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Schuman-seura ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Johdanto

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  ja  poliittisten
kansalaisjärjestöjen kanssa.

Vuoden 2019  toiminnan perustana  toimii  vuosikellomalli,  jonka päälinjat  on  päätetty
seuran vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa. Strategian mukaisesti seuran toiminnan
painopisteet ovat vuonna 2019 seuraavat:

1. Seuran  yksinään  tai  yhteistyössä  seuran  sidosryhmien  kanssa  järjestämät,
laajalle yleisölle avoimet asiantuntijatilaisuudet

2. Turun Eurooppa-foorumi 2019
3. Sähköinen ja painotuotteisiin perustuva julkaisu- ja tiedotustoiminta
4. Hankkeet

Vuoden 2019 toimintaa raamittaa vahvasti toukokuussa 2019 järjestettävät Euroopan
parlamentin  vaalit,  näiden  jälkeen  tapahtuva  uuden  EU:n  komission  valintaprosessi
sekä  Suomen  EU-puheenjohtajuuskausi  vuoden  2019  jälkimmäisellä  puoliskolla.
Euroopan  parlamentin  vaalien  osalta  suurimman  haasteen  muodostavat  populismin
nousu poliittisen kentän molemmilla laidoilla, mikä vahvistaa EU-kriittistä ilmapiiriä, ja
erityisesti sosiaalisen median piirissä tapahtuva mielipidevaikuttaminen disinformaatiota
levittämällä.  Molemmat  tekijät  ovat  aiemmissa  vaaleissa  mobilisoineet  erityisesti
”nukkuvia”  ja  vallitsevalle  poliittiselle  järjestykselle  kriittisiä,  jopa  vihamielisiä
äänestäjäkohortteja,  minkä  kehityksen  jatkumisella  voisi  olla  EU:n  tulevaisuuden
kannalta  kauaskantoisia  negatiivisia  vaikutuksia.  Seuran  tavoitteena  onkin  vahvistaa
faktapohjaisen,  kriittisen Eurooppa-keskustelun roolia  ja  näkyvyyttä  ja  siten osaltaan
luoda vastavoimaa populistiselle retoriikalle perustuvalle keskustelulle.
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2. Tapahtumat ja tilaisuudet

Seuran  tapahtumat  ja  tilaisuudet  rakentuvat  strategisen  vuosikellon  ympärille,  johon
vuoden 2019 eritysluonteen vuoksi on lisätty muutamia elementtejä:

1. Tammi-helmikuussa  järjestetään  yhteistyössä  Turun  yliopiston
eduskuntatutkimuksen keskuksen ”Näkökulmia Euroopan supervuoteen 2019”-
yleisöseminaari,  jossa  eri  alojen  asiantuntijat  alustavat  Euroopan  unioniin  ja
integraatioon  liittyvistä  kysymyksistä.  Seminaarit  sijoittuvat  eduskunta-  ja  EP-
vaalien  rajapintaan,  tavoitteena  nostaa  keskusteluun  Suomen  ja  Euroopan
tulevaisuuden  kannalta  olennaisia  kysymyksiä..  Seminaarien  teemat  ovat:  1)
Suomen  EU-politiikan  suuntaviivat;  2)  Euroopan  talouden  näkymiä;  3)  EU
maailmanpolitiikassa;  4)  Integraation  tulevaisuus.  Tapahtuman  kohderyhmänä
ovat  kaikki  Euroopan  nykytilasta  ja  tulevaisuudesta  kiinnostuneet  ihmiset.
Erityisesti  pyritään  mobilisoimaan  nuoria  ja  opiskelijoita,  mikä  tavoite
huomioidaan myös alustajien valinnassa.

2. Maalis-huhtikuun  vaihteessa  järjestetään  sääntömääräisen  kevätkokouksen
yhteydessä kevätkokousesitelmä aiheesta ”Eurovaalit 2019”. Esitelmä perustuu
samaan aikaan julkaistavaan Schuman Papers Nr. 5 (1/2019) -julkaisuun, jonka
kirjoittajana on seuran puheenjohtaja, erikoistutkija Kimmo Elo.

