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Brysselin Kansallisseura ry
Toimintakertomus 2019
Yleistä
Brysselin Kansallisseuran (BKS) jatkoi toimintaansa tutulla ja menestyksekkäällä tavalla vuonna 2019. Jäsenrekisterissämme 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 2019 BKS:n puheenjohtajana toimi Pete PAKARINEN, varapuheenjohtajina Matti RANTANEN (Bryssel) ja Henna HOPIA (Helsinki), taloudenhoitajana Arto LEPPILAHTI Ja sihteerinä Taina MERTALO. Muut hallituksen jäsenet olivat Eero AILIO, Aino FANT, Miikka NIEMINEN, Emmi SUOMILAMMI, Krista TAIPALE ja
Joona TURTIAINEN. Hallituksen pysyvinä kunniajäseninä toimintaan osallistuivat myös Matti FÄRKKILÄ,
Tomi HUHTANEN, Marketta LÄHDE, Rami NISSILÄ, Henri SATULI ja Sami TULONEN. Toiminnantarkastajia
olivat Laura LAHESMAA Ja Henrik SÖDERMAN.
BKS järjesti vuoden 2019 aikana lähes 20 erilaista tilaisuutta, jotka onnistuivat erinomaisesti ja keräsivät runsaan määrän osanottajia. Toimintavuosi huipentui 16. marraskuuta pidettyihin BKS:n 20-vuotisjuhliin. Toimintavuoden aikana BKS tapasi myös monia merkittäviä poliitikkoja kuten komission varapuheenjohtaja Jyrki
Kataisen, Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen,
OLAF:n pääjohtaja Ville Itälän sekä kokoomusmeppejä. Retkiä tehtiin muun muassa EU:n petostentorjuntavirastoon (OLAF) ja Namuriin.
Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin Suomessa sunnuntaina 26. toukokuuta. Kokoomus sai suurimman
puolueen paikan 20,8 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kolme istuvaa meppiä Sirpa Pietikäinen, Petri
Sarvamaa ja Henna Virkkunen uusivat paikkansa. Vaalitulos oli iso voitto paitsi kokoomukselle, myös ihmisille, jotka haluavat vahvistaa Euroopan unionia ja eurooppalaista liberalismia. BKS osallistui vaalikampanjaan
tulemalla Kokoomuksen ehdokkaita erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja moni oli mukana vaalikampanjassa
myös Suomessa.
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Tapahtumat
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin puheenjohtaja Pete Pakarisen kotona perjantaina 25. tammikuuta. Esityslistalla oli BKS:n salkkujako ja vuoden 2019 ohjelma sekä muita yhdistysasioita. Kaikkiaan hallitus,
joka toimi samalla juhlatoimikuntana, kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa: 25.1. lisäksi 4.3. lounaalla
ravintola Chez Mauricettessa, 20.6. lounaalla Radisson Red -hotellin ravintolassa sekä 20.10. Matti Rantasen
kotona.
BKS:n vuoden 2019 varsinainen toiminta lähti käyntiin vierailulla EU:n petostentorjuntavirastoon OLAF:iin
(European Anti-Fraud Office), viraston johtajan Ville Itälän vieraina. Mielenkiintoinen vierailu keräsi 30 osallistujaa, ja sen jälkeen mentiin yhdessä illalliselle viereisen Marriott-hotellin ravintolaan.
BKS:n uusien illalliskeskustelujen sarjan avasi kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri
Jaskari, jonka kanssa istuimme lautasten ääreen 18. helmikuuta ravintola Atrion yläkertaan noin 15 jäsenen
voimin. Puheenaiheena on vaatimattomasti Suomen tulevaisuus; mitä jäi tällä hallituskaudella rästiin ja mitä
seuraavan hallituksen pitäisi tehdä, jotta työpaikat, kestävä kehitys ja hyvinvointi turvataan.
BKS aloitti vuonna 2019 myös uuden perinteen: Naisten päivän aamukahvit. BKS:n naisjäsenillä oli kunnia
saapua europarlamentaarikko Henna Virkkusen vieraaksi aamiaiselle Euroopan parlamentin meppiravintolaan 5. maaliskuuta. Virkkusen lisäksi puheenvuoron piti Euroopan parlamentin logistiikkajohtaja Leena Linnus. Aamukahveille ja vilkkaaseen tasa-arvokeskusteluun osallistui 24 naista. BKS:n naiset järjestivät myös
pienimuotoisemmat aamukahvit europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kanssa 10.4. The Office -kahvilassa.
