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Schuman-Seura ry
Toimintakertomus vuodelta 2018

Vuoden 2018 toiminnan perustana toimi vuosikellomalli, jonka päälinjat on päätetty
seuran vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa. Strategian mukaisesti seuran toiminnan
painopiste vuonna 2018 oli ulospäin näkyvän toiminnan vahvistaminen. Tähän kuului
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
painottui vuonna 2018 kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen EU:n nykyhaasteiden
(eurokriisi, pakolaiskriisi, populismin nousu, Itämeren alueen tilanne, EU-USA- ja EUVenäjä-suhteet) taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä tarjoamaan keskustelufoorumia
EU:n ja Euroopan tulevaisuuteen liittyville pohdinnoille.
Vuosikellon mukaisesti seuran perustoiminta rytmittyi vuonna 2018 seuraavien
tapahtumien mukaisesti:
1) Schuman-seura avasi kevätkautensa 25.1.2018 järjestämällä yhteistyössä EU:n
komission Suomen-edustuston, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen
keskuksen ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston kanssa kaksi
vierailuluentoa aiheesta “Euroopan tulevaisuus”. Luennot järjestettiin sekä
Turussa että Helsingissä, ja luennoitsijaksi seuralla oli ilo saada yksi valkoisen
kirjan keskeisistä kirjoittajista, EU:n komission viestinnästä vastaava
neuvonantaja, VTM Aura Salla. “Euroopan tulevaisuus”-vierailuluennot olivatkin
Schuman-seuran painava ja näkyvä avaus suomalaisen Eurooppa-keskustelun
vahvistamiseksi.
2) Seuran
vuoden
2018
ensimmäinen
”EU
maailmanpolitiikassa”
keskustelutilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomi–Kiina-seuran kanssa
14.2.2018 Turun pääkirjaston Studio-auditoriossa. Tilaisuuden aiheena oli ”EU ja
Kiina maailmanpolitiikassa ja globaalissa taloudessa”. Tilaisuuden alustajina
toimivat Kimmo Elo (Helsingin yliopisto & Schuman-seura), Sanna Kopra
(Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti) sekä Jouko Rautava (Suomen Pankki,
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BOFIT). Keskustelun juonsi Turun Suomi–Kiina-seuran puheenjohtaja Olli
Hakala.
3) Schuman-seuran kevätkokouksen yhteydessä 11.4.2018 järjestettiin perinteinen
kevätkokousesitelmä. Vuoden 2018 kevätkokousesitelmän aiheena oli
”Käynnistyykö Saksan ja Ranskan integraatiomoottori?”. Euroopan integraation
avainkaksikon Eurooppa-politiikasta alustivat ja keskustelivat kaksi aihepiirin
asiantuntijaa, professori Louis Clerc (Turun yliopisto, poliittinen historia) ja
Schuman-seuran puheenjohtaja, yliopistonlehtori Kimmo Elo (Helsingin yliopisto,
valtiotieteellinen tiedekunta). Keskustelua johdatteli Turun Sanomien
pääkirjoitustoimittaja Ari Niemi.
4) Seuralle yksi kevään päätapahtumista oli Eurooppa-päivä 9.5.2018, joka
järjestettiin Turun pääkirjastossa yhteistyössä Europe Direct Varsinais-Suomen
sekä alueen Eurooppa-toimijoiden kanssa.
5) Schuman-seura järjesti yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen
tiedotustoimiston, Eurooppalaisen Suomen, Eurooppanuorten sekä European
Youth Parliament Finlandin kanssa Euroopan tulevaisuuden kehityskulkuja
analysoivan Schuman Papers Nr. 3 (1/2018) ”Republic of Europe? From the
Union of National States to a European Democracy” -julkaisun julkaisu- ja
keskustelutilaisuuden 12.6.2018 Helsingin Voimatalon Eurooppa-salissa.
Tilaisuuden pääpuhujana oli julkaisun laatinut Itävallan Kremsin yliopiston
eurooppalaisen politiikan ja demokratian tutkimuksen professori Ulrike Guérot.
6) Ensimmäinen Turun Eurooppa-foorumi järjestettiin 30.8.-1.9.2018. Tapahtuma
kokosi yhteen eri alojen asiantuntijoita niin politiikan, talouden kuin tutkijayhteisön
piiristä keskustelemaan avoimissa yleisötilaisuuksissa Euroopan ja EU:n
ajankohtaisista kysymyksistä ja tulevaisuuden haasteista. Schuman-seura
organisoi Eurooppa-foorumin osana olevan kansalaisille suunnatun Eurooppatorin toteutuksen ja toiminnan.
7) 5-7.10.2018 seura osallistui Turun kansainvälisille kirja- ja tiedemessuille omalla
osastolla, joka rakennettiin yhdessä alueen muiden Eurooppa-toimijoiden
kanssa.
8) Schuman-seuran syyskokouksen yhteydessä 7.11.2018 järjestettiin perinteinen
syyskokousesitelmä, joka käsitteli Euroopan ajankohtaisia kysymyksiä.
Syyskokousesitelmän teemana oli ”Onko Eurooppa jäämässä Yhdysvaltojen ja
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Venäjän pelinappulaksi?” ja alustajina toimivat tutkimusjohtaja Markku Kivinen
(Aleksanteri-instituutti) sekä tutkija Ville Sinkkonen (Ulkopoliittinen instituutti).
