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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
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 2020 90 jäsentä (joista jäsenmaksun maksaneita 61) ja noin 10 kannatusjäsentä.
BKS:n edustusoikeus on puoluekokouksessa kaksi ja piirikokouksissa kolme edustajaa. BKS on siis noussut
Kokoomuksen Helsingin piirissä keskisuurten yhdistysten joukkoon - ja toimintansa aktiivisuudella mitattuna
aivan kärkipäähän.
Vuonna 2021 BKS jatkaa tutulla ja menestyksekkäällä tiellään järjestäen suosittuja tapahtumiaan - niin vakavampia poliittisia tilaisuuksia kuin myös kulttuuri- ja muita vapaa-ajan tapahtumia. Koronapandemian takia
kevään tilaisuudet aloitetaan verkkotilaisuuksina ja tilanteen niin salliessa järjestetään myös perinteisiä fyysisiä tilaisuuksia.
BKS osallistuu myös vuonna 2021 aktiivisesti puolueen kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. BKS kehottaa kaikkia jäseniään liittymään Kokoomuksen Eurooppa-verkostoon kokoomuksen nettisivuilla ja ottaa verkostossa aktiivisen roolin.
BKS ottaa aktiivisesti kantaa ympäröivään yhteiskuntaan. Vaikka vuonna 2021 ei järjestetä puoluekokousta,
niin yhdistys voi käyttää aloiteoikeuttaan sekä piirin että puoluevaltuuston kokouksissa. Yhdistys pyrkii myös
aktiivisesti kehittämään piirin ja puolueen toimintaa ja tarvittaessa tekemään poliittisia kannanottoja.
Yhdistys arvioi toimintaansa ja sen kehittämistä vuoden 2021 aikana toteutettavan jäsenkyselyn ja siihen
liittyvän strategisen keskustelun pohjalta. Samalla yhdistys pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että voimme tarjota merkityksellistä jäsenyyttä matalalla kynnyksellä mahdollisimman monelle kokoomuslaisesta politiikasta kiinnostuneelle ihmiselle.
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Vaalitoiminta
Suomessa pidetään kuntavaalit 18. huhtikuuta 2021. Yhdistys tukee kokoomuslaisen ehdokkaan valintaa Helsingin pormestariksi kevään kuntavaaleissa ja pitää vaaleissa esillä eurooppalaiseen yhteistyöhön liittyviä
teemoja. Meidän viestimme on, että parhaat kuntapäättäjät näkevät myös laajemmat yhteydet.
Koronatilanteen vuoksi kampanjaa käydään merkittävästi aiempaa enemmän verkossa ja BKS kannustaakin
jäseniään tukemaan kokoomuslaisia ehdokkaita eri kunnissa mahdollisimman monipuolisin tavoin. Muistutamme, että kuntien Eurooppa-tasoinen yhteistyö on useille alueille ja kaupungeille yhä tärkeämpää ja vahvat kaupungit ja alueet myös vaikuttavat monien politiikkalohkojen, kuten yhteisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan toteutukseen sekä sen suunnan ohjaamiseen.
BKS ylläpitää asiantuntijarekisteriä ja tarjoaa asiantuntijuuttaan kokoomuslaiseen kampanjakäyttöön, kuten
luonnollisesti muunkin politiikanteon tueksi.

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.
Vuonna 2021 hallituksen työnjakoa parannetaan entisestään, ja erityisesti sihteerin tehtäviä delegoidaan
muille hallituksen jäsenille. Toinen hallituksen suunnittelukokous pidetään syyskuussa. Kokouksiin kutsutaan
mukaan hallituksen lisäksi hallituksen kunniajäsenet sekä muita yhdistyksessä toimintavastuita kantavia aktiiveja jäseniä.
Tilanteen niin vaatiessa hallitus voi kokoontua myös verkossa. Hallitus viestii sisäisesti WhatsUppin ja sähköpostin avulla.
BKS:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä, näillä näkymin verkkotilaisuutena. 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 tapahtumat
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 erilaisilla muodoilla kuten esimerkiksi baarikeskusteluilla,
paneeleilla, luennoilla ja illalliskeskusteluilla. Yhdistys on avoin ehdotuksille tilaisuuksien muotojen sekä aiheja henkilövalintojen suhteen.
Vuonna 2021 suunnitelmissa on järjestää kevään aikana pääosin ja mahdollisesti yksinomaan verkkotilaisuuksia ja tilanteen niin salliessa fyysisiä tilaisuuksia.
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Vuoden 2020 kokemukset verkossa pidettävistä tilaisuuksista ovat olleet positiivisia: Niiden kautta voidaan
tavoittaa yhdistyksen jäsenistöä eri puolilta maailmaa ja laajentaa puhujavieraiden kirjoa, joten on paikallaan
liittää verkossa pidettävät keskustelu- ja puhetilaisuudet osaksi normaalia toimintaa. Kevään aikana toteutamme verkossa keskustelusarjan Suomen ja Kokoomuksen neljä vuosikymmentä EU:ssa, jossa käydään
merkittävien kokoomuslaisten puhujien kautta läpi Suomen EU-taivalta jäsenhakemuksen syntyajatuksista
1990-luvulta 2020-luvun EU:n näkymiin.
