Schuman-seura ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Schuman-seuran tavoitteena on lisätä kansalaisten ymmärrystä Euroopan ja erityisesti
Euroopan unionin ajankohtaisista kysymyksistä, haasteista ja ongelmista sekä aktiivisesti
osallistua ja ylläpitää kansalaiskeskustelua. Seuran strategisten linjausten mukaisesti
seura pyrkii toteuttamaan tehtäväänsä sekä laajalle yleisölle suunnattujen
asiantuntijatilaisuuksien, aktiivisen verkkonäkyvyyden sekä yhdessä akateemisen yhteisön
kanssa toteutettavien julkaisujen muodossa. Lisäksi seura toimii aktiivisessa yhteistyössä
muiden Eurooppa-teeman parissa toimivien järjestöjen yms. kanssa sekä tekee aktiivista
yhteistyötä alueen koulujen, korkeakoulujen sekä poliittisten kansalaisjärjestöjen kanssa.
Vuoden 2018 toiminnan perustana toimii vuosikellomalli, jonka päälinjat on päätetty seuran
vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa. Strategian mukaisesti seuran toiminnan painopiste
vuonna 2018 on ulospäin näkyvän toiminnan vahvistaminen. Tähän kuuluu olennaisena
osana jo vuonna 2016 menestyksekkäästi lanseerattu tiedotus- ja toimintaformaatti, jonka
keskeisenä elementtinä ovat asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut, helposti
omaksuttavat EU-tietopaketit ja EU-aiheiset tilaisuudet. Huomioiden Eurooppaan
nykytilanteessa kohdistuvat suuret haasteet, seuran toiminta tulee vuonna 2018
painottumaan kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen EU:n nykyhaasteiden (eurokriisi,
pakolaiskriisi, populismin nousu, Itämeren alueen tilanne, EU-USA- ja EU-Venäjä-suhteet)
taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä tarjoamaan keskustelufoorumia EU:n ja Euroopan
tulevaisuuteen liittyville pohdinnoille.
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1) Breakfast briefing -tilaisuus teemalla ”Euroopan ajankohtaisia kysymyksiä” muodostaa
seuran kevään avaustilaisuuden. Vuoden 2018 tilaisuuden on tarkoitus käsitellä EU:n ja
Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Tilaisuudessa julkistetaan myös Schuman Papers julkaisusarjan julkaisu 1/2018 (Nr. 3).
2) Kevään toinen päätapahtuma on Eurooppa-päivä (9.5.2018), joka järjestetään
yhteistyössä Europe Direct Varsinais-Suomen sekä alueen Eurooppa-toimijoiden kanssa.
3) Osallistuminen Turun kansainvälisille kirja- ja tiedemessuille syys-lokakuun vaihteessa
omalla osastolla, joka vuonna 2018 on tarkoitus rakentaa yhdessä alueen muiden
Eurooppa-toimijoiden kanssa. Seura myös toteuttaa yhteistyössä muiden Eurooppatoimijoiden kanssa messuille Eurooppa-teemaan liittyvää ohjelmaa.
4) Kevään tapaan myös syksyllä, loka-marraskuun vaihteessa järjestetään Euroopan
ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevä Breakfast briefing -tilaisuus, jonka pohjana toimii
vuoden 2018 toinen Schuman Papers -julkaisusarjan julkaisu.
Tilaisuuden
pääpuhujanaksi ja Working Paper -julkaisun kirjoittajaksi on tiedusteltu Josef Janningia
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European Council on Foreign Relations -ajatushautomosta. Hänen paperinsa tulee
käsittelemään EU:n tulevaisuudennäkymiä.
5) Perinteisten Eurooppa-glögien järjestäminen joulukuun alkupuolella yhteistyössä alueen
Eurooppa-toimijoiden kanssa. Glögitilaisuuteen kuuluu myös vuonna 2018 perinteiseen
tapaan asiantuntija-alustus ja sitä seuraava vapaamuotoinen keskustelu. Konsepti on
osoittautunut toimivaksi ja tilaisuuden saama palaute on ollut pääsääntöisesti erittäin
myönteistä.
Vuosikellon tapahtumien rinnalla seura pyrkii omien ja yhteistyöhankkeiden kautta
edistämään seuran strategisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeiden osalta pyritään
aiempaa aktiivisempaan verkostoitumiseen sekä yhteishankkeisiin muiden, seuran
tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisten ja kiinnostavien tahojen kanssa. Hankkeiden
osalta tavoitteena on toteuttaa seuraavat hankkeet:




Suomalaisten nuorten Eurooppa-tietämystä ja -asenteita kartoittava hanke
yhteistyössä Eurooppanuoret ry.:n sekä Eurooppalainen Suomi ry.:n kanssa.
Itämeren alueen kehitystä analysoiva hanke, jossa yhteistyötahona InterAct Point
Turku sekä Centrum Balticum.
EU-tutkimusta popularisoimaan ja EU-tietämystä ymmärrettävässä muodossa
jakamaan
pyrkivän
”Käyrät
kurkut”-hankkeen
jatkokehittäminen
Eurooppatiedotuksen ja EuropeDirect Varsinais-Suomen kanssa. Tavoitteena on
lisätä julkaisun interaktiivisuutta hyödyntämällä digitaalisten julkaisualustojen
mahdollisuuksia.

Seuran toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää seuran taloudellisten
toimintaedellytysten vahvistamista, toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteiden aiempaa
täsmällisempää muotoilua, toiminnan ja sen vaikuttavuuden systemaattista seuraamista ja
kehittämistä sekä aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä muiden Eurooppa-toimijoiden
kanssa. Näiden siirtäminen osaksi seuran toimintakulttuuria on yksi seuran vuoden 2018
kehittämistoiminnan kulmakivistä.
Vaikka seuran taloudellinen tilanne on saatu vakautettua ja mahdollistanut taloudelliset
edellytykset nykyisen laajuiselle toiminnalle, seuran strategisten tavoitteiden toteuttaminen
edellyttää taloudellisten resurssien vahvistamista. Vuoden 2018 aikana seura tulee
hakemaan edellä kuvatuille hankkeille myös EU:n kansalaisjärjestöille suunnattua Jean
Monnet rahoitusta. Jean Monnet -rahoitus mahdollistaisi seuran toiminnalle merkittävästi
nykyistä paremmat taloudelliset edellytykset niin talouden resurssien ennustettavuuden
kuin volyyminkin osalta.
Seura jatkaa aktiivista jäsenhankintaa, jonka painopisteenä ovat vuosikellon mukaiset
laajan yleisön tapahtumat. Näiden lisäksi seura vahvistaa kohdistettua, strategista
rekrytointia, jonka tavoitteena on vahvistaa seuran asiantuntijaprofiilia sekä luoda
edellytyksiä seuran maksullisen palvelutoiminnan kehittämiselle.

2

Seuran hallitus pyrkii kokoontumaan kevät- ja syyskausien aikana kerran kuukaudessa..
Hallituksen työskentelyä kehitetään ottamalla käyttöön toimikunnat, jotka vastaavat
toimialaansa kuuluvan toiminnan käytännön valmistelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.
Seuran hallitustyöskentelyä tukee myös vuonna 2018 aloittava neuvottelukunta, jonka
tehtävänä on antaa seuran toiminnalle strategisesti suuntaavia impulsseja.

Toimintasuunnitelma vahvistettu hallituksen kokouksessa 27.9.2017.
Toimintasuunnitelma hyväksytty seuran syyskokouksessa 27.9.2017.
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