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Schuman-Seura ry

Vuosikertomus vuodelta 2019

Vuoden  2019  toiminnan  perustana  toimi  vuosikellomalli,  jonka  päälinjat  on  päätetty
seuran vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa. Strategian mukaisesti seuran toiminnan
painopiste vuonna 2019 oli ulospäin näkyvän toiminnan vahvistaminen. Vuoden 2019
toiminnan  tavoitteena  oli  edistää  tutkittuun  asiantuntijatietoon  perustuvan  Eurooppa-
tiedottamisen vaikuttavuutta ja tavoittavuutta laajojen kansalaisryhmien keskuudessa.
Hankevuoden  viestinnällisinä  virstanpylväinä  olivat  huhtikuussa  2019  järjestetyt
eduskuntavaalit, toukokuussa järjestetyt Euroopan parlamentin vaalit sekä Suomen EU-
puheenjohtajuuskausi  vuoden 2019 jälkimmäisellä  puoliskolla.  Euroopan parlamentin
vaalien  osalta  suurimmiksi  haasteiksi  nähtiin  eduskunta-  ja  eurovaalien  ajallinen
läheisyys,  populismin nousu poliittisen kentän molemmilla  laidoilla ja sen vahvistava
vaikutus  EU-kriittistä  ilmapiiriä  kohtaan,  sekä  erityisesti  sosiaalisen  median  piirissä
tapahtuva mielipidevaikuttaminen disinformaatiota levittämällä.  Molemmat tekijät  ovat
aiemmissa  vaaleissa  mobilisoineet  erityisesti  ”nukkuvia”  ja  vallitsevalle  poliittiselle
järjestykselle  kriittisiä,  jopa  vihamielisiä  äänestäjäkohortteja,  minkä  kehityksen
jatkumisella katsottiin hanketta valmisteltaessa voivan olla EU:n tulevaisuuden kannalta
kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia.

Seura asettikin vuoden 2019 toiminnan tavoitteeksi faktapohjaisen, kriittisen Eurooppa-
keskustelun  roolin  ja  näkyvyyden  vahvistamisen  ja  pyrki  siten  osaltaan  luomaan
vastavoimaa populistiselle retoriikalle perustuvalle keskustelulle. Tässä oli merkittävältä
osin myös kyse tietämättömyyden vastaisesta taistelusta, kuuluuhan Euroopan unioni ja
integraatio valitettavasti  edelleen niihin politiikan ja yhteiskunnan osa-alueisiin, joiden
kohdalla kansalaisten tietämys on tutkimustiedon valossa merkittävän huonolla tasolla.
Heikko  tietopohja  ei  ainoastaan  vähennä  osallistumishalukkuutta,  vaan  luo  otollisen
kasvualustan disinformaatiokampajoille ja ennakkoluulojen ruokkimiselle.

Seuran toiminta vuonna 2019:

1) Seura  panosti  aktiivisesti  Eurooppa-tietoisuuden  vahvistamiseen  kevään
eduskunta- ja Euroopan parlamentin vaalien edellä laajalle yleisölle suunnattujen
paneelikeskustelujen muodossa:
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a. Seura  järjesti  yhteistyössä  Turun  Paasikivi-seuran  ja  Turun  yliopiston
eduskuntatutkimuksen  kanssa  eurooppalaista  ulko-  ja
turvallisuuspolitiikkaa käsitelleen vaalipaneelin 4.4.2019 Turun yliopistolla.
Tilaisuudessa  oli  noin  100  kiinnostunutta  kuulijaa  seuraamassa
eduskuntavaaliehdokkaiden väittelyä.

b. Seura  oli  myös  mukana  järjestämässä  23.4.2019  Åbo  Akademissa
pidettyä  ”Blickwinkel  Deutschland”-tilaisuutta,  jossa  keskusteltiin
Euroopan tulevaisuudesta 30 vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen.
Tilaisuudessa oli paikalla n. 60 kuulijaa.

c. Turun  yliopistolla  10.5.2019  seuran  ja  Eurooppanuorten  yhdessä
järjestämää  nuorten  eurovaaliehdokkaiden  vaalipaneelia  10.5.2019  oli
seuraamassa n. 40 kuulijaa.

