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Yleiset tavoitteet 
 
 
 
EKSO ry: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 mm. järjestämällä tilaisuuksia, joihin puhujiksi kutsutaan eri alojen 
johtavia asiantuntijoita. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa EKSO ry  edistää ja 
vilkastuttaa osaltaan eurooppalaista ajankohtaiskeskustelua sekä kulttuurien välistä 
vuoropuhelua. 
 
 
EKSO ry:n ajama kulttuurikäsitys on laaja-alainen ja avoin erilaisille näkemyksille, mutta se 
tunnetaan myös eurooppalaisten perusarvojen ja Euroopan yhdistymisen 
puolestapuhujana. 
 
 
 
Toimintaympäristö 
 
 
Euroopan kulttuuriyhdistys on tulevalla toimintakaudella 2022 vielä suurten haasteiden 
edessä kuten on ollut päättymässä olevana vuonnakin. Vuoden 2020 alussa puhjennut 
korona-pandemia on vaikeuttanut yhdistystoimintaa hyvin suuressa määrin EKSO ry:ssä, 
jonka toiminnan perusajatuksia ovat kokoontuminen, luonteva yhdessäolo ja vapautunut 
keskustelu. Mahdollisuus etäkokouksiin ja muihin teknisiin ratkaisuihin korvaa kyllä osittain 
perinteisiä toimintamuotoja, mutta samalla myös avaa uusia mahdollisuuksia luoda 
yhteyksiä kaukanakin oleviin tahoihin. Iältään varttuneen jäsenistön piirissä ne kuitenkin 
herättävät rajallista vastakaikua. 
 
 
Euroopan ajankohtaiset asiat ja kulttuuriset virtaukset tulevat alkavana toimintakautena 
säilymään Suomessakin vahvasti kiinnostuksen kohteina. 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 ry seuraa kehitystä ja 
osallistuu kumppaniensa kanssa myös muilla foorumeilla käytävään keskusteluun. Näistä 
merkittävin on Eurooppalainen Suomi ry sisarjärjestöineen.  Muita yhteistyökumppaneita 
ovat  mm. eri maiden lähetystöt, kulttuuri- ja tiedeinstituutit ja ystävyysseurat.  Kotimaisten 
kulttuuri-, taide-  ja tiedelaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen sekä muiden vastaavien 
organisaatioiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.   



 
 
Toiminnan muodot 
 
 
EKSO ry:n mahdollisuudet toimia käytännössä tavoitteidensa mukaisesti riippuvat suuresti 
pandemiatilanteen kehittymisestä. Tällä hetkellä fyysinen osallistuminen eri tyyppisiin 
tapahtumiin on tietyin edellytyksin onneksi mahdollista, mutta hankalaa ja 
ennakoimatonta.  Etätapaamiset, kuten esim. streamaus,  tuovat myös huomattavia 
lisäkustannuksia eikä yhdistyksellä ole niihin kovin pitkään mahdollisuuksia.  
 
 
EU:n puheenjohtajamaiden esittely on EKSO ry:n perinteinen ja suosittu toiminnan muoto, 
joka tarjoaa mahdollisuuden fokusoida eri maiden historialliseen taustaan, nykypäivän 
elämään ja etenkin niiden omaperäiseen kulttuuriin. Vuoden 2022 puheenjohtajamaita 
ovat Ranska ja Tšekki. 
 
 
 
EU puheenjohtajamaiden esittelyt 
 
 
Ranska on suomalaisille suosittu matkailumaa ja se tunnetaan myös merkittävänä 
kulttuurimaana. Samalla se on myös EU:n johtavia maita, jonka politiikkaa seurataan 
tarkasti Suomessa kuten muuallakin Euroopassa. 
 
 
Ranskan puheenjohtajakauteen tulee kohdistumaan erityisen suuri kiinnostus myös sen 
johdosta, että maassa on silloin käynnissä varsin kova vaalikampanja, jossa istuva 
presidentti hakee toista kautta toukokuussa pidettävissä vaaleissa. Runsas joukko 
vastustajia eri ryhmistä on jo käynnistänyt oman kampanjansa vallan vaihtumiseksi. 
 
 
Vuoden 2022 alkupuolisko tulee siten tarjoamaan EKSO ry:lle runsaasti eri vaihtoehtoja 
oman EU:n puheenjohtajamaatilaisuutensa järjestämiseen. Erityisesti tullaan seuraamaan 
Ranskaan liittyviä, Suomessa järjestettäviä taide- ja kulttuuritapahtumia (näyttelyt, 
konsertit), joiden yhteyteen oma tilaisuus luontevasti nivoutuisi (vrt. Itävalta-tapahtuma). 
Politiikka- ja Ranska-asiantuntijoiden  (mm. prof Louis Clerc) lisäksi pyritään tavoittamaan 
myös nykyisen ranskalaisen taide- ja musiikkielämän puitteissa toimineita tai toimivia 
kulttuuripersoonia kertomaan kokemuksistaan (esim. Susanna Mälkki, Klaus Mäkelä). 
L'institut Francais'n kanssa pyritään tekemään yhteistyötä. Puheenjohtajamaatilaisuuden 
tarkempi hahmottaminen jää tulevalle hallitukselle.  
 
