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PAASIKIVI-SEURAN TEHTÄVÄT
Paasikivi-Seuran sääntöjen 2§ mukaan
Seuran tarkoitus on pyrkiä edistämään kaikkien kansalaispiirien keskuudessa
kiinnostusta Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin sekä
vaalia presidentti J.K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous- esitelmä ja
keskustelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja osallistuu kansainväliseen
yhteistyöhön eri tavoin sekä pitää yhteyttä muilla paikkakunnilla toimiviin Paasikiviseuroihin ja on jäsenenä Paasikivi-Seurojen Liitossa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Paasikivi-Seura ry on vuonna 1958 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka
toimii ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimialalla. Paasikivi-Seura ry ja eri puolilla
Suomea toimivat alueelliset Paasikivi-Seurat ovat riippumattomia kansalaisjärjestöjä,
jotka ovat erikoistuneet järjestämään kokous-, esitelmä-, seminaari- ja
keskustelutilaisuuksia, joissa koti- ja ulkomaiset luennoitsijat voivat avoimesti käsitellä
kansainvälispoliittisia ja ulkopoliittisia aiheita.
Seurojen tilaisuuksissa nähdään usein alustajina merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia,
tutkijoita, journalisteja ja muita asiantuntijoita, joiden kanssa kuulijoilla on mahdollisuus
keskustella ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Seura tukee myös alansa
tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Helsingissä toimiva Paasikivi-Seura ry järjestää vuosittain
noin 8 – 10 jäsentilaisuutta.
Saamme nykyisin enemmän tietoa maamme ulkopuolisista tapahtumista kuin koskaan
aikaisemmin. Silti kansalaisten on vaikeata muodostaa kokonaiskuva
maailmanmenosta. Tiedotusvälineet kertovat viivytyksettä, mitä on tapahtunut, mutta
kovinkaan usein meille ei kerrota, miksi jotakin on tapahtunut ja mitä vaikutuksia
tapahtumalla on. Kansainvälinen järjestelmä ja Suomen asema ovat muuttuneet niin
paljon, että muutosten vaikutukset ulottuvat kansalaistasolla lähes kaikkialle ja
valtiollisella tasolla lähes jokaisen valtion ulkopoliittiseen asemaan. Paasikivi-Seurojen
kaltaisilla riippumattomilla kansalaisjärjestöillä on nyt entistä enemmän työsarkaa
raivatessaan tietä kansainvälisten kysymysten vapaalle kansalaiskeskustelulle.

VISIO 2025
Vuonna 2025 Paasikivi-Seura on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, joka tunnetaan
laadukkaana ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskusteluforumina sekä arvostettuna
esiintymisforumina. Seuran tilaisuuksiin ja toimintaan osallistuminen on kiinnostavaa
sekä haluttua jäsenistön kannalta ja seura myös kunnioittaa jäsenistönsä
osaamispääomaa. Seuran suomalainen ja kansainvälinen yhteistyö on korkeatasoista,
laaja-alaista ja seuran toiminta koetaan seuran arvojen mukaisena sekä kiinnostavana.
Seura toimii aktiivisessa ja hyvässä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja lisää
kansainvälisen politiikan kiinnostusta laajojen kansalaispiirien keskuudessa, kehittäen
esimerkillään myös yhteiskunnallista keskustelukulttuuria.
PAASIKIVI-SEURAN ARVOT
Paasikivi-Seuran toimintaa määrittelevät arvot ja toimintaperiaatteet
o
o
o
o

Faktapohjainen asiantuntijuus
Sivistynyt ja luottamuksellinen dialogi
Jäsenyyden arvostaminen
Avoimuus ja yhteiskunnallinen laaja-alaisuus

PAASIKIVI-SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET
Paasikivi-Seura on avoin ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelufoorumi, jonka
toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta ja aidosti kohderyhmäänsä kiinnostavaa
sisältöä sekä toimia faktapohjaisen yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistajana.
Tilaisuudet ja seminaarit ovat sisällöltään korkeatasoisia. Seuralla on hyvät
vuorovaikutussuhteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti ja
osallistavaa dialogia käydään aktiivisesti erilaisten sidosryhmien kanssa tavoittaen näin
laajat kansalaispiirit.
Tavoitteenamme on lisätä mielenkiintoa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan,
kansainvälisiin suhteisiin sekä saada ihmisiä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen
ja kansainvälispoliittiseen keskusteluun – kehittämällä samalla yhteiskunnallista
keskustelukulttuuria, keskustelun sisältöä ja tasoa omalla esimerkillämme.
Toimintaamme kehitetään tulevalla strategiakaudella. Jatkossa tuotamme osana
kuukausittaisia jäsentilaisuuksiamme 2-3 tilaisuuden temaattisia kokonaisuuksia
yhteiskunnallisen keskustelun kannalta keskeisistä kysymyksistä, joiden katsotaan

tarvitsevan tarkempaa käsittelyä. Temaattisia kysymyksiä voidaan käsitellä
laajennetummin myös tilaisuuksien ulkopuolella käytävässä keskustelussa. Lisäksi seura
kehittää uutta suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikan konferenssia yhdessä
yhteistyökumppaneidensa kanssa. Toimintamme kautta tarkoituksenamme on myös
tavoittaa monipuolisesti uusia ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneita jäseniä.
Arvostamme jäsentemme ja sidosryhmiemme osaamispääomaa.
Paasikivi-Seuran vuosittainen toimintasuunnitelma esitellään seuran valtuuskunnan
toimesta seuran vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Vuonna 2020 vietetään presidentti
J.K Paasikiven 150-vuotisjuhlavuotta. Juhlatilaisuuksien ohella avataan
J. K. Paasikivi -sivusto, joka kattaa laaja-alaisesti hänen elämäntyötään.
VIESTINTÄ
Paasikivi-Seura ry:n viestintä perustuu seuran arvoihin.
Viestinnällä vahvistetaan seuralle asetettujen säännönmukaisten, strategisten ja
operatiivisten tavoitteiden, kuten vision 2025 ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien
toteutumista toimintaympäristön muutokset huomioiden. Viestinnän suunnittelu ja
monikanavainen tiedottaminen toteutetaan yhteistyössä seuran sidosryhmien kanssa.
Tiedotamme aktiivisesti ja avoimesti seuran tapahtumakeskeisestä toiminnasta sekä
kiinnostavista kansainvälisenpolitiikan sisällöistä.
Viestintämme kuvastaa Paasikivi-Seuraa sääntöjemme ja arvojemme mukaisena,
riippumattomana ja monialaisena ulko- ja turvallisuuspoliittisena keskusteluforumina,
joka edistää mielenkiintoa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä toimii
tasokkaana yhteiskunnallisen ja kansainvälispoliittisen keskustelun mahdollistajana.
JÄSENYYS
Paasikivi-Seura on avoin kaikille seuran toiminnasta ja tarkoituksesta kiinnostuneille
täysi-ikäisille Suomen kansalaisille. Paasikivi-Seuralla on erikseen vahvistettu
jäsenstrategia.
TALOUS
Paasikivi-Seuran taloutta hoidetaan tavoitteellisesti ja kustannustehokkaasti vuosittaisten
toimintasuunnitelmien sekä budjettien mukaisesti. Paasikivi-Seuralla on erikseen
vahvistettu sijoitusstrategia.