2) Seura  toteutti  Eurooppa-päivänä  kansalaisfoorumin  yhteistyössä  Mynämäen
kunnan  ja  Koneen  säätiön  Saaren  kartanon  kanssa.  Tapahtumassa  esiteltiin
varsinais-suomalaisia  Eurooppa-toimijoita  ja  käynnissä  olevia  EU-hankkeita,
sekä  keskusteltiin  Euroopan  ajankohtaisista  kysymyksistä.  Tapahtumapaikalla
vieraili  myös  Euroopan  Parlamentin  vaalikiertueen  hankebussi,  joka  tarjosi
erilaisia aktiviteetteja ja jakoi tietoa vaaleihin liittyen. Tapahtumassa vieraili noin
50  henkilöä,  josta  merkittävä  osuus  oli  Mynämäen  lukion  opiskelijoita.
Yhteistyökumppaneina  olivat  myös  Mynämäen  Rotariklubi,  OP  Mynämäki-
Nousiainen,  Mynämäen  lukio,  MLL  Mynämäki,  SPR  Mynämäki,  Mynämäen
yrittäjät ja Europa Direct (Varsinais-Suomen liitto).  Lisäksi YLE/Turku huomioi
tilaisuuden hyvin sekä radiossa että televisiossa.

3) Seuran  kevätkokouksen  yhteydessä  28.5.2019  järjestettiin  paneelikeskustelu,
jossa  tutkijat  Louis  Clerc  (Turun  yliopisto,  poliittinen  historia),  yliopistonlehtori
Heino  Nyyssönen  (Turun  yliopisto,  valtio-oppi)  sekä  yliopistonlehtori  Mika
Suonpää  (Turun  yliopisto,  poliittinen  historia)  analysoivat  ja  keskustelivat
Euroopan  parlamentin  vaalien  tuloksesta  ja  laajemmin  integraation
tulevaisuudesta.

4) Seura osallistui  Turun Eurooppa-foorumiin 29.-31.8.2019 toteuttaen sekä omia
ohjelmasisältöjä että vastaten tapahtuman yhteydessä järjestetyn kansalaistorin
sisältöjen  koordinoinnista.  Kansalaistori  järjestettiin  Turun  pääkirjaston
sisäpihalla,  ja  se koostui  Eurooppa-toimijoiden esittelypisteistä  sekä erilaisista
lavaohjelmanumeroista.  Kansalaistorilla  vieraili  foorumin  aikana  joitakin  satoja
ihmisiä,  joskin  kävijämäärä  jäi  jonkin  verran  ennakko-odotuksista.  Seuran
esittelypisteellä vieraili kuitenkin varsin mukavasti väkeä ja mm. seuran julkaisut
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kiinnostivat  suuresti.  Seura  oli  yhteistyökumppanina  järjestämässä  Suomen
Pankin  fasilitoimaa  Esko  Antola  -luentoa,  jossa  pääpuhujana  oli  arvostettu
brittitutkija Helen Wallace.

5) Syyskokouksen  yhteydessä 29.10.2019  järjestettiin  syyskokousesitelmä,  jonka
teemana oli  Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Esitelmänpitäjänä oli  Helsingin
yliopiston maailmanpolitiikan yliopistonlehtori Hanna Tuominen, jonka esitelmää
oli  kuuntelemassa n.  40 henkeä.  EU-puheenjohtajuuskausi  oli  myös teemana
seuran  10.12.2019  järjestämillä  Eurooppa-glögeillä.  Alustajana  toimi  SDP:n
puoluesihteeri Anton Rönnholm ja paikalla oli n. 30 henkeä.

6) Julkaisujen  osalta  vuoden  2019  merkittävä  ponnistus  oli  seuran  laajoille
kansalaisryhmille  suunnatun  ”Käyrät  kurkut  –  tosiasioita  urbaanilegendojen
sijaan”-julkaisun  6.,  laajasti  uudistetun  laitoksen  valmistuminen.  Uusi  laitos
julkaistiin  Eurooppa-päivänä  9.5.2019.  Uudistetussa  laitoksessa  on  kyse
kokonaisvaltaisesta  uudistuksesta,  jossa  julkaisun  taitto,  kuvitus  sekä  sisältö
uudistettiin.  Julkaisusta  poistettiin  aiempien  laitosten  vanhentuneet  sisällöt,
lisättiin  nykykeskusteluille  merkittäviä  teemoja  sekä  laadittiin  kokonaan  uusi
kuvitus.  Lisäksi  julkaisusta  laadittiin  sähköinen  julkaisuformaatti,  joka
mahdollistaa julkaisun lukemisen kirjanomaisena suoraan seuran www-sivuilta.
Julkaisusta otettiin myös kaksi painosta, yhteensä 2000 kappaletta, jota jaettiin
vuoden  2019  aikana  seuran  tilaisuuksissa.  Paperiversion  kysyntä  oli  varsin
suurta  ja  julkaisu-uudistus  sai  myös  runsaasti  kiitosta  sekä  sisältöjen  että
visuaalisen ulkoasun osalta.