Alustusten jälkeen keskustelua jatkettiin yhdessä yleisön kanssa Schumanseuran puheenjohtaja Kimmo Elon johdolla.
9) Schuman-seuran perinteiset Eurooppa-glögit järjestettiin 11.12.2018 Turun
vanhan raatihuoneen salissa Vanhalla suurtorilla. Seuralla oli kunnia saada
vieraakseen glögitilaisuuteen Itävallan Suomen-suurlähettiläs Maximilian Hennig
alustamaan maansa EU-puheenjohtajuuskaudesta. Suurlähettilään esitelmän
avainkohtiin tarttui omassa kommenttipuheenvuorossaan kokenut EU-tuntija
Anders Blom, joka myös toimii Turun Eurooppa-foorumia organisoivan
Eurooppa-foorumi Turussa -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.
10) Schuman-seuran kansainvälisen Schuman Papers -julkaisusarjan tuorein
analyysi (Schuman Papers Nr. 4, 2/2018) ”Europe Forum Turku 2018 and the
European Elections 2019” julkaistiin 13.12.2018. Julkaisu on kokoomajulkaisu,
jonka kirjoittajina ovat Maria Blässar, Kimmo Elo ja Matilda af Hallström.
Julkaisussa pohditaan Eurooppa-foorumi 2018 antia sekä erityisesti Euroopan ja
EU:n näkymiä supervuodeksikin kutsutun vuoden 2019 näkökulmasta.
11) Seura jatkoi myös aktiivista työtä Internet-näkyvyyden vahvistamiseksi.
Schuman-blogi vakiinnutettiin kuukausittaiseksi asiantuntijapalstaksi, jonka
blogaajat analysoivat kirjoituksissaan talouden ja politiikan ajankohtaisia
eurooppalaisia kysymyksiä. Schuman-blogin rinnalla julkaistaan myös kerran
kuukaudessa Puheenjohtajan Blogi -palstaa, jossa seuran puheenjohtaja
analysoi eurooppalaisia kysymyksiä. Julkaisurytmin limittämisellä saavutettiin
tilanne, jossa seuran nettisivuilla julkaistiin asiantuntija-analyysejä 2-3 viikon
välein.
Seuralle perustettiin vuoden 2018 aikana myös neuvottelukunta, jonka jäseniksi
kutsuttiin asiantuntijoita ja vaikuttajia yhteiskunnan eri sektoreilta. Neuvottelukunnan
puheenjohtajana aloitti 1.11.2018 Riina Lumme, jonka toimikausi kestää kaksi (2)
vuotta. Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa, ensimmäisen
kerran Turun Eurooppa-foorumin yhteydessä, toisen kerran Eurooppa-glögien
yhteydessä.
Taloudellisesti vuosi 2018 oli seuran kannalta jonkin verran haasteellinen, mihin
pääsyynä oli kielteinen päätös ulkoministeriön tiedotusavustuksen osalta. Hallitus
kuitenkin teki aktiivisesti ja menestyksekkäästi työtä muiden rahoituslähteiden
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löytämiseksi. Seura saikin 6500 euron avustuksen Turun Eurooppa-foorumin
toteuttamiseen, minkä lisäksi Turun kaupunki myönsi seuralle 3500 euron
yleisavustuksen. Aue-säätiö tuki Eurooppa-glögien järjestämistä 1000 euron suuruisella
avustuksella.
Vuosikellon tapahtumien rinnalla seura pyrki omien ja yhteistyöhankkeiden kautta
edistämään seuran strategisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeiden osalta pyrittiin
aiempaa aktiivisempaan verkostoitumiseen sekä yhteishankkeisiin muiden, seuran
tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisten ja kiinnostavien tahojen kanssa.
Seura jatkoi myös vuonna 2018 aktiivista jäsenhankintaa, jonka painopisteinä olivat
vuosikellon mukaiset laajan yleisön tapahtumat. Näiden lisäksi seura harjoitti
kohdistettua, strategista rekrytointia, jonka tavoitteena oli vahvistaa seuran
asiantuntijaprofiilia. Uusia jäseniä seura sai vuoden 2018 aikana 15. täten vuoden 2018
lopussa seuran jäsenmäärä oli 67.
Hallituksen vuonna 2018 muodostivat:








puheenjohtaja Kimmo Elo
varapuheenjohtaja Tuomas Mikkola
sihteeri Anna Eskola
rahastonhoitaja Pekka Kanervisto
hallituksen jäsen Timo Kultanen
hallituksen jäsen Ilkka Nousiainen
hallituksen jäsen Sami Heinonen

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksitoista (12) kertaa. Näiden lisäksi järjestettiin
useita hankepalavereita sekä strategiatyöhön liittyviä seminaareja ja kokouksia.
Schuman-seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.4.2018 ja sääntömääräinen
syyskokous 7.11.2018. Syyskokous valitsi Kimmo Elon jatkamaan seuran
puheenjohtajana 1.1.2019 alkavalla kaudella.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2018 oli seuran toiminnassa varsin aktiivinen, mihin osaltaan
lisäpotkua toi ensimmäistä kertaa järjestetty Turun Eurooppa-foorumi. Muutenkin
seuran näkyvyys ja tunnettuus ovat olleet myötätuulessa, minkä kehityksen toivomme
jatkuvan myös tulevana Euroopan “supervuotena” 2019.
--Tämä toimintakertomus on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 22.3.2019.
Tämä toimintakertomus on hyväksytty seuran kevätkokouksessa 28.5.2019.
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