EKSO ry:n toimintasuunnitelma 2020
Yleiset tavoitteet
Euroopan kulttuuriyhdistys EKSO ry:n tarkoituksena on tuottaa puheenvuoroja
kulttuuripoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eurooppalaisen identiteetin ja
elämänmuodon vahvistamiseksi. Yhdistys pyrkii nostamaan esiin erilaisia näkökulmia
Euroopan monipuoliseen kulttuuri-, taide- ja yhteiskuntaelämään mm järjestämällä
tilaisuuksia eri alojen johtavia asiantuntijoiden kanssa. 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, mutta se
tunnetaan myös eurooppalaisten perusarvojen ja eurooppalaisen yhdentymisen
puolestapuhujana.
Toimintaympäristö
Vuoden 2020 ohjelmassa korostuvat Euroopan monet haasteet. Vuonna 2019 pidetyt
Euro-vaalit herättivät enemmän kiinnostusta kuin koskaan aiemmin. Uudet toimijat on
valittu EU:n johtaviin elimiin, joiden työ käynnistyy toden teolla vasta 2020 alussa. Voi
olettaa, että Eurooppa säilyy vahvasti päivän teemana koko toimintavuoden ajan.
Muiden Eurooppa-asiaa ajavien yhdistysten tavoin EKSO seuraa kehitystä ja osallistuu
kumppaniensa kanssa myös muilla forumeilla käytävään debattiin (erityisesti yhteistyössä
Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa).
Toiminnan muodot
EKSO:n omia toimintamuotoja ovat asiantuntijaseminaarit, avoimet keskustelut ja
esitelmätilaisuudet, joita se järjestää yksin tai yhteistyökumppaneidensa kanssa.
EU:n puheenjohtajamaina toimivat v. 2020 Kroatia ja Saksa. Vakiintuneen tavan
mukaisesti EKSO keskittyy näiden maiden EU-visioiden ja tavoitteiden esittelyyn
erityisissä puheenjohtajamaille omistetuissa tilaisuuksissa. Uutena kohteena halutaan
tuoda esiin myös Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaa, jonka tavoitteena, samoin kuin
EKSOn, on vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta Euroopassa ja tukea
eurooppalaista kulttuuria.
EU:n puheenjohtajamaiden esittelyt
Kroatia on monelle suomalaiselle vielä melko tuntematon maa. Tämä yksi EU:n
uusimmista jäsenistä (liittyi vuonna 2013) itsenäistyi irtautuessaan hajoavasta
Jugoslaviasta vuonna 1991. Sen tie kohti eurooppalaista demokratiaperhettä on ollut
ripeää. Elintasoltaan Kroatia on vielä jäljessä esim. Keski-Eurooppaa, mutta talouselämä
ja etenkin matkailuelinkeino on edistynyt voimakkaasti. Kroatian nykypäivän, sen
kansallisen identiteetin, kulttuurin ja ajankohtaisen Eurooppa-politiikan esittely tulee
olemaan EKSO:lle kiinnostava haaste kevätkaudella 2020. Kroatian Rijeka on valittu

Irlannin Galwayn ohella vuoden 2020 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, ja tämä
huomioidaan EKSO:n Kroatia-tilaisuuksissa.
Saksaa taas ei mitenkään voi kutsua tuntemattomaksi, vaikka mielikuvat siitä saattavat
olla hyvin vaihtelevia. Saksalainen kulttuuri- ja yhteiskuntaelämä, mukaan lukien saksan
kieli, on aikojen saatossa ollut Suomelle hyvin merkityksellinen, varsinkin Suomen
itsenäistymisen jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeen jakautuneessa Euroopassa kahtia
jaetun Saksan rooli ja vaikutus jäi monessa suhteessa taka-alalle.
Taloudeltaan ja kooltaan EU:n suurimpana valtiona nykypäivän Saksa ansaitsee tulla
paremmin tunnetuksi Suomessa myös kulttuurinsa ja yhteiskunnallisen elämänsä
puolesta. Saksan esittelyyn liittyvät olennaisesti sen eri alueiden, pohjoisen ja etelän,
samoin kuin läntisen ja itäisen Saksan erojen ymmärtäminen. Saksalaista yhteiskuntaa
koettelee myös eräänlainen yhteiskunnallinen käymistila uusien poliittisten voimien
noustessa haastamaan perinteiset valtapuolueet monissa eri kysymyksissä. Nämä ovat
aineksia, joista Saksan esittely EU:n puheenjohtajamaana väistämättä koostuu.
Muu toiminta
Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta, kevät- ja syyskokoukset.
Kokousten yhteydessä kuullaan vakiintuneen tavan mukaan myös arvovaltaisten
esitelmöitsijöiden esityksiä ajankohtaisista Euroopan kehitykseen liittyvistä aiheista.
Tiedottaminen: tullaan edelleen parantamaan tiedottamista mm. uusittujen kotisivujen
sekä sosiaalisen median (FB) kautta. Kotisivut toimivat entisessä osoitteessa
www.eurocult.fi.
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 kotimaassa ja muualla
Euroopassa. Vuoden 2020 kevääksi jäsenistölle suunnitellaan yhteistä kulttuurimatkaa
Kroatiaan Euroopan kulttuuripääkaupunkiin Rijekaan.
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