
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 

tiistaina 29.6.2010 klo. 17.30 Salhojankadun pubissa 

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

Riikka Roine, Jouni Siikasaari, Jaakko Stenhäll ja Saara Wahlman  

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava avasi kokouksen klo. 17.43. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Kokouksen sihteerin valitseminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mikko Mankinen. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistan numerointi muutettiin kohdasta 10. eteenpäin noudattamaan järjestysnumeroiden 

suuruusjärjestystä. Esityslistan sisältö hyväksyttiin sellaisenaan. 

5. Hallituksen järjestäytyminen 

5.1 Yhdistyksen toiminnan lyhyt esittely 

Koska kaikki paikallaoilijat tunnustivat tuntevansa yhdistyksen toiminnan riittävän hyvin, 

yhdistyksen toimintaa ei koettu tarpeelliseksi esitellä.  

5.2 Esittäytymiskierros 

Paikallaolijat esittelivät itsensä ja kertoivat lyhyesti syistään osallistua ELKIn toimintaan. 

5.3 Kokouskäytännöistä sopiminen kaudelle 2010-2011 

Puheenjohtaja Liisa Ahlavan ehdotuksesta sovittiin ELKIn kokouksia pidettävän ensisijaisesti 

tarpeen mukaan mutta kuitenkin noin yhden kerran kuukaudessa. Esityslistojen on oltava 

sähköpostilistalla hyvissä ajoin ennen kokousta ja jokaista hallituslaista suositetaan ilmoittamaan, 

jos estyy pääsemästä paikalle. Mikko Mankinen ehdotti lisäksi että sihteeriin toimenkuvaan lisätään 

kokouksissa jaettujen tehtävien ilmoittaminen yhdistyksen sähköpostilistalla mahdollisimman pian 

kokouksen jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin. 

5.4 Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen 

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Hanna-Riikka Roine. 

5.5 Sihteerin ja rahastonhoitajan valitseminen 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Mikko Mankinen ja rahastonhoitajaksi Jaakko Stenhäll. 

5.6 Vastaavuuksista päättäminen 



Hallituslaisten vastaavuuksia päätettiin uudistaa lisäämällä vastuualueita ja päivittämällä tehtäviä. 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin tehtävien katsottiin säilyvän 

suurimmilta osin ennallaan. Sihteerin vastuualueeseen lisättiin kuitenkin ELKIn sähköpostilistan ja 

jäsenrekisterin ylläpito ja kokouksissa jäsenille osoitetuista tehtävistä ilmoittaminen pöytäkirjojen 

julkistamisen yhteydessä. Hanna-Riikka Roine sanoi huolehtivansa yhdistyksen sähköpostilistan 

ylläpito-oikeuksien luovuttamisesta Mikko Mankiselle, joka hyväksyi sihteerin toimenkuvan 

päivittämisen. 

Kulttuuri- ja kontaktivastaaviksi ehdotettiin Titta Minkkistä ja Anna Ulvista. Tehtävänkuvaan kuuluu 

muun muassa erinäisten kontaktien solmiminen ja ehdottaminen ELKIn mahdollisesta 

osallistumisesta kultuuritapahtumiin. Koska jäsenet eivät olleet paikalla, heidän mahdollinen 

suostumisensa vastuualueisiin vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. 

Tiedotusvastaavaksi ehdotettiin Tytti Rantasta. Tiedotusvastaavaan kenttään kuuluu yhdistyksen 

toiminnasta ilmoittaminen ja näkyminen erinäisissä mediumeissa. Koska Tytti Rantanen ei ollut 

paikalla, hänen mahdollinen suostumisensa vastuualueeseen otetaan vastaan seuraavassa 

kokouksessa. 

Nettivastaavaksi ehdotettiin Maria Marttia. Nettivastaavan työhön kuuluu muun muassa ELKIn 

kotisivujen ylläpito ja päivittäminen sekä muu mahdollinen tuleva nettisivuihin liittyvä toiminta. 

Maria Martti hyväksyi nettivastaavuuden. 

Teema- ja Tiiliskivi-vastaaviksi ehdotettiin Elise Kraatilaa ja Markus Laukkasta. Teema- ja Tiiliskivi-

vastaavat huolehtivat yhteyksistä Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestöön, 

Teemaan, EKF2011:n ja Tiiliskivi-klubin keskinäisestä tiedonvaihdosta ja ELKIn ja Teeman viime 

kaudella ohueksi jääneen yhteistyön vankentamisesta. Elise Kraatila ja Markus Laukkanen 

hyväksyivät vastaavuutensa. 

