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Brysselin Kansallisseura ry

Toimintakertomus 2018

Yleistä

Brysselin Kansallisseuran (BKS) jatkoi toimintaansa tutulla ja menestyksekkäällä tavalla vuonna 2018. Jäsen-
rekisterissämme oli vuoden vaihteessa noin 80 jäsentä, joista noin 65 jäsenmaksunsa maksaneita. Lisäksi
BKS:lla on kymmenisen kannatusjäsentä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä ja vakaa.

Vuonna 2018 BKS:n puheenjohtajana toimi Marketta LÄHDE, varapuheenjohtajina Matti RANTANEN (Brys-
sel) ja Henna HOPIA (Helsinki), taloudenhoitajana Arto LEPPILAHTI Ja sihteerinä Taina MERTALO. Muut hal-
lituksen jäsenet olivat Eero AILIO, Mervi KATAINEN, Miikka NIEMINEN, Karoliina RASI, Emmi SUOMILAMMI
Ja Krista TAIPALE. Hallituksen pysyvinä kunniajäseninä toimintaan osallistuivat myös Matti FÄRKKILÄ, Tomi
HUHTANEN, Rami NISSILÄ, Henri SATULI ja Sami TULONEN. Toiminnantarkastajia olivat Laura LAHESMAA
Ja Henrik SÖDERMAN.

BKS järjesti vuoden 2018 aikana ainakin 18 erityyppistä tilaisuutta, jotka onnistuivat erinomaisesti ja keräsivät
runsaan määrän osanottajia. Toimintavuosi huipentui joulukuussa pidettyyn Kokoomus 100-juhlaseminaa-
riin komission varapuheenjohtaja Jyrki KATAISEN johdolla sekä Kokoomus 100-juhlagaalaan Kokoomuksen
puheenjohtaja Petteri ORPOn tähdittämänä. Toimintavuoden aikana BKS tapasi myös monia merkittäviä po-
liitikkoja kuten meppejä, suurlähettiläitä ja kansanedustajia. Retkiä tehtiin muun muassa EU-neuvoston uu-
teen Europa-rakennukseen sekä Europoliin ja Eurojustiin Haagissa.

Meppioluelle kokoonnuttiin tällä kertaa belgialaisen ja tanskalaisen EPP-meppien johdolla, ja Helsingin piirin
syyskokouksessa BKS:lle myönnettiin ”Vuoden porvariteko” -kunniakirja meppioluet-tilaisuuksista. Mep-
piolut-idean alkuperäinen äiti on Marketta Lähde, ja järjestelyistä päävastuussa on ollut Pete PAKARINEN.

Vuoden 2018 kokoomuksen juhlapuoluekokous pidettiin Turussa, jossa BKS:llä oli kaksi virallista edustajaa.
Kokoomuksen Helsingin piirin piirikokouksissa Helsingissä BKS:aa ovat edustaneet Henna HOPIA, Henrik
RUSO ja Satu TUOMIKORPI.
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Tapahtumat

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin ravintola Shere-e-Punjabissa torstaina 18. tammikuuta 2018. Esi-
tyslistalla oli BKS:n salkkujako ja vuoden 2018 ohjelma sekä muita yhdistysasioita. BKS:n vuoden 2018 varsi-
nainen toiminta lähti käyntiin meppioluilla belgialaisen Tom VANDENKENDELAEREN kanssa hotelli Radisson
Redin baarissa 9. tammikuuta.

Tammikuun 19. päivänä BKS järjesti yhdessä Niinistö 2018 kansanliikkeen kanssa Café Niinistö -tapahtuman
ravintola Atrion yläkerrassa. Paikalle tuli reilusti yli 30 Niinistön kannattajaa. Kannatuspuheenvuoron piti EU-
komission viestintäpääosaston pääjohtaja Timo PESONEN. Tarjolla oli juotavaa ja pientä purtavaa sekä BKS:n
epävirallisen trubaduurin Miikka NIEMISEN mainiota musisointia. Kaisa SORO-PESONEN kiitti BKS:aa yhteis-
työstä ja aktiivisesta kannatuslipukkeiden keruusta.