Tiistaina 19. maaliskuuta pidettiin BKS:n kevätkokous Café Le Grand Centralissa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Lisäksi puheenjohtaja Pete Pakarinen kertoi EPP/Fidesz -tilanteesta, joka oli tuolloin
erityisen ajankohtainen juuri EPP-puolueen Political Assemblyn edellä. BKS:n kevätkokous pidettiin ennen
ESB:n (Eurooppalainen Suomi Brysselissä) järjestämää eurovaalipaneelia Alueiden komiteassa, johon osallistui suuri joukko BKS:n jäseniä.
Perjantaina 29. maaliskuuta BKS kutsui Brysselin suomalaiset kilistelemään vaalivoittoa Kokoomukselle BKS:n
kampanjabileisiin Bar Ginetteen Place Luxembourgille. Tarjolla oli vähän vaalipuhetta, vähän enemmän juomia ja naksuja sekä teksasinhatullinen Haywagonin härmäkantria loistavassa seurassa. Saimme paikalle kolmisenkymmentä juhlijaa, joskin enemmänkin olisi mahtunut.
BKS:n nuoret järjestivät jo toisen nuorille suunnatun tilaisuuden 4. huhtikuuta MTK:n Brysselin toimistolla,
aiheena ”Miten työllistyä Brysselissä?” Juniorien tilaisuudessa puhuivat MTK:n Brysselin toimiston päällikkö
Hanna Leiponen-Syyrakki, EPP-puolueen talousasioiden neuvonantaja Juha-Pekka Nurvala ja Euroopan parlamentin hallintovirkamies Annastiina Papunen. Innokkaita osallistujia oli niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet kokoustilan puolelle.
Eduskuntavaali-iltana sunnuntaina 14.4. BKS järjesti vaalivalvojaiset Ravintola Atrion yläkerrassa. Noin 25
osallistujaa kerääntyi kokemaan yhteisiä jännityksen, ilon ja pettymyksen hetkiä, vinhaa kommentointia, laajaa spekulointia ja yleistä viisastelua tuloksen syistä ja seurauksista kuten vain BKS:läiset osaavat!
Vuonna 2019 BKS ei järjestänyt varsinaista omaa vappujuhlaa, mutta jäsenet osallistuivat sankoin joukoin
Atrion ”Asparagus and Jazz Party” -illallisille perjantaina 3. toukokuuta.
BKS järjesti Eurovaalien jälkipuinti-illan teemalla ”Miten kävi vaaleissa, miksi ja mitä siitä seuraa”? Eurovaalien tulosta puitiin Martens Centerissä ajatuspajan johtajan Tomi Huhtasen johdolla tiistaina 4.6. klo 18.30.
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Komission puolelta näkemys kuultiin Risto Artjoelta Jyrki Kataisen kabinetin edustajana ja parlamentin puolelta Pete Pakariselta. Pohdintaan, spekulointiin ja analysointiin osallistui parikymmentä aktiivista BKS-läistä.
BKS järjesti kesäretken Vallonian pääkaupunkiin Namuriin ja Belgian ”mansikkapitäjään” Wépioniin, jossa
viljellään Belgian parhaat mansikat, lauantaina 8.6. Retkeen kuului opastettu kiertokävely Namurissa, lounas
ja vierailu Wépionin kylässä ja sen mansikkamuseossa, josta sai ostaa mukaansa Belgian parhaita mansikoita.
Hienosti onnistuneelle retkelle osallistui 14 henkeä.
BKS:n juhannusjuhlissa 22.6. tarjottiin perinteiseen tapaan maukasta grilliruokaa ja kylmää juomaa, parasta
seuraa ja elävää musiikkia sekä tietysti riemukkaita naamiaisasuja. Parhaasta puvusta palkittiin rokkibändi
KISS eli Taina ja Oskari Mertalo. Koko perheen iloiset juhlat pidettiin Etterbeekissä, Schumanin kupeessa
Hanna Leiponen-Syyrakin ja Matti Syyrakin luona lähes 40 hengen voimin.
BKS:n kevätkausi päätettiin kesädrinkeillä 10. heinäkuuta Kaisu Karvalan luona leppoisissa merkeissä noin 20
jäsenen kesken. Kaisu tarjosi vieraille ihania herkkuja ja juomia, ja terassilla nautittiin lämpimästä kesäillasta
melkein yöhön saakka.
