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Elävän Kirjallisuuden Yhdistys – ELKI ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

Keskiviikkona 27.4.2011 klo 18, ravintola Kahdet Kasvot 

 

Paikalla: Tanja Peltonummi, Hanna Oksanen, Piita Kiviaho, Janica Oke, Mikko Mankinen, Maria Martti, Liisa 

Ahlava, Pertti Huotari (kohdasta 7) 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 18.13. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tanja Peltonummi, sihteeriksi Liisa Ahlava, sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Piita Kiviaho ja Hanna Oksanen. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta. 

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Mikko Mankista. Muita ehdotuksia ei tullut, ja Mankista 

kannatettiin yksimielisesti. Mikko Mankinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2011–2012. 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Janica Oke, Piita Kiviaho, Hanna Oksanen, Lauri Myllymäki, Tanja 

Peltonummi, Maria Martti, Anna Ulvinen ja Liisa Ahlava. 

6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 

Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Jaakko Stenhäll ja Pertti Huotari sekä varatoiminnantarkastajiksi 

Miia Kivilä ja Emmi Liulia. 
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7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä perus- ja kannatusjäsenmaksujen 

suuruus seuraavalle toimikaudelle 

Käytiin läpi toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä keskusteltiin niistä ja jäsenmaksujen 

suuruuksista. Perusjäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan 5 eurossa, pois lukien opiskelijat, työttömät ja 

muut vähävaraiset, joille jäsenyys päätettiin säilyttää ennallaan 0 eurossa. Ehdotettiin kunniakirjan 

antamista kannatusjäsenille. Kannatusjäsenmaksu päätettiin nostaa 30 euroon. Toimintasuunnitelma sekä 

tulo- ja menoarvio vahvistettiin muutoksitta. 

8. Kevään ja kesän toiminta 

ELKI-prop järjestetään 1.5.2011 Työväenmuseo Werstaan Vapputapahtumassa klo 15.30. Kenraaliharjoitus 

pidetään Teema ry:n vappupiknikillä 30.4.2011 n. klo 18. Todettiin, että laulaminen ja musisointi on ollut 

niin elävöittävää, että sävellettyä runoutta ynnä muuta sellaista halutaan pitää mukana ELKIn toiminnassa 

vastaisuudessakin. Yhdistysyhteistyöllekin lienee tällä saralla saumaa. Ehkä tarvitsemme uuteen 

hallitukseen sävelletyn runouden vastaavan, tai vastaavan. 

Tamyn (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta) ja Tatten (Tampereen yliopiston Tieteentekijät ry.) 

Vapputapahtuma järjestetään yliopiston kampuksella amfiteatterilla 29.4.2011. ELKIä on pyydetty 

esiintymään edellisvuoden Vappulakki-palkinnon voittajan ominaisuudessa. Tilaisuudessa lausutaan 

huutokuorona Bertolt Brechtin edelleen kovin ajankohtainen runo ”Minä elän synkkää aikaa”.  

proosauna on ELKIn ja Teema ry:n yhteinen kirjallisen kulttuurin sävyttämä saunailta, joka järjestetään 

4.5.2011 klo 18 alkaen Tamkon saunalla. Tapahtuma on avoin teemalaisille ja elkiläisille, ja se toimii 

nyyttikestiperiaatteella omia pyyhkeitä ja proosateoksia myöten. Luvassa on mahdollisuuksien mukaan 

saunomisen ja hyvän seuran lisäksi kirjavaihtoa, proosapantomiimia ja/tai - improa, mutta kenenkään ei 

tarvitse ottaa niskoilleen sen suurempia järjestelyvastuita.  

Runokaupunki-tapahtuma järjestetään Tampereella tänä vuonna 6.-12.6.2011. Liisa Ahlava on jo 

ilmoittanut ELKIn mukaan tapahtuman ohjelmaan, ja asiasta on keskusteltu aiemmin Simo Ollilan kanssa. 

Päätettiin aiempia kaavailuja mukaellen, että ELKI osallistuu tapahtumaan ainakin runofeissaamalla ja 

 -liiduttamalla sekä infoamalla alustavasti EKF 2012:sta. Mikko Mankinen lupautui ottamaan vastuulleen 

porukan haalimisen näihin touhuihin.  

Puistokulttuurivisa koetetaan myös saada mukaan Runokaupungin ELKI-ohjelmaan. Piita Kiviaho kutsuu 

työryhmän kasaan. Visan järjestämiseen päätettiin myöntää 20 euron käyttövara. Jos visaa ei ehditä 

toteuttaa Runokaupungissa, se järjestetään myöhemmin kesällä ja Runokaupungissa sen korvaa 

jonkinmoinen virvoittava, improvisoitu attentaatti. 

Runokonsertti on osa Tampereen kaupungin puistokonserttisarjaa, jossa ELKIn vuoro on torstaina 

14.7.2011 klo 18–18.30 Väinö Linnan aukion lavalla. Mikko Mankinen lupasi kutsua väkeä yhteen 

järjestämään konserttia kesäkuun alussa. 

Kesäretki ajateltiin järjestettävän viimevuotiseen tapaan mukavana jäsenistölle suunnattuna leppoisana 

kesäajanviettona. Alustavasti suunniteltiin, että retken voisi tehdä johonkin kirjallisuus- tai muuhun 

kulttuuritapahtumaan tahi esimerkiksi Visavuoren tyyppiseen taiteilija-ateljeehen tai vastaavaan, johon 

matkallakin voisi tehdä jotakin hauskaa. Puhuttiin myös Mäntän kuvataideviikoista yhtenä mahdollisen 

kohteena. Retken päättävä piknik päätettiin kuitenkin järjestää joka tapauksessa Tampereella, jotta nekin, 
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jotka eivät pääse matkaosaan mukaan, voivat liittyä seurueeseen piknikin ajaksi. Liisa Ahlava lupasi ryhtyä 

organisoimaan retkeä. 

Attentaatti järjestetään jossakin vaiheessa kesää, jollei Runokaupungissa, sitten myöhemmin. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Liisa Ahlava kertoi talousterveisiä Jaakko Stenhälliltä. Yhdistyksen tilillä oli 1002,48 euroa, ja käyttövaraa oli 

770,48 euroa. Tampereen kaupunki oli myöntänyt yhdistykselle 400 euron suuruisen toiminta-avustuksen, 

joka maksettaneen varsin pian. 

EKF 2012 -tuottajahakua oli päätetty jatkaa, sillä hakemuksia oli tullut suhteellisen vähän. Jatkohaku 

päättyy 11.5.2011. Jo hakeneille oli ilmoitettu jatkohausta sekä siitä, että heidän hakemuksensa tietysti 

huomioitaisiin joka tapauksessa. 

Keskusteltiin ELKIn näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ja todettiin, että sitä olisi tarpeen kasvattaa ja 

muokata. Maria Martti lupasi perehtyä mm. Facebookin saloihin. 

Sovittiin, että Näkymättömän kirjallisuuden lukupiirin osallistujat ja alustajat kutsutaan palautepiknikille 

16.5. klo 17. 

10. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous, kauden 2011–2012 hallituksen järjestäytymiskokous, pidetään maanantaina 23.5.2011 

klo 18.00 ravintola Telakan terassilla. Mikäli sää ei osoita suosiotaan, kokous siirretään ravintolan 

sisätiloihin. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tanja Peltonummi päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

 

 

 

Tanja Peltonummi   Liisa Ahlava 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

Piita Kiviaho    Hanna Oksanen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


