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Vuodelle 2019 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.
Tilaisuuteen pyritään kutsumaan myös pj-maata edustavia puhujavieraita, ja näin on tehty myös
kertomusvuonna. Erityisen tärkeäksi yhteistyötahoksi ovat muodostuneet EU-maiden Suomessa
olevat suurlähetystöt. Vieraskielisten runsas mukanaolo on johtanut siihen, että tilaisuudet ovat
usein olleet englanninkielisiä (kuten kertomusvuonna Romania-tilaisuus).
Maaliskuussa (25.3.) järjestettiin Eurooppasalissa Romania-tilaisuus otsikolla ”Challenges of the
Romanian Presidency of the Council of Europe and Future Prospects of the EU”. Puhujina olivat
mm. Romanian suurlähettiläs Razvan Rotundu, yliopistotutkija Saila Heinikoski, Aleksanteriinsituutin tutkija Katalin Miklós ja Suomen entinen Romania suurlähettiläs Ulla Väistö. Hyvän
yleisömenestyksen saavuttanut tilaisuus, jonka päätteeksi kuultiin romanialaista musiikkia,
järjestettiin yhdessä Suomi-Romania -seuran ja Eurooppalaisen Suomen kanssa.
Suomen EU-puheenjohtajakautta muistettiin ottamalla esille yksi Suomen virallisesti ilmoittamista
prioriteettiaiheista, Arktinen yhteistyö. Otsikolla ”Arktinen yhteistyö – haasteita ja
mahdollisuuksia” järjestettiin po. aiheesta korkean tason keskustelu Helsingin yliopiston
Kielikeskuksessa 26.9., ja puhujina olivat mm. professori Maria Lähteenmäki, suurlähettiläs Harri
Mäki-Reinikka sekä Euroopan komission neuvonantaja arktisissa asioissa, ent. ministeri Jari Vilén.
Alustusten jälkeen aiheesta käytiin vilkas ajatustenvaihto, jossa myös alueen moninaiset ekologiset,
etniset ja suurvaltapoliittisetkin jännitteet saivat valaistusta.
Marraskuussa (18.11.) järjestettiin Eurooppasalissa seminaari aiheesta ”Sivistyksen ja taiteen liitto –
uudenlaista vuoropuhelua Euroopassa”. Näitä kysymyksiä pohtivat alustuksissaan kirjailija Juha
Hurme, säveltäjä Lotta Wennäkoski sekä keraamikko Hans Christian Borg. Alustusta seurasi
interaktiivinen Erätauko-keskustelu, johon paikalle saapunut runsas yleisö osallistui aktiivisesti.
Yhteistyökumppaneina tilaisuudessa olivat Kriittinen korkeakoulu ja Kansanvalistusseura, ja
tapahtuma järjestettiin SITRA:n tuella. Samalla se kuului osana koko syksyn ajan
jatkuneeseen ”Sivistys, mikä ihme” -keskustelusarjaan.
EKSO:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.4. Helsingin yliopiston tiloissa, ja kokouksen
aluksi suurlähettiläs Pian Rantala-Engström piti esitelmän aiheesta ”Kyberturvallisuuden haasteet”.
Vuosikokous mm. hyväksyi yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen v. 2018, minkä
jälkeen keskusteltiin yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Vuotuiseksi jäsenmaksuksi määrättiin
25 euroa, opiskelijoilta 15 euroa. Puolisoilta peritään yhteinen 35 euron maksu.

EKSO:n syyskokous pidettiin Helsingin yliopiston tiloissa, ja tilaisuudessa piti EKSO:n
pitkäaikainen aktiivinen jäsen ja puheenjohtaja, professori Laura Kolbe, esitelmän
aiheesta ”Eurooppa ja kaupunki”. Kokouksessa mm. valittiin uusi hallitus, jonka puheenjohtajaksi
valittiin uudestaan Risto Veltheim. Lisäksi hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
sekä tulo- ja menoarvio.
Yhdistyksen hallituksessa ovat v. 2019 toimineet pj. Risto Veltheim, vpj. Johanna Lindstedt,
Annette Forsén ,Taina Rasi ja Heikki Valsta. Uudeksi hallituksen jäseneksi kokouksessa valittiin
Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.
Yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana toimi koko vuoden ajan Juhana Aunesluoma.
Valtuuskunta ei ole enää kokoontunut erikseen, koska jäsenet kutsutaan suoraan yhdistyksen
jäsenkokouksiin.
Yhdistyksen kotisivut toimivat uusitulla Hosting-palvelulla ja kotisivujen pääkäyttäjäna on jatkanut
hallituksen jäsen Heikki Valsta.
Edelleen haasteellinen rahoitustilanne on luonut omat rajoitteet yhdistyksen toiminnan
laajentamiselle ja kehittämiselle. Vastapainoksi on tiivistetty yhteisyötä Eurooppalainen Suomi ry järjestön kanssa, ja tukea monessa muodossa, esim. toimitiloja sekä logistista apua, on saatu mm.
Helsingin yliopistolta. Muita yhteistyökumppaneita hankitaan tapauskohtaisesti.
Erityisen ilahduttavaa on, että kertomusvuonna yhdistyksen jäsenmaksutulot lisääntyivät
huomattavasti (kertomusvuonna 1265 e, edellisvuonna 570 e).
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