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VIRO-INSTITUUTIN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

Viro-instituutin ja Viro-instituutin toimintaa haittasivat suuresti Korona-pandemia sekä 
siihen liittyvät kokoontumis- ja matkustusrajoitukset. 

Hallinto 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta syyskuussa Eesti-Majassa 
Helsingissä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Kari Salmi ja sihteerinä Marja-Liisa 
Liimatainen. 
 
Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Marja Granlundin. Hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi valittiin Jaakko Blomberg, Erkki Eskola, Siv Hellén, Jaakko Kalela, Paavo 
Lampinen, Jussi Manninen ja Samuel Sorainen sekä uutena Markus Kinkku. Varajäseniksi 
valittiin Heikki Seppänen ja Pentti Voipio. Marja-Liisa Liimatainen ei asettunut ehdolle 
valittaessa uutta hallitusta. 
 
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Paavo Lampisen. Yhdistyksen sihteeriksi 
hallitus nimitti Markus Kinkun. Yhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Marléne 
Lindström jätti tehtävänsä kesäkuun lopussa 2020, minkä jälkeen kirjanpidosta on 
vastannut Accado Oy, ja sen osakas Mikael Donner. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin edelleen Juhani Filppula ja 
hänen varahenkilökseen edelleen Olli Hakonen. Yhdistyksen edellinen hallitus piti vuoden 
20 aikana kaksi kokousta ja yhden sähköpostikokouksen. Uusi hallitus piti kaksi kokousta, 
joista toisessa osallistuminen tapahtui etäyhteyksien avulla.  

Jäsenistö ja talous 

Vuoden 2020 päättyessä yhdistyksellä oli 90 jäsenmaksun (30/15 euroa) maksanutta 

henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen, AS Viljandi Aken ja Uks. Pandemiavuosi vaikutti myös 

jäsenmaksutuloihin ja ne jäivät 2955 euroon. 

Yhdistys tuki instituutin hankkeita yhteensä 2000 eurolla. Lisäksi yhdistys rahoitti Viro-

instituutin ja Viro-instituutin ystävien yhteisen esitteen julkaisemista 500 eurolla.  

Toimintavuoden tilinpäätös osoitti 1 083,67 euron alijäämää. 

Toiminta 

Vaikka yhdistys ei ole voinut toimia normaalisti, on jäseniin pyritty olemaan yhteydessä. 
Viro-instituutin uutiskirjeissä on jaettu tietoa toteutetuista hankkeista ja mahdollisuuksista 
29virtuaaliseen osallistumiseen. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä viro.nyt-
jäsenlehdessä on sekä Viro-instituutin uutisia -palsta että yhdistysten tiedotukseen 
tarkoitettu Seuroissa tapahtuu -palsta. 

Viro-instituutin verkko- (www.viro-instituutti.fi) ja Facebook-sivut 
(www.facebook.com/viroinstituutti /) tiedottavat jatkuvasti Viro-tapahtumista. VIY:llä on  
ollut lähinnä jäsenmatkajärjestelyjä varten oma sähköpostitili, jonka osoite on viroinstituutin 
ystavat.ry@gmail.com 

Toimintavuodelle suunnitelluista jäsentapahtumista pystyttiin toteuttamaan kaksi. 

http://www.viro-instituutti.fi/
http://www.facebook.com/viroinstituutti%20/
mailto:ystavat.ry@gmail.com
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Tammikuussa Peter Vesterbacka Fin-Est Bay Area Development- yrityksestä piti Viro-
keskuksen tiloissa esitelmän Tallinnan ja Helsingin tunnelihankkeesta. Tilaisuuteen 
osallistui lähemmäs 30 henkilöä ja keskustelu oli vilkasta. Syyskuussa yhdistyksellä oli 
mahdollisuus osallistua opastetulle kierrokselle Pasilan katutaidenäyttelyyn. Sateisessa ja 
tuulisessa säässä toistakymmentä jäsentä sai informatiivisen ja lämminhenkisen 
opastuksen katutaiteeseen.   

Omien jäsentilaisuuksien lisäksi VIY osallistui tammikuussa yhteistilaisuuden järjestelyihin 
Olutsilta-Öllesild yhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa oli vieraana Jürgen Rooste.    

Viro-instituutin toiminta 

Yhdistyksen toiminta on kiinteästi kytkeytynyt instituutin toimintaan. Instituutin 
toiminnanjohtajana oli Sanna Immanen heinäkuuhun 2020 saakka. Uutena 
toiminnanjohtajana aloitti loppukesästä Mart Meri ja projektipäällikkönä on toiminut Marja-
Liisa Kirves. 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa 

Suomen Viro-instituutti on Viron kulttuuriministeriön rahoituksella toimivan Eesti Instituutin 
edustusto Suomessa ja Viro-instituutin toiminnanjohtaja on tulosvastuussa Eesti 
Instituutille ja näin pääosassa yhteydenpidossa. Yhdistys on kuitenkin pitänyt myös 
suoraan yhteyttä Eesti Instituuttiin ja yhdistyksen tapahtumista on ollut tietoa Eesti-
instituutin verkkosivuilla. 

Viro-instituutin ystävät on Suomen Viro-yhdistysten liiton SVYL:n jäsenjärjestö. VIY:n 
puheenjohtaja, sihteeri ja instituutin toimihenkilöt ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
SVYL:n toimihenkilöiden kanssa. SVYL:n vuosikokoukseen syksyllä osallistui VIY:n 
puheenjohtaja. 

 

 

 


