
 

 

Elki ry:n eli Elävän Kirjallisuuden Yhdistyksen kokous 
28.2.2012  klo 18.00 Ravintola 931:ssä 
 
 
1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.12 
 
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Anna Ulvinen antoi edustuksensa Pirkko Partaselle, jonka jälkeen oltiin 
päätösvaltaisia. 
 
3 Esityslistan hyväksyminen 
Ehdotettiin loogisesti etenevää numerojärjestystä. Tämä muutos hyväksyttiin. 
 
4  Ilmoitusasiat 
Annikki Offin suunnittelu on jo pitkällä. Mukana Off -kokouksessa oli puheenjohtaja 
Mikko Mankinen. Elki tuottaa tapahtumaan ainakin lauluesityksen ja rakkauskirjeiden 
kirjoituspisteen. Oli puhetta myös runomielenosoituksesta, jolle Mikko lupasi kysellä 
järjestävää keskushenkilöä. 
 
5 Talousasiat 
Tilillä on nyt 3000 josta pikimmiten maksetaan Janne Räikkösen palkka 
sivukuluineen. Saatavia Elki ry:llä on vielä 1800 euroa, jotka saadaan 
apurahalautakunnilta selvityksiä ja kuitteja vastaan. Rahatilanne todettiin EKF:n 
jälkeen hyväksi, pystymme maksamaan kaikki kulut huoletta. 
 
6 EKF 2012 
 
6.1. Yleinen palaute 
Lähestulkoon kaikki (suullinen ja kirjallinen) kävijäpalaute oli todella hyvää. 
Kävijämäärät olivat karsitusta ohjelmasta huolimatta noin tuhat vierasta, mikä ylitti 
tavoitteet. Tämä EKF oli monien mielestä tähän asti onnistunein. Vain 
näytteilleasettajien löydettävyyteen on panostettava ensi vuonna enemmän, osa heistä 
ei ollut tyytyväisiä kirjamyyntiin. Ilma huomattiin seisovaksi Bertelissä, tutkitaan 
olisiko ensi vuonna mahdollista siirtää pöydät muualle. Karonkassa toteutetaan toinen 
palautekeskustelu. Tuottaja Hanna Oksanen lupasi kirjoittaa yksityiskohtaisen 
raportin festivaalista jälkipolville. 
 
6.2.1. Tiedotus 
Tiedotus koettiin riittäväksi. Yhdessä kirjallisessa palautteessa moitittiin tiedotusta 
ennen tapahtumaa. Tuottaja sai myös negatiivista palautetta tiedottajan hitaudesta 
lisätä tarvittavia tietoja nettisivuille. Nettisivut voisivat myös olla pystyssä aiemmin. 
 
6.3 Karonkan valmistelut 
Karonkan valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Karonkkaan allokoidaan 90 euroa 
tarjottavia varten. 
 
7 EKF 2013 Tuottajien rekryn valmistelut 
Työryhmään nimettiin Liisa Ahlava ja Hanna Oksanen, lisäksi aiotaan kysyä Anna 
Ulvista. Seuraavien tuottajien haku avataan huhtikuussa. 



 

 

 
8 Kevätkokouksen valmistelut 
Ensi kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio päätettiin valmistella yhdessä 14.3. 
Hämeenkadulla. Jäsenien kähmintää suoritetaan Karonkassa. Kevätkokouksen 
päivämääräksi kaavailtiin alustavasti 18. huhtikuuta.  
 
9 Tulevaa toimintaa 
9.1. Ilmoittautuminen puistokonserttisarjaan 
Mikko ilmoittaa meidät mukaan. Tanja ottaa selvää Teeman näytelmäryhmän innosta 
tulla mukaan koostamaan esitystä. 
 
9.2. Lukupiirit 
Virallinen lukupiiri siirtyy aikatauluongelmien tähden ensi syksylle. Sen teemaksi 
kaavailtiin jo EKF:ssä esille nostettua "Miten kirjallisuus pelastaa maapallon". 
Mukana olisi mahdollisesti Tysyläisiä ja muita yliopiston ulkopuolisia tahoja. 
 
9.3. Novelliklubi 
Päivämääräksi tuli to 26. huhtikuuta. Mikko varaa Hertan. 
Mukaan kysytty jo Tittaa ja Piitan ystävää. Mikko kysyy Joonasta. Lisäksi vielä 
neljäs, pistetään hakuun. Illan konseptia ei ole vielä täysin lyöty lukkoon, mutta 
varmaa on, että Nätyläiset tulevat dramatisoimaan novelleja. 
 
9.4. Ilmoitustaulu 
Kaikki vie kaikkea, kunnes saadaan tapahtumien yms. mainoksia. 
 
9.5. Arvostelupalvelun kohtalo 
Arvostelupalvelun suunnittelua päätettiin olla jatkamatta tällä kaudella. Suunnittelua 
jatketaan mahdollisesti keväällä uuden hallituksen ja uusien ideoiden voimin. 
Todettiin, että kaikki pohjatyö on periaatteessa tehty, nyt vain täytyisi saada homma 
rullamaan. 
 
10 Ihmissuhteet ja META 
ei ollut muita mieleentulevia asioita ja ihmissuhdeasioita puitaneen karonkassa. 
 
11 Seuraavan kokouksen ajankohta 
2. huhtikuuta Kuppila Kulmassa bussiaseman vastapäätä. 
 
12 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.33. 
 
 
Hanna Oksanen 
Elävän Kirjallisuuden Yhdistyksen jäsen 
ja sihteerin sijainen. 


