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Schuman-Seura ry

Toimintakertomus vuodelta 2016

Schuman-Seura ry:n toiminnassa keskeisessä asemassa vuonna 2016 oli osallistu-
minen Turun seudun Eurooppa- ja EU-toimijoiden yhteistyöhön, jossa vuoden 2016
aikana seuralla oli edelleen keskeinen osa valmistelu- ja toteutusorganisaatiota yh-
dessä Europe Direct Varsinais-Suomen kanssa. Seura kuuluu EU Transparency Re-
gisteriin.

Toimintavuoden aikana seura sai Ulkoasiainministeriön myöntämää Eurooppa-tiedo-
tusavustusta (6000 €) hankkeelleen ”Yhteinen Eurooppamme”, minkä lisäksi se sai
Mattilan säätiöltä 2500 € avustuksen julkaisutoiminnan kehittämiseksi, erityisesti uu-
den Working Paper -julkaisusarjan aloittamiseksi.

Toimintavuoden aikana seura järjesti itse tai oli mukana järjestämässä seuraavia tilai-
suuksia ja tapahtumakokonaisuuksia, jotka olivat myös osa seuran vuoden 2016 Eu-
rooppa-tiedotushanketta:

 Schuman-seuran yhteistyössä Turun Yliopistosäätiön kanssa Turussa 8.2. jär-
jestämä  aamiaisesitelmätilaisuus,  jossa  Euroopan  unionin  tuomioistuimen
suomalaistuomari Allan Rosas alusti Euroopan unionin oikeudesta ja tuomiois-
tuimen ajankohtaisista kysymyksistä. 

 Eurooppa-päivänä  (9.5.2016)  järjestettiin  yhteistyössä  Turun  yliopiston  Eu-
rooppa-opetuksen kanssa Turku tutkii Eurooppaa -tapahtuma Turun yliopiston
yhteiskuntatieteellisellä kampuksella. Päivän aikana järjestetyssä aulatapahtu-
ma Turun alueen Eurooppa-toimijat esittelivät monipuolisesti toimintaansa. Li-
säksi järjestettiin Turun yliopistolla ”EU kansainvälisenä toimijana”-paneelikes-
kustelu, jossa keskustelijoina olivat kansanedustaja Ilkka Kanerva, ulkominis-
teriön alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen sekä kansanedustaja Anne-Mari Virolai-
nen.

 Osallistuminen 26. syyskuuta 2016 Turussa Mauno Koivisto-keskuksessa jär-
jestettyyn Euroopan kielten päivän Turun tapahtuman valmisteluihin ja itse ta-
pahtumaan, jossa oli osallistujia mm. paikallisista oppilaitoksista ja yliopistois-
ta.

 Seura osallistui Turun kansainvälisille kirja- ja tiedemessuille (30.9.- 2.10.) yh-
teistyössä  EURES  Varsinais-Suomen  ja  Europe  Direct  Varsinais-Suomen
kanssa toteutetulle ”Eurooppa-kadulle”, jossa esiteltiin toimintaa ja jaettiin jul-
kaisuja ja muuta materiaalia. Osastolle tuotettiin yhteistyössä Turun Normaali-
koulun  IB-lukion  kanssa  Eurooppa-aiheiset  isokokoiset  ja  paljon  huomiota
saaneet kollaasityöt (kuva liitteenä) ja niiden pohjalla toteutetut kortit. Kollaasi-
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työt ovat olleet esillä myös myöhemmin Turun työväenopistolla näyttelykoko-
naisuudessa sekä ovat toistaiseksi sijoitettuna Turun Normaalikoulun tiloissa.

Messuilla järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta:
o Yhteinen Eurooppamme EU-kyselytunti (Auditorio klo 10.20-11.00) tee-

malla ”Mikä EU:ssa askarruttaa?” Erityisesti koululaisille suunnatulla ky-
selytunnilla (tilaisuus oli  kaikille avoin) asiantuntijat vastasivat yleisön
kysymyksiin. Mukana olivat Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakon-
saari, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinetin
jäsen Aura Salla, EU:n tuomioistuimen jäsen Allan Rosas sekä Turun
Sanomien päätoimittaja Kari  Vainio.  Kyselytuntia johdatteli  Schuman-
seuran puheenjohtaja Ossi Tuusvuori.

o ”Yhteinen Eurooppamme”-keskustelu (Tieto-lava klo 13.45 – 14.30) tee-
malla  ”Mitä  seuraavaksi  EU?”  Valokeilassa  tässä  keskustelussa  oli
EU:n haastava tilanne. Mitä tämänhetkiset EU:n sisäiset paineet, sekä
ulkoiset haasteet merkitsevät, miten niitä pyritään ratkaisemaan, miltä
unionin tulevaisuus kaiken tämän valossa oikein näyttää? Mukana kes-
kustelussa  olivat  Euroopan  parlamentin  jäsenet  Liisa  Jaakonsaari  ja
Sirpa Pietikäinen, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katai-
sen kabinetin jäsen Aura Salla sekä EU:n tuomioistuimen jäsen Allan
Rosas. Keskustelua johdatteli yliopistonlehtori Kimmo Elo Turun yliopis-
tosta. Keskustelu järjestettiin yhteistyössä EuropeDirect Varsinais-Suo-
men kanssa.