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi vastuualueiden luonteesta  suuntaa-antavina:  monet tehtävät, 

kuten esimerkiksi tiedotus, eivät voi laajuutensa tähden jäädä vain yhden henkilön harteille vaan 

niistä on kaikkien huolehdittava jollakin tasolla.  

5.7. Hallituksen jäsenten yhteistietojen kerääminen 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava keräsi hallituksen yhteystiedot. 

6. Ilmoitusasiat 

Mikko Mankinen ilmoitti, että tieto ELKIstä laitoksen sivuille saadaan vasta elokuun lopulla, kun 

laitoksen sivuista vastaava Anne Sannikka palaa töihin ja päivittää sivut. 

7. Talousasiat 

Jaakko Stenhäll ilmoitti, että yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 571 euroa. Päätettiin antaa 

puheenjohtaja Liisa Ahlavalle (240882-038A) tilinkäyttöoikeus ELKIn tiliin Kurikan osuuspankissa 

(tilinumero). Samalla poistetaan edellisen toimikauden puheenjohtajan Hanna-Riikka Roineen 

(070684-120W) oikeudet kyseiseen tiliin. Yhdistyksen pankkitilin osoitteeksi päätettiin vaihtaa Liisa 

Ahlavan osoite: Rauhaniemenkatu 24 A 13, 33180 TAMPERE. Myös puheenjohtajan 

tilinkäyttövaltaa lisättiin päättämällä antaa Liisa Ahlavalle oikeus 20 euron suuruiseen hankintaan 

ilman hallituksen päätöstä. Puheenjohtajan on toimitettava kuitit seuraavassa yhdistyksen 

kokouksessa rahastonhoitaja Jaakko Stenhällille. 



8. Toiverunokonsertti Väinö Linnan aukiolla to 1.7. 

Mikko Mankinen ilmoitti ELKIn toiverunokonsertin suunnittelun olevan vielä kesken, mutta tulevan 

valmiiksi työryhmän kokouksessa 30.6. Jouni Siikasaari ilmoittautui esiintymään konsertissa. Elise 

Kraatila otti huoleksensa äänentoistolaitteiden vuokraamisen Aaltosen musiikista ja Jouni 

Siikasaari ja Markus Laukkanen laitteiden roudaamisesta Finlaysonin kesälavalle. Mikko Mankinen 

sanoi huolehtivansa sähköpostilistalle lähetettävän muistutuksen tekemisestä. 

9. ELKIn kesäpäivä la 3.7.: retki Vanhan kirjallisuuden päiville & piknik 

ELKIn kesäpäivän suunnitelmat säilyivät ennallaan. Päätettiin luovuttaa 25 euroa piknikille 

valmistettavien eväiden kulujen kattamiseen. 

10. Palautekeskustelu Runokaupungista 

ELKIn toiminta runokaupungissa oli yhdistyksen kokoon nähden melko kattavaa, joten jokaisesta 

tapahtumasta mainitaan vain muutama palautteessa esiintullut asia. 

Runofeissaus runokaupungin avajaisissa maanantaina: Feissaaminen koettiin itsessään edelleen 

hauskana ja hyvänä yhdistyksen toiminnan muotona, vaikka sen toteutuspaikka ja –aika 

(Tammelan tori, avajaisten ohjelman kanssa päällekkäin) oli osallistujien mielestä huono. 

Keskusteltiin runofeissauksen toteuttamisessa vältettävän päällekkäisyyksiä muiden runo-

ohjelmien kanssa ja sen toteuttamisesta aina vilkkaassa ja vastaanottavaisessa ympäristössä, 

kuten kaupungin keskustassa. Monet osallistujat kertoivat myös, että runofeissauskansion sisältö 

vaatisi viimeistään tässä vaiheessa päivitystä, mieluiten ennen elokuun lopun Tapahtumien yön 

feissausta. Runofeissauskansion uudistamisesta kutsutaan työryhmä koolle hyvissä ajoin ennen 

kyseistä tapahtumaa. 

