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YLEISTÄ
EKSO − Euroopan Kulttuuriyhdistys 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.
Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston (EKSO) vuosi 2012 keskittyi toiminnan
vakiinnuttamiseen. Tapahtumissa jatkui kulloistenkin EU-puheenjohtajamaiden taloutta, kulttuuria
ja politiikkaa esittelevien seminaarien sarja. Vuonna 2012 järjestettiin Tanska- ja Kypros-illat
kyseisten maiden Suomen suurlähetystöjen kanssa. Lisäksi kevät- ja syyskokoukset toteutettiin
ohjelmallisina. Fokusoituneemman ja pitkäjänteisemmän toiminnan aikaansaamiseksi hallitus työsti
yhdistykselle kaksivuotisstrategian 2013−2014, joka esiteltiin syyskokoukselle.
Jo vuonna 2010 aloitettu nimenmuutosprosessi saatiin viimein päätökseen ja yhdistyksen uusi nimi
EKSO − Euroopan Kulttuuriyhdistys ry, EKSO – Kulturföreningen i Europa rf astui voimaan
30.10.2012.
SEMINAARIT
Vuonna 2012 järjestettiin yhteensä kaksi seminaaria. EU-puheenjohtajaseminaari Onko Tanskassa
enemmän kulttuuritahtoa? järjestettiin 15. toukokuuta 2012 Euroopan komission Suomenedustuston ja Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston Eurooppasalissa. Tanska-illan
avasi hallituksen puheenjohtaja Ulla Martikainen-Florath ja tervetuliaissanat lausui Tanskan
Suomen-suurlähettiläs Jens-Otto Horslund. Suomen Kansallisbaletin johtaja Kenneth Greve kertoi
toimittaja Sini Sovijärven haastateltavana havainnoistaan kulttuurin kentällä Tanskassa ja
Suomessa. Kansainvälistä mainetta niittänyt tanskalaisen TV-draaman grand producer Sven
Clausen puhui tanskalaisen draaman tiestä kohti maailmanmainetta ja lopuksi dramaturgi Harri
Virtanen toi suomalaisen näkökulmansa aiheeseen. Tilaisuus keräsi noin 50 kuulijaa ja sen lopuksi
kuulijoille tarjoiltiin viiniä sekä tanskalaista smørrebrødiä.
Vuoden toinen seminaari jatkoi EU-puheenjohtajamaita esittelevien seminaarien sarjaa. Syksyllä
2012 oli vuorossa Kypros. Kevään tapaan Kypros-ilta järjestettiin Euroopan komission Suomenedustuston ja Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston Eurooppasalissa 7. marraskuuta
2012. Tilaisuuden tervetuliaissanat lausui hallituksen puheenjohtaja Ulla Martikainen-Florath ja
tilaisuuden moderaattorina toimi hallituksen jäsen Risto Veltheim. Seminaarin avasi Kyproksen
Suomen-suurlähettiläs Filippos Kritiotis. Seminaarin pääesiintyjä Ph.D. Nicoletta Demetriou
Oxfordin yliopistosta luennoi aiheesta From the Fair onto the Stage: Reinventing Cypriot
Traditional Music. Demetrioun esitykseen sisältyi myös musiikkinäytteitä. Satu Haapanen
eduskunnan Kypros-ystävyysryhmästä puhui aiheesta Minun Kyprokseni. Entisen Suomen
Kyproksen-suurlähettilään Riitta Reschin esitelmä aiheesta Suurlähettiläänä Kyproksella peruuntui
valitettavasti äkillisen sairastapauksen vuoksi. Puheenvuorojen lopuksi oli mahdollisuus
yleisökysymyksille, joille vapautunut ylimääräinen aika oli tervetullutta. Tilaisuuden lopuksi
järjestettiin vastaanotto ja koko tapahtumaan osallistui lähemmäs 70 henkilöä..
TALOUDELLINEN KATSAUS
Vuoden 2012 tulos oli 586,87 euroa. Jälkikäteen maksetun vuonna 2011 järjestetyn The Arab
Spring -seminaarin yhteensä 4 000 euron avustus vääristää osaltaan hieman tilikauden tulosta
ylöspäin.
