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Schuman-Seura ry

Toimintakertomus vuodelta 2017

Vuoden  2017  toiminnan  laajana  raamina  toimi  seuran  vuonna  2015  aloittama
strategiatyö, jonka konkreettista toteuttamista vuoden 2017 toiminta edisti kohdistamalla
ulospäin  näkyvää  toimintaa  seuran  ydinkohderyhmiksi  määritellyille  tahoille.  Näihin
ydinkohderyhmiin  kuuluu  Eurooppa-kysymyksistä  kiinnostuneen  aikuisväestön  ohella
akateeminen yhteisö, Eurooppa-teeman parissa työskentelevät asiantuntijaorganisaatiot
sekä toisen asteen oppilaitosten, erityisesti lukioiden, opiskelijat. Kohderyhmät pyrittiin
tavoittamaan  uudistetun  tiedotus-  ja  toimintaformaatin  kautta,  jonka  keskeisenä
elementtinä ovat asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut, helposti omaksuttavat
EU-tietopaketit ja EU-aiheiset tilaisuudet.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaisesti toimintaa kohdistettiin kysymyksiin, jotka
liittyivät Euroopan syventyneisiin jakolinjoihin ja ristiriitoihin sekä manteretta koetteleviin
ristikkäisiin  ja  päällekkäisiin  kriiseihin.  Tätä  taustaa  vasten  seuran  vuoden  2017
painottuikin  aiempaa  voimakkaammin  kansalaisten  tietoisuuden  lisäämiseen  EU:n
nykyhaasteiden (eurokriisi,  pakolaiskriisi,  populismin nousu,  Itämeren alueen tilanne,
EU-USA-  ja  EU-Venäjä-suhteet)  taustalla  vaikuttavista  tekijöistä  sekä
keskustelufoorumien  tarjoamiseen  EU:n  ja  Euroopan  tulevaisuuteen  liittyville
pohdinnoille.

Tapahtumien järjestämisessä tukeuduttiin nk. vuosikello-malliin, minkä lisäksi toiminta
kokonaisuutena  tuki  tavoitetta  vahvistaa  seuran  näkyvyyttä  sekä  perinteisessä  että
sähköisessä  viestinnässä,  edisti  seuran  asiantuntijavetoisen  toiminnan  kehittämistä
sekä loi edellytyksiä seuran verkostoitumisen, toiminnan alueellisen laajentumisen sekä
kansainvälistymisen vahvistamiseksi kaudella 2018-2020. Toiminta kokonaisuudessaan
tuki myös seuran vuoden 2017 Eurooppa-tiedotushanketta:

 Schuman-seura  lanseerasi  vuoden  2017  alussa  osana  tiedotusstrategiansa
kokonaisuudistusta  kansainvälisen,  Euroopan  ajankohtaisiin  kysymyksiin
pureutuvan  Schuman  Papers  -työpaperisarjan.  Sarjassa  ilmestyy  kaksi  (2)
julkaisua  vuodessa  ja  julkaisutilaisuudet  järjestettiin  kohderyhmäsuunnattuina
kutsutilaisuuksina.  Vuoden  2017  ensimmäinen  Schuman  Papers  julkaistiin
maaliskuussa 2017. Sen kirjoittajana toimi dos. Kimmo Elo ja julkaisu tarkasteli
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Saksan syksyn 2017 liittopäivävaalien ennakkoasetelmia. Vuoden 2017 toinen
Schuman  Papers  julkaistiin  lokakuussa  2017  ja  sen  kirjoittajan  oli  Agderin
yliopiston  professori  Stefan  Gänzle.  Paperin  teemana  oli  Itämeren  alueen
yhteistyön tulevaisuus.
   Julkaisutilaisuuksiin  osallistui  n.  20  henkilöä/tilaisuus,  mikä  vastasi  hyvin
tavoitteita.  Julkaisuja  myös  jaettiin  seuran  muissa  tilaisuuksissa  hyvällä
menestyksellä. Julkaisut ovat myös ladattavissa maksutta seuran www-sivuilta ja
vuoden 2017 tilastojen perusteella Schuman Papers 1/2017 -julkaisua ladattiin yli
300, Schuman Papers 2/2017 -julkaisua lähes 250 kertaa.