Presidentinvaali-iltana BKS järjesti vaalivalvojaiset niin ikään yhdessä Niinistö 2018 -kansanliikkeen kanssa ja
jälleen ravintola Atrion yläkerrassa. Runsas joukko (noin 40 henkeä) BKS-ystäviä saapui seuraamaan YLE:n
vaaliohjelmaa sekä osallistumaan jännittävään vaaliveikkaukseen.

Helmikuun 8. päivänä BKS sai kunnian tavata Suomen EU-edustuston päällikön Marja RISLAKIN, joka kertoi
ajankohtaisista EU-asioista, ja vastasi BKS-jäsenten kysymyksiin. Tilaisuus pidettiin Helsingin ja Uudenmaan
maakuntaliiton EU-toimistossa Krista TAIPALEEN emännöimänä noin 35 osallistujan voimin, ja keskustelu oli
vilkasta ja innostunutta.

Helmikuussa (26.2.) BKS:llä oli ainutlaatuinen tilaisuus vierailla EU-neuvoston upouudessa Europa-rakennuk-
sessa Eurooppa-neuvoston viestintäjohtaja Reijo KEMPPISEN toimiessa isäntänä ja oppaana. Vierailu, jolle
osallistui yli 20 BKS-läistä, oli antoisa ja mielenkiintoinen.

Maaliskuussa (17.3.) BKS järjesti myös viihteellisempää ohjelmaa: tutustumiskierroksen Brysselin uusiin pa-
nimoihin Oskari MERTALON johdolla.  Kävelyretkeen kuului kaksi panimovierailua ja tietenkin asiaan kuulu-
vat maistelut. Kierrokselle osallistui myös muita kuin BKS:n jäseniä, jotka viihtyivät hyvin - tosin jäsenhankin-
tana se ei ollut menestyksekäs.

Maanantaina 19. maaliskuuta pidettiin BKS:n kevätkokous, jossa samalla keskusteltiin ja hyväksyttiin Pete
PAKARISEN laatima paperi "Parempaan unioniin” EU:n uudistamisesta. Kevätkokouksessa käsiteltiin luon-
nollisesti myös sääntömääräiset asiat (toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen halli-
tukselle). BKS tarjosi osallistujille lohikeittoa, ruisleipää ja ruokajuomat.

BKS teki taas uuden aluevaltauksen, kun BKS:n nuoret järjestivät ensimmäisen nuorille suunnatun tilaisuu-
den 5. huhtikuuta. Juniorien tilaisuudessa puhui Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokas
Aura SALLA, joka kertoi kampanjansa teemoista ja ajankohtaisista EU-asioista. Innostuneet osallistujat täyt-
tivät Aulan tilat ääriään myöten.

Keskiviikkona 2. toukokuuta BKS järjesti keskustelutilaisuuden kiertotaloudesta EK:n Brysselin toimistolla,
jossa puhuivat meppi Henna VIRKKUSEN lisäksi EK:n asiantuntija Salla AHONEN sekä Tatu LIIMATAINEN EU-
komissiosta, Jyrki Kataisen kabinetista.

BKS oli suunnitellut suuren vappukampanjan Manneken Pisille vappuaattona, maanantaina 30.4. ja olimme
tilanneet 200 ilmapalloa BKS:n logolla. Surkea, kylmä sää kuitenkin verotti tapahtuman ihmismäärää ja suo-
siota. Siitä huolimatta BKS:n tiimi jakoi paikalla sata BKS-ilmapalloa, jotka näkyivät erittäin hyvin suomalai-
sessa ihmisjoukossa Suomi-Klubin järjestämien vappujuhlallisuuksien aikana. Loput ilmapalloista käytettiin
muissa BKS-tilaisuuksissa, kuten kesädrinkeillä ja juhannusjuhlissa.
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Seuraavat meppioluet pidettiin 2.5. tanskalaismeppi Bendt BENDTSENIN kanssa Radisson Red -hotellin baa-
rissa. Valitettavasti osallistujamäärä tässä tilaisuudessa jäi kovin pieneksi, vaikka keskustelu olikin mielenkiin-
toinen.