3. Eduskuntavaalien  2019  jälkeen  järjestetään  yhteistyössä  Turun  yliopiston
eduskuntatutkimuksen  keskuksen,  Eurooppanuorten  sekä  Eurooppalaisen
Suomen kanssa kaksi (2) vaalitenttiä.

4. Eurooppa-päivän  (9.5.2019)  tapahtumassa  painotetaan  edellisten  vuosien
tapaan laajojen kansanryhmien tavoittamista yleisötilaisuuksien kautta. Seura on
mukana  Turun  alueen  Eurooppa-toimijoiden  (ED  Varsinais-Suomi,  Turun
Eurooppanuoret,  EURES  Turku)  verkostossa,  joka  vastaa  Eurooppa-päivän
tapahtuman järjestelyistä.  Eurooppa-päivän tapahtumat tullaan tämän hetkisen
tiedon  perusteella  järjestämään  Uudessakaupungissa  yhdessä
paikallistoimijoiden kanssa. Pääpainopiste Eurooppa-päivän tapahtumassa tulee
olemaan 26.5.2019 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien tematiikassa.

5. Seura  järjestää  28.  tai  29.5.2019  ”Euroopan  parlamentin  vaalien  jälkilöylyt”-
seminaarin, kestoltaan koko päivä. Seminaari jakaantuu kolmeen (3) paneeliin,
jossa  asiantuntijat  pohtivat  ja  analysoivat  vaalitulosta,  sen  taustatekijöitä  ja
implikaatioita sekä EU:lle että Suomelle.
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6. Seuran  päivitetyn  vuosikellon  mukaisesti  Turun  Eurooppa-foorumi  on  seuran
tärkein  vuosittainen  tapahtuma  ja  seura  on  aktiivisesti  mukana  tapahtuman
toteutuksessa.  Tämä  aktiviteetti  on  kuvattu  yksityiskohtaisemmin  omassa
kohdassaan (ks. alla kappale 3).

7. Loka-marraskuun  vaihteessa  järjestettävän  sääntömääräisen  syyskokouksen
yhteydessä  järjestettävän  syyskokousesitelmän  aiheena  on  ”Suomen  EU-
puheenjohtajuuskausi  –  missä  mennään?”.  Syyskokouksen  yhteydessä
julkaistaan  myös  Schuman  Papers  Nr.  6  (2/2019),  jonka  kirjoittajaksi  on
tiedusteltu  Kielin  yliopiston  EU-tutkimuksen  professori  Wilhelm  Knelangenia.
Schuman  Papers  Nr.  6  käsittelee  Euroopan  tilannetta  uuden  parlamentin  ja
komission lähtökohtana.

8. Perinteisten  Eurooppa-glögien  marras-joulukuun vaihteessa toteutetaan osana
Suomen  EU-puheenjohtajuuskauden  tapahtumia,  tavoitteena  koota  yhteen
Varsinais-Suomen Eurooppa-toimijoita sidosryhmineen. Glögitilaisuuteen kuuluu
aiempien vuosien tapaan asiantuntija-alustus ja sitä seuraava vapaamuotoinen
keskustelu.

3. Turun Eurooppa-foorumi 2019

Elo-syyskuun  2018  vaihteessa  järjestettiin  Turussa  ensimmäinen  Turun  Eurooppa-
foorumi,  jonka  erityisenä  tavoitteena  oli  mahdollistaa  päättäjien,  asiantuntijoiden  ja
kansalaisten välinen vuoropuhelu. Foorumi onnistui yli odotusten, kun eri tapahtumiin
osallistui arviolta 2000 kävijää.