Useimmat vuoden 2020 koronapandemian takia siirretyt tilaisuudet, kuten tapaaminen meppien ja avustajien kanssa, yritetään järjestää heti kun tilanne sen sallii. Muutenkin tiivistä yhteydenpitoa meppeihin jatketaan. BKS on pitänyt meppien kanssa suosittuja keskusteluiltoja, ja Meppi-iltoja samoin kuin keskusteluillallisia jatketaan.
BKS on käynyt keskustelua Aleksis Kiven Kokoomuksen aloitteesta aate- ja tulevaisuusfooruminen käynnistämisestä ja tätä yhteistyötä käynnistetään vuoden 2021 aikana ja siihen integroidaan mukaan myös muita
kiinnostuneita kokoomusyhdistyksiä ja puolueen jäseniä.
BKS välittää myös jäsenilleen jatkuvasti tietoa kokoomusyhteisön eri osien sekä ulkopuolisten tahojen järjestämistä koskevista sellaisista verkko- tai muista tilaisuuksista, joiden uskomme kiinnostavan ja koskettavan
jäseniämme ja joihin yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus osallistua.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat
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 vappuaattona BKS-läiset ovat kokoontuneet yhteen jo monena vuonna Manneken Pisillä sekä yhteiselle vappuaterialle. Juhlatoimintaa jatketaan tilanteen sallimissa muodoissa. Mahdollisuutta järjestää yhteispohjoismaiset
juhannusjuhlat tarkastellaan yhdessä ruotsalaisten tanskalaisten ja balttien kanssa.
BKS:n kulttuuriklubi BKulttiS, joka alkoi yhteisillä baletti-illoilla, jatkaa aktiivisesti toimintaansa heti kun tilanne sen sallii. 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 pyrkii vuonna 2021 aktivoimaan Kokoomuksen ja Kokoomuksen Helsingin piirin EU- ja kansainvälisiin
asioihin liittyviä aloitteita. Näitä voisivat olla muun muassa puolueen ulkosuomalaisstrategia, tiiviimpi yhteistyö ulkosuomalaisyhdistysten kanssa ja yhteiset tapahtumat niin Brysselissä kuin Helsingissäkin. BKS:llä
on Helsingissä ainakin 17 jäsentä, ja vuonna 2021 käynnistetään myös aktiivinen jäsentoiminta siellä BKS:n
”Helsingin suurlähettilään” Henrik Ruson johdolla. BKS järjestää yhteistyössä Kansion kanssa koulutusta järjestötoiminnassa.
BKS on jäsenenä Ulkosuomalaisparlamentissa (USP) ja Belgian Suomi-Klubissa. USP:n toimintaan osallistutaan yhdessä, ja tehdään tarpeen mukaan yhteisiä aloitteita. Myös Suomi-Klubin kautta ilmoitetaan BKS:n
tilaisuuksista. BKS seuraa Suomi-Klubin toimintaa ja toivoo yhdistyksen kehittävän muotojaan siten, että se
täyttäisi paikkansa osana Belgian suomalaisyhteisöä.
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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.
Erilaiset Brysselissä toimivat suomalaiset edunvalvojat kuten EK, FA, Finn Unions, Akava, Energiateollisuus,
SKAL ja MTK sekä yritykset kuten esimerkiksi Neste ja Veikkaus sekä Brysselissä toimivat suomalaiset vaikuttajakonsultit ovat meille tärkeitä ja arvostettuja yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat arvokkaan yhteiskunnallisen keskusteluyhteyden.
BKS pitää yhteyttä omaan piirijärjestöönsä, Kokoomuksen Helsingin piiriin, puheenjohtajistonsa sekä erityisestä tähän nimetyn varapuheenjohtajansa, Helsingin suurlähettilään sekä erikseen nimettävien piirikokousedustajien välityksellä. BKS:llä on myös perinteisesti ollut hyvät ja tiiviit suhteet muuhun puolueyhteisöön ja
näistä huolehdimme jatkossakin erityisesti puheenjohtajan vastuulla.

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
Instagram-profiili sekä
omat
nettisivut
osoitteessa
http://brysselinkansallisseura.fi. Instagram-tiliä pyritään ensi vuonna aktivoimaan, niin että sen säännöllisestä päivityksestä vastaa joku hallituksen jäsenistä.
Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu henkilökohtaisten sähköpostien lisäksi Nykypäivä-lehden järjestösivuilla. Lehden muuttuessa neljästi vuodessa ilmestyväksi, tämä kanava menettää merkityksensä.
Tapahtumista tiedotetaan Suomeen päin myös Helsingin piirin ja muiden maksuttomien kanavien kautta.
Brysselin suomalaisille tieto BKS-tapahtumista kulkeutuu muun muassa Facebookin ”Menoa ja meininkiä
Brysselissä” -ryhmän kautta.
Nopeasti muuttuvassa ympäristössä on hallituksen tehtävänä viestinnän jatkuva kehittäminen.
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