7) Seura  jatkoi  aktiivista  julkaisutoimintaa,  jonka  ytimen  muodostivat
kuukausittainen  Schuman-blogin  asiantuntijakirjoitus  sekä  Schuman  Papers  -
työpaperisarja.  Molemmat  julkaisukanavat  ovat  maksuttomia  ja  sähköisiä  ja
niiden sisältöjä jaettiin myös aktiivisesti sosiaalisen median (Twitter, Facebook)
kautta. Käyttäjätilastojen valossa blogikirjoitusten tai muiden julkaisujen julkaisu
lisäsi  merkittävästi  vierailuja  seuran  kotisivuilla.  Tämän  perusteella  arvioituna
seuran sähköinen julkaisutoiminta tavoitti per julkaisu 400-600 lukijaa.

a. Vuoden 2019 blogit ovat luettavissa: 
https://www.schuman-seura.fi/fi/category/schuman-blogi/

b. Schuman Papers -sarjan julkaisut ovat ladattavissa: 
https://www.schuman-seura.fi/fi/category/schuman-papers/

Seuralle  vuonna  2018  perustettu  neuvottelukunta  kokoontui  vuoden  2019  aikana
kahdesti, kerran Turun Eurooppa-foorumin, toisen kerran Eurooppa-glögien yhteydessä.
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Neuvottelukunnan  toiminnan  käynnistäminen  on  osoittautunut  jonkin  verran
haasteellisemmaksi  kuin  alun  perin  suunniteltiin.  Jatkossa  neuvottelukunnan
kehittämiseen pyritään löytämään aktiivisempi ote, jonka kautta alkuperäisiä tavoitteita
voitaisiin tehokkaammin edistää.

Taloudellisesti vuosi 2019 oli seuran kannalta edellisvuotta parempi, mihin keskeisesti
vaikutti ulkoministeriön myöntämä 15000 euron tiedotusavustus. Tosiasia kuitenkin on,
että  ilman  avustuksia  seuran  taloudelliset  resurssit  olisivat  yksinomaan
jäsenmaksutulojen  varassa,  mikä  rahoituspohja  ei  yksinään  mahdollista  toiminnan
nykymuotoista  toteuttamista.  Myös  tulevina  vuosina  joudutaan  aktiivisesti  tekemään
työtä seuran rahoituspohjan vakauttamiseksi.

Edellä kuvattujen 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.

Seuran jäsenmäärä jatkoi vuoden 2019 aikana maltillista kasvua. Uusia jäseniä seura
sai vuoden 2019 aikana 11. Vuoden 2019 lopussa seuran jäsenmäärä oli 77.

Seuran hallitukseen kaudella 1.1.-31.12.2019 kuuluivat:

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

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa (29.1., 25.2., 22.3., 5.4., 2.5., 28.5., 3.6.,
4.9.,  30.9.,  29.10.,  sekä  29.11.).  Näiden  lisäksi  järjestettiin  hankepalavereita  sekä
strategiatyöhön liittyviä seminaareja ja kokouksia.

Schuman-seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.5.2019 ja sääntömääräinen
syyskokous  29.10.2019.  Syyskokous  valitsi  Kimmo  Elon  jatkamaan  seuran
puheenjohtajana 1.1.2020 alkavalla yksivuotiskaudella.
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Kaiken kaikkiaan vuosi 2019 oli seuran toiminnassa varsin aktiivinen, mihin pääsyynä
voidaan nähdä keväälle  2019 sijoittuneet  eduskunta ja  Euroopan parlamentin  vaalit.
Myös Turun Eurooppa-foorumi tuki seuran aktiivista toimintaa. Yleisesti arvioituna vuosi
2019 vaikutti myönteisesti seuran näkyvyyteen ja tunnettuuteen.

- - -

Tämä vuosikertomus on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 3.3.2020.
Tämä vuosikertomus on hyväksytty yhdistyksen koronapandemian aiheuttamien 
poikkeusolojen vuoksi siirretyssä kevätkokouksessa 26.11.2020.
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