Schuman-seura  organisoi  tapahtumaan  kansalaisjärjestöjen,  viranomaistahojen  ja
puolueiden  Eurooppa-torin  kauppakeskus  Hansan  Hansa-torilla.  Torilla  eri  toimijat
esittelivät toimintaansa, jakoivat tietoa Euroopasta ja järjestivät monipuolista, runsaasti
yleisöä vetänyttä lavaohjelmaa.

Turun  Eurooppa-foorumista  on  kaavailtu  jokavuotista  tapahtumaa,  seuraavan kerran
tapahtuma järjestetään loppukesästä  2019.  Schuman-seura  on  mukana  tapahtuman
järjestelyistä  vastaavassa  yhteenliittymässä,  vastuualueenaan  Eurooppa-torin
organisointi.

Seuran vuoden 2019 toiminnassa Turun Eurooppa-foorumi on merkittävin, yksittäinen
tapahtuma, joka ohjaa seuran toimintaa, resurssointeja ja aikataulutusta vuoden 2019
alusta aina foorumiin saakka.
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Vuoden 2018 foorumi tuotti arvokasta dataa vuoden 2019 toteuttamisen tueksi. Erityistä
huomiota tullaan kiinnittämään riittävään resurssointiin, jossa taloudellisten resurssien
ohella  myös  henkilöresurssien  riittävyyteen  tulee  kiinnittää  huomiota.  Olennaista  on
myös valmistelutyöryhmän toiminta, koska tapahtuman toteuttaminen vaatii  runsaasti
suunnittelua, koordinointia muiden tapahtumajärjestäjien kanssa sekä sisältöjen osalta
vahvaa yhteydenpitoa sisällöntuottajien kanssa.

Eurooppa-foorumilla  on  keskeinen  rooli  seuran  julkisuuskuvan  ja  näkyvyyden
vahvistamisessa. Vuoden 2018 foorumin aikana saatu myönteinen julkisuus osoitti, että
foorumilla  on  suuri  potentiaali  auttaa  seuraa  kasvamaan  valtakunnallisesti  sekä
näkyvyyden  että  painoarvon  osalta.  Tätä  trendiä  pyritään  vahvistamaan entisestään
vuoden 2019 foorumin kautta.

4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Schuman-seuran  nykyisessä  strategiassa  korostuu  seuran  näkyvyyden  lisääminen
erityisesti  julkaisu-  ja  tiedotusmateriaalien  kautta.  Vaikka  edellä  (kappale  2  &  3)
kuvatuilla  tapahtumilla  on  keskeinen  merkitys  seuran  yhteiskunnallisen  näkyvyyden
vahvistamisessa, julkaisu- ja tiedotusmateriaalit ovat se kivijalka, jonka varaan laajempi
vaikuttavuus  rakentuu.  Erityinen  painoarvo  on  open  access -julkaisupolitiikalla  eli
seuran  kaikki  julkaisut  ovat  saatavissa  maksutta  seuran  verkkosivuilta.  Painatteita
julkaisuista otetaan on demand -periaatteella, jolloin tilaaja vastaa aiheutuvista kuluista.

Seuran vuoden 2019 julkaisutoiminta rakentuu seuraavien peruselementtien varaan:

 Englanninkielinen Schuman Papers -työpaperisarja lanseerattiin vuonna 2017
ja  on  sen  jälkeen  vakiinnuttanut  paikkansa  seuran  kansainvälisen
julkaisupolitiikan  ”lippulaivana”.  Sarjassa  akateeminen  tieto  yhdistyy  policy
analysis  -lähestymistapaan,  mikä  palvelee  erinomaisesti  seuran  tavoitetta
vahvistaa  asiantuntijavetoista  Eurooppa-keskustelua  tuomalla  keskusteluun
paitsi  analyyttistä  terävyyttä  ja  syvyyttä,  myös  näiden  pohjalta  rakentuvia
pohdintoja  tulevaisuuden kehitykseen liittyen.  Vuosina 2017 ja  2018 julkaistut
neljä työpaperia ovat saaneet  hyvää palautetta  ja  niitä on seuran nettisivujen
kautta ladattu yhteensä yli  tuhat kertaa. Konsepti on toimiva ja sitä kehitetään
maltillisesti myös kansainvälisen think tank -kentän kehitystä tiiviisti seuraten.