 Schuman-seura järjesti Eurooppa-päivänä 9.5.2017 avoimen esitelmätilaisuuden
Ranskan  presidentinvaalien  kynnyksellä.  Pääesitelmöitsijänä  oli  EU:n
tuomioistuimen tuomari Allan Rosas. Tilaisuus täytti sille varatun seminaarisalin
ääriään myöten, paikalle tuli noin 50 henkilöä, mikä oli jopa ennakko-odotuksia
suurempi määrä.

 Schuman-seuran  syksyn  ohjelmassa  painottuivat  Saksan  vaalit,  joiden  osalta
seuran  jäsenistön  asiantuntemus  oli  näkyvästi  esillä  paitsi  seuran  omissa
tilaisuuksissa,  myös  valtakunnanmediassa.  Syyskokousesitelmässään  dosentti
Kimmo Elo käsitteli  tuoreeltaan Saksan liittopäivävaalien tulosta, minkä lisäksi
Elo oli useasti asiantuntijavieraana YLE:n tv- ja radio-ohjelmissa.

 Seura  oli  perinteiseen  tapaan  mukana  Euroopan  kielten  päivän  Turun
tapahtuman valmisteluissa ja itse tapahtumassa 26.9.2017. Tapahtuman kävijät
olivat mm. paikallisista oppilaitoksista ja yliopistoista ja yhteensä tapahtumassa
vieraili n. 300 henkilöä.

 Seura  osallistui  Turun  kansainvälisille  kirja-  ja  tiedemessuille  (6.-8.10.2017)
yhteistyössä  EURES  Varsinais-Suomen  ja  Europe  Direct  Varsinais-Suomen
kanssa  toteutetulle  ”Eurooppa-kadulle”,  jossa  esiteltiin  toimintaa  ja  jaettiin
julkaisuja  ja  muuta  materiaalia.  Messuilla  julkaistiin  myös 5.,  uudistettu  laitos
seuran  suuren  suosion  saavuttaneesta  ”Käyrät  kurkut”-tiedotuskirjasesta.
Osastolle  tuotettiin  myös yhteistyössä Turun Normaalikoulun IB-lukion  kanssa
”EU corner”-keskustelutila, jossa messujen aikana haastateltiin sekä suomalaisia
”meppejä”,  politiikkoja  että  EU-asiantuntijoita.  IB-lukiolaiset  myös  toteuttivat
Kahoot!-sovelluksella erityisesti nuorempia messuvierailijoita kiinnostaneen EU-
visan.
   Messuille osallistui kaikkiaan n. 25 000 kävijää, joista arviolta n. 10 prosenttia
tutustui myös seuran osastoon.
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 Seura  rakensi  vuoden  2017  aikana  myös  kansainvälistä  yhteistyötä  etenkin
Itämeren  alueella.  Merkittävä  pääavaus  tehtiin  Konrad  Adenauer  -säätiön
Itämeren  alueen  toimipisteen  kanssa,  jonka  kanssa  yhteistyössä  järjestettiin
Itämeren  alueen  tilannetta  käsitellyt  kansainvälinen  paneelikeskustelu  osana
seuran  perinteisiä  Eurooppaglögejä.  Turun  Logomo-tapahtumakeskukseen
kerääntyi  n.  40  henkilöä  kuuntelemaan  ja  keskustelemaan  Itämeren  alueen
tilanteesta.  Panelisteina  toimivat  turvallisuuspolitiikan  tutkija  Juha  Pyykönen
(SecAn,  Turku),  yliopistonlehtori  Nina  Tynkkynen  (Turun  yliopisto,  Baltic  Sea
Region Studies) sekä tutkija Dustin Dehez (Manatee Global Advisors, Saksa).

