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TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Yleistä

Brysselin Kansallisseura on vuosien kuluessa noussut yhä tärkeämmäksi poliittiseksi vaikuttajaksi niin Belgian
suomalaisyhteisön keskuudessa kuin Kokoomuksen sisälläkin. Jäsenhankinta on jatkuvasti ollut erittäin aktii-
vista, ja muuttotappion rokottamalle jäsenlistalle on jatkuvasti saatu uusia, innokkaita jäseniä. Kokoomuksen
politiikkaan on pyritty ottamaan näyttävästi kantaa erityisesti kansainvälisissä ja EU-kysymyksissä.

Vuonna 2015 BKS:n säännöt muutettiin vastaamaan puolueen uusia mallisääntöjä. Samalla BKS sai Patentti-
ja rekisterihallituksen hyväksynnän tärkeälle sääntömuutosesitykselle: vastaisuudessa BKS:lla on kaksi vara-
puheenjohtajaa, joista toinen toimii Brysselissä ja toinen Helsingissä. Tämä tehostaa vaikuttamista Helsingin
piiriin suuntaan sekä tiedon kulkua kotimaan ja Brysselin välillä.

BKS:lla on tällä hetkellä 86 jäsentä ja noin 10 kannatusjäsentä. Helsingin piirin mukaan jäsenyys oli voimassa
65 jäsenellä eli jäsenmaksu oli maksettu eräpäivään mennessä. Näin ollen BKS:n edustusoikeus on puolueko-
kouksessa kaksi ja piirikokouksissa kolme edustajaa. BKS on siis noussut Kokoomuksen Helsingin piirissä kes-
kisuurten yhdistysten joukkoon - ja toimintansa aktiivisuudella mitattuna varmasti ihan kärkipäähän.

Vuonna 2017 BKS aikoo jatkaa tutulla ja menestyksekkäällä tiellään järjestäen suosittuja tapahtumiaan - niin
vakavampia poliittisia tilaisuuksia kuin myös kulttuuri- ja muita vapaa-ajan tapahtumia. BKS osallistuu myös
vuonna 2017 aktiivisesti puolueen kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. BKS kehottaa
kaikkia jäseniään liittymään Kokoomuksen kansainvälisen politiikan verkostoon kokoomuksen nettisivuilla ja
ottaa verkostossa aktiivisen roolin.

Vuonna 2017 Kokoomus jatkaa ohjelmansa uudistamista, ja on pyytänyt kaikkia jäsenyhdistyksiä osallistu-
maan projektiin. BKS aikoo olla uudistustyössä vahvasti mukana, ja hallituksen ensimmäinen tehtävä onkin
miettiä, miten se käytännössä tapahtuu. Vuonna 2017 ei pidetä puoluekokousta.

Suomessa pidetään kuntavaalit 9.4.2017. Vaalien paikallisen luonteen vuoksi BKS ei voi konkreettisesti osal-
listua vaalityöhön, mutta kehottaa kaikkia jäseniään olemaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja lähiympä-
ristössään levittämällä kokoomuksen poliittista sanomaa. Lisäksi harkitaan kuntavaaleihin liittyvän tilaisuu-
den järjestämistä, joka keskittyisi tuleviin alueuudistuksiin, esimerkiksi yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.
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Tapahtumat

Kokoukset

BKS:n hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa: tammikuussa pidetään järjestäytymiskokous,
jossa päätetään tarkemmin vuoden ohjelmasta ja jaetaan kaikille hallituksen jäsenille omat vastuualueet.
Toinen hallituksen suunnittelukokous pidetään syyskuussa. Kokouksiin kutsutaan mukaan hallituksen lisäksi
hallituksen kunniajäsenet, varajäsenet, toiminnantarkastajat ja muut aktiivit, jotka ovat mukana tilaisuuksien
järjestelyissä. Lisäksi järjestetään kaikille jäsenille avoimia hallituksen kokouksia tarpeen mukaan.

