
ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS  
maanantaina 24.10.2011 klo. 18.00 Ravintola Hannibalissa 
 
Läsnä: Mikko Mankinen, Maria Martti, Hanna Oksanen, Piita Kiviaho, Tanja Peltonummi, Liisa 
Ahlava 
 
1 Kokouksen avaus 
Kokous päästiin avaamaan vasta klo 18.32, koska kokouspaikaksi sovittu Pub Vinyyli ei ollutkaan 
maanantaisin auki, ja kokous piti siirtää toiseen anniskeluravintolaan. 
 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3 Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
4 Ilmoitusasiat 
Ilmoitettavaa ei juuri ollut. 
  
5 Talousasiat  
Rahastonhoitaja Janica Oke ei ollut paikalla, joten talousasioistakaan ei juuri keskusteltu. 
 
6 EKF 2012  
6.1 Ohjelma  
Hanna esitteli esiintyjäsuunnitelmia, eikä ohjelmasta todellakaan tunnu olevan pulaa. Aiheesta 
keskusteltiin. Alustajien haaliminen käynnistetään piakkoin. 
 
6.2 Tiedotus  
Yleistiedote olisi hyvä saada liikkeelle mahdollisimman pian, Jannea ahdistellaan. 
 
6.3 Buffaus & käytännön järjestelyjä 
EKF:ää edeltävää buffaustapahtumaa suunniteltiin. Yksi mahdollisuus voisi olla uudistuneen 
Runokauppa Kattilan avajaiset helmikuussa. Paremmalta vaihtoehdolta tuntui kuitenkin 
kulttuurivisa, jossa kysymykset käsittelisivät mm. EKF:ään saapuvia kirjailijoita. Päätettiin, että 
Mikko tiedustelee, voisiko visan järjestää Telakalla 26.1. Palkinnoiksi voitaisiin jakaa Tiiliskivi-
finalisteja.  
 
Myös EKF-talkoolaisten haalinta olisi hyvä aloittaa piakkoin. 
  
7 Yhdistyksen tulevaa toimintaa  
7.1 Musiikkiryhmän esiintymiset 
Musiikkiryhmä on kokoontunut. Kivaa on ollut. Biisilista on pitkä. Erimielisyyksiä Anssi Kelasta ja 
hänen tuotannostaan. Seuraava tapaaminen tuloillaan. 
 
7.2 Lukupiirit 
Hallituksen lukupiiri siirtyy viikolla eteenpäin tiistaille 1.11. Tanja menee Teeman kokoukseen 
tunnustelemaan ajatuksia kirjallisuudenopiskelijoille suunnatusta lukupiiristä, joka voisi tällä kertaa 
olla runolukupiiri. 
  
7.3 Pikkujoulut  



ELKIn pikkujoulut päätettiin pitää 17.12. Suunnitelmissa on mennä uimaan Rauhaniemeen ja siitä 
Mikolle. Ohjelmassa tiernapojat ja jouluangstausta.  
 
7.4 ELKIn blogin nimi, kirjoituskäytänteet & nettisivut  
Blogin nimeksi päätettiin antaa Ulos hyllyistä. Maria perustaa sen. Liisa kirjoittaa ensimmäisen 
tekstin kesäretkistä. Nettisivujen uudistaminen joudutaan siirtämään tulevaisuuteen, mahdollisesti 
seuraavalle toimikaudelle. Nettisivujen palvelin on menossa umpeen, Mikko hoitaa uusimisen.  
 
7.5 Muuta?  
Mikko ehdotti novelliklubia mahdollisesti keväälle, ja ajatuksesta innostuttiin. 
 
8 Palautteet menneestä toiminnasta  
8.1 Tullintorin kulttuuripäivät -tapahtuma 28.9. 
Päätettiin, että seuraavaksi, kun tilaisuus jo alun alkaen epäilyttää, ei mennä mukaan. 
  
8.2 Kulttuurikyselyn saalis  
Keskusteltiin yhdessä Marian yhteen kokoamasta kulttuurikyselyn saaliista. Palautteen pohjalta 
EKF:n kannalta esiin nousivat ainakin esittävän taiteen yhdistäminen tapahtumaan, ja 
Ylioppilasteatteri onkin tulossa mukaan mahdollisesti avoimilla harjoituksilla. Myös tapoja 
osallistaa yleisöä pohdittiin, jonkinlainen välitön palautteenannon mahdollisuus, esim. ihmisille 
jaettavat laput, olisi hieno juttu. Kyselyn vastauksia ei päätetty julkaista, mutta nettisivuilla ainakin 
voidaan kiittää palautteesta ja sitä voidaan mahdollisesti käsitellä blogissa. 
 
9 Muut esille tulevat asiat  
Muita esille tulevia asioita ei ollut. 
 
10 Seuraavan kokouksen ajankohta  
Seuraava kokous on Pub Vinyylissä 22.11. klo 18.30. 
 
11 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. 


