
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
tiistaina 27.7.2010 klo.18.00 Kahvila Valossa 

 

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

Minkkinen, Tytti Rantanen, Hanna-Riikka Roine, Jouni Siikasaari, Jaakko Stenhäll ja Anna 

Ulvinen.  

 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Liisa Ahlava avasi kokouksen klo. 18.08. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslistaan lisättiin kohtaan 8. ”Muuta tulevan toiminnan ideointia” alakohdat ”ELKIn 

kirjoituskilpailu 2011” ja ”ELKIn palautepalvelun kuulumiset”. Lisäksi korjattiin kohdassa 6. 

mainittu Tapahtumien yön väärä päivämäärä 12.8. oikeaksi päivämääräksi, joka on 5.8.. Muutoin 

esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

 

4. Ilmoitusasiat 
 

Kokouksessa vahvistettiin monia viime kokouksessa päätettyjä tehtäviä ja velvollisuuksia: 

Titta Minkkinen, Tytti Rantanen ja Anna Ulvinen ilmoittivat hyväksyvänsä heille viime 

kokouksessa ehdotetut vastaavuusalueet. Titta Minkkinen ja Anna Ulvinen toimivat vastedes 

ELKIn kulttuurikenttä&kontakti-vastaavina ja Tytti Rantanen tiedotusvastaavana. Hanna-Riikka 

Roine ja Maria Martti kertoivat, että ELKIn nettivastaavan perehdyttäminen on hoidettu, kuten 

edellisessä kokouksessa sovittiin. Liisa Ahlava, Hanna-Riikka Roine ja Jaakko Stenhäll vahvistivat, 

että puheenjohtajan vaihtumisen tuomat muutokset ELKIn tiliin on saatettu rekisteriin. Liisa Ahlava 

palautti Jaakko Stenhällille kuitit muutoksesta koituneista maksuista. 

 

Liisa Ahlava muistutti vielä, että EKF2011:n tuottajien työsopimukset ovat vielä kirjoittamatta ja 

työnjako tuottajien ja hallituslaisten välillä vielä sopimatta. Päätettiin pitää heti elokuun alussa 

erillinen EKF2011-kokous, jossa selvitetään työnjakoa ja allekirjoitetaan työsopimukset. Myös 

EKF2010:n tuottajat Marleena Huuhka ja Sara Seppänen ilmoittivat, että ovat käytettävissä uusien 

tuottajien opastamisessa. Liisa Ahlava lupasi kutsua hallituslaiset ja tuottajat koolle piakkoin.  

 

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin EKF2011 teemaksi karnevaali siltä varalta, ettei sitä oltu 

aikaisemmin vahvistettu. 

 

5. Hämeenpuiston PuistoFiesta 8.8. 
 

Kokouksessa ideoitiin ELKIn tapaa osallistua 8.8. klo.11.00-16.00 järjestettävään Hämeenpuiston 

puistofiesta –tapahtumaan. Eniten kannatusta sai ehdotus tapahtumapaikalle kyhättävästä 

novellinurkasta: tarkoituksena on luoda Hämeenpuistoon rauhallinen tila, jonne ohikulkijat voivat 

tulla kuuntelemaan elkiläisten ääneen lukemia novelleja. Luettavista novelleista on tarkoitus tehdä 

ohjelma, jolloin ihmiset voivat tulla paikalle kuuntelemaan sellaisia novelleja, joita tahtovat kuulla. 

Elise Kraatila, Markus Laukkanen, Mikko Mankinen, Titta Minkkinen, Tytti Rantanen, Jouni 



Siikasaari, Jaakko Stenhäll ja Anna Ulvinen olivat halukkaita olemaan mukana suunnittelussa ja/tai 

esiintymisessä. Tytti Rantanen lupautui toimimaan erillisen suunnitteluryhmän vetäjänä ja kutsua 

elkiläiset koolle asian tiimoilta piakkoin. Liisa Ahlava lupasi olla yhteydessä tapahtuman 

järjestäjiin, esitellä heille idean ja kysellä, onko paikalle mahdollista saada äänentoistoa tai sähköä. 

 

6. Tapahtumien yö 5.8. 
 

Hallitus päätti ELKIn osallistuvan Tapahtumien yöhön 5.8. klo. 18.00-21.00 runofeissaamalla. 

ELKI ei kuitenkaan mainosta itseään Tapahtumien yön ohjelmassa, sillä osallistumismaksu on 

törkeän tyyris ja ilmoittautumisaika mennyt jo toukokuussa. Feissaukseen osallistujiin lukeutuivat 

Tytti Rantanen ja Liisa Ahlava (18.00-19.00) Elise Kraatila ja Markus Laukkanen (19-20) ja Mikko 

Mankinen ja Jouni Siikasaari (20-21). Mikko Mankinen sanoi yrittävänsä ehtiä kopioimaan 

runokansioita 4kpl, jolloin kaikki kuusi ihmistä voisivat feissata yhtä aikaa. Tytti Rantanen lupasi 

tehdä feissauksesta tapahtuman Facebookiin. 

