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Toimintasuunnitelma kaudelle 2011–2012 

 

 

Kauden 2011 – 2012 kehityssuunnat 

 

 

Elävän Kirjallisuuden Yhdistys – ELKI ry on toisella toimintakaudellaan vakiinnuttanut toimintaansa 

entisestään. Kolmannella kaudella tavoitteena on yhdistyksen näkyvyyden kasvattaminen ja 

tiedottamisen kehittäminen entisestään. Yhteistyötä jatketaan muiden tamperelaisten kirjallisuus- 

ja kulttuurialan toimijoiden, kuten kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry:n, runojen 

kannatusyhdistyksen, Annikin Runofestivaalin, Viitapiiri ry:n ja Yöstäjä ry:n, kanssa. 

 

Jäsenhankintaa tehostetaan ja erityistä huomiota kiinnitetään yliopiston alkusyksyn tapahtumiin, 

kuten Kaupunkisuunnistukseen ja Aatemarkkinoihin. Myös runofeissauksen ja muiden virkistävien 

tempausten kautta pyritään saamaan lisää jäseniä sekä aktivoimaan olemassa olevaa jäsenkuntaa. 

Jäsentiedotusta parannetaan elki@uta.fi-sähköpostilistalla ja http://www.ekf.fi/elki -osoitteessa 

toimivilla internetsivuilla. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa 

elvyttämällä elavakirjallisuus.blogspot.com-blogin. 

 

 

Tapahtumat 

 

Neljäs Elävän Kirjallisuuden Festivaali (EKF) järjestetään lauantaina 11.2.2011 kolmannen kerran 

Työväenmuseo Werstaalla Finlaysonin alueella. Festivaalin tilankäyttöä kehitetään. Festivaalin 

tuottajat valitaan kevään 2011 aikana, ja heidät perehdytetään tehtäviinsä heinäkuussa. EKF:n 

järjestäminen aloitetaan elokuussa 2011. 

 

EKF:n lisäksi ELKI ry:llä on paljon muutakin aktiivista toimintaa kaudella 2011–2012. 

Toimintakauden ensimmäisenä päivänä työväenlauluja elkiläisten voimin esittävä ELKI-prop palaa 

Työnväenmuseo Werstaalle. Kesäkuussa ELKI osallistuu Runokaupunki-tapahtumaan erilaisilla 

tempauksilla, muun muassa runoliidutuksella. Kesän aikana ELKI esiintyy jälleen Tampereen 

kaupungin puistokonserttisarjassa Väinö Linnan aukion lavalla ja runofeissaa Tampereen 

Tapahtumien yössä. Uutta toimintaa puolestaan on toiminnallinen puistokulttuurivisa, joka 

uudistaa luovalla tavalla tätä tamperelaista perinnelajia.  Myös runoattentaatti toteutetaan 
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yllättävään aikaan odottamattomassa paikassa. 

 

Syksyllä ELKI toimii erityisen aktiivisesti Tampereen yliopistolla ja mahdollisesti myös muissa 

tamperelaisissa oppilaitoksissa. ELKI osallistuu Tamyn Kaupunkisuunnistukseen pitämällä rastia 

sekä esittelee toimintaansa Aatemarkkinoilla. Syksyllä jaetaan myös yhteistyössä Tamyn ja 

verkkolehti Satyyrin kanssa toteutettavan Sata sanaa -kirjoituskilpailun palkinnot. 

 

ELKI ry:n alkuvuosi kuluu tiiviisti Elävän Kirjallisuuden Festivaalin ja siihen liittyvien tempausten 

järjestämisessä. Keväällä ELKI toteuttaa lukupiirin yhteistyössä Teema ry:n ja Tampereen yliopiston 

kirjallisuusoppiaineiden kanssa. Teema ry:n kanssa järjestetään myös molempien yhdistysten 

jäsenille suunnattua vapaamuotoista yhdessäoloa. 

 

 

Muu toiminta 

 

Palautepalvelun kehittäminen jatkuu edelleen. Palveluun voi lähettää niin proosaa, runoja kuin 

asiatekstiäkin. kriitikoina ja oikolukijoina toimivat Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijat, 

jotka saavat tästä kullanarvoista työkokemusta. Kaudella 2011–2012 palvelu pyritään saamaan 

jälleen käyntiin entistä ehompana ja vakiinnuttamaan sen toiminta. 

 

Raapalekirjoituskilpailun ympärille koottavan julkaisun suunnittelu yhdessä Satyyrin kanssa kulkee 

käsi kädessä kilpailun järjestämisen kanssa. Menestyksekkäiden kilpailuvastausten lisäksi julkaisuun 

kootaan sääntöön perustuvaa tai muuten rajoitettua ja potentiaalista kirjallisuutta ja kirjoittamista 

käsitteleviä artikkeleita. Kokoelma julkistetaan Elävän Kirjallisuuden Festivaaleilla helmikuussa 

2012. 

 

Edellä lueteltujen tapahtumien ja toiminnan ohella ELKI osallistuu muihin kiinnostaviin tapahtumiin 

ja jatkaa aktiivisesti yllättävien, kaupunkikuvaa elävöittävien tempausten järjestämistä läpi kauden. 

ELKI tarjoaa myös jäsenistölleen virikettä muun muassa järjestämällä kulttuuriorientoituneen 

kesäretken piknikeineen kaikkineen. 

 

 

Kauden 2011–2012 alustava aikataulu 

 

Toukokuu 2011 

� 1.5. ELKI-prop 

� Sata sanaa -raapalekirjoituskilpailu avataan 

 

Kesäkuu 2011 

� 6.-12.6. Runokaupunki-tapahtuma 

� Puistokulttuurivisa 

 

Heinäkuu 2011 

� 14.7. esiintyminen Tampereen kaupungin puistokonserttisarjassa 

� ELKIn kulttuuriaiheinen kesäretki ja piknik  
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Elokuu 2011 

� Tapahtumien yö 

� EKF 2012:n järjestäminen alkaa 

� Syyskokous 

 

Syyskuu 2011 

� Rastinpito Tamyn kaupunkisuunnistuksessa 

� Aatemarkkinat yliopistolla 

 

Lokakuu 2011 

� Raapalekirjoituskilpailun voittajat palkitaan 

 

Marraskuu 2011 

� Kulttuurivisa  

 

Joulukuu 2011 

� Pikkujoulut 

 

Tammikuu 2012 

� Tempaus EKF 2012:n liittyen 

 

Helmikuu 2012 

� 11.2. Elävän Kirjallisuuden Festivaali 

� Raapalekirjoituskilpailuun pohjautuvan kokoelman julkistus 

 

Maaliskuu 2012 

� EKF:n karonkka 

 

Huhtikuu 2012 

� Kevätkokous 

 

 


