Toimintakertomus 2016
Varsinainen toiminta
Puheenjohtajamaita esittelevät tapahtumat
EKSO – Euroopan kulttuuriyhdistys ry jatkoi vuonna 2015 perinteisiä Euroopan unionin puolivuosittaisia puheenjohtajamaita esittelevien seminaarien sarjaansa. Seminaareilla pyritään
tutustuttamaan suomalaiset puheenjohtajamaiden kulttuureihin ja lisäämään maiden tunnettuutta Suomessa. Korostamalla yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä, tapahtumat
lisäävät myös EU:n ymmärrettävyyttä kansalaisten keskuudessa.
Vuiden 2016 aikana toteutettiin kaksi tapahtumaa:
Cultural Evening - The Netherlands
Alankomaat-ilta järjestettiin 3.5.2016 yhteistyössä Alankomaiden suurlähetystön kanssa Eurooppa-salissa. Ohjelma piti sisällään suurlähettiläs Cees Banseman avauspuheenvuoron,
hollannin kielen ja kirjallisuuden lehtori Petrus Starmansin esityksen Alankomaiden taiteesta ja kulttuurista sekä FT Pasi Saukkosen luennon muuttoliikkeestä ja yhteiskunnasta
Suomessa ja Alankomaissa. Kulttuuri-iltaan osallistui noin neljäkymmentä henkeä
Slovakian Evening
Slovakia-ilta järjestettiin 28.11.2016 yhteistyössä Slovakian suurlähetystön kanssa Globaalikeskuksen tiloissa Siltasaarenkadulla. Tilaisuudessa puhuivat Slovakian suurlähettiläs Tibor
Králik sekä FT Heikki Larmola. Králikin esitys käsitteli Slovakian nykytilannetta ja EU-politiikkaa. Larmolan luennon aiheena oli Slovakian historia kulttuurin ja politiikan näkökulmasta.
Tapahtumaan osallistui noin kaksikymmentä henkilöä.

Minne menet Eurooppa
Kansainvälisenä museopäivänä, 18.5.2016 EKSO järjesti yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja
Alankomaiden suurlähetystön kanssa keskustelutilaisuuden, jonka teemana oli Architects’
Europe – Museum as Public Place. Tilaisuuden pääpuhujia olivat professori Wilhelm Helander, joka puhui Ateneumin taidemuseon ja Suomen Kansallismuseon suunnitteluun ja rakentamiseen aikoinaan liittyneistä kiistoista. Tunnettu museoiden suunnittelija, hollantilainen
arkkitehti Hans van Heeswijk esitteli omia hankkeitaan ja niiden taustalla olleita periaatteita. Yksi uuden Amos Rex -museon suunnittelijoista JKMM:n arkkitehti Asmo Jaaksi ja
Amos Anderssonin taidemuseon johtaja Kai Kartio esittelivät uuden museon suunnitelmia ja
tulevia toimintatapoja. Alankomaiden suurlähetystön lisäksi tilaisuuden järjestämistä sponsoroi Haahtela Oy, joka vastaa Amos Rex:n rakennuttamisesta. Tilaisuus järjesettiin Arkkitehtuurimuseossa. Tilaisuuteen osallistui noin kolmekymmentä henkeä.

Venäjä seminaari
Marraskuun 14. päivänä 2016 EKSO järjesti yhdessä Kansallisarkiston kanssa Venäjä perspektiivissä -seminaarin. Iltapäiväseminaari koostui kahdesta paneelista. Ensimmäisessä paneelissa keskusteltiin Venäjästä historian saatossa. Keskustelijoina olivat kansanedustaja Erkki
Tuomioja, pääjohtaja Jussi Nuorteva ja tukija Kimmo Rentola. Puhetta johti entinen suurlähettiläs Heikki Talvitie. Toinen paneeli käsitteli Suomen ja Venäjän yhteistyön näkymiä tästä
eteenpäin. Keskustelijoina toimivat kansanedustaja Pekka Haavisto, kansanedustaja Ilkka
Kanerva ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimusverkoston johtaja Juhana Aunesluoma.
Puhetta johti toimittaja Jyrki Saarikoski. Venäjä-seminaari järjestettiin toisen kerran. Kumpaankin tilaisuuteen ilmoittautui maksimimäärä eli noin kaksisataa henkeä.

Muut tapahtumat
Huhtikuun 5. päivänä 2016 järjestetyn matkan aikana vierailtiin Suomen Viron instituutissa
ja Suomen suurlähetystössä. Keskustelua käytiin laaja-alaisesti Suomea ja Viroa yhdistävistä
ja erottavista tekijöistä. Erityisesti keskustelua herättivät Viron ulkopolitiikka ja koulutus
sekä ns. "koulushoppailu". Matkalle osallistui 8 henkilöä.

Valtuuskunnan ja yhdistyksen kokoukset
Valtuuskunnan ja yhdistyksen varsinainen kevätkokous järjestettiin 27.4.2016 Aktia Pankin
tiloissa Helsingin Mannerheimintiellä. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus ja käsiteltiin muut sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen Aktia Pankin neuvonantaja, EKSO:n hallituksen jäsen Timo Tyrväinen piti esityksen otsikolla ”Ilmastonmuutos:
haaste maille, yrityksille ja sijoittajille”. Kokoukseen osallistui kymmenkunta henkilöä.
Valtuuskunnan ja yhdistyksen varsinainen syyskokous järjestettiin 28.11.2016 Globaalikeskuksen
tiloissa Helsingin Siltasaaressa. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kokous päätti olla muuttamatta hallituksen ja valtuuskunnan kokoonpanoa ja palata tähän seuraavassa varsinaisessa kokouksessa eli kevätkokouksessa. Yhdistyksen taloudelliset toimintaedellytykset ovat heikentyneet yhteisöjäsenten katoamisen myötä. Yhdistyksellä ole ollut varaa palkata sihteeriä. Monilukuinen ja hyvin arvovaltainen valtuuskunta vaikuttaa yhdistyksen toimintamahdollisuuksiin nähden ylimitoitetulta. Kokoukseen osallistui noin viisiotoista henkeä.

Hallitus
Hallitukseen vuonna kuuluivat yhdistyksen syyskokouksessa puheenjohtajaksi valitsema
Antti Suvanto sekä varsinaisina jäseninä Marja Jalava, Timo Miettinen, Lea Ryynänen-Karjalainen, Elina Seppälä, Jukka Valkonen ja Risto Veltheim. Hallituksen varajäseniä olivat
Marja Sakari, Niilo Toivonen ja Timo Tyrväinen. Hallitus valitsi 8.2.2016 pääsihteeriksi Janette Sorsimon. Sorsimo sanoutui irti tehtävästä opiskelusyihin vedoten toukokuun lopussa.
Taloudellisista syistä uutta pääsihteeriä ei palkattu. Yhdistyksen taloushallinto siirrettiin Eurooppalainen Suomi ry:n toimistosihteerille Päivi Mäki-Jouppilalle tuntikorvausta vastaan
Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana viisi kertaa: 8. helmikuuta (sähköpostikokous) ja 23.
helmikuuta, 30.maaliskuuta, 31.toukokuuta ja 8. marraskuuta.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen hanketuotot vuonna 2016 olivat 5 500 € (2015 2 000 €), josta ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen osuus oli 5 000€. Muu varainhankinta koostui kokonaisuudessaan jäsenmaksuista ja oli suuruudeltaan 2 599,50 € (2015 4 145 € ). Tilikauden tulos oli
729,62 € alijäämäinen (2015 -10 116,77 €). Yhdistyksen rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 14 008,96 € (2015 12 732,36 €).