 
Vuoden jälkipuoliskolla EU:n puheenjohtajuus siirtyy Tšekille. Valtion pienestä koosta 
huolimatta Tšekin historia ja kulttuurielämä (kirjallisuus, elokuva, nukketeatteri jne.) ovat 
varsin kiinnostavia, ja tarjoavat monia mahdollisuuksia monipuoliseen esittelyyn. Myös 
tämän tapahtuman suunnittelu jää vuoden 2022 hallituksen tehtäväksi. 
 
 
Mikäli ao. maiden suurlähetystöt ovat mukana järjestelyissä ja tarjoavat tapahtumalle 
merkittävässä määrin tukeaan ja jos suurlähettiläs avaa tilaisuuden, on tilaisuuden kieli 
yleensä englanti. Myös paikalle kutsuttava yleisö voi näin ollen olla kansainvälisempi. 



 
 
Tapahtumien perinteinen ja luonteva toteutumispaikka Eurooppasali on tullut vähemmän 
houkuttelevaksi sen johdosta, että esim. eri Euroopan maiden omien viinien tarjoilu 
tapahtumien yhteydessä ei enää ole sallittua. Tämä on ollut erityinen houkutin mm. 
paikalle tuloon ja myös edistänyt vapaamuotoista seurustelua ja verkottumista. EKSO 
ry:ssa tätä päätöstä ja sen perusteita on vaikea ymmärtää. 
 
 
Muu toiminta 
 
 
 
Euroopan kulttuuripääkaupunkeja esitellään tulevana toimintavuonna EKSO ry:n 
tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2022 Euroopan kulttuuripääkaupunkeja 
ovat Kaunas Liettuassa ja Esch Luxemburgissa. Miten toimii EU:n kulttuurihankkeiden 
rahoitus? Kulttuuri Euroopan unionissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön työkenttään kuuluu 
taiteen ja kulttuurin alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö.  Myös näihin aiheisiin 
pureudutaan  toimintavuonna 2022.  
 
 
Suunnitteilla on webinaari, jossa Turun yliopiston professori Thomas Karv esittelee 
tutkimustaan, jossa kartoitetaan suhtautumista EU:iin sen eri jäsenmaissa. Keskustelijoiksi 
voidaan pyytää muita Eurooppa-asiantuntijoita. 
 
 
Lisäksi suunnitellaan asiantuntijatapaamisten sarjaa pienimuotoisen 
”eurokulttuurikahvilan” muodossa. Näissä vapaamuotoisissa, noin tunnin mittaisissa 
tapaamisissa, jäsenistöllä olisi ajankohtaisia kulttuuriasioita koskevien alustusten pohjalta 
mahdollisuus vuorovaikutteiseen keskusteluun.  
 
 
 
Hallinto 
 
 
Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevät- ja syyskokoukset. 
Kokouksissa kuullaan myös asiantuntijoita ajankohtaisista Eurooppaan liittyvistä aiheista. 
Kokoukset tarjoavat tilaisuuden pitää yhteyttä jäsenistöön ja tavata mm uusia jäseniä 
henkilökohtaisesti. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä noin 6-8 kertaa vuodessa.  
 
 
Talous 
 
 
Yhteistyötä Eurooppalaisen Suomen kanssa jatketaan siten, että EKSO ry:llä on 
mahdollisuus saada sekä taloudellista että teknistä tukea tilaisuuksien järjestämiseen. 
Jäsenmaksujen keräämistä tehostetaan.  Projektirahoitusta pyritään anomaan sekä 
säätiöiltä että osarahoituksena yhteistyökumppaneiden kautta.   
 
 
Jäsenhankintaa tehostetaan etenkin nuoremman polven suuntaan ja myös kutsumalla 
Eurooppa-asioista kiinnostuneita henkilöitä ja vaikuttajia yhdistyksen toiminnan piiriin.  



 
 
Tiedottamista tullaan edelleen parantamaan mm. uusittujen kotisivujen ja muiden 
verkkokanavien kautta. Yhdistyksen tunnettuutta pyritään lisäämään myös järjestämällä 
yhteistyötilaisuuksia muiden vastaavien järjestöjen kanssa.  EKSO ry:n kotisivut toimivat 
osoitteessa eurocult.fi ja facebookissa.  
 
 
 
 
Helsingissä, 14.11.2022 
 
 
 
EKSO ry:n hallitus 
 
 
 
 
 
 
 
	


