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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Yleistä
Brysselin Kansallisseura on vuosien kuluessa noussut yhä tärkeämmäksi poliittiseksi vaikuttajaksi niin Belgian
suomalaisyhteisön keskuudessa kuin Kokoomuksen sisälläkin. Jäsenhankinta on jatkuvasti ollut erittäin aktiivista, ja muuttotappion rokottamalle jäsenlistalle on jatkuvasti saatu uusia, innokkaita jäseniä. Kokoomuksen
politiikkaan on pyritty ottamaan näyttävästi kantaa erityisesti kansainvälisissä ja EU-kysymyksissä.
BKS:lla oli marraskuussa 2018 87 jäsentä ja noin 10 kannatusjäsentä. Vuoden 2018 kesäkuussa jäsenyys oli
voimassa 65 jäsenellä eli jäsenmaksu oli maksettu eräpäivään mennessä. Näin ollen BKS:n edustusoikeus on
puoluekokouksessa kaksi ja piirikokouksissa kolme edustajaa. BKS on siis noussut Kokoomuksen Helsingin
piirissä keskisuurten yhdistysten joukkoon - ja toimintansa aktiivisuudella mitattuna varmasti ihan kärkipäähän.
Vuonna 2019 BKS jatkaa tutulla ja menestyksekkäällä tiellään järjestäen suosittuja tapahtumiaan - niin vakavampia poliittisia tilaisuuksia kuin myös kulttuuri- ja muita vapaa-ajan tapahtumia. BKS osallistuu myös
vuonna 2019 aktiivisesti puolueen kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. BKS kehottaa
kaikkia jäseniään liittymään Kokoomuksen kansainvälisen politiikan verkostoon kokoomuksen nettisivuilla ja
ottaa verkostossa aktiivisen roolin.
Suomessa pidetään eduskuntavaalit 14. huhtikuuta ja eurovaalit 26. toukokuuta. Brysselin vaalikeskusteluissa BKS tukee Suomi-Klubin ja Eurooppalainen Suomi ry:n järjestämiä eurovaali- ja eduskuntavaalipaneeleita
tiedotuksellisesti. Omat vaaleihin liittyvät tilaisuutemme keskittyvät kokoomuslaisiin ehdokkaisiin ja kokoomuksen tavoitteisiin. Yhdistys antaa eduskuntavaaleissa tukensa kokoomuslaisille ehdokkaille, jotka kampanjoissaan pitävät yllä eurooppalaisia teemoja ja korostavat rakentavan EU-politiikan merkitystä. Uudellamaalla BKS tukee Mervi Kataista.
Lokakuussa 2019 BKS täyttää 20 vuotta, ja järjestää sen kunniaksi gaalajuhlan Brysselissä, samaan tapaan
kuin edelliset, suursuosion saaneet Suomi 100 ja Kokoomus 100 -gaalajuhlat. BKS järjestää mahdollisesti
myös Eurooppa-aiheisen juhlaseminaarin tai muun poliittisen tilaisuuden.
Suomi on EU:n puheenjohtaja vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Tuolloin käydään myös uuden EU-komission valintaprosessi.
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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 kokouksiin sekä Ulkosuomalaisparlamentin aluekokouksiin ja täysistuntoon.
Poliittiset tilaisuudet
BKS:n toiminnan perustan ja kovan ytimen muodostavat edelleen poliittiset keskusteluillat, joita järjestetään 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. Yhdistys on avoin jäsenistön ehdotuksille poliittisten teemailtojen aihe- ja henkilövalintojen
suhteen.
Vuonna 2019 suunnitelmissa on järjestää muun muassa tutustuminen EU:n petostentorjuntaviraston
OLAF:in toimintaan Ville Itälän vieraana. Yhdistys järjestää eurovaalien tuloksen ratkettua keskustelutilaisuuden aiheesta sekä syksyllä keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään uutta EU-komissiota ja sen ohjelmaa.
Lisäksi vuoden aikana puhutaan Suomen puheenjohtajakaudesta ja sen tavoitteista. Tiivistä yhteydenpitoa
meppeihin jatketaan. BKS on pitänyt meppien kanssa suosittuja keskusteluiltoja, ja Meppi-iltoja jatketaan
heti alkuvuodesta Liisa Jaakonsaaren kanssa.
Kokoomusministereille on voimassa jatkuva kutsu tulla BKS:n vieraaksi heidän Brysselin matkojensa yhteydessä. BKS jatkaa yhteydenpitoa heihin ja muihin merkittäviin kokoomuspoliitikkoihin, kutsuu heitä vieraakseen ja järjestää heidän kanssaan tilaisuuksia aina kuin mahdollista.