 Seuran uudistetut verkkosivut avattiin maaliskuussa 2017 ja niiden vierailumäärät
vuoden 2017 aikana indikoivat  seuran näkyvyyden parantuneen vuoden 2017
aikana merkittävästi. Sivuille myös tuotettiin varsin hyvällä volyymilla ja rytmillä
sisältöjä,  mikä  osaltaan tuki  seuran tiedostustoiminnan vahvistumista.  Seuran
verkkosivuilla julkaistiin vuoden 2017 useita asiantuntija-artikkeleita joko lyhyinä,
vieraskynä-tyyppisinä  Schuma-blogiteksteinä  tai  laajempina,  taustoittavina
Schuman-puheenvuoroina. Seura myös loi sähköpostitse jaettavan uutiskirjeen,
jonka  kautta  jaetaan  tietoa  seuran  tapahtumista,  julkaisuista  sekä  muista
ajankohtaisista asioista.

Seuran  vuoden  2017  toiminnassa  vahvistettiin  edelleen  strategiatyön  merkitystä,
strategista ohjausta sekä painotettiin strategian säännöllisen päivittämisen merkitystä.
Vuoden 2017 aikana seuran hallitus toteutti  peruslinjaukset seuran julkaisutoiminnan
jatkokehittämiseksi,  päätti  strategiset  painopistealueet  seuran  näkyvyyden
vahvistamiseksi  sosiaalisessa  mediassa  sekä  alkoi  selvittämään  seuran  melko
vaatimattoman rahoituspohjan vahvistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Strategiantyön
isona tavoitteena on seuran toiminnan ja näkyvyyden parantaminen tilanteessa, jossa
Euroopan  kehitys  on  eräänlaisessa  tienhaarassa.  Hallitus  katsoo,  että  nykyisessä
tilanteessa asiantuntevan Eurooppa-tiedon jakamiselle on entistä suurempi tarve, mihin
seuran toiminnan tulee myös vastata.

Koska  jatkossakin  seuran  toiminta  tulee  perustumaan  pääosin  vapaaehtoistyöhön,
seuran hallitus tulee jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota toteutettavien hankkeiden
resurssointiin. Seuran resurssien vahvistaminen on tärkeä asia etenkin vuosien 2018-
2020  osalta  (mutta  myös  sen  jälkeen),  mikäli  seura  haluaa  nousta  vuoden  2019
Euroopan parlamentin vaalien edellä yhdeksi vahvimmista Eurooppa-kentän toimijoista
Suomessa.  Tämä tavoite  ei  kuitenkaan ole  realistinen ilman seuran  perustoiminnan
resurssien merkittävää vahvistamista.
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Toimintavuoden  aikana  seura  sai  alkoasiainministeriön  myöntämää  Eurooppa-
tiedotusavustusta  7000 €  hankkeelleen  ”Näkökulmia  Euroopan  nykyhaasteisiin  ja
tulevaisuuteen”,  minkä  lisäksi  se  sai  Mattilan  säätiöltä  2500  €  avustuksen
kansainvälisen Schuman Papers -julkaisusarjan julkaisutoiminnan tueksi.

Seuran näkyvyyden vahvistuminen lisäsi, joskin vielä melko vaatimattomasti, Eurooppa-
tematiikasta  kiinnostuneiden  kansalaisten  kiinnostusta  seuran  jäsenyyttä  kohtaan.
Seuraan liittyi vuoden 2017 aikana yhteensä 13 uutta jäsentä. Vuoden 2017 lopussa
seuran jäsenmäärä oli 52 henkilöä.

Hallituksen vuonna 2017 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 yksitoista (11) kertaa. Näiden lisäksi järjestettiin useita
hankepalavereita sekä strategiatyöhön liittyviä seminaareja ja kokouksia.

Schuman-seura  siirtyi  vuoden  2017  alusta  noudattamaan  kahden  sääntömääräisen
kokouksen rytmiä. Schuman-seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.5.2017
ja  sääntömääräinen  syyskokous  27.9.2017.  Syyskokouksessa  seuran  uudeksi
puheenjohtajaksi 1.1.2018 alkavalle kaudelle valittiin Kimmo Elo.

Tämä toimintakertomus on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 20.3.2018.

Tämä toimintakertomus on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 11.4.2018.
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