 Seura järjesti  jo perinteeksi muodostuneen Eurooppa-glögitilaisuuden, jonka
teemana oli  ”Itämeri,  EU, Suomi ja Turku”.  Tilaisuuden pääalustajana toimi
Suomen  Itämeri-suurlähettiläs  Erja  Tikka,  jonka  alustukseen  kommenttipu-
heenvuorot esittivät Turun kaupungin Itämeri-asioiden neuvonantaja Mikko Lo-
hikoski sekä prikaatinkenraali (evp.) Juha Pyykönen. Viron Turun kunniakon-
suli Keijo Virtanen käytti tervehdyspuheenvuoron ja lisäksi tilaisuudessa esit-
täytyi seuran yhteistyökumppani, Itämeren alueen juridisen toimintaympäristön
tutkimusta edistämään pyrkivä BALEX-klusterihanke (toiminnanjohtaja Saara
Ilvessalo).

 Seuran edustajat kirjoittivat tai esiintyivät eri medioissa ja tilaisuuksissa, mm.
Allan Rosasin haastattelut Turun Sanomissa ja Yleisradiossa 8.2. aamiaista-
pahtumaan liittyen; seuran esittely ja esittelyaineiston jakaminen sekä terveh-
dyspuhe 28.-30.10. Naantalissa järjestetyssä Euroopan Nuorten parlamentin
istunnossa ”Naantali 2016 – Regional Session of European Youth Parliament
Finland”, jonka suojelijana toimivat Jenni Haukio ja seuran puheenjohtaja Ossi
Tuusvuori;  Turun  Sanomissa  julkaistiin  Robert  Schumanin  syntymäpäivänä
29.6. seuran puheenjohtajan alioartikkeli otsikolla ”Minne menet Eurooppa?”

Seuran vuoden 2016 toiminnassa merkittävä rooli oli myös vuoden 2015 lopul-
la aloitetulla seuran strategian uudistamistyöllä. Seuran hallitus suunnitteli, lin-
jasi ja toteutti vuoden 2016 aikana strategiatyön perusteita mm. suunnittele-
malla seuran toimintaa ohjaavan “vuosikellon”, laatimalla peruslinjaukset seu-
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ran julkaisutoiminnan uudistamiseksi sekä aloittamalla seuran visuaalisen il-
meen uudistamisprosessin. Strategiantyön isona tavoitteena on seuran toimin-
nan  ja  näkyvyyden  parantaminen  tilanteessa,  jossa  Euroopan  kehitys  on
eräänlaisessa tienhaarassa. Hallitus katsoo, että nykyisessä tilanteessa asian-
tuntevan Eurooppa-tiedon jakamiselle on entistä suurempi tarve, mihin seuran
toiminnan tulee myös vastata.

Osansa strategiatyötään seuran aloitti  syyskuussa 2016 jäsenhankintakampanjan,
jonka tavoitteena oli kasvattaa seuran jäsenmäärää kohtuullisen voimakkaasti. Seu-
raan liittyikin vuoden 2016 lopulla kiitettävästi  uusia jäseniä ja seuran jäsenmäärä
vuoden 2016 lopussa oli 43 henkilöä.

Hallituksen vuonna 2016 muodostivat:

- puheenjohtaja Ossi Tuusvuori
- varapuheenjohtaja Tuomas Mikkola
- sihteeri Kimmo Elo
- rahastonhoitaja Pekka Kanervisto 
- hallituksen jäsen Anna Eskola
- hallituksen jäsen Timo Kultanen
- hallituksen jäsen Ilkka Nousiainen

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi (6) kertaa. Näiden lisäksi järjestettiin useita
hankepalavereita sekä strategiatyöhön liittyviä seminaareja ja kokouksia.

Schuman-seuran  sääntömääräinen  vuosikokous  pidettiin  24.5.2016.  Vuosikokouk-
sessa hyväksyttiin seuran uudistetut säännöt, joiden mukaisesti seura siirtyi vuoden
2017 alusta lukien käytäntöön, jonka mukaan seuran sääntömääräisinä kokouksina
ovat kevät- ja syyskokous.

Tämä toimintakertomus on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 17.5.2017.

Tämä toimintakertomus on hyväksytty seuran kevätkokouksessa 17.5.2017.