 

Runofeissauksen toteuttaminen vaatii monesti suunniteltua feissauskansion päivittämistä ja 

uudelleenjärjestämistä. Mikko Mankinen lupautui kutsumaan koolle feissauskansion uudistamisesta 

huolehtivan porukan perjantaina 30.7. Sorsapuiston ”aurinkorinteelle” klo. 18.00. 

 

7. Työväenkirjallisuuden päivä 28.8. 
 

Anna Ulvinen kertoi lyhyesti tapahtumasta ja mahdollisuudesta osallistua ohjelmaan. Kokuksessa 

ohjelmaideoista eniten kannatusta sai Tytti Rantasen ajatus ELKI-propista: Halukkaiden elkiläisten 

olisi tarkoitus esittää laulaen ja kitaroilla säestäen valikoima työväenlauluja. ELKIn lauluesitys 

sopisi ohjelmaan klo.12.00, mutta esiintyä voisi lisäksi myös klo.15.00, jos innostusta riittää. Tytti 

Rantanen nakitti itsensä huolehtimaan laulujen valinnasta, materiaalin hankkimisesta ja työryhmän 

kokoamisesta. Mikko Mankinen, Hanna-Riikka Roine ja Jouni Siikasaari lupautuivat toimittamaan 

soittimia paikalle ja/tai esiintymään. 

 

8. Muuta tulevan toiminnan ideointia 
 

-attentaatti 
 

Runoatteentaatin järjestämisen lykkäämistä elokuulta syyskuun lopulle kannatettiin ELKIn runsaan 

loppukesän ohjelman vuoksi. Attentaatin järjestämisestä päätettiin puhua lisää ensi kokouksessa. 

 

-lukupiiri 
 

Mikko Mankinen toi esille alun perin Juha Raution ja Saara Wahlmanin idean ELKIn lukupiiristä, 

jota voitaisiin laajentaa niin, että se toimii yhteistyössä Teeman ja taideaineiden laitoksen kanssa. 

Mikko Mankinen sanoi selvittävänsä mahdollisuutta saada lukupiiriin osallistumisesta 

opintopisteitä ja esitelmöijien hankkia itselleen laitoksen myöntämä työtodistus, jolloin lukupiiri 

palvelisi sopivasti kahta tarkoitusta: sekä ”korkeakirjallisuuden” tuomista maallikkojen piiriin että 

opiskelijoiden kannustamista esiintymiseen ja akateemiseen työhön. Ajatusta lukupiiristä sovittiin 

kehiteltävän, kunhan laitoksen henkilökunta palaa lomiltaan ja Teema järjestäytyy. Elise Kraatila ja 

Markus Laukkanen ottavat asian puheeksi seuraavassa Teeman kokouksessa. 

 

-kirjoituskilpailu 
 



Mikko Mankinen esitti, että mikäli resursseja riittää, ELKI voisi järjestää tänäkin vuonna 

kirjoituskilpailun. Aiheeksi Mankinen ehdotti ”arvoituskirjoituskilpailua”, sillä se sopii EKF2011:n 

karnevaali-teemaan ja toisaalta puhaltaa henkeä unohtuneeseen kirjallisuuden lajiin. Idea sai 

kannatusta. Markus Laukkanen lupautui uuden kirjoituskilpailun työryhmän vetäjäksi ja kutsuu 

myöhemmin koolle työryhmän, joka suunnittelee kilpailun luonnetta ja toteuttamista. Mikko 

Mankinen suostui toimimaan edellisen vuoden kilpailun antaman kokemuksen turvin kilpailun 

järjestämisen ohjaajana. 

 

-ELKIn palautepalvelu 
 

ELKIn palautepalvelun kehittämisen ja toteuttamisen todettiin olevan kesätauolla ja koordinaattorin 

vaihdoksen tähden jäissä. Liisa Ahlava kertoi hoitavansa elokuun aikana sekä uuden koordinaattorin 

haun että selvityksen palvelun palkkausjärjestelmästä. Muutoin palautepalvelun ylläpidosta 

keskusteleminen jätettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 
 

Tytti Rantanen kertoi tutustuvansa Twitter-palveluun ja huolehtivansa ELKIn näkymisestä siellä. 

Rantanen ehdotti myös retkiastiasto –hankintaa ELKIlle. Kokoukseen osallistujat puolsivat 

ehdotusta ja Liisa Ahlavalle ja Tytti Rantaselle myönnettiin oikeus käyttää ELKIn varoja enintään 

50 euroa retkiastiaston hankkimiseen. Kokouksessa ehdotettiin myös mikrofonin ja vahvistimen 

hankkimista. Hankintaa harkitaan vielä, ja Jaakko Stenhäll lupasi tutkia äänentoistolaitteiden hintoja 

ja ottaa asian esille uudestaan myöhemmissä kokouksissa. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

ELKIn seuraava kokous pidetään maanantaina 23.8. klo. 18.00 ravintola Telakalla. 

 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Liisa Ahlava päättää kokouksen klo. 19.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