Vuoden 2012 toimintaa avusti Eurooppatiedotus 4 000 eurolla. Kyproksen suurlähetystö tuki
syksyn seminaarijärjestelyitä toimittamalla paikalle viinitarjoilun sekä pientä suolaista, kevään
seminaarijärjestelyihin puolestaan osallistui Tanskan suurlähetystö tarjoamalla seminaarivieraille
viinilasilliset.
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Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2012 oli 35 euroa, alle 30-vuotiailta 10 euroa.
Yhteisöjäsenmaksun suuruus vuonna 2012 oli 2000 euroa. Yhdistyksen yhteisöjäsenten määrä
pysyi vuoden 2012 ajan ennallaan, mutta sekä Stora Enso Oyj että TS-yhtymä päättivät
yhteisöjäsenyytensä kalenterivuoden lopussa.
Yhdistyksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne on se, että tapahtumat saadaan pääosin
maksettua niitä varten saatavilla avustuksilla, mutta henkilö- ja erityisesti yhteisöjäsenmaksut eivät
enää riitä kattamaan yhdistyksen juoksevia kuluja. Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen onkin yksi
haasteellisimmista kysymyksistä vuodelle 2013.
STRATEGIA 2013−2014
Hallituksen puheenjohtaja Ulla Martikainen-Florathin johdolla hallitus työsti vuoden loppupuolella
yhdistykselle strategian vuosille 2013−2014. Prosessin taustalla oli halu vakiinnuttaa yhdistyksen
ajoittain heilahtelevaa toimintaa sekä kirkastaa jälleen toiminnan tarkoitus ja sen terävin kärki.
Strategiassa käsitellään yhdistyksen pidemmän aikavälin tavoitteita ja toiminnan rahoitusta sekä
kumppaneita. Järjestettävät tapahtumat jaettiin kahden sarjan alle ja näillä selkeämmillä
konsepteilla pyrittiin parantamaan kuvaa yhdistyksestä ja siitä mitä se tekee. Vuoden 2013 ja 2014
tapahtumat kuuluvat joko EU-puheenjohtajamaatilaisuussarjaan tai kulkevat vaihtoehtoisesti nimen
”Minne menet, Eurooppa?” alla.
Hallituksen hyväksymä strategia esiteltiin syyskokouksessa ja merkittiin tiedoksi.
YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET
Yhdistyksen valtuuskunta ja hallitus
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto ja
varapuheenjohtajana Senior Adviser Stefan Widomski. Muut valtuuskunnan jäsenet vuonna 2012
olivat: ylijohtaja Tuula Arkio, vuorineuvos Tor Bergman, FM Gunilla Hellman, professori Paavo
Hohti, pääjohtaja Asmo Kalpala, johtaja Juhani Kangas, johtava konsultti Satu Keiski-Toni,
kauppaneuvos Tapio Kiiskinen, johtaja Jyrki Kiviharju, professori Laura Kolbe, pääjohtaja Erkki
Korhonen, dosentti Saara Lampelo, kirjailija, FM Sirkka Lassila, pääsihteeri Sakari
Lehmuskallio, toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, osastopäällikkö Yrjö Länsipuro, kirjankustantaja
Leena Majander-Reenpää, valtiotiet. lis. Sole Molander, pääjohtaja Jussi Nuorteva, johtaja StigBjörn Nyberg, yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen, toimitusjohtaja Eeva Pinomaa, yliasiamies
Heleena Savela, professori Päivi Setälä, professori Juha Sihvola, kauppaneuvos Soili Suonoja,
museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila, hallituksen puheenjohtaja Björn Teir, toimitusjohtaja
Heikki Venho, toimitusjohtaja Anna-Liisa Wager, johtaja Jorma Westlund ja vastaava
päätoimittaja Merja Ylä-Anttila. Valtuuskunnan jäsen Sihvola menehtyi kesäkuussa 2012 ja hänen
vuodenvaihteessa vapautuva valtuuskuntapaikkansa jätettiin täyttämättä loppuvuodeksi.
