
1(3)

Schuman-seura ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

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  keväällä  alkanut  koronapandemia  ja  siihen  liittyvät  sosiaaliset
rajoitustoimet  (kokoontumis-  ja  kontaktirajoitukset,  hygieniamääräykset  ym.)  tulevat
näillä  näkymin  jatkumaan  pitkälle  vuoteen  2021.  On  myös  perusteltua  olettaa
pandemian  muuttavat  ihmisten  käyttäytymistä  ja  yhteiskuntien  toimintaa
pysyvämminkin,  mikä  vaikuttaa  myös  seuran  toimintaan  tulevaisuudessa.  Erityisesti
tämä tarkoittaa siirtymistä hybridimalliin perustuvaan toimintakonseptiin, jossa keskeistä
on  laajentaa  tapahtumien  osallistujamäärää  etäyhteyksiin  perustuvien
osallistumismuotojen (webinaarit, suorastriimaus jne.) kautta. Tämä vaatii seuralta sekä
ajattelutavan  muutosta  suhteessa  seuran  perustoiminnan  toteuttamiseen,  valmiutta
miettiä uusien teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia sekä resursseja toteuttaa teknisesti
siirtymä uuteen toimintakonseptiin.

2. Perustoiminta

Seuran  perustoiminta  rakentuu  vuoden  2021  aikana  seuran  vuosikellon  mukaisten
tapahtumien ympärille.

1. Seuran  sääntömääräinen  kevätkokous  järjestetään  maalis-huhtikuussa.
Kevätkokouksen  yhteydessä  järjestetään  kevätkokous-webinaari,  jossa
asiantuntijavetoisesti  keskustellaan  Euroopan  ajankohtaisista  kysymyksistä.
Webinaarin teemana on Schuman-seuran 20-vuotisjuhlavuosi.

2. Toukokuussa seura osallistuu Turun alueen muiden Eurooppa-toimijoiden kanssa
Eurooppa-päivän tapahtumajärjestelyihin.
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3. Seuran  on  kansalaisjärjestönä  mukana  elokuussa  2021  neljättä  kertaa
järjestettävässä Turun Eurooppa-foorumissa. Tämä hetkisen tiedon perusteella
Eurooppa-foorumi järjestetään hybriditapahtumana. Foorumi on seuralle tärkeä
näkyvyyden  lisääjä  ja  tukee  hyvin  seuran  perustavoitteiden  toteuttamista
erityisesti kansalaisvalistamisen osalta.

4. Loka-marraskuun vaihteessa järjestetään seuran sääntömääräinen syyskokous
ja  sen  yhteydessä  Saksan  syyskuun  2021  liittopäivävaalien  vaikutuksiin
pureutuva webinaari.

5. Marras-joulukuun  vaihteessa  seura  järjestää  perinteiset  Eurooppa-glögit
hybridimuotoisena tilaisuutena. Tilaisuuden konsepti tarkennetaan vuoden 2021
jälkimmäisellä puoliskolla vallitsevan tilanteen pohjalta.

6. Julkaisutoiminnan  osalta  seura  jatkaa  asiantuntijavetoisen  Schuman-blogin
kehittämistä. Blogi on vakiinnuttanut asemansa korkeatasoisena, ajankohtaisia
teemoja  napakasti  analysoivana  foorumina.  Vuoden  2021  aikana  blogistien
määrä  pyritään  maltillisesti  lisäämään,  tavoitteena  tiivistää  blogin  julkaisutahti
nykyisestä  kuukausittaisesta  kirjoituksesta  2-3  viikon  välein  tapahtuvaan
julkaisemiseen.  Tämä  edellyttää  kuitenkin  lisäresurssointia  sekä  blogistien
aktiiviseen  kontaktointiin  ja  rekrytointiin  sekä  blogin  julkaisuprosessin
toteutukseen.

7. 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 2021 aikana tavoitteena on
julkaista kaksi (2) työpaperia.

