
Hyvät EKSO:n jäsenet, 
 
Yhdistyksen hallitus käynnisti alkaneen vuoden toiminnan kokouksellaan 31.1. ja toivotti aluksi tervetulleeksi 
hallituksen uuden jäsenen Annette Forsénin. Hän on taustaltaan historioitsija sekä akateeminen tutkija ja 
työskentelee nykyisin useissa Euroopan yliopistoissa. 
 
Hallituksessa jatkavat edelleen Johanna Lindstedt, joka toimii sen varapuheenjohtajana, sekä Taina Rasi, 
Jukka Valkonen ja Heikki Valsta. 
 
Samalla kiitämme hallituksesta eronnutta jäsentä tohtori Timo Miettistä hyvästä ja aktiivisesta panoksesta 
yhdistyksemme toiminnalle usean vuoden aikana ja toivotamme hänelle menestystä Helsingin Yliopiston 
Eurooppa-tutkimuksen piirissä. 
 
Tarkasteltaessa viime vuoden toimintaa totesimme onnistuneemme varsin hyvin etenkin Bulgariaa ja 
Itävaltaa koskevien teemailtojen järjestelyssä. Näistä varsinkin jälkimmäinen keräsi runsaan joukon Itävallan 
ystäviä paikalle tapahtumassamme Helsingin Designmuseossa.  
 
Kiitämme erityisesti kumppaniamme Eurooppalaista Suomea ry., jonka taloudellisella avustuksella oli 
mahdollista järjestää tilaisuuteen myös korkeatasoinen Schubert-esitys. 
 
Tämän vuoden ohjelmassa nousevat esiin Romanian ja Suomen EU-puheenjohtajuudet; ja näitä koskevien 
tapahtumien valmistelu on jo alkanut.  
 
Romania on EU:n uusimpia jäseniä ja suomalaisillekin vielä melko vähän tunnettu maa Balkanilla, Mustan 
meren rannalla. Romanian yhteiskuntaa, EU-politiikkaa ja sen geopoliittista ympäristöä käsittelevä seminaari 
pidetään tutussa Eurooppa-talossa 25.3 klo 15.30-19.00. Ohjelma on vielä vahvistamatta, ja sitä 
valmistellaan yhteistyössä mm. Romanian suurlähetystön, Suomi-Romania -yhdistyksen ja Aleksanteri-
instituutin kanssa. Tästä lisätietoa myöhemmin. 
 
Suomen puheenjohtajuuden käsitteleminen syyskaudella 2019 tulee olemaan haaste, sillä asia on varsin 
laajan julkisen debatin kohteena monilla forumeilla. EKSO:n hallitus suunnittelee omaa tilaisuutta, jossa 
käsiteltäisiin ajankohtaista arktista yhteistyötä etenkin eurooppalaisesta näkökulmasta. Keskustelijoiksi 
kutsutaan alan johtavia asiantuntijoita eri tahoilta, mm. Brysselistä. 
 
Yhdistyksen kaksi yleiskokousta, toinen keväällä ja toinen syksyllä, ovat myös valmisteilla, ja vakiintuneen 
tavan mukaan niihin pyritään löytämään kiinnostava ja ajankohtainen esitelmöitsijä. 
 
Näihin ja muihin valmisteilla oleviin hankkeisiin palataan tarkemmin tuonnempana, jolloin myös niihin 
ilmoittautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet.  
 
Vanhan ja perinteikkään yhdistyksemme jäsenistöstä monet ovat olleet mukana aina sen alkuajoilta 60-
luvulta alkaen. Toivomme, että kaikki uskolliset jäsenemme pysyvät edelleen mukana ja yhdistystä 
tukemassa. Samalla toki kaipaamme myös uutta verta riveihimme. Tämän vuoksi hallitus toivookin, että 
toiminnasta kerrottaisiin myös muille asiasta kiinnostuneille henkilöille, ja näin ehkä uusiakin jäseniä 
saataisiin mukaan tilaisuuksiimme. 
 
Parhain terveisin ja hyvää vuoden jatkoa toivottaen, 
 
EKSO ry:n hallitus 
	


