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Yleiset tavoitteet 
 
 
EKSO:n tavoitteena on tuottaa puheenvuoroja yhteiskunnalliseen ja kulttuuripoliittiseen keskusteluun 
eurooppalaisen identiteetin ja elämänmuodon vahvistamiseksi. Yhdistys pyrkii nostamaan esiin 
erilaisia näkökulmia Euroopan monipuoliseen kulttuuri-, taide- ja yhteiskuntaelämään järjestämällä 
mm. tilaisuuksia, joihin puhujiksi kutsutaan eri alojen johtavia asiantuntijoita. Yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa EKSO edistää ja vilkastuttaa osaltaan keskustelua eurooppalaista ajankohtaista 
asioista sekä lisää kulttuurien välistä vuoropuhelua. 
 
EKSO:n ajama kulttuurikäsitys on laaja-alainen ja avoin erilaisille näkemyksille, mutta se tunnetaan 
myös eurooppalaisten perusarvojen ja Euroopan yhdistymisen puolestapuhujana. 
 
 
Toimintaympäristö 
 
EKSO on tulevan toimintakauden osalta suurten haasteiden edessä, kuten on ollut päättymässä olevana 
vuonnakin. Vuoden 2020 alussa puhjennut koronapandemia on suuresti vaikeuttanut yhdistystoimintaa 
kaikilla aloilla, ja hyvin suuressa määrin EKSO:ssa, jonka toiminnan perusajatuksia ovat 
kokoontuminen, luonteva yhdessäolo ja vapautunut keskustelu. Mahdollisuus  etäkokouksiin tai muihin 
teknisiin ratkaisuihin korvaa vain osittain näitä perinteisiä toimintamuotoja. Etenkin ikärakenteltaan 
varttuneen jäsenistön piirissä ne herättävät vain rajallista vastakaikua. 
 
Euroopan ajankohtaiset asiat tulevat alkavana toimintakautena säilymään Suomessakin vahvasti 
kiinnostuksen kohteina ja päivittäisinä puheenaiheina. Euroopan unionin kehittyminen ja sen pysyvät 
ongelmat, sisäinen koheesio ja ulkoinen toimintakyky, sekä Suomen rooli EU:ssa, ovat kestoaiheita.    
 
Muiden Eurooppa-asiaa edistävien yhdistysten tavoin EKSO seuraa kehitystä ja osallistuu 
kumppaniensa kanssa myös muilla forumeilla käytävään keskusteluun. Näistä merkittävin on 
Europpalainen Suomi ry sisarjärjestöineen.  Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. eri maiden 
lähetystöt ja yhteistyöryhmät. 
 
Toiminnan muodot 
 
EKSO:n mahdollisuudet toimia tavoitteidensa mukaisesti riippuvat käytännössä suuresti 
pandemiatilanteen kehittymisestä. Tällä hetkellä fyysinen osallistuminen eri tyyppisiin tapahtumiin on 
rajallisesti mahdollista, tietyin edellytyksin, mutta hankalaa ja ennakoimatonta.  Etätapaamiset, kuten 
esim. streamaus,  tuovat myös huomattavia lisäkustannuksia, eikä yhdistyksellä ole niihin kovin 
pitkään mahdollisuuksia. Osallistujan näkökulmasta näyttöpäätteelle tulevan puheen ja kuvan 
seuraaminen eroaa vain vähän vaikkapa saman tyyppisistä tv-ohjelmista. 
 
Optimistisesti voisi kuitenkin arvioida, että tilanne jotenkin kääntyisi vuoden 2021 aikana, ja 



kevätkaudella mahdollisesti käytössä oleva rokotus loisi suunnitellulle ohjelmalle nykyistä paremmat 
olosuhteet. 
 
EU:n puheenjohtajamaiden esittely on EKSO:n perinteinen ja suosittu toiminnan muoto, joka tarjoaa 
mahdollisuuden fokusoida eri maiden historialliseen taustaan, nykypäivän elämään ja etenkin niiden 
omaperäiseen kulttuuriin. Vuonna 2021 puheenjohtajamaina ovat Portugali ja Slovenia. 
 
 
 
 
 
EU puheenjohtajamaiden esittelyt 
 
Portugali on suomalaisille suosittu matkailumaa, mutta sen värikäs historia ja runsas kulttuuriperintö 
ovat monelle tuntemattomia. Löytöretkien ja siirtomaavallan aikana pieni Portugali on jättänyt jälkensä 
myös laajaan lusofoniseen maailmaan kolmella mantereella. Portugalin omaperäinen fado-musiikki 
surumielisine sävyineen ansaitsee tulla esitellyksi. Jos olosuhteet ovat otolliset, EKSO järjestää 
yhteistyössä Portugalin suurlähetystön ja muiden kiinnostuneiden toimijoiden kanssa Portugali-
tapahtuman (esim. Eurooppasalissa). Tilaisuuden tarkempi hahmottaminen jää seuraavalle hallitukselle. 
 
Slovenia syntyi Jugoslavian hajoamisen seurauksena 1990-luvulla ja on siten valtiona nuori. EU:hun se 
liittyi vasta vuonna 2004. Osana Balkanin ja Välimeren aluetta Slovenian historia on kuitenkin pitkä ja 
vaiherikas. Sen kulttuuriin on tullut vaikutteita kaikista Välimeren kulttuureista aina kreikkalaisista ja 
roomalaisista lähtien sekä mm. Habsburgien aikaan osana Itävallan imperiumia. Kuten Portugalin 
kohdalla, EKSO tähtää siihen, että syyskaudella 2021 pystytään järjestämään täysipainoinen ja 
monipuolinen Slovenia-tapahtuma oikeana fyysisenä tilaisuutena (esim. Eurooppasalissa). 
 
Mikäli ao. maiden suurlähetystöt ovat mukana järjestelyissä, pyydetään suurlähettiläs avaamaan 
tilaisuus ja kutsutaan myös ao. maan kansalaisia osallistumaan. Tällöin on syytä pitää tilaisuus ja siihen 
liittyvä keskustelu englannin kielisenä. 
 
Myös on tarkoitus järjestää esittely- ja keskustelutilaisuus Euroopan neuvostosta; mikä on sen rooli ja 
merkitys tämän päivän Euroopassa. 
 
Muu toiminta 
 
Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevät- ja syyskokoukset. Kokouksissa 
kuullaan myös arvovaltaisia esitelmöitsijöitä ajankohtaisista, Eurooppaan liittyvistä aiheista. Kokoukset 
tarjoavat myös tilaisuuden pitää yhteyttä jäsenistöön ja tavata mm. uusia jäseniä henkilökohtaisesti. 
 
Vuonna 2021 suunnitellaan myös tutustumista Suomen Euroopassa toimiviin kulttuuri-instituutteihin, 
niiden toimintaan ja merkitykseen yhdessä EUNIC:iin ja Kulttuuri-instituutit ry:n kanssa. 
 
Tiedottamista tullaan edelleen parantamaan mm uusittujen kotisivujen ja muiden verkkokanavien 
kautta. Kotisivut toimivat osoitteessa eurocult.fi sekä facebookissa. 
 



Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan, etenkin nuoremman polven suuntaan, ja näin pyritään saamaan 
lisää Eurooppa-asioista kiinnostuneita henkilöitä yhdistyksen toiminnan piiriin. 
 
Helsingissä, 14.11.2020 
 
 
EKSO ry:n hallitus 
 
 
 
 
 
 
 
	