BKS:n syyskausi alkoi ainutlaatuisella tilaisuudella keskustella komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen
kanssa kaikella luottamuksella menneestä ja tulevasta sekä EPP-puolueen tilanteesta Junckerin komission
lopetellessa työtään. Mikä oli kestävää politiikkaa, joka muistetaan vielä vuosien kuluttua; strategisten investointien rahasto, kiertotalous, pääomamarkkinaunioni vai ehkä sittenkin muovisten mehupillien kieltäminen? Nämä Jyrkin epäviralliset läksiäiset pidettiin Energiateollisuuden tiloissa 26.9. lähes 40 BKS:n jäsenen
voimin. Samalla Jyrkille luovutettiin BKS:n tavoiteltu Rakettipysti!
Keskiviikkona 16.10. klo 18.30 BKS:lla oli suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi kokoomuksen puheenjohtaja
Petteri Orpo. Martens Centerin tiloissa puhuttiin Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta, kuten työstä, taloudesta, turvallisuudesta, ilmastosta sekä Suomen Eurooppa-politiikasta. Keskusteluiltaan osallistui yli 40 BKS:n
jäsentä ja ystävää.
Torstaina 20. lokakuuta Matti Rantasen kotona pidettiin BKS:n hallituksen syyskokous, jossa käsiteltiin yhdistyksen syksyn toimintaa. Tämä oli samalla juhlatoimikunnan kokous, jossa päätettiin BKS:n 20-vuotisjuhlien käytännön kysymyksistä ja työnjaosta Matti hemmotteli osallistujia herkullisella thai-ruualla ja jäätelöllä.
BKS:n syyskokous pidettiin tiistaina 5. marraskuuta MTK:n tiloissa. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin tulevasta toiminnasta. Esityslistalla oli myös kysymys mahdollisesta piirin vaihtamisesta (Uudenmaan piiriin), jossa BKS päätti jäädä Helsingin piiriin. Kokouksen jälkeen puhuttiin ruokapolitiikasta MEP Sirpa Pietikäisen ja MTK:n asiantuntijan kanssa.
BKS:n toimintavuosi 2019 huipentui BKS:n 20-vuotisjuhliin, jotka pidettiin entiseen tapaan Hotel Le Châtelainissa. Juhlapuhujana oli Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Tervehdyssanat
esitti BKS:n puheenjohtaja Pete Pakarinen ja juontajina toimivat Aino Fant ja Petri Lahesmaa. Myös Henrik
Hololei innostui esittämään hienon onnittelupuheen. Puheet kuultiin kolmen ruokalajin illallisen lomassa.
Myös runsas iso joukko ansioituneita BKS:n jäseniä palkittiin ansiomerkillä. Ohjelmaan kuului loistava, Miikka
Niemisen johtama rokkibändi sekä erinomainen DJ. Vieraat viihtyivät juhlissa aamuyöhön saakka, ja juhlista
saatu palaute oli ylistävää. Hyvän mielen lisäksi BKS:lle jäi juhlista vähän voittoa, kiitos anteliaiden sponsorien
(Aula, CEPI, Energiateollisuus ja Finanssiala).
Vuosijuhlien yhteydessä järjestettiin brunssi Kai Mykkäsen seurassa vapaamuotoisen keskustelun merkeissä
lauantaina 16. marraskuuta Kitchen 151-ravintolassa. Brunssille osallistui 16 henkeä: BKS:n johtoa, Helsingin
piirin edustajat ja useita vuosijuhlavieraita Suomesta.
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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 toiminnasta 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 ilmainen, kätevä ja nopea tapa sekä tiedottaa jäsenille yhdistyksen toiminnasta, että pitää yllä hyvää julkisuuskuvaa. Facebook-sivuja hallinnoivat Taina Mertalo ja Emmi Suomilammi.
BKS:lle luotiin vuonna 2019 myös oma Instagram-profiili, jonka yläpidosta ovat vastanneet Aino Fant ja Joona
Turtiainen.
BKS:n tapahtumista tiedotetaan myös Kokoomuksen Helsingin piirin nettisivuilla sekä tarvittaessa Nykypäivässä 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 kannanotot. Sivut toimivat osoitteessa www.brysselinkansallisseura.fi.
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