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ELÄVÄN KIRJALLISUUDEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
torstaina 23.9.2010 klo 18 Ajoksenkatu 5 A 2:ssa 
 

Läsnä: Liisa Ahlava (puheenjohtaja), Hanna-Riikka Roine, Tytti Rantanen, Maria Martti (sihteeri), 

Janne Räikkönen, Jaakko Stenhäll (etänä), Mikko Mankinen (etänä) 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslistaan lisättiin kohdaksi 6 Hanna-Riikka Roineen eropyyntö hallituksen jäsenyydestä 

ja varapuheenjohtajan tehtävistä. Muuten esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

 

4. Ilmoitusasiat 
Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

5. EKF-kuulumiset 
EKF:n tiedottaja Janne Räikkönen kertoi festivaalin järjestelyjen olevan hyvällä mallilla. 

Alustavaa budjettia on käsitelty ELKI:n rahastonhoitajan Jaakko Stenhällin kanssa. 

Sponsoritulojen suuruutta ei tosin vielä ole tiedossa. Pirkanmaan taidetoimikunnalta ei rahaa 

herunut. Werstaan varaus on vahvistettu, kuten myös lounaat viereisestä Nostalgiasta. 

Muutamat yhdistykset ja kustantajat ovat jo varmistaneet osallistumisensa, mm. PEN, 

Sammakko, Savukeidas, Pirkkalaiskirjailijat. Varmistuneita esiintyjiä ovat ainakin Hurmion 

tytöt -ryhmä, keskusteluja on tulossa poliittisesta kirjallisuudesta (mukana mm. J.K. 

Ihalainen, Antti Nylen, Ville Rantanen), roskakirjallisuudesta kuten myös kuva ja teksti -

keskustelu. Myös lastenkirjallisuustyöpaja on suunnitteilla.  

 

Festivaalin käsiohjelmien määrästä keskusteltiin. Viime vuonna niitä tilattiin 300, tänä 

vuonna odotetaan enemmän kävijöitä, maksimimääräksi puhuttiin kuitenkin 500 

käsiohjelmaa. 

 

Mahdollisia yhteistyötapahtumia markkinoinnin puolella pohdittiin: 

Työväenkirjallisuudenpäivä, Tampereen elokuvajuhlat, Turun kirjamessut? 

 

EKF:n tuottajien tähänastisiin aikaansaannoksiin oltiin erittäin tyytyväisiä. Myös festarin 

mainosvideo on jälleen tekeillä. 

 

6. Hanna-Riikka Roineen eropyyntö hallituksen jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan 
tehtävistä 
Koska Hanna on valittu Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan järjestösihteeriksi, hän 

joutui esteellisyyssyistä pyytämään eroa ELKI:n hallituksesta. Ero myönnettiin tämän 

kokouksen päättymisestä alkaen. Seuraavassa kokouksessa valitaan hallitukselle uusi 

varapuheenjohtaja, mahdollisesti myös uusi jäsen. Liisa tiedottaa asiasta sähköpostilistalla. 

 

7. Lisäajan anominen Valtion kirjallisuustoimikunnan apurahan käyttöön 
Kirjallisuustoimikunnan ELKI:lle myöntämän 2000 euron suuruisen apurahan ehtona on sen 

käyttäminen vuoden 2010 loppuun mennessä. Koska yhdistyksellä ei kuitenkaan ole ennen 
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vuoden loppua tarpeeksi menoja, päätettiin anoa lisäaikaa apurahan käyttämiseen helmikuun 

2011 loppuun asti.  

 

8. Kirjoituskilpailun järjestäminen sekä kirjoituskilpailuihin liittyvän nettiarkiston 

perustaminen 
Mikko Mankiselta ja Markus Laukkaselta saatujen tietojen mukaan Arvoitus-aiheisen 

kirjoituskilpailun järjestelyt edistyvät hyvin. Kun mainostus aloitetaan, myös EKF:n sivuille 

on hyvä laittaa puffia asiasta. ELKI:n nettisivuille päätettiin koota arkisto vanhojen 

kirjoituskilpailujen tuotoksista. Arkisto olisi hyvä pyrkiä avaamaan samoihin aikoihin uuden 

kirjoituskilpailun julistamisen aikoihin. Nettivastaava Maria Martti huolehtii arkiston 

kokoamisesta ja luomisesta sivustolle. 

 

9. Tamyn Aatemarkkinat 28.9. 
ELKI:llä ei ole omaa pöytää Aatemarkkinoilla, mutta tilaisuudessa päätettiin silti 

runofeissata. Mukana ovat ainakin Tytti ja Maria, muitakin huudellaan mukaan 

sähköpostitse. ELKI feissaa todennäköisesti luentotauoilla klo 11.45-12.15 ja 13.45-14.15. 

 

10. Lukupiirin järjestäminen yhteistyössä TaY:n taideaineiden laitoksen ja Teeman 
kanssa 
Mikko Mankinen on selvittänyt asiaa perusteellisesti ja saanut myönteistä palautetta sekä 

Teemalta että laitokselta. Aiheena on todennäköisesti marginaalikirjallisuus. Päävastuu 

katsottiin parhaaksi pitää jatkossa ainejärjestöllä ja laitoksella. 

 

11. Attentaatin järjestäminen 
Suunniteltu attentaatti ”Pispalan hippien” kulttuuritapahtumassa kariutui koko tapahtuman 

kariutumiseen. Uutta attentaattia päätettiin suunnitella paremmin seuraavassa kokouksessa.  

 

12. ELKI-propin palautekeskustelu sekä keskustelua musiikillisesta kirjallisuuden 

elähdyttämisestä ELKI:n mahdollisena toimintamuotona 
Pienistä itsekriittisistä sävyistä huolimatta ELKI-propin esiintymiseen ja sen saavuttamaan 

yleisömäärään oltiin hyvin tyytyväisiä. Vastaavanlaisia tapahtumia voitaisiin hyvin järjestää 

jatkossakin, jos luontevia tilaisuuksia ja halukasta porukkaa ilmaantuu. Mahdollisesti 

seuraava attentaatti voisi olla musiikillinen.  

 

13. Palautepalvelun pykääminen 
Uuden palautepalvelun koordinaattorin haku Saara Wahlmanin tilalle ei ole edistynyt, koska 

on yritetty ensin selvittää muun muassa arvostelijoiden palkkionmaksuun liittyvää 

lainsäädäntöä. Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, että koordinaattorin paikka laitetaan 

hakuun ja hänelle jätetään selvittelyt jatkossa, mieluiten tietenkin muiden palautepalvelussa 

mukana olevien avustuksella. 

 

14. META 
Hanna tiedotti 12.10. Senssillä pidettävästä Tamyn alayhdistysten 

verkostoitumistapahtumasta. Ilmoittautuminen on 1.10. mennessä, halukkaita osallistujia 

ELKI:n hallituksesta kysellään s-postitse. 

 

ELKI:n säännöt kaipaavat joitakin muutoksia, ja nuo muutokset on käsiteltävä ennen 

syyskokousta, jossa ne voidaan hyväksyä. Siksi sääntömuutoksia valmisteleva kokous 

sovittiin pidettäväksi 6.10. klo 18 yliopiston päätalon alakuppilassa. Syyskokousta 
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suunniteltiin alustavasti pidettäväksi viikolla 45 tai 46. Se olisi samalla myös 

pikkujoulukokous, ja paikka voisi mahdollisesti olla ylioppilastalon kokoushuone.  

 

15. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin klo 18 Telakalla joko maanantaina 11.10. tai 

keskiviikkona 13.10. Sovitaan tarkemmin sähköpostilistalla.  

 

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46. 

 

 

Maria Martti 

kokouksen sihteeri 