BKS haluaa nostaa keskustelun Euroopan unionista takaisin puolueen kärkiaiheiden pariin. Miten unionia
tulisi kehittää ja mitkä ovat Kokoomuksen näkemykset ja kannanotot? BKS:n eurooppapoliittinen ohjelma
"Parempaan unioniin" on pohjana BKS:n aatteelliselle keskustelulle ja kannanotoille.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat
Vuosi 2019 on BKS:n 20-vuotisjuhlavuosi. BKS järjestää loppuvuodesta omat gaalaillallis/tanssiaisjuhlat.
BKS:lle valitaan erillinen 20-vuotisjuhlatoimikunta, joka päättää yksityiskohdista. Juhliin kutsutaan BKS:n
jäsenten ja heidän ystäviensä lisäksi Belgian kokoomusmielisiä suomalaisia, Kokoomuksen edustajia Suomesta, sekä erityisesti EPP Brussels Networkin jäseniä. Tarkoitus on järjestää kansainväliset juhlat Suomi100gaalajuhlien malliin. Myös BKS:n EU-aiheinen juhlaseminaari saattaisi olla paikallaan.
BKS:lle on muodostunut vuosien varrella yhä enemmän perinteitä, kuten pikkujoulut, joita on juhlittu yhdessä jo ensimmäisistä toimintavuosista alkaen. Juhannusta on juhlittu yhdessä jo lähes kymmenen vuotta, ja
BKS:n juhannusnaamiaisista on nyt tullut toinen legendaarinen juhla pikkujoulujen rinnalle. Myös vappuaat-
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tona BKS-läiset ovat kokoontuneet yhteen jo monena vuonna Manneken Pisillä sekä yhteiselle vappuaterialle. Vuonna 2019 pyritään jatkamaan kaikkia hyviä perinteitä.
BKS:n kulttuuriklubi BKulttiS, joka alkoi yhteisillä baletti-illoilla, jatkaa aktiivisesti toimintaansa. Yhteistä
kulttuuritoimintaa jatketaan aina kulloistenkin tarpeiden mukaan. Jäsenten ehdotuksille pysytään edelleen
avoimina, ja heitä kannustetaan itse ottamaan aloite ehdottamiensa tapahtumien järjestelyissä. Kaikki jäsenet voivat halutessaan järjestää pop-up-tilaisuuden lähes mistä aiheesta 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 osallistutaan yhdessä, ja tehdään tarpeen mukaan yhteisiä aloitteita. Suomi-Klubin kautta ilmoitetaan BKS:n tilaisuuksista Parlöörissä ja Klubilainen-sähköpostilistalla.
Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös EPP-puolue, Martens Centre for European Studies sekä Brysselissä toimivat
eurooppalaisten veljespuolueiden yhdistykset EPP Brussels Networkin kautta. Myös Alueiden komitean EPPryhmä on hyödyllinen yhteistyökumppani.
Yhteistyötä muiden suomalaisten poliittisten yhdistysten tehdään näiden kumppanien resurssien puitteissa
sekä ’Eurooppalainen Suomi Brysselissä’ -yhdistyksen kautta. Yhteistyötä suomalaisten aluetoimistojen
kanssa pyritään edistämään, teemana esimerkiksi Team Finland ja yrittäjyys. Myös muihin suomalaisiin toimijoihin, kuten järjestöihin, erilaisiin organisaatioihin ja yrityksiin pidetään yhteyttä.
BKS pitää yhteyttä omaan piirijärjestöönsä, joka tällä hetkellä on Kokoomuksen Helsingin piiri, erityisesti varapuheenjohtajansa ja nimettyjen piirikokousedustajien välityksellä. BKS tutkii mahdollisuutta vaihtaa piirijärjestöä vuoden 2019 aikana. Tätä varten toteutetaan muun muassa jäsenkysely siitä, missä vaalipiireissä
yhdistyksen jäsenet äänestävät ja käydään tarvittavat keskustelut piirijärjestöjen kanssa. Päätösesitys tuodaan yhdistyksen yleiseen kokoukseen.

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 tarkoitettua tietoa. BKS:llä on myös omat nettisivut osoitteessa http://brysselinkansallisseura.fi, joiden päivittämisestä vastaa Emmi Suomilammi.
Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu henkilökohtaisten sähköpostien lisäksi Nykypäivä-lehden järjestösivuilla. Vastaisuudessa tapahtumista tiedotetaan Suomeen päin myös Helsingin piirin ja muiden maksuttomien kanavien kautta. Suuremmista, kaikille suomalaisille avoimista tapahtumista tiedotetaan Suomi-Klubin
lehden Parlöörin sivuilla (edullinen jäsenhinta) sekä Klubilainen-tiedotteessa, jolloin tieto saavuttaa mahdollisimman monet kokoomuslaiset ja Brysselin suomalaiset.
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