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1.  Hallituksen puheenjohtaja Risto Veltheim avasi klo 17.35 kokouksen, joka todettiin 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä seuraavat 
osanottajat: Juhana Aunesluoma, Risto Veltheim, Jukka Valkonen, Timo Miettinen, Riitta 
Nelimarkka, Sakari Lehmuskallio, Heikki Valsta, Taina Rasi.

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Aunesluona ja sihteeriksi Risto Veltheim. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Valkonen ja Timo 
Miettinen.

3.  Hyväksyttiin kokouksen asialista, joka oli lähetetty kokouskutsun mukana.

4. Risto Veltheim antoi katsauksen kuluvan vuoden tapahtumiin mainiten mm. kaksi 
EU:n puheenjohtajamaan esittelytapahtumaa, Malta toukokuussa ja Viro lokakuussa. 
Molemmissa tilaisuuksissa oli arvovaltainen, ao. maasta kutsuttu puhujavieras sekä muita 
asiantuntijoita puhujina. Syksyn aikana esillä ollut Viro teema jatkuu vielä virolaisen 
filmin Mandariinit esitykselllä, joka alkaa kokouksen jälkeen elokuvateatteri K 13:ssa. 
Puheenjohtajamaatilaisuudet olivat onnistuneita,p ja yleisömäärät hyviä. Yhdistyksen 
kevätkokouksessa 2017 hyväksytty sääntöuudistus oli lähetetty Patentti- ja 
rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi. Yhdistyksen kotisivuja (www.eurocult.fi) on 
päivitetty ent. sihteerin Marleena Holmbergin toimesta.

5.  Risto Veltheim esitteli hallituksen esityksenä toimintasuunnitelman vuodelle 2018 
todeten, että perinteisiksi toimintamuodoiksi tulleet EU puheenjohtajamaiden esittelyt 
muodostavat edelleen ohjelman rungon mm siitä syystä, että niihin on saatu säännöllisesti 
rahallista avustusta UM:n Eurooppatiedotuksesta. Vuorossa ovat v. 2018 Bulgaria ja 
Itävalta. Edellisen osalta ollaan jo oltu yhteydessä maan suurlähettilääseen ja 
tapaamisesta sovittu. Myös on ohjelmaan merkitty mahdollinen Venäjä seminaari, joka 
viimeksi pidettiin v. 2015 Kansallisarkistossa. Toteutus riippuu siitä ovatko myös 
partnerit halukkaita edelleen tämän menestykseksi muodostuneen yleisötilaisuuden 
uusimisen (Kansallisarkisto ja Suomi-Venäjä -seura).

Aunesluoma mainitsi, että vuosi 2018 on merkittävä vuosi myös I maailmansodan 
päättymisen 100-vuotismuistovuotena. Tämä oli merkittävä tapahtuma Euroopan 
historiassa ja olisi ehkä syytä ottaa sekin tarkasteluun. Ehdotus sai tukea mm. Timo 
Miettiseltä, joka lupasi pohtia sopivaa konseptia tällaiselle tilaisuudelle. Asia päätettiin 
laittaa ensi vuoden aikana valmisteluun.

http://www.eurocult.fi/


Myös pohdittiin kulttuuripitoisen ohjelman lisäämistä yhdistyksen perinteisen 
toimintaperiaatteen vaalimiseksi ja Riitta Nelimarkka sanoi Bongan linnan (Loviisa) 
olevan käytettävissä kulttuuritapahtumaan. Hallitus pohtii tätä tulevissa kokouksissaan ja 
ottaa kiinnostuneena vastaan jäsenistön ehdotuksia.

6. Risto Veltheim esitteli kokouskutsun mukana jaetun budjetin vuodelle 2018, jonka 
pääasiallinen tulolähde on Eurooppatiedotuksen vuotuinen avustus. Jäsenmaksutuloihin 
on budjetoitu entiseen tapaan 2500 e mutta jäsenistön ikääntyessä ne ovat olleet 
laskusuunnassa. Sponsorirahaa on nykyisin saatavissa vain tapauskohtaisesti tahoilta 
joilla erityisintressi ao. tapahtumaan. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

7. Päätettiin että yhdistysken toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

8. Valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Heikki Valsta eronpyynnön esittäneen Lea 
Ryynänen-Karjalaisen tilalle. Muut hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan (Risto 
Veltheim, Johanna Lindstedt, Timo Miettinen, Jukka Valkonen ja Taina Rasi). Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Risto Veltheim. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Juhana Aunesluoma ja varapuheenjohtajaksi Stefan Widomski. Todettiin 
että sääntömuutoksen yhteydessä päätettiin muuttaa valtuuskunta neuvottelukunnaksi 
jonka jäsenet yhdistyksen kokous valitsee. Tähän palataan kun sääntöuudistus on 
vahvistettu PRH:ssa.

9. Yhdistyksen toiminnan tarkastajaksi päätettiin valita edelleen Pasi Saukkonen.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30.


