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1 JOHDANTO
Suomi-Klubi on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus
on toimia Belgiassa asuvien suomalaisten yhdyssiteenä. Sen
toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja jäsenkunnan
aktiivisuuteen. Yhdistyksen toimintamuodot – juhlat, jäsenillat,
kulttuuritilaisuudet, urheilu ja kerhot sekä tiedotus – ovat
kehittyneet vuosien myötä ja elävät jäsenkunnan tarpeiden ja
kiinnostuksen mukaan.
Yhdistyksen tilausuudet ja retket olivat jäsenten suosiossa.
Yhdistys panosti merkittävästi edellisten vuosien tapaan Parlöörin
julkaisemiseen. Yhdistykseen liittyneiden ja siitä eronneiden
jäsenten lukumäärä pysyi ennallaan.
2 JÄSENTAPAHTUMAT, JUHLAT, RETKET JA KULTTUURI
Toimintavuoden aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat, joiden
osallistujamäärät on ilmoitettu suluissa.

2.1 Jäsentapahtumat ja kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2011. Paikalla oli
edustettuna 14 jäsentaloutta. Kokouksesta tarkemmin kohdassa
4.1.

2.2 Juhlat
TAPAHTUMA - LASKIAISLUISTELU Leuvenin jäähallissa
järjestettiin sunnuntaina 20.3. (40 osallistujaa)
Luistelijoille tarjottiin hernekeittoa, kuumaa juomaa ja pullaa.
Paikka oli tuttuun tapaan Leuvenin jäähalli Ijsbaan Leuven.
VAALIT - Suomi-Klubin eduskuntavaalipaneeli 29.3.2011 (85
osallistujaa)
Eduskuntavaalipaneeli pidettiin merimieskirkon Brysselin pappilan
juhlasalissa (Rue du Luxembourg 20) tiistaina 29.3.
Moderaattorina toimii lehdistöneuvos Jussi Seppälä. Paneelissa
oli mukana edustaja kaikista eduskuntapuolueista paitsi
perussuomalaisista ja vasemmistoliitosta.
VAPPU - Manneken pisin lakitus ja illanvietto Chaloupe
d'Orissa järjestettiin lauantaina 30.4. (200 osallistujaa) ja
Kunkkusillis 1.5. Parc Royalessa (30 osallistujaa)
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TAPAHTUMA - Perinteinen äitienpäiväkonsertti pidettiin
yhteistyössä Merimieskirkon kanssa sunnuntaina 8.5. (40
osallistujaa) Konsertissa esiintyivät lapset ja nuoret. Klubi kukitti
konserttiin osallistuneet äidit.
TAPAHTUMA - Meriseikkailu sunnuntaina 15.5.2011 (120
osallistujaa) Brysselin suomalainen urheilukerho Flying Finns
täytti 10 vuotta! Tämän kunniaksi Suomi-klubi tarjosi mahtavan
lastentapahtuman. Woluwen Eurooppa-koululla.
TAPAHTUMA - Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden
tapahtuma Brysselissä 21.5. (130 osallistujaa)
Kulttuurista hyvinvointia Suomi-Klubin yleisurheiluseura Flying
Finns, MEP Sari Essayah sekä Turun ja Varsinais-Suomen
Eurooppa-toimisto järjestivät yhteistyössä Koko perheen
reippailu- ja liikuntapäivän lauantaina 21.5.
TAPAHTUMA - Puurojuhla 27.11 (120 osallistujaa)
Perinteinen koko perheen Puurojuhla pidettiin sunnuntaina 27.11.
Festzaal Ten Druivessa, Brusselsesteenweg 264, Overijse
KONSERTTI - Bianca Morales 3.12 (50 osallistujaa)
Illanvietto itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettiin lauantaina 3.12.