Hallitus
Vuonna 2012 hallituksen puheenjohtajana toimi kehityspäällikkö Ulla Martikainen-Florath.
Hallituksen jäsenet olivat asiamies Erik Båsk, pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen,
yliopistonlehtori Peter Stadius, FT Liisa Suvikumpu, tutkija Helena Tyrväinen
(varapuheenjohtaja) sekä ulkoasiainneuvos Risto Veltheim. Hallituksen varajäseniä olivat
monikulttuurisuuskoordinaattori Ahmed Al-Nawas, pääsihteeri Katariina Styrman sekä
osastopäällikkö Antti Suvanto.
Sihteerinä toimi 31.12.2012 asti fil. yo. Lauramaija Hurme.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokoukset pidettiin pääosin Cafe
Jugendin tiloissa Pohjoisesplanadilla tai Cafe Engelissä Aleksanterinkadulla.
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YHDISTYKSEN JÄSENET
Kunniajäsenet
Kunniajäseniä ovat ministeri Aatos Erkko, vuorineuvos Casimir Ehrnrooth ja professori Matti
Klinge, joista Erkko poistui joukostamme toukokuussa 2012. Yhdistys muisti kunniajäsenensä
omaisia suruvalitteluin.
Henkilöjäsenet
Yhdistykseen kuului vuoden 2012 lopussa 138 henkilö- ja nuorisojäsentä. Vuoden aikana
jäsenistöön pidettiin yhteyttä sekä postitse jäsenkirjein että sähköpostitiedottein.
Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäsenet vuoden 2012 lopussa olivat:
COMPONENTA OYJ
LEMMINKÄINEN OYJ
STORA ENSO OYJ
TAPIOLA-RYHMÄ
TS-YHTYMÄ OYJ
VEIKKAUS OY
YHDISTYKSEN TILINTARKASTAJAT
Vuonna 2011 yhdistyksen syyskokous päätti uutta yhdistyslakia noudattaakseen siirtyä tilikaudesta
2012 eteenpäin käyttämään tilintarkastajien sijaan toiminnantarkastajaa sekä tämän varahenkilöä.
Vuoden 2012 tilit tarkasti siis dosentti VTT Pasi Saukkonen, jonka varahenkilönä toimi
toimitusjohtaja, VTM Arja Kosonen.
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Suomen Pankissa 23. huhtikuuta 2012. Kokouksessa oli läsnä
17 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi hallituksen varajäsen Antti Suvanto luennoi aiheesta
Suomen Pankki ennen ja tänään. Lisäksi kokouksen jälkeen yhdistyksen jäsenillä tarjottiin opastettu
taidekierros Suomen Pankin taidekokoelmiin.
Syyskokous pidettiin YLE-Keskuksen Isossa Pajassa 27. Marraskuuta 2012. Kokouksessa oli
läsnä 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle
2013−2014 ulkoasiainneuvos Risto Veltheim. Hallituksen jäseniksi valittiin asiamies Erik Båsk,
FT, professori Marja Jalava, intendentti Marja Sakari, johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto,
FT Liisa Suvikumpu, tutkija Helena Tyrväinen sekä varajäseniksi FT Timo Miettinen,
pääsihteeri Katariina Styrman ja ylijohtaja Juhana Vartiainen. Kokouksen yhteydessä kuultiin
Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivisen esitys Yleisradiosta eurooppalaisessa mediakentässä ja
lisäksi jäsenten ja hallituksen kesken käytiin aktiivista keskustelua yhdistyksen tulevaisuudesta,
mahdollisista yhteistyönäkymistä sekä toiminnan rahoituksesta. Erityisesti yhteisöjäsenten rekrytointia
pidettiin tärkeänä, ja kokouksessa ehdotettiin esimerkiksi entisten yhteisöjäsenten lähestymistä
uudella strategialla. Kokouksen yhteinen tunne oli se, että yhdistyksen toiminta on yhä
ajankohtaisempaa ja tarpeellisempaa kuin ennen.
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