
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 

tiistaina 27.9.2011 klo 18 Kahvila Hertassa  

 

Paikalla: Liisa Ahlava, Pertti Huotari, Piita Kiviaho, Mikko Mankinen, Maria Martti, Hanna 

Oksanen, Jaakko Stenhäll (kohtaan 9) ja Katja Tuomenvirta 

 

 

1. Kokouksen avaus  

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.07.  

 

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

ääntenlaskijaa  

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Hanna Oksanen, sihteeriksi Piita Kiviaho ja 

pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Pertti Huotari ja Katja Tuomenvirta.  

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4.Hyväksytään kokouksen esityslista  

Kokouksen esityslista hyväksytään ilman muutoksia.  

 

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tarkastetaan tilintarkastajien lausunto  

Yhdistyksen edellinen rahastonhoitaja Jaakko Stenhäll esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien 

(Pertti Huotari ja Veli-Matti Partanen) lausunnon. Edellinen puheenjohtaja Liisa Ahlava esittelee 

toimintakertomuksen sekä siihen edellisen kokouksen jälkeen tehdyt pienet muutokset. Todetaan, 

että yhdistyksen ylijäämä toimintakaudelta 2010-2011 on 771,86 euroa. Toimintakertomuksessa 

painotetaan edellisvuosia enemmän Elävän kirjallisuuden festivaalin linjauksia ja tapahtuman 

tärkeyttä yhdistyksen toiminnan kannalta.  

 

6. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistetaan ja edelliselle hallitukselle sekä muille 

vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus yksimielisesti.  

 



7. Vahvistetaan tulevan vuoden Elävän Kirjallisuuden Festivaalin teema ja suuntaviivat  

Tulevan EKF:n tuottaja Hanna Oksanen esittelee festivaalin teemaa, joka on Luonto & luominen. 

Esityksen mukaan luvassa on ohjelmaa, joka on edellisvuosiin nähden suhteellisen marginaalista 

sekä taiteen ja tieteen suhdetta polemisoivaa. Ohjelman luonnetta kuvataan myös syvälliseksi, ja 

tavoitteena on saada ”tiedettä perus kulttuuripöhinän sekaan”. Käy ilmi, että joitakin esiintyjiä on jo 

varmistunut. Markku Soikkeli, Eila Rantonen ja Maria Mäkelä ovat lupautuneet ohjaamaan 

opiskelija-alustuksia, joita Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijat ovat perinteisesti pitäneet 

EKF:ssä. Myös kustantamoiden pöytävarauksia on otettu vastaan. Aiemmin suunniteltu Elävän 

Kirjallisuuden Festivaalin puffi mainitaan, mutta sen suunnittelu päätetään jättää myöhemmäksi. 

Festivaalin teema ja suuntaviivat hyväksytään.  

 

8. Ilmoitusasiat  

Ilmoitetaan, että yhdistys sai useita uusia jäseniä Tamyn järjestämillä aatemarkkinoilla, jotka 

pidettiin Tampereen yliopiston päätalon aulassa keskiviikkona 21.10.2011.  

 

Yhdistyksen sähköpostilistan hallinto siirtyy yhdistyksen sihteerille eli Maria Martille.  

 

Yhdistyksen Facebook-ryhmän muuttamisesta ”tykkäysmuotoon” on ilmoitettu vanhan ryhmän 

jäsenille, ja uusia tykkääjiä on tullut. Vanhan ryhmän voi siis poistaa lähitulevaisuudessa.  

 

Esitetään Simo Ollilan terveiset, joiden mukaan Annikin runofestivaalin ja Runokaupunki-

tapahtuman yhteistyö vähenee tai loppuu ja Annikin runofestivaali laajenee kestoltaan. Päätetään, 

että yhdistys tekee jatkossa yhteistyötä pääasiassa Annikin runofestivaalin kanssa.   

 

9. Talousasiat 

Edellisen kauden veroilmoitus allekirjoitetaan ja sovitaan lähetettäväksi mahdollisimman pian 

eteenpäin.  

 

Päätetään, että jatkossa yhdistyksen veroilmoituksen täyttää sen kauden rahastonhoitaja, jonka 

toimikautta ilmoitukseen liittyvät asiat koskettavat. Kauden 2011-2012 veroilmoituksen täyttää siis 

yhdistyksen tämänhetkinen rahastonhoitaja Janica Oke.  

 



Keskustellaan jäsenmaksuasioista ja niiden vuosittaisesta tarkastamisesta. Päätetään, että 

rahastonhoitaja Janica Oke lähettää vuodenvaihteen tienoilla yhdistyksen sähköpostilistalle 

muistutuksen jäsenmaksuista sekä ohjeet maksun hoitamiseksi.  

 

10. Suunnitelmia ELKI ry:n tulevasta toiminnasta  

10.1 Tullintorin Kulttuuripäivät 28.9.?  

Päätetään, että Hanna, Mikko ja Piita edustavat ELKIä VeraVian tuottamilla Tullintorin 

kulttuuripäivillä keskiviikkona 28.9. Tapahtumaan otetaan mukaan ELKIn jäsenlomakkeita sekä 

kulttuurikysely, jota käytettiin myös Tamyn Aatemarkkinoilla. Myös kirjanvaihtokulma päätetään 

säilyttää ohjelmassa.  

