELKIn manifestijulkaisun. 

Kokouksessa arveltiin, että hanketta ei ole resursseja tai voimia viedä tällä hetkellä läpi 

julkaisuksi asti, kun suurin osa yhteistyötahoistakin on taloudellisesti sellaisessa 

asemassa, että apua julkaisuun ei välttämättä saada. Painetun julkaisun sijaan 

kirjoituskilpailun voisi vähällä työllä ja täysin ilmaiseksi julkaista verkossa, jolloin siihen 

pystyisi myös linkittämään esimerkiksi lehtijuttuja, kokemuksia ja tiedonantoja sekä 

mahdollisesti tulevina vuosina perustaa ELKIn kirjoituskilpailujen arkiston, jos 

kilpailusta tulee toistuva yhdistyksen järjestämä tapahtuma. 

  

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Seuraava kokous järjestetään torstaina 23.9. materiaalipajan yhteydessä Hannan ja Jaakon 

luona osoitteessa Ajoksenkatu 5 A 2 klo.18.00. 

 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Liisa Ahlava päätti kokouksen klo. 19.25. 