8. Hybridimallisen  toiminnan  yksi  kivijalka  on  seuran  some-aktiivisuuden
vakiinnuttaminen.  Vuoden  2021  aikana  seuran  tulee  aktivoitua  eri  some-
kanavissa  ja  sitä  kautta  tavoittaa  nykyistä  laajemmin  seuran  teemoista
potentiaalisesti  kiinnostunutta  väestöä.  Tämä  edellyttää  koko  some-konseptin
uudelleenarviointia,  mutta  myös  voimakasta  panostusta  some-aktiivisuuden
kehittämiseen, jotta seuran viestintä saa näkyvyyttä voimakkaasti  lisääntyneen
digitaalisen viestinnän kentällä.
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9. Seuran  tiedotustoiminnan  tärkein  yksittäinen  hanke  on  Turun  yliopiston
eduskuntatutkimuksen  keskuksen  kanssa  yhdessä  julkaistava  tieteellinen
kokoomateos ”Suomi 25 vuotta EU:ssa”.  Teoksen kirjoittajat  ovat suomalaisen
Eurooppa-tutkimuksen  eturivin  tutkijoita  ja  teos  käsittelee  laajasti  ja
moniulotteisesti Suomen EU-jäsenyyden ensimmäistä neljännesvuosisataa. Teos
julkaistaan  näillä  tiedoin  Eurooppa-päivänä  2021,  kustantajana  on
tiedekustantamo Sigillum.

4. Hanketoiminta

Edellisten  vuosien  tapaan  seura  pyrkii  yhteistyössä  asiantuntijoiden  ja  seuran
sidosryhmien  kanssa  toteuttamaan  Eurooppa-teemaisen  hankkeen/hankkeita  osana
seuran tiedotus- ja valistustoimintaa.

Vuodelle 2021 seura hakee rahoitusta kahdelle hankkeelle, jotka molemmat perustuvat
Euroopan unionin nuorisostrategia 2019–2027:ään.

Hanke  1:  EU:n  tuominen  lähelle  nuoria: Schuman-seuran  toiminnan  painopiste
vuonna  2021  tulee  olemaan  Euroopan  Unionia  koskevan  luotettavan  tiedon  ja
toimintatapojen välittäminen nuorille.   Tavoitteena on saavuttaa kaikki Turun seudun
oppilaitokset.

Hanke 2: Nuoret puhtaan Itämeren puolesta: Tavoitteena on saada nuoret tietoisiksi
Itämeren tilasta ja aktiivisiksi osallistumaan Itämeren tilan parantamiseen. 

5. Seuran talous ja muu resurssointi

Nykymallissa  seuran perustoiminnan (ks.  ed.  kohta  3)  toteuttaminen  on  mahdollista
seuran  jäsenmaksutulojen  varassa.  Hanke-  ja  kehitystoiminta  eivät  kuitenkaan  ole
mahdollisia  ilman  ulkopuolista  rahoitusta,  joista  tärkeimmät  ovat  tähän  asti  olleet
ulkoministeriön  tiedotusavustus  kansalaisjärjestöille  sekä  Turun  kaupungin  yleis-  ja
kohdeavustukset. Vuoden 2021 hallituksen yksi keskeinen tehtävä on pohtia ja selvittää
mahdollisuuksia seuran perusrahoituksen kasvattamiseksi kestävällä ja pitkäjänteisellä
tavalla siten, että tulevaisuudessa seuran perusrahoitus mahdollistaisi ainakin osittain
irrottautumisen  nykyisestä  avustusriippuvuudesta  laajempien  hankkeiden
toteuttamiseksi.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  seuran  toiminnan  asteittaista
kasvattamista siten, että lisäresursseille on selkä kohde seuran perustoiminnassa.

* *’*
Toimintasuunnitelma vahvistettu hallituksen kokouksessa 26.11.2020.
Toimintasuunnitelma vahvistettu yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2020.
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