EKSO ry:n toimintasuunnitelma 2019
Yleiset tavoitteet
EKSO – Euroopan kulttuuriyhdistys ry:n tarkoituksena on tuottaa puheenvuoroja
yhteiskunnalliseen ja kulttuuripoliittiseen keskusteluun eurooppalaisen identiteetin ja
elämänmuodon vahvistamiseksi.
Yhdistys pyrkii nostamaan esiin erilaisia näkökulmia Euroopan monipuoliseen kulttuuri-,
taide- ja yhteiskuntaelämään mm. järjestämällä tilaisuuksia kuulla ja tavata eri alojen johtavia
asiantuntijoita. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa EKSO haluaa osaltaan edistää ja
vilkastuttaa eurooppalaista ajankohtaiskeskustelua sekä vallitsevien kulttuurien välistä
vuoropuhelua. EKSO:n kulttuurikäsitys on laaja-alainen ja avoin erilaisille näkemyksille, aa se
tunnetaan myös eurooppalaisten perusarvojen ja Euroopan yhdentymisen puolestapuhujana.
Toimintaympäristö
Vuoden 2019 ohjelmassa korostuvat Euroopan monet haasteet, jotka eivät voi olla
vaikuttamatta laajalti yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja keskusteluun. Vuonna 2019 pidetään
Europarlamentin vaalit, mikä on saanut aiempaa enemmän kiinnostusta sitä mukaa, kun
parlamentin valtaa on lisätty ja sen kokoonpano on suoraan heijastumassa EU:ssa tehtävään
politiikkaan.
Muiden Eurooppa-asiaa ajavien yhdistysten tavoin EKSO seuraa v. 2019 aktiivisesti tätä
kehitystä ja osallistuu yhteistyökumppanien kanssa myös muualla käytävään debattiin
(erityisesti Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa).
Toiminnan muodot
EKSO:n omia toimintamuotoja ovat asiantuntijaseminaarit, avoimet keskustelut ja
esitelmätilaisuudet, joita se järjestää yksin tai yhteistyökumppaniensa kanssa.
EU:n puheenjohtajamaina v. 2019 toimivat Romania ja Suomi. Vakiintuneen tavan mukaisesti
EKSO keskittyy näiden maiden EU-visioiden ja tavoitteiden esittelyyn erityisissä
puheenjohtajamaille omistetuissa tilaisuuksissa.
EU: puheenjohtajamaiden esittelyt
Romania on suomalaisille vielä melko tuntematon maa. Tämä yksi EU:n uusimmista jäsenistä
(liittyi v.
2007) vapautui diktatuurista v. 1989. Sen alkutaival kohti eurooppalaista demokratiaperhettä
on ollut hidasta. Elintasoltaan Romania on muuta Eurooppaa vielä jäljessä, mutta edistystä
talouselämän ja etenkin matkailun kohdalla on tapahtunut. Romanian nykypäivän, sen
kansallisen identiteetin ja ajankohtaisen Eurooppa-politiikan esittely tulee olemaan EKSO:lle
kiinnostava haaste kevätkaudella 2019.
EKSO järjestää kevään 2019 kuluessa ryhmämatkan Romaniaan. Matkan ajankohdan ym.
yksityiskohtien hahmottaminen aloitetaan vielä 2018 aikana. Yhteistyökumppaniksi
pyydetään mm. Suomi-Romania ystävyysyhdistys.

Suomen omaa puheenjohtajakautta EU:ssa (syksy 2019) koskevat ajankohtaisteemat ovat
vielä kaukana ja toimintamuodon tarkempi määrittely jää seuraavalle hallitukselle. On selvä,
että EU parlamentin vaalit ja uuden komission muotoutuminen tulevat, Suomen omien
eduskuntavaalien ohella, pitämään EU teemaa poikkeuksellisen paljon esillä vuonna 2019.
EKSO pyrkii noudattamaan omaa kulttuuripainotteista linjaansa ja keskittyy
puheenjohtajamaatilaisuuden järjestämisessä Eurooppalaisen kulttuurin
vuorovaikutukseen ja näkyvyyteen tämän päivän Suomessa.
Muu toiminta
Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta, kevät- ja syyskokoukset. Kokousten
yhteydessä kuullaan vakiintuneen tavan mukaan myös arvovaltaisia esitelmöitsijöitä
ajankohtaisista Euroopan kehitykseen liittyvistä aiheista.
Tiedottaminen
Tullaan edelleen parantamaan tiedottamista mm. uusittujen kotisivujen ja muiden
verkkokanavien kautta. Kotisivut toimivat entisessä osoitteessa eurocult.fi sekä facebookissa.
Jäsenhankinta
Alkavan vuoden aikana tullaan aktiivisesti tehostamaan jäsenhankintaa, etenkin
nuoremman polven suuntaan, ja täten saamaan uusia, Eurooppa-asiasta kiinnostuneita
henkilöryhmiä toiminnan piiriin.
Tilanteen salliessa hallitus harkitsee myös muiden yhteisten vierailujen tai jäsenmatkojen
järjestämistä jäsenistöä kiinnostaviin eurooppalaisiin kohteisiin.
EKSO ry:n hallitus