Jo legendaariseksi nousseet BKS:n juhannusjuhlat, naamiaiset ja grillijuhlat, pidettiin tänä vuonna Matti ja
Sophie FÄRKKILÄN luona Schaerbeekissä juhannuspäivänä, lauantaina 23. kesäkuuta. Värikäs porukka vietti
juhannusta tuttuun tapaan viihteellisesti. Naamiaisjuhliin osallistui 45 BKS:n jäsentä ja ystävää perheineen,
grillauksen ja muun hauskan ohjelman merkeissä. Parhaan asun palkinto meni tällä kertaa Kaisa ja Kreeta
KARVALALLE.

BKS:n kevätkausi päätettiin kesädrinkeillä 5. heinäkuuta Atrion terassilla leppoisissa merkeissä noin 25 jäse-
nen ja aktiivin kanssa. Syyskausi aloitettiin niin ikään Atrion terassilla syysdrinkeillä 13. syyskuuta, joskin suo-
sio oli tällä kertaa jäsenistön syyskiireistä johtuen vähäisempää.

Lauantaina 15. syyskuuta Krista TAIPALEEN kotona pidettiin BKS:n hallituksen syyskokous, jossa käsiteltiin
yhdistyksen syksyn toimintaa. Tämä oli samalla juhlatoimikunnan kokous, jossa päätettiin Kokoomus 100-
gaalajuhlien käytännön kysymyksistä ja työnjaosta sekä Kokoomus 100-juhlaseminaarin järjestämisestä.
Krista hemmotteli osallistujia savulohella ja muilla ihanilla tarjoiluilla.

Syyskuussa (21. - 22.9.) BKS teki onnistuneen ja huippumielenkiintoisen retken Haagiin. Perjantaiaamuna
tutustuttiin Alankomaiden parlamentti, jossa oli juuri meneillään budjettikeskustelu pääministeri Mark RUT-
TEN johdolla. Tämän jälkeen vierailtiin Europolissa, jonka ruokalassa nautittiin lounas, ja sen jälkeen Euro-
justissa. Molemmissa kohteissa meitä kohdeltiin kuin VIP-vieraita, ja saimme kuulla todella mielenkiintoiset
esitykset niiden toiminnasta. Illalla kokoonnuttiin yhteiselle illalliselle. Lauantaiaamuna monet kävivät Mau-
ritshuis-museossa, ja iltapäivällä tehtiin yhteinen veneretki - tosin sateisen taivaan alla. Yksi kohokohdista oli
panimovierailu Kloosterbrouwerij Haagsche Broeder -panimolle, jossa olikin yli 20 osallistujaa. Yhteinen illal-
linen syötiin indonesialaisessa ravintolassa. Matkat tehtiin omatoimisesti joko junalla tai omalla autolla.

BKS:n hallitus ja juhlatoimikunta kokoontuivat vielä kerran lokakuussa Mervi ja Jyrki KATAISEN kotona. Sa-
vulohi-illallisen jälkeen keskityttiin päättämään gaalan liittyvistä asioista sekä BKS:n loppuvuoden tapahtu-
mista.

BKS:n syyskokous pidettiin 22. marraskuuta ravintola Atrion alakerrassa iltadrinkkien merkeissä. Syysko-
kouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin tulevasta toiminnasta. Poliittisen tilannekatsauk-
sen piti Kataisen kabinettipäällikkö Risto ARTJOKI, joka kertoi EU:ta koskevista ja muistakin ajankohtaisista
kysymyksistä.

BKS:n toimintavuosi 2018 huipentui kahteen korkeatasoiseen ja huiman menestykseen saavuttaneeseen ti-
laisuuteen: BKS:n Kokoomus 100 -juhlaseminaari 28.11. sekä BKS:n Kokoomus 100 -juhlagaala 1.12.

