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YLEISTÄ
EKSO − Euroopan Kulttuuriyhdistys ry toimi periaatteidensa mukaisesti ja jatkoi eurooppalaista
kulttuuria käsittelevien seminaarien järjestämistä sekä osallistui keskusteluun eurooppalaisuudesta
ja ajankohtaisista kulttuuria käsittelevistä aiheista. Yhdistyksen tavoitteena on ollut tuottaa
yhteiskunnalliseen ja kansalaiskeskusteluun puheenvuoroja eurooppalaisen identiteetin ja
elämänmuodon tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi. Seminaarit on suunnattu tieteen, taiteen,
talouden ja politiikan vaikuttajille.
EKSO – Euroopan Kulttuuriyhdistyksen vuosi 2014 keskittyi vakiintuneiden perinteiden ja
tapahtumien ylläpitoon. Tapahtumissa jatkui kulloistenkin EU-puheenjohtajamaiden taloutta,
kulttuuria ja politiikkaa esittelevien seminaarien sarja. Vuonna 2014 järjestettiin Kreikka- ja Italiaillat yhteistyössä kyseisten maiden Suomen suurlähetystöjen kanssa. Lisäksi vuoden aikana
jatkettiin Minne menet, Eurooppa? -luentosarjaa järjestämällä Filosofien Eurooppaa keskustelutilaisuus. Syksyllä järjestettiin myös Venäjä, Suomi ja Eurooppa -seminaari yhteistyössä
Kansallisarkiston ja Suomi-Venäjä-seuran kanssa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset toteutettiin
totuttuun tapaan ohjelmallisina.
SEMINAARIT
Vuonna 2014 järjestettiin yhteensä neljä seminaaria.
Kreikka-ilta järjestettiin 25. helmikuuta 2014 otsikolla Modern Greek Poetry and Music.
Englanninkielinen tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kreikan suurlähetystön kanssa Berghyddan
talossa. Ohjelma oli rakentunut Kreikan Nobel-kirjailijoiden tuotannon esittelyyn, joka ei ole suuren
yleisön tuntemaa. Myös Suomen Ateenan-instituutin toiminta ja sen työ antiikin tuntemuksen
laajentamiseksi kiinnostivat paikallaolijoita. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Risto Veltheim
toivotti vieraat tervetulleiksi tapahtumaan, jonka jälkeen Kreikan Suomen suurlähettiläs Christos
Kontovounisios piti avauspuheenvuoron. Tämän jälkeen ohjelmassa oli alustukset tutkija ja
kääntäjä Jussi Korhoselta, kirjailija Markku Pääskyseltä sekä Suomen Ateenan-instituutin johtaja
Jari Pakkaselta. Tapahtumaan osallistui noin 80 henkeä, joiden joukossa oli EKSO:n jäseniä,
diplomaattikuntaa, Kreikan ystäviä ja aiheesta kiinnostuneita ansioituneitakin tutkijoita ja
opiskelijoita.
Vuoden toinen seminaari oli Filosofien Eurooppa -keskustelutilaisuus, joka oli osa Minne menet,
Eurooppa? -luentosarjaa. Tilaisuus järjestettiin 3. kesäkuuta 2014 Eurooppasalissa. Tilaisuus
käsitteli filosofian ja Euroopan monimuotoista suhdetta, ja puheenvuorojen avulla valaistiin
filosofian ominaislaatuista suhdetta ympäröivään todellisuuteen. Tapahtuman puhujina toimivat
kansleri Ilkka Niiniluoto, akatemiatutkija Miira Tuominen sekä tutkijatohtori Timo Miettinen.
Tapahtumaan osallistui noin 70 henkeä, joilla oli tilaisuuden lopuksi mahdollisuus
vapaamuotoiseen seurusteluun viinitarjoilun äärellä.
Englanninkielinen Italia-ilta järjestettiin 15. lokakuuta 2014 yhteistyössä Italian suurlähetystön sekä
Dante Alighieri yhdistyksen kanssa Eurooppasalissa. Ohjelma piti sisällään kolme puheenvuoroa
italialaisesta kulttuurista, taiteesta ja futurismista. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Risto
Veltheim toivotti vieraat tervetulleiksi tapahtumaan, jonka jälkeen Italian Suomen suurlähettiläs
Giorgio Visetti piti avauspuheenvuoron. Alustuspuheenvuorot pitivät vanhempi lehtori Marja
Härmänmaa, professori Luca Galantini Rooman Eurooppa-yliopistosta sekä elokuva- ja
televisiotieteen professori Henry Bacon. Tapahtumaan osallistui noin 70 henkeä. Tapahtuman
päätteeksi maisteltiin italialaisia viinejä.
Vuoden viimeinen seminaari, Venäjä, Eurooppa ja Suomi, järjestettiin 4. marraskuuta 2014
Kansallisarkistossa. Ohjelma oli suunniteltu yhdessä Suomi-Venäjä-Seuran sekä Kansallisarkiston
kanssa, ja se piti sisällään kaksi paneelia. Ensimmäinen paneeli käsitteli Venäjän kulttuurin
eurooppalaisia sidoksia ja maan Eurooppa-suhteen pysyviä ja muuntuvia piirteitä. Toinen paneeli
käsitteli yleisestä eurooppalaisesta näkökulmasta Venäjän yhteiskuntaa, politiikkaa ja nykypäivää.
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Ohjelmassa olivat mukana suurlähettiläs Heikki Talvitie, professori Matti Klinge, professori Pekka
Pesonen, tohtori Helena Tyrväinen, vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi, kansanedustaja Pekka
Haavisto, tohtori Laura Solanko sekä tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Paneeleissa puhetta
johtivat kansanedustaja Paula Lehtomäki sekä pääjohtaja Jussi Nuorteva. Tilaisuus keräsi lähes
100 kuulijaa ja keskustelu alustusten pohjalta oli varsin vilkasta. Tapahtuma saavutti myös
mediahuomiota ja MTV seurasi tilaisuutta sekä haastatteli osallistujia iltauutisiin. Tapahtuma oli
erityisen onnistunut ja sai runsaasti myönteistä palautetta.