Katuliidutus runoviikolla tiistaina ja keskiviikkona: Runojen kirjoittaminen katuliiduilla ympäri 

kaupunkia koettiin mielekkääksi toiminnaksi, jota voidaan tehdä uudestaan sopivan tilaisuuden 

tullessa. Liisa Ahlava mainitsi, että vastaisuudessa lupa-asiat kaupungilta täytyy hoitaa ennen 

liidutuksen aloittamista, jotta vältyttäisiin epäilyksiltä toiminnan laillisuudesta. 

ELKIn pöytä Annikin runofestivaalissa lauantaina: Ilmapiiri Annikin runofestivaalissa oli mukava ja 

ohjelma kiinnostavaa, mutta ELKIn toiminnan käytännön järjestelyissä oli puutteita, joihin ei kyetty 

vaikuttamaan: Moni osallistuneista koki ELKIn nurkkauksen Runokauppa Kattilan kanssa jaetusta 

pöydästä olleen liian pieni ja huomaamaton, sillä yhdistyksen päivystäjiltä kysyttiin lähinnä vain 

Runokauppa Kattilan asioista. Joka tapauksessa muutamia kyselyjä esimerkiksi kevään 

EKF2011:n suhteen tuli ja ELKIn näkyvyys esimerkiksi festivaalin käsiohjelmassa oli hyvä. 

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, onko pöydällä päivystäminen ja flyereiden jako lopulta 

mielekästä ja ELKIlle parhaiten sopivaa yhdistystoimintaa. 

Annikin runofestivaalin iltaklubin lippujen myynti ravintola Telakalla: Iltaklubin lippujen myynnissä 

mukana olleet elkiläiset Liisa Ahlava, Mikko Mankinen ja Saara Wahlman kertoivat, että työ 

itsessään sujui hyvin, vaikka sekaannukset työnkuvassa aiheuttivat ongelmia: Elkiläisille ja Telakan 

henkilökunnalle oli epähuomiossa jätetty ilmoittamatta, että Tapio Korjuksen 

syntymäpäiväporukalle oli luvattu sisäänpääsy iltaklubille. Elkiläiset joutuivat näin toimimaan 

Telakan epävirallisina portinvartijoina, sillä ravintolaan ei paloturvallisuussyistä voinut laskea 

sisään enempää väkeä. Lipunmyynnissä oli epäselvää, kuuluiko väkisin sisään pyrkivien 

syntymäpäivävieraiden pitäminen ulkona iltaklubin järjestäjien, Telakan henkilökunnan vai 

lipunmyyjien tehtäviin.  



 

Särön runoklubi ravintola Kaksissa kasvoissa sunnuntaina: Vaikka maininta ELKIstä järjestävänä 

tahona oli unohdettu laittaa Runokaupungin käsiohjelmaan, itse runo-ohjelma meni hyvin ja 

palautteen perusteella sitä oli mukava seurata. Tapahtuman järjestämiseen liittyi tiedotuksen 

puutetta, runoviikon aiheuttamaa runoähkyä, teknisiä sekaannuksia ja muita kiireitä, mutta 

runokaupunki saatiin silti kunnialla päätökseen. Yleisöä runoklubi keräsi kohtuullisesti, jotakuinkin 

saman verran kuin muutkin runokaupungin kapakoissa tapahtuneet esitykset. (Kokouksessa 

unohtui mainita, että kiitos teknisen toteutuksen onnistumisesta kuuluu kirjallisuudenopiskelija 

Miikka Vuorelle, joka suostui toimittamaan tarvittavat äänentoistolaitteet paikalle erittäin lyhyellä 

varoitusajalla [siht.huom. 6.7.2010].) 

11. Muut esille tulevat asiat 

Maria Martti toi esiin sattumalta kuulemansa palautteen Elävän kirjallisuuden festivaalin 

tiedotuksen vähyydestä: Juha Siro (joka mm. vastaa osaksi tukien jakamisesta EKF:n kaltaisille 

tapahtumille) mainitsi asian häneltä kysyttäessä kirjallisuustapahtumien tilanteesta ensi vuonna. 

Kokouksessa keskusteltiin EKF2011 mainostamisen ja tiedottamisen tarpeesta, kun kerran 

Tampereen kirjamessut jäävät ensi vuonna kokonaan pois kuvioista. 

12. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

ELKIn seuraava kokous järjestetään 27.7. klo. 18.00 kahvila Valon pihalla. 

13. Kokouksen päättäminen 

Hallituksen puheenjohtaja Liisa Ahlava päättää kokouksen klo. 19.08. 


