Euroopan kulttuuriyhdistys EKSO:n toimintakertomus vuodelta 2020
Aktiivisesti alkaneen toimintavuoden 2020 katkaisi helmikuun lopussa Suomessakin leviämään
lähtenyt koronavirusepidemia. Viranomaisten taholta asetetut kokoontumisrajoitukset estivät mm
kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämisen ja vaikeuttivat suuresti tulevan toimnnan suunnittelua.
Eniten tästä tilanteesta kärsivät Kroatian EU-puheenjohtajakautta käsittelevät tilaisuudet, jotka oli
ehditty kevätkaudelle jo hyvin pitkälle valmistella. Kroatia-aiheinen seminaari, joka oli suunniteltu
pidettäväksi Eurooppasalissa, peruttiin ensimmäiseksi ja kohta sen jälkeen Kroatiaan suunniteltu
yhteinen seuramatka 25.4-2.5. 2020, jolloin oli tarkoitus tutustua mm. Euroopan
kulttuuripääkaupunkiin Rijekaan ja sen kulttuurielämään.
Epidemian päättymistä odoteltiin jo syksyksi, mutta toisin kävi. Avoimet yleisötilaisuudet pysyivät
kiellettyinä ja toiminta oli syksyllä pakko siirtää etäyhteyksien varaan. EKSO:n jäsenkunnalle tämä ei
selvästikään ole erityisen houkuttelevaa, mikä heijastui tilaisuuksien osallistujamääriin.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous siirrettiin korona-rajoitusten vuoksi syksyyn ja voitiin vielä
pitää normaalisti 14.9. 2020. Annantalon auditoriossa. Kokouksessa puhui Helena Petäistö aiheesta
Kuohuva Eurooppa. Paikalla oli turvavälejä noudattaen noin 30 kuulijaa.
Syksyn 2020 EU-puheenjohtajamaana toimi Saksa ja sitä koskeva seminaari päätettiin pitää ns.
hybriditilaisuutena Eurooppasalissa 16.11. Tilaisuudessa käsiteltiin mm Saksan yhdistymisprosessia
sekä maan poliittista ja taloudellista elämää. Paikalle sai ilmoittautua turvavälien sallimat enintään 20
osallistujaa, mutta tilaisuutta saattoi seurata myös stream-tekniikan avulla omista näyttöpäätteistä.
Kaiken kaikkiaan tilaisuutta, jota Eurooppalainen Suomi ry sponsoroi, seurasi kuutisenkymmentä
henkilöä.
Marraskuuksi suunniteltu yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous päätettiin siirtää myöhemmin
pidettäväksi. Siirtopäätös perustui jälleen kerran arvioon, että kokous voitaisiin vuoden vaihteen
jälkeen pitää tavanomaiseen tapaan kutsutun puhujavieraan kanssa (näin ei kuitenkaan käynyt vaan
syyskokous pidettiin lopulta 2.3.2021 etäkokouksena ja osallistujamäärä jäi odotetusti varsin pieneksi.)
EKSO:n hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta. Hallituksen jäseninä olivat Risto Veltheim (pj.),
Johanna Lindstedt (vpj.), Heikki Valsta, Taina Rasi, Annette Forsén ja Annukka Vähäsöyrinki.
Yhdistyksen hallitus ja yksittäiset jäsenet harrastivat aktiivisesti jäsenhankintaa yhdistyksen
tilaisuuksissa ja tämä tuotti tulosta. Yhdistyksen maksavia jäseniä oli kertomusvuonna 38 minkä lisäksi
yhdistyksen postituslistalla on mukana myös passiivisia jäseniä.
Yhdistys ylläpiti ja päivitti kotisivua osoitteessa www.eurocult.fi
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