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Schuman-seura ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

1. Yleistä

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 2020 toiminnan perustana toimii vuosikellomalli sekä seuran strategia. Vuonna
2020  tulee  myös  kuluneeksi  25  vuotta  Suomen  liittymisestä  EU:n  jäseneksi.  Tämä
merkkivuosi huomioidaan myös seuran toiminnassa.

2. Tapahtumat ja tilaisuudet

Seura järjestää tai on mukana järjestämässä vuoden 2020 aikana seuraavia tilaisuuksia
ja tapahtumia:

1. Maalis-huhtikuun  vaihteessa  järjestetään  sääntömääräisen  kevätkokouksen
yhteydessä kevätkokousesitelmä aiheesta ”Suomi 25 vuotta EU:n jäsenenä”.

2. Toukokuussa seura osallistuu Turun alueen muiden Eurooppa-toimijoiden kanssa
Eurooppa-päivän yleisötapahtuman järjestämiseen.

3. Seura  osallistuu  aktiivisen  sisällöntuotannon  kautta  kolmatta  kertaa
järjestettävään  Turun  Eurooppa-foorumiin  elokuun  2020  lopussa.  Seuran
tuottamassa  ohjelmassa  painottuu  Suomen  EU-jäsenyyskausi  sekä  yleinen
Eurooppa-tiedon vahvistaminen.

4. Loka-marraskuun  vaihteessa  järjestettävän  sääntömääräisen  syyskokouksen
yhteydessä  järjestettävän  syyskokousesitelmän  aiheena  on  ajankohtainen
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Eurooppa-teema.  Teema  täsmentyy  vuoden  2020  aikana  kansainvälisen
tilanteen mukaisesti.

5. Marras-joulukuun vaihteessa järjestettävät  perinteiset  Eurooppa-glögit kokoavat
yhteen Varsinais-Suomen Eurooppa-toimijoita sidosryhmineen. Glögitilaisuuteen
kuuluu  aiempien  vuosien  tapaan  asiantuntija-alustus  ja  sitä  seuraava
vapaamuotoinen  seurustelu.  Perinteiseen  tapaan  glögit  pyritään  järjestämään
yhteistyössä  EU-puheenjohtajamaan  kanssa,  vuoden  2020  jälkimmäisellä
puoliskolla EU:n puheenjohtajamaana toimii Saksa.

3. Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Schuman-seuran  nykyisessä  strategiassa  korostuu  seuran  näkyvyyden  lisääminen
erityisesti julkaisu- ja tiedotusmateriaalien kautta.

Seuran vuoden 2020 julkaisutoimintaan kuuluu:

 Seuran nettisivuilla  julkaistaan kuukausittain Schuman Blogia. Blogiin kirjoittaa
tällä  hetkellä  vajaa  kymmenen  eri  alojen  asiantuntijaa,  joiden  kirjoitukset
käsittelevät  ajankohtaisia eurooppalaisia kysymyksiä.  Blogin näkyvyys on ollut
hyvä  ja  blogi  vahvistaa  osaltaan  seuran  profiilia  luotettavan,  faktapohjaisen
tiedottamisen foorumina.

 Seura  jatkaa  Schuman  Papers -työpaperisarjan  julkaisemista.  Sarjassa
julkaistaan  laajempia  analyysejä,  joiden  kirjoittajina  toimivat  pääsääntöisesti
ulkopuoliset  asiantuntijat.  Sarjan  pääkieli  on  englanti,  mutta  siinä  voidaan
julkaista  myös  suomenkielisiä  työpapereita.  Vuoden  2020  aikana  julkaistaan
kaksi (2) työpaperia, toinen keväällä, toinen syksyllä.

 Seura julkaisee yhteistyössä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen
kanssa  toimitetun  tieteellisen  monografian  ”Suomi  25  vuotta  EU:ssa”.  Teos
julkaistaan kaupallisen kustantajan toimesta ja sen kirjoittajina on eturivin EU- ja
Eurooppa-tutkijoita.  Kirjan  julkistaminen  tapahtuu  Turun  Eurooppa-foorumissa
elokuussa 2020.

Seura jatkaa aktiivista toimintaa myös sosiaalisessa mediassa (Twitter, Facebook) sekä
omien kotisivujen kautta.
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4. 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  tilaisuuksia  pyritään
järjestämään  yhteistyössä  muiden  toimijoiden  kanssa.  Seura  jatkaa  yhteistyön
vahvistamista kaikilla tasoilla alueellisten toimijoiden – EuropeDirect Varsinais-Suomi,
Centrum Balticum, Turun Eurooppanuoret, Turun Paasikivi-seura, Turun yliopisto, Turun
kaupunki – kanssa.

Seuran  tapahtumien  maantieteellinen  painopiste  on  Varsinais-Suomessa.
Valtakunnallista  näkyvyyttä  pyritään  vahvistamaan  ensisijaisesti  sähköisen
julkaisemisen ja Internet-näkyvyyden kautta.

5. Seuran talous ja muu resurssointi

Seuran talous perustuu ensisijaisesti eri tahojen myöntämien avustusten varaan, joista
tärkeimmät  ovat  ulkoministeriön  tiedotusavustus  sekä  Turun  kaupungin  myöntämä
yleisavustus.  Vuoden  2020  osalta  seuran  taloudellisen  tilanteen  odotetaan  pysyvän
vakaana.

Toimintasuunnitelma vahvistettu hallituksen kokouksessa 29.10.2019.
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