 Vuoden  2019  aikana  seura  lanseeraa  uuden,  ensisijaisesti  tutkijayhteisölle
suunnatun julkaisun, jonka laajempana tavoitteena on tukea myös suomalaisen
Eurooppa-tutkimuksen  yhteiskunnallista  näkyvyyttä.  Kyseessä  on  työnimellä
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”Eurooppa-tutkimuksen  vuosikirja” kulkeva  julkaisu,  jota  julkaistaan  aluksi
kerran  vuodessa  ilmestyvänä  vuosikirjana.  Kirjoittajakutsu  julkaistaan
tammikuussa 2019, vuosikirja julkaistaan Eurooppa-glögeillä 2019. Julkaisu tulee
olemaan  vertaisarvioitu  julkaisu  eli  kaikki  artikkelit  läpikäyvät  tieteellisen
arviointiprosessin  (nk.  double-blind  review)  ja  sen  konseptina  on  sähköinen,
avoimesti  saatavilla  oleva  julkaisu.  Julkaisussa  voidaan  julkaista  tieteellisten
artikkelien  ohella  myös  katsauksia  ja  kirja-arvosteluja.  Julkaisun  pääkieli  on
suomi, mutta siinä voidaan julkaista myös englannin ja ruotsin kielellä. Lehden
toimituskuntaan rekrytoidaan kotimaisia ja kansainvälisiä alan tutkijoita, yhteensä
8-10  jäsentä  (joista  yksi  toimii  päätoimittajana),  jotka  vastaavat  lehden
linjauksista  ja  artikkelien  julkaisuprosessista.  Tiedeyhteisön  piirissä
houkuttelevuutta julkaisukanavana pyritään vahvistamaan hakemalla julkaisulle
luokitus  Julkaisufoorumilla  sekä  saamalla  sille  virallinen  ”vertaisarvioitu”-
sertifikaatti.

 Seuran  vuonna  2015  ensimmäistä  kertaa  julkaistu  ”Käyrät  kurkut”-
pienoisjulkaisu on  saanut  erinomaisen  hyvän  vastaanoton  ja  siitä  on  otettu
uudistettuja  laitoksia  useaan kertaan.  Osana seuran panostusta vuoden 2019
Euroopan parlamentin vaalien tiedottamiseen Käyrät kurkut -julkaisu päivitetään
uuteen laitokseen. Uudistetun laitoksen sisällöt tarkistetaan ja päivitetään, minkä
lisäksi  julkaisun  kuvitus  ja  visuaalinen  ulkoasu  uudistetaan.  Julkaisu  myös
siirretään Ellibs-palvelusta seuran nettisivuille, josta sen voi jatkossa ladata pdf-
muodossa tai lukea sähköisenä suoraan päätelaitteelta e-kirjasena.

 Seuran nettisivuilla julkaistava  Schuman Blogi -asiantuntijapalsta on saanut
hyvän vastaanoton, mihin pääsyynä on blogaajien vahva profiili.  Tällä hetkellä
blogaajina  on  kuusi  (6)  eri  alojen  asiantuntija,  joista  jokainen  on  sitoutunut
kirjoittamaan blogiin kaksi kertaa vuodessa (kevät+syksy). Jatkossa blogaajien
määrää pyritään maltillisesti  kasvattamaan teemapaletin  laajentamiseksi,  mikä
onnistuessaan  mahdollistaa  julkaisuaikataulun  tiivistämisen  nykyisestä  noin
neljän (4) viikon syklistä kahden (2) viikon välein tapahtuvaan julkaisemiseen.

 Vuoden  2019  aikana  pyritään  vahvistamaan  nykyisellään  vähäisellä
aktiivisuudella  toimivaa  Schuman  puheenvuoro  -palstaa.  Palstan  ajatus  on
tarjota foorumi blogeja laajemmille kirjoituksille, joissa pystytään taustoittamaan
ajankohtaisia  kysymyksiä  laajemmin.  Puheenvuoro-palstalle  pyritään  jatkossa
saamaan  vahvemmin  englanninkielistä  sisältöä,  mikä  osaltaan  liittyy  seuran
pyrkimykseen vahvistaa kansainvälistä näkyvyyttään (ks. myös alla kappale 5).

Edellä  kuvattujen  pääjulkaisujen  lisäksi  seuran  puheenjohtaja  pitää  omaa
Puheenjohtajan blogi -palstaa, jossa hän ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin sekä
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suomen- että englanninkielisten kontribuutioiden muodossa. Lisäksi seuran asiantuntijat
tulevat jatkossakin kirjoittamaan mm. päivälehtiin asiantuntijapuheenvuoroja.

5. Muut toiminta

Seuran  vuoden  2019  toiminnassa  tavoitellaan  myös  seuran  yhteistyö-  ja
sidosryhmäverkostojen vahvistamista sekä seuran näkyvyyden lisäämiseksi että seuran
toimintaresurssien  vahvistamiseksi  yhteistyön  kautta.  Tapahtumien  järjestämisessä
suuntaudutaan entistä vahvemmin toimintamalliin, jossa seuran tilaisuudet järjestetään
lähtökohtaisesti  vähintään  yhden,  mieluiten  useamman  yhteistyökumppanin  kanssa.
Tätä  kautta  saavutettavat  synergiaedut  muodostuvat  paitsi  puhtaasti  taloudellisista
tekijöistä,  myös  yhteistyön  tuottamasta  laajemmasta  näkyvyydestä  ja  vahvistuvista
asiantuntijaresursseista.  Vastaavasti  seura  tiivistää  tiedostusyhteistyötään  muiden
toimijoiden  kanssa  siten,  että  osapuolet  tiedottavat  vastavuoroisesti  toistensa
tapahtumista.

Seuran toiminnassa paikallisuus Turun alueella on korostuneesti  esillä,  minkä kautta
seura  on  pystynyt  vahvistamaan  näkyvyyttä  juuri  tällä  maantieteellisellä  toiminta-
alueella.  Sen sijaan seuran valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys on edelleen
heikko, mikä koskee sekä fyysistä toimintaa että esimerkiksi medianäkyvyyttä. Vaikka
vuoden  2018  aikana  seuran  valtakunnallinen  näkyvyys  erityisesti  Turun  Eurooppa–
foorumin,  mutta  myös  Helsingissä  järjestettyjen  tilaisuuksien  ansiosta  jonkin  verran
parani, seuran valtakunnallisen näkyvyyden vahvistaminen vuoden 2019 aikana on yksi
tärkeistä yleistavoitteista. Tässä kohdin juuri Turun Eurooppa-foorumilla (ks. ed. kappale
3) tulee olemaan tärkeä funktio.

Seura  jatkaa  yhteistyön  vahvistamista  kaikilla  tasoilla  alueellisten  toimijoiden  –
EuropeDirect  Varsinais-Suomi,  Centrum  Balticum,  Turun  Eurooppanuoret,  Turun
Paasikivi-seura, Turun yliopisto, Turun kaupunki – kanssa. Lisäksi tapahtumien osalta
pyritään löytämään kumppaneita myös yritystoiminnan piiristä. Yhteistyötä vahvistetaan
myös  alueen  kunniakonsuleiden  kanssa.  Valtakunnallisesti  vuoden  2018  aikana
positiiviselle  uralle  saatua  yhteistyötä  Euroopan  komission  Suomen  edustuston,
Euroopan  parlamentin  Suomen tiedotustoimiston,  Eurooppalaisen  Suomen,  Suomen
Atlantti-seuran,  Eurooppanuorten  ja  European  Youth  Parliament  Finlandin  kanssa
kehitetään  edelleen.  Etenkin  nk.  institutionaalisten  toimijoiden  kanssa  pyritään
vakiinnuttamaan yhteistyö myös kahdenvälisten järjestelyjen kautta.

