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1. Hallituksen pj Risto Veltheim avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti 
kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana 
Aunesluoma ja pöytäkirjan tarkastajiksi vpj Johanna Lindstedt ja Tanja Rasi. Hallituksen 
pj toimii sihteerinä.

2. Hallituksen pj esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen, joka oli jaettu kutsun 
yhteydessä. Vuoden merkittävimmät tapahtumat olivat EU-pj maa esittelyistä Malta- ja 
Viro tilaisuudet, jotka olivat varsin onnistuneet ja vetivät hyvin yleisöä. Maltan osalta 
pääpuhujana oli teatterimies Sean Bougharia, joka kertoi eloisasti maansa vilkkaasta ja 
omaperäisestä kulttuurielämästä. Viron osalta kutsuttuna vieraana oli kansanedustaja 
Kalle Palling, jonka aiheena Viron nykyinen poliittinen elämä ja suhteet muuhun 
Eurooppaan.

Käytännön toimintaa on osaltaan vaikeuttanut myös puheenjohtajavaihdos kesken vuotta 
ja sihteeriavustaja Päivi Mäki-Jouppilan kesällä alkanut sairasloma, joka päättyi 
lomautukseen ja lopulta eläköitymiseen.

3. Hallituksen varapuheenjohtaja Johanna Lindstedt selosti jäsenmaksuasiasta käytyä 
keskustelua hallituksessa ja sanoi arvion olevan, että nykyinen jäsenmaksu (35 e) saattaa 
olla hieman korkea ajatellen uusien jäsenten, etenkin nuorten jäsenten saamista jäseniksi. 
Myös olisi hyvä yhdenmukaistaa jäsenmaksukäytäntöä Eurooppalaisen Suomen ja sen 
muiden kumpanijärjestöjen kanssa. Päätettiin määrätä v. 2018 jäsenmaksuksi 25 e ja 15 e 
opiskelijoille.

4. Hallituksen pj Risto Veltheim esitteli tilinpäätöksen, joka jaettu kokousväelle, ja totesi 
että yhdistyksen jäsenmaksutulot olivat huomattavasti vähentyneet, (1630 e) kun 
edellisvuonna se oli vielä n. 2600. Maksaneita n. 45 jäsentä.  Yhdistyksen pääoma on 
edelleen hieman supistunut, mutta tilillä on vielä n. 9450 e. Vaikeisiin olosuhteisiin 
nähden toimintaa on ylläpidetty kohtuullisesti, yhä enemmän yhteistyössä 
Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa.

EU-puheenjohtamaa esittelyihin saatiin v. 2017 UM/Euroopatiedotuksen avustusta 
5000e, mitä ei kuitenkaan saatu kokonan käytetyksi (hakemuksessa esitetyllä tavalla) 
vaan siitä tulee palautettavaksi n 2000 euroa. Risto Veltheim jakoi ja selosti myös tämän 
avustuksen tilityksen UM:lle vuodelta 2017. Vuodelle 2018 ei olla enää tätä avustusta 
haettu, koska UM on nostanut minimi-rajan 15.000 euroon mihin EKSO:n resurssit ei 
yllä.



Keskustelun jälkeen tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus.

5. Hallituksen pj selosti kuluvan vuoden toimintaa ja suunniteltujen tapahtumien 
edistymistä. Bulgaria tilaisuus (7.5) on jo valmis ja kutsut lähteneet. Syksyllä pidetään 
Itävalta tapahtuma ja siihen haetaan uutta, kulttuuripitoisempaa muotoa. Hallitus on 
muodostanut työryhmän ideoimaan tilaisuutta. Myös on suunnitelmissa syksyllä pitää 
Eurooppa 1918-seminaari, jonka valmistelut on Timo Miettisen harteilla. 
Sääntömääräinen syyskokous pidetään maraskuussa.

6. Heikki Valsta selosti pyrkimyksiä saada yhdistyksen kotisivut ajan tasalle ja 
keskusteluja joita tästä on käyty mm. Eurooppalaisen Suomen kanssa. Todettiin että 
kotisivujen pitämien ajan tasalla edistäisi suuresti yhdistyksen näkyvyyttä ja tiedottamista 
jäsenistölle.

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50 ja kiitti osallistujia aktiivisuudesta.

Liitteenä osallistujaluettelo