 

10.2 ELKI ry:n blogi ja osallistuminen keskusteluihin medioissa  

Nettivastaava Maria Martti ehdottaa, että ELKI:n blogi tehdään Wordpress-palveluun ja linkitetään 

yhdistyksen nettisivuille. Näin päätetään tehdä.  

 

Liisa Ahlava ehdottaa, että hänen veljensä Matti voisi tehdä yhdistyksen nettisivut uusiksi 

harjoittelutyönä. Ehdotus saa kannatusta ja päätetään, että siihen palataan kun Matti saadaan kiinni.  

Ehdotetaan, että asian tiimoilta pidetään 11.10.2011 klo 18 kokous Maria Martin kotona.  

 

10.3 Muuta toimintaa (lukupiirit, lauluryhmät, kirjoituskilpailut, yms.)  

Keskustellaan Jänneksen kirjoituskilpailusta, jonka järjestämisessä ELKI on ollut mukana. 

Todetaan, ettei olla selvillä tapahtumien kulusta. Päätetään, että Mikko Mankinen selvittää asiaa.  

 

Suunnitellaan, mitä ELKI voisi julkaista verkkolehti Satyyrissa Raapale-kirjoituskilpailun 

valikoitujen tuotosten lisäksi. Pohditaan mahdollisia aiheita Raapale-kilpailun teemaan liittyen. 

Ehdotetaan ainakin juttua kirjoittamisen rajallisuuteen/rajattomuuteen liittyen. Sovitaan, että asian 

tiimoilta ollaan yhteydessä Satyyrin päätoimittajaan Janne Räikköseen.  

 

Edellisessä kokouksessa sovitusta ELKI:n oman lukupiirin perustamisesta keskustellaan. Sovitaan 

ensimmäiseksi luettavaksi kirjaksi Zoé Valdésin Nainen ja dollari. Lukupiirin ensimmäiseksi 

tapaamisajaksi päätetään tiistai 25.10.2011 klo 18 ja -paikaksi Marian koti.  

 



Hanna Oksanen kertoo, että ELKIn musiikkivastaava Lauri Myllymäki on toivonut järjestettäväksi 

lauluryhmätapaamista. Päätetään, että tapaaminen pidetään tiistaina 11.10. Katja Tuomenvirran 

kotona.  

 

11. Palaute ELKI ry:n menneestä toiminnasta  

11.1 Tamyn kaupunkisuunnistus 14.9.  

ELKIn rasti Tamyn kaupunkisuunnistuksessa koettiin onnistuneeksi sateisesta säästä huolimatta. 

Suurin osa joukkueista vaikutti olevan innoissaan tehtävistä, vain pari nurisi. Rastinpitäjät kokivat 

ajoittain tuskallisena sen, että joukkueita saapui rastille kerralla liian monta. Marian tuomia 

lämpimiä leipiä kiiteltiin. Kaupunkisuunnistuksen jatkot ja palkintojenjakotilaisuus Fat Ladyssa sai 

ELKIn rastinpitäjiltä negatiivista palautetta. Viihtyvyyssyistä elkiläiset eivät jakaneet palkintoa itse 

vaan luovuttivat tehtävän tapahtuman juontajalle.  

 

11.2 Tamyn aatemarkkinat 21.9.  

Aatemarkkinat koettiin menestykseksi. Kirjanvaihtonurkka ja ilmaiset ELKI- ja EKF-pinssit 

osoittautuivat hitiksi. Mikon laatimia kulttuurikysely-/palautelomakkeita saatiin täytettyinä noin 30 

kappaletta. Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi aatemarkkinoilla 6 tai 7, eli yhdistyksen jäsenmäärä 

kasvoi noin 10 prosentilla.  

Aatemarkkinoilla ELKIn pöydällä kävi paljon kiinnostuneita, haastavia ja uteliaita ihmisiä. 

Muutamaan otteeseen käytiin kysymässä yhdistyksen mahdollisesta englanninkielisestä 

toiminnasta, ja yhdistyksen edustajat kokivat harmilliseksi sen, ettei kansainvälisesti houkuttelevaan 

ohjelmaan ole toistaiseksi riittänyt huomiota eikä resursseja.  

 

12. Muut esille tulevat asiat  

Sovitaan, että Janne Räikköseltä pyydetään kuvia edelliseltä Elävän Kirjallisuuden Festivaalilta 

ELKIn nettisivuille laitettavaksi. Todetaan myös, että Janne aikoo lähettää lokakuussa ensimmäisen 

tiedotteen tulevaa EKF:ää koskien.  

 

Hallituslaisten valokuvaamista päätetään lykätä.  

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään, että yhdistyksen seuraava kokous pidetään maanantaina 24.10. Pub Vinyylissä 

(Lapinniemenranta 6).  

 



 

14. Kokouksen päättäminen  

Kokouksen puheenjohtaja Hanna Oksanen päättää kokouksen kello 19.36.  

 

 

 

_____________________________ 

Piita Kiviaho,  

syyskokouksen sihteeri  

Elävän Kirjallisuuden Yhdistys  

 

 

_____________________________   

Pertti Huotari,    

pöytäkirjantarkastaja 

 

 

_____________________________ 

Katja Tuomenvirta, 

pöytäkirjantarkastaja  