Juhlaseminaarin teemana oli “Kokoomus 100 years: Challenging the EPP for our European Future” ja se
pidettiin Alueiden komitean tiloissa keskiviikkoiltapäivänä 28. marraskuuta. Seminaarin avasi BKS:n puheen-
johtaja Marketta LÄHDE ja tervetulosanat lausui meppi ja EPP-puolueen pääsihteeri Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ.
Tämän jälkeen puheenvuoron piti komission 1. varapuheenjohtaja Frans TIMMERMANS, jonka puhetta kom-
mentoi meppi Petri SARVAMAA. Sitten saimme kuulla kahden Eurooppa-koulun opiskelijan tulevaisuuden
huolista, jota seurasi Jyrki KATAISEN johtama paneelikeskustelu “Is the EPP ready for the future?” Paneeliin
osallistui kuusi meppiä: edellä mainittujen lisäksi Esther de LANGE, Siegfried MUREŞAN, Roberta METSOLA,
Sirpa PIETIKÄINEN ja Henna VIRKKUNEN. Juhlaseminaari keräsi noin sadan hengen yleisön, ja kiitos kokoo-
musmeppien anteliaisuuden, BKS tarjosi aluksi kokouskahvit ja lopussa pidettiin cocktailtilaisuus.
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BKS:n ”Kokoomus 100 Years Gala Dinner” pidettiin edellisen vuoden tapaan Hotel Le Châtelainissa. Juhlapu-
hujina olivat Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri ORPO ja EPP-puolueen pääsihteeri
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ MEP. Tervehdyssanat esittivät BKS:n puheenjohtaja Marketta LÄHDE ja varapuheen-
johtaja Matti RANTANEN. Juontajana toimi BKS:n hallituksen jäsen Mervi KATAINEN. Puheet kuultiin kolmen
ruokalajin illallisen lomassa. Jälkiruoka tarjoiltiin noutopöydästä hotellin aulakerroksessa, jonka jälkeen siir-
ryttiin juhlimaan takaisin juhlasaliin, jossa oli tehty tilaa tanssilattialle. Ohjelmaan kuului loistava, Miikka NIE-
MISEN johtama rokkibändi sekä erinomainen DJ. Vieraat viihtyivät juhlissa aamuyöhön saakka, ja juhlista
saatu palaute oli ylistävää. Hyvän mielen lisäksi BKS:lle jäi juhlista kahden tuhannen euron verran voittoa,
kiitos anteliaiden sponsorien (Energiateollisuus ja Miltton Europa) sekä BKS:n hyvien neuvottelujen kaikissa
järjestelyissä.

BKS:n syyskausi ei loppunut vielä gaalajuhliin, vaan jäsenet kutsuttiin kansanedustajaoluelle Eduskunnan suu-
ren valiokunnan puheenjohtaja Arto SATOSEN kanssa maanantai-iltana 3.12. klo 18-19. Kokoonnuimme pub
Kitty O’Sheassa, johon saapui kymmenisen BKS-aktiivia kuulemaan terveisiä eduskunnasta.

Tiedotustoiminta

BKS:n pääasiallinen tiedotuskanava on edelleen ollut sähköposti, jonka kautta sihteeri Taina MERTALO on
tiedottanut jäseniä säännöllisesti ja lähettänyt heille mm. kokouskutsut ja -asiakirjat sekä tiedot tulevista
tapahtumista. BKS:n jäseniä pyritään pitämään ajan tasalla myös Kokoomuksen ja EPP:n kansainvälisestä toi-
minnasta sekä mielenkiintoisista avoimista työpaikoista.

Facebookissa on BKS:lle sekä yleisölle avoimet (Page) että suljetut ja salaiset, vain BKS:n jäsenille tarkoitetut
sivut (Group "BKS jäsenet"). Sivuilla tiedotetaan tapahtumista ja jaetaan valokuvia niistä. Facebook on ilmai-
nen, kätevä ja nopea tapa sekä tiedottaa jäsenille yhdistyksen toiminnasta, että pitää yllä hyvää julkisuusku-
vaa. Facebook-sivuja hallinnoivat Taina MERTALO ja Emmi SUOMILAMMI.

BKS:n tapahtumista tiedotetaan myös Kokoomuksen Helsingin piirin nettisivuilla sekä tarvittaessa Nykypäi-
vässä ja Belgian Suomi-Klubin lehdessä Parlöörissä. BKS:llä on Parlöörissä myös vakioilmoitus, jonka kautta
Belgian suomalaiset löytävät mukaan toimintaan.

BKS:lla on myös selkeät ja yksinkertaiset nettisivut, joiden ylläpidosta vastaa Emmi SUOMILAMMI. Sivuilta
löytyvät yhteystiedot, tapahtumakalenteri, valokuvia ja tärkeimpiä asiakirjoja kuten BKS:n poliittiset kannan-
otot. Sivut toimivat osoitteessa www.brysselinkansallisseura.fi.