Kansainvälistymisen  osalta  seura  pyrkii  etenkin  sähköisten  jakelukanavien  kautta
vahvistamaan näkyvyyttään  Itämeren  alueella,  mutta  myös  laajemmin  EU:n  piirissä.
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Yhteistyötä  Konrad  Adenauer  -säätiön  Riikan  toimipisteen  kanssa  jatketaan,  minkä
lisäksi  pyrkimyksenä  on  suoran  tiedottamisen  keinoin  vahvistaa  tietoisuutta  seuran
toiminnasta etenkin Itämeren alueella toimivien ajatushautomoiden piirissä.

Seuran  hallitus  ja  neuvottelukunta  edistävät  seuran  verkostoitumista  Brysselissä
toimivien  ajatushautomoiden  kanssa.  Tämän  toiminnan  osalta  suunnitteilla  on
verkostoitumismatka Brysseliin ja Luxemburgiin syksyllä 2019.

6. Seuran talous ja muu resurssointi

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.  Nämä tehtävät  ovat  keskeisellä  sijalla  seuran toiminnassa myös
vuonna 2019.

Seuran  strategisten  tavoitteiden  toteuttaminen  edellyttää  taloudellisten  resurssien
vahvistamista.  Vuoden  2019  aikana  seura  tulee  hakemaan  myös  EU:n
kansalaisjärjestöille suunnattua Jean Monnet -rahoitusta, mikä mahdollistaisi erityisesti
seuran  akateemisen  profiilin  vahvistamisen.  Toiminta-avustuksia  tullaa  edellisten
vuosien tapaan hakemaan ulkoasiainministeriöltä (tiedotusavustus), Turun kaupungilta
(yleisavustus)  sekä  kansalaisjärjestötoimintaa  tukevilta  säätiöiltä.  Neuvottelukunnan
pääsihteerin vastuulla on seuran rahoituspohjan vahvistamistyö sen tavoitteenasettelun
puitteissa, että seuralle olisi seuraavan 2-4 vuoden sisällä rakennettu sellainen pitkän
aikavälin  rahoituspohja,  joka  mahdollistaisi  seuran  toiminnan  laajentamisen  ja
kasvattamisen strategialinjausten mukaisesti.

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.

Seuran  hallituksen  toiminnan  kehittämistä  jatketaan  osana  strategiatyötä.  Seuran
hallituksen  roolia  operatiivisen  toiminnan  ohjaajana  vahvistetaan,  minkä  lisäksi
hallituksen  jäsenten  vastuita  määritellään  aiempaa  tarkemmin  aktiivijäsenten
kuormituksen  vähentämiseksi.  Hallitustyöskentelyn  kehittämistä  jatketaan  ottamalla
käyttöön  toimikunnat,  jotka  vastaavat  toimialaansa  kuuluvan  toiminnan  käytännön
valmistelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Seuran hallitustyöskentelyä tukee myös
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vuonna  2018  aloittanut  neuvottelukunta,  jonka  kautta  toivotaan  seuran  toiminnalle
strategisesti  suuntaavia impulsseja.  Hallituksen kokousrytmi  vuoden 2019 aikana on
kerran  kuukaudessa  (pl.  kesä-heinäkuu),  neuvottelukunta  kokoontuu  kerran
kevätkaudella ja kerran syyskaudella.

Toimintasuunnitelma vahvistettu hallituksen kokouksessa 6.11.2018.

Toimintasuunnitelma vahvistettu seuran syyskokouksessa 8.11.2018.
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