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Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 1.4.2019 klo 18-19, Helsingin yliopiston kielikeskus
Pöytäkirja

1§ Hallituksen puheenjohtaja Risto Veltheim avasi kokouksen, ja kokous todettiin laillisesti
kokoon kutsutuksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin lisäyksin, että puhutaan myös Kultayhdistyksen yhteydenotosta ja Kriittisen korkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Näin
päätettiin.
2§ Puheenjohtaja pyysi esityksiä kokouksen puheenjohtajan valitsemiseksi. Ehdotettiin ja
kannatettiin Juhana Aunesluomaa, joka valittiin puheenjohtajaksi.
3§ Puheenjohtaja pyysi esityksiä sihteeriksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
Tehtäviin ehdotettiin ja valittiin Risto Veltheim (sihteeri) sekä Annette Forsén ja Helena Tyrväinen
(pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat).
4§ Hallituksen pj. esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. Toiminnan painopisteenä olivat
perinteiseen tapaan EU-puheenjohtajamaita esittelevät tapahtumat (Bulgaria, Itävalta), jotka olivat
varsin onnistuneita sekä ohjelman että yleisömäärän suhteen. Erityisesti oltiin tyytyväisiä vahvaan
kulttuuripainotukseen muun sisällön ohella. Lisäksi todettiin sääntömääräiset jäsenistön kokoukset,
joihin oli kutsuttu merkittäviä ja kiinnostavia esitelmöitsijöitä (Sixten Korkman ja Ilkka Niiniluoto).
Kokous ilmaisi kiitollisuutensa hallitukselle hyvästä toiminnasta.
5§ Hallituksen pj esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2018, joka näytti alijäämää 2973,03 euroa. Tulot
olivat 1580 euroa mistä 580 euroa jäsenmaksutuloja ja 1000 euroa projektiavustusta
Eurooppalaiselta Suomelta. Yhdistyksen tilin (Nordea) osoitti 31.12.2018 saldoa 6516,49. Luettiin
toiminnan tarkastajan (Pasi Saukkonen) lausunto, jossa sanottiin tilinpäätöksen vastaavan tositteita
mutta todettiin myös yhdistyksen käyttäneen jo kahtena vuonna huomattavasti enemmän varoja
kuin on se on saanut tuloja. Hallituksen jäseniä varoitettiin rahavarojen nopeasta hupenemisesta.
Hallituksen taholta luvattiin ottaa tämä huomioon seuraavaa toimintakautta suunniteltaessa.
Keskustelun päätteeksi kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden kalenterivuodelta 2018.
6§ Jäsenmaksuista päätettiin, että otettaan käyttöön yhteisjäsenmaksu 35 euroa kahdesta henkilöstä
(esim. pariskunta). Varsinainen yhden henkilön jäsenmaksu säilyy ennallaan 25 euroa ja nuorille
(alle 30-v) maksu on 10 euroa. Uusien jäsenmaksujen arveltiin helpottavan mm. uusien jäsenten
rekrytointia.
7§ Keskusteltiin jäsenmäärän kehityksestä ja todettiin, että yhdistyksen postituslistalla on yli 90
nimeä ja osoitetta, mutta jäsenmaksun maksaneita vuodelta 2018 oli n. 30. Osa maksoi jäsenmaksun
vuoden 2019 puolella muistutuksen jälkeen. Jäsenistö on keskimäärin varsin iäkästä, eikä kukaan
nuorru, mutta jäsenistöön oli juuri tullut kaksi uutta henkilöä. Ehdotettiin mm. kutsumenettelyä
aktiivisen jäsenistön lisäämiseksi. Hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.
7§ Keskusteltaessa toiminnan kehittämisestä tuotiin esille mm. uudet EKSO:lle tehdyt
yhteistyöehdotukset: Heikki Valsta kertoi KULTA ry:n toiminnanjohtaja (Rosa Meriläinen) kanssa

käydystä keskustelusta. Kävi ilmi, että em. järjestö toimii etujärjestön tavoin ja toivoo kulttuuri- ja
taidealan jäsenjärjestöiltä tukea tähän. Todettiin että EKSO:lla ei ole tähän taloudellisia
mahdollisuuksia eikä se varsinaisesti ole yhdistyksen ydintoimintaa.
Johanna Lindstedt selosti Kriittisen korkeakoulun kanssa käynnistynyttä toimintaa, jossa EKSO
osallistuu syksyllä pidettävään puhe- ja keskustelutilaisuuksien sarjaan, jonka teemana on Euroopan
sivistysihanteet. EKSO:n ideoima ja toteuttama tilaisuus käsittelee taidetta Euroopan
sivistysihanteen vahvistajana. Hallitus jatkaa asian valmistelua.
8§ Muita mahdollisia asioita ei ollut. Kokous päätettiin klo 19.00