BKS:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä, mahdollisesti jonkun muun
tilaisuuden yhteydessä. Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Yhdistys lähettää virallisia
edustajia mahdollisuuksien mukaan puolueyhteisön tilaisuuksiin, kuten Kokoomuksen Helsingin piirin ko-
kouksiin sekä Ulkosuomalaisparlamentin aluekokouksiin ja täysistuntoon.

Poliittiset tilaisuudet

BKS:n toiminnan perustan ja kovan ytimen muodostavat edelleen poliittiset keskusteluillat, joita järjeste-
tään muutaman kerran vuodessa. Tilaisuudet ovat olleet menestyksekkäitä ja niiden taso on pysynyt erittäin
korkeana. Keskusteluiltojen järjestämistä jatketaan, ja niistä pyritään tekemään entistä mielenkiintoisempia
ja suositumpia. Entiseen tapaan etsitään yrityksistä ja järjestöistä sponsoreita, joiden tiloissa keskusteluillat
pidetään, ja jotka kustantavat tilaisuuksien tarjoilut. Yhdistys on avoin jäsenistön ehdotuksille poliittisten
teemailtojen aihe- ja henkilövalintojen suhteen.

Vuonna 2017 suunnitelmissa on järjestää muun muassa vierailu EU-komissioon varapuheenjohtaja Jyrki Ka-
taisen kutsusta, Belgian politiikan koukeroihin paneutuva tilaisuus, tilaisuus kiertotaloudesta ja jäsenhankin-
tatilaisuus erityisesti nuorille. Kokoomusministereille on voimassa jatkuva kutsu tulla BKS:n vieraaksi heidän
Brysselin matkojensa yhteydessä. BKS:n hallitus on edelleen aktiivisesti yhteydessä ministerien erityisavusta-
jiin yhteisen ajan löytämiseksi.

BKS haluaa nostaa keskustelun Euroopan unionista takaisin puolueen kärkiaiheiden pariin. Miten unionia
tulisi kehittää ja mitkä ovat Kokoomuksen näkemykset ja kannanotot? Pete Pakarinen on laatinut mainion
pohjapaperin "Parempaan unioniin", jonka pohjalta jatkamme aatepaperin työstämistä.

Tiivistä yhteydenpitoa kokoomusmeppeihin jatketaan. BKS on pitänyt kokoomusmeppien kanssa suosittuja
keskusteluiltoja teemalla "Oluet mepin kanssa" ravintola Ketjessä Place du Luxembourgilla. Tilaisuuksia jat-
ketaan siten, että vuoden 2017 aikana pyritään paikalle saamaan EPP-meppejä Suomen ulkopuolelta. Alku-
vuonna järjestetään tilaisuus ruotsalaisen Christoffer Fjellnerin kanssa. BKS jatkaa yhteydenpitoa kokoo-
musministereihin ja muihin merkittäviin kokoomuspoliitikkoihin, kutsuu heitä vieraakseen ja järjestää heidän
kanssaan tilaisuuksia aina kuin mahdollista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi. Belgian suomiyhteisö ei ilmeisestikään ole jär-
jestämässä gaalajuhlia, joihin kaikki suomalaiset olisivat tervetulleita. Siispä BKS järjestää omat gaalaillal-
lis/tanssiaisjuhlat yhteistyössä joko muiden suomalaisten yhdistysten tai EPP-veljespuolueiden kanssa. Halli-
tus toimii juhlatoimikuntana.

BKS:lle on muodostunut vuosien varrella yhä enemmän perinteitä, kuten pikkujoulut, joita on juhlittu yhdes-
sä jo ensimmäisistä toimintavuosista alkaen. Jo neljänä vuonna on juhlittu juhannusta yhdessä, ja BKS:n ju-
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hannusnaamiaisista on nyt tullut toinen legendaarinen juhla pikkujoulujen rinnalle. Myös vappuaattona BKS-
läiset ovat kokoontuneet yhteen jo monena vuonna Manneken Pisillä, ja sen jälkeen yhteiselle vappuillallisel-
le. Vuonna 2017 järjestetään vappuillallisen sijasta (tai sen lisäksi) vapunpäivän brunssi.

BKS:n kulttuuriklubi BKulttiS, joka alkoi yhteisillä baletti-illoilla, on jatkaa aktiivisesti toimintaansa. Yhteistä
kulttuuritoimintaa jatketaan aina kulloistenkin tarpeiden mukaan. Jäsenten pyynnöstä ja aloitteesta BKS on
ryhtynyt järjestämään myös viihteellisiä teemailtoja, kuten keilailua ja neppisajoja. Liikunnan puolella on pi-
detty muun muassa golfia, juoksukoulua ja keilausta.

Jäsenten ehdotuksille pysytään edelleen avoimina, ja heitä kannustetaan itse ottamaan aloite ehdottamien-
sa tapahtumien järjestelyissä. Kaikki jäsenet voivat halutessaan järjestää pop-up-tilaisuuden lähes mistä ai-
heesta tahansa, saadessaan hyviä ideoita ja/tai mahdollisuuksia etuisuuksiin, tavatessaan mielenkiintoisia
vaikuttajia tai muuta vastaavaa.

Sidosryhmät ja yhteistyö

BKS on jäsenenä Ulkosuomalaisparlamentissa (USP) ja Belgian Suomi-Klubissa. USP:n toimintaan osallistu-
taan yhdessä, ja tehdään tarpeen mukaan yhteisiä aloitteita. Suomi-Klubin kautta ilmoitetaan BKS:n tilai-
suuksista Parlöörissä ja Klubilainen-sähköpostilistalla.

Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös EPP-puolue, Martens Centre for European Studies sekä Brysselissä toimivat
eurooppalaisten veljespuolueiden yhdistykset, kuten Hanns-Seidel- ja Konrad Adenauer-säätiöt. Myös Alu-
eiden komitean EPP-ryhmä on hyödyllinen yhteistyökumppani. Belgialaisten veljespuolueiden kanssa pide-
tään yllä tiivistä kanssakäymistä.

Yhteistyötä muiden suomalaisten poliittisten yhdistysten (SDP: Brysselin Työnväenyhdistys Tähti ja Brysse-
lin Keskusta) jatketaan edelleen, lähinnä Eurooppalainen Suomi Brysselissä -yhdistyksen kautta. Vuonna
2017 aloitetaan yhteistyö myös RKP:n brysseliläisten jäsenten kanssa. Yhteistyötä suomalaisten aluetoimis-
tojen kanssa pyritään edistämään, teemana esimerkiksi Team Finland ja yrittäjyys.

Kokoomuksen Helsingin piirin kanssa pidetään tiivistä yhteyttä. BKS:n edustajat Helsingin päässä ovat vara-
puheenjohtaja Henna Hopia ja Henrik Ruso. Myös muiden kokoomuksen ulkosuomalaisyhdistysten kanssa
jatketaan yhteistyötä.

Tiedotustoiminta

Brysselin Kansallisseuran jäsenistön kesken virallinen tiedotus hoidetaan sähköpostitse. BKS:n toiminnasta
tiedotetaan paljon myös sosiaalisen median kautta, erityisesti BKS:n omilla Facebook-sivuilla. Siellä BKS:llä
on julkinen sivu (”page”) sekä vain jäsenille tarkoitettu ryhmä (”Group”), jossa jaetaan vain jäsenille tarkoi-
tettua tietoa. BKS:llä on myös omat nettisivut osoitteessa http://brysselinkansallisseura.fi, joiden päivittämi-
sestä vastaa Emmi Suomilammi.

Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu henkilökohtaisten sähköpostien lisäksi Nykypäivä-lehden järjestösi-
vuilla. Vastaisuudessa tapahtumista tiedotetaan Suomeen päin myös Helsingin piirin ja muiden maksutto-
mien kanavien kautta. Suuremmista, kaikille suomalaisille avoimista tapahtumista tiedotetaan Suomi-Klubin
lehden Parlöörin sivuilla (edullinen jäsenhinta) sekä Klubilainen-tiedotteessa, jolloin tieto saavuttaa mahdol-
lisimman monet kokoomuslaiset ja Brysselin suomalaiset.