TALOUDELLINEN KATSAUS
Vuoden 2014 tulos oli 1761,19 euroa alijäämäinen, mikä katettiin yhdistyksen pankkitalletuksella.
Vuoden 2014 toimintaa avusti Eurooppatiedotus 3000 eurolla. Kreikan ja Italian suurlähetystöt
sekä italialainen Dante Alighieri yhdistys tukivat kevään puheenjohtajuusseminaareja järjestämällä
tilaisuuksiin tarjoiluja. Venäjä, Eurooppa ja Suomi -tilaisuuden kulut saatiin jaettua järjestäjien
kesken siten, että EKSO:n osalta menot olivat pelkästään tiedotuskuluja.
Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2013 oli 35 euroa, alle 30-vuotiailta 10 euroa.
Yhteisöjäsenmaksun suuruus vuonna 2013 oli 2000 euroa. Yhdistyksen yhteisöjäsenten määrä
laski vuonna 2014 yhteen, kun Lemminkäinen ja Tapiola-ryhmä jättivät yhteisöjäsenyyden. Näin
ollen Componenta Oyj on viimeinen jäljelle jäänyt yhteisöjäsen.
Yhdistyksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne on se, että tapahtumat saadaan pääosin
maksettua niitä varten saatavilla avustuksilla, mutta henkilö- ja erityisesti yhteisöjäsenmaksut eivät
riitä kattamaan yhdistyksen juoksevia kuluja. Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa sovitun
sihteerijärjestelyn toivotaan tuovan helpotusta yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen vuoden
2015 aikana.

YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET
Yhdistyksen valtuuskunta ja hallitus
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto ja
varapuheenjohtajana Senior Adviser Stefan Widomski. Muut valtuuskunnan jäsenet vuonna 2013
olivat: toimitusjohtaja Matti Alahuhta, dosentti Juhana Aunesluoma, vuorineuvos Tor Bergman,
FM Gunilla Hellman, professori Paavo Hohti, pääjohtaja Asmo Kalpala, johtaja Juhani Kangas,
professori Laura Kolbe, pääjohtaja Erkki Korhonen, toimitusjohtaja Sixten Korkman, dosentti
Saara Lampelo, kirjailija, pääsihteeri Sakari Lehmuskallio, pääsihteeri Tuomas Lehtonen,
säveltäjä Magnus Lindberg, osastopäällikkö Yrjö Länsipuro, kirjankustantaja Leena MajanderReenpää, valtiotiet. lis. Sole Molander, taiteilija ja professori Riitta Nelimarkka, pääjohtaja Jussi
Nuorteva, johtaja Stig-Björn Nyberg, VTT Sinikka Salo, yliasiamies Heleena Savela,
kauppaneuvos Soili Suonoja, dosentti Liisa Suvikumpu, museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila,
hallituksen puheenjohtaja Björn Teir, johtaja Juhana Vartiainen, toimitusjohtaja Anna-Liisa
Wager, johtaja Jorma Westlund ja vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila.
Hallitus
Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajana toimi ulkoasiainneuvos Risto Veltheim ja
varapuheenjohtajana FT Helena Tyrväinen. Hallituksen jäsenet olivat asiamies Erik Båsk, FT,
professori Marja Jalava, intendentti Marja Sakari, VTT Antti Suvanto, FT Timo Miettinen.
Hallituksen varajäseniä olivat pääsihteeri Juha Töyrylä, pääsihteeri Katariina Styrman sekä
Korjaamo gallerian vastaava Jukka Valkonen.
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Sihteerinä toiminut FM Sanna-Mari Jormanainen erosi tehtävästään tammikuussa. Yhdistykselle
ei päätetty palkata uutta vakituista sihteeriä. Kiireisen kevään jälkeen hallitus päätti kuitenkin
palkata teologian yo. Niilo Toivosen ns. tuntityösopimuksella yhdistyksen sihteeriksi siten, että
tämä teki sihteerin tehtäviä hallituksen pyynnöstä veloittaen palkkaa tehtyjen tuntien mukaan.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Kokoukset pidettiin pääosin ravintola La
Famiglia`ssa Keskuskadulla.

YHDISTYKSEN JÄSENET
Kunniajäsenet
Kunniajäseniä ovat vuorineuvos Casimir Ehrnrooth ja professori Matti Klinge.
Henkilöjäsenet
Yhdistykseen kuului vuoden 2014 lopussa 136 henkilö- ja nuorisojäsentä. Vuoden aikana
jäsenistöön pidettiin yhteyttä sekä postitse jäsenkirjein että sähköpostitiedottein.
Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäsenet vuoden 2014 lopussa olivat:
COMPONENTA OYJ

YHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTAJA
Vuonna 2014 yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi VTT Pasi Saukkonen, jonka varahenkilönä
toimi toimitusjohtaja, VTM Arja Kosonen.

YHDISTYKSEN SÄÄNTOMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Yhdistyksen yhdistetty valtuuskunnan kokous ja kevätkokous pidettiin 28. huhtikuuta 2014
ulkoasiainministeriössä. Kokoukseen osallistui 23 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi
ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi, mitä
seurasi Merikasarmi-rakennuksen historiallisia vaiheita esittelevä lyhytdokumenttielokuva. Ennen
varsinaista kokousta ministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston yksikönpäällikkö Timo Heino piti
esityksen aiheesta Suomen maakuva ja kulttuuri Euroopassa, jonka jälkeen lähetystöneuvos Riitta
Swan esitteli vielä Eurooppatiedotuksen toimintaa. Kokouksessa oli viini- ja suolapalatarjoiluja.
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin niin ikään yhdistettynä valtuuskunnan kokouksen kanssa.
Kokous pidettiin taidemuseo Ateneumin tiloissa 18. marraskuuta 2014. Kokouksessa oli läsnä 11
yhdistyksen jäsentä. Kokouksen lopuksi yhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan Sibelius
taiteessa -näyttelyyn. Kokouksessa valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle
kolmivuotiskaudelle valittiin FT, dosentti Juhana Aunesluoma. Valtuuskunnasta eroa pyysivät
hallituksen puheenjohtaja Björn Teir sekä toimitusjohtaja Anna-Liisa Wager. Wagerin seuraajaksi
valittiin emerituskansleri Ilkka Niiniluoto ja Teirin tilalle päätettiin pyytää Svenska Kulturfondetin
hallituksen uutta puheenjohtaja Stefan Wallinia. EKSO:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin puolestaan VTT Antti Suvanto. Hallituksesta eroa pyysivät asiamies Erik Båsk, FT
Helena Tyrväinen sekä pääsihteeri Juha Töyrylä (varajäsen). Heidän tilalleen hallituksen uusiksi
jäseniksi valittiin MuT Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja Anu Laitila sekä FT, tutkija
Elina Seppälä (varajäsen).
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