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Vuodelle 2018 hyväksytyn toimintaohjelman mukaisesti EKSO ry jatkoi Eurooppa-teemaisten 
tapahtumien ja keskustelujen järjestämistä. 
 
Perinteisenä ja keskeisenä toiminnan muotona on EU:n puolivuosittain vaihtuvan 
puheenjohtajamaan esittelytilaisuus, jossa ao. maan poliittista, taloudellista ja sivistyksellistä 
elämää valotetaan eri näkökulmista. Tilaisuuksiin kutsutaan myös pj-maasta vieraspuhuja, ja näin 
on tehty myös kertomusvuonna, jolloin tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä kyseisten 
suurlähetystöjen sekä ystävyysseurojen kanssa.  
 
Toukokuun 7. päivänä järjestettiin Eurooppasalissa Bulgaria-tilaisuus, jossa pääpuhujana oli 
bulgarialainen säveltäjä ja muusikko Victor Stoyanov. Hän avasi esityksellään näkökulmia 
Bulgarian historiaan, nykypäivään ja omaleimaiseen kulttuurielämään. Tilaisuudessa puhuivat myös 
Bulgarian suurlähettiläs Martin Ivanov ja Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklóssy. Musiikin 
maisteri Emmi Kujanpää esitti bulgarialaista kansanmusiikkia. Yleisö osallistui vilkkaasti 
keskusteluun ja tilaisuus päättyi vastaanottoon. Suomi-Bulgaria -ystävyysseura tiedotti tilaisuudesta 
omille jäsenilleen. 
 
Marraskuussa 14. päivänä järjestettiin Itävalta-tilaisuus Suomen Designmuseon tiloissa. Tilaisuuden 
puhujana oli mm. Suomen entinen Itävallan suurlähettiläs Tom Grönberg, joka valotti maan 
lähihistorian keskeisiä vaiheita kylmän sodan puolueettomuudesta EU:n jäseneksi. Suurlähettiläs 
Grönberg on puheenjohtaja Suomi-Itävalta yhdistyksessä, joka Itävallan suurlähetystön ohella 
osallistui tilaisuuden järjestelyihin. Musiikkitoimittaja Heikki Valsta piti esityksen Itävallan 
musiikkielämästä. Puhujina olivat myös Itävallan suurlähettiläs Maximilian Hennig sekä hänen 
mukanaan saapunut Itävallan liittohallituksen tiedottaja Peter Launsky-Tieffenthal. 
Musiikkiesityksestä vastasi Airo-kvartetti, joka soitti osia Franz Schubertin jousikvartetosta Tyttö ja 
kuolema. Tilaisuuden päätteeksi tarjoiltiin itävaltalaisia viinejä. 
 
Helsingin yliopiston huippuyksikkö, Eurooppa-tutkimuksen keskus,  järjesti yhteistyössä EKSO:n 
kanssa 5.11. klo 18-20 Helsingin yliopiston tiedekulmassa Euroopan tapahtumia vuonna 1918 
käsittelevän keskustelutilaisuuden, jonka pääjärjestäjänä ja -puhujana oli EKSO:n hallituksen jäsen, 
yliopistotutkija Timo Miettinen. 
 
EKSO:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.4. Helsingin yliopiston tiloissa ja kokouksen 
aluksi akateemikko Ilkka Niiniluoto piti esitelmän aiheesta ”Eurooppalainen humanismi eilen ja 
tänään”. Vuosikokous mm. hyväksyi yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen v. 2017, 
minkä jälkeen keskusteltiin yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Vuotuiseksi jäsenmaksuksi 
määrättiin 25 euroa ja alle 30-vuotiailta 10 euroa. 
 
EKSO:n syyskokous pidettiin 21.11. Helsingin yliopiston kielikeskuksen tiloissa. Professori Sixten 
Korkman piti esitelmän aiheesta ”Eurooppalaisen populismin haasteet”, ja dosentti Juhana 
Aunesluoman vetämänä käytiin sen jälkeen vilkasta keskustelua .  Kevätkokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Juhana Aunesluoma.  
 



Yhdistyksen hallituksessa ovat v. 2018 toimineet pj Risto Veltheim, vpj Johanna Lindstedt, Timo 
Miettinen,Taina Rasi, Jukka Valkonen ja Heikki Valsta. Kevätkokous valitsi Risto Veltheimin 
edelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi ja Johanna  Lindstedtin varapuheenjohtajaksi sekä 
hallitukseen Taina Rasin, Jukka Valkosen ja Heikki Valstan. Timo Miettinen ei ollut enää 
käytettävissä, ja hänen tilalleen valittiin tutkija ja historioitsija Annette Forsén. 
 
Yhdistyksen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi koko vuoden ajan Juhana Aunesluoma. 
 
Yhdistyksen kotisivut uusittiin ottamalla käyttöön uudenmallinen ja edellistä helppokäyttöisempi 
Hosting -palvelu. Pitkään odotetun ja suunnitteilla olleen uudistuksen toteutti yhdistyksen jäsen 
Sakari Lehmuskallio, mistä hallitus esittää kiitokset. Kotisivujen pääkäyttäjäksi nimettiin 
hallituksen jäsen Heikki Valsta. 
 

Edelleen jatkuva vaikea rahoitustilanne ja mm. sihteeripalveluista luopuminen ovat luoneet omat 
rajoitteet yhdistyksen toiminnan laajentamiselle ja kehittämiselle. Vastapainoksi on tiivistetty 
yhteistyötä Eurooppalainen Suomi ry -järjestön kanssa, jolta on saatu mm. toimitiloja sekä logistista 
ja taloudellista apua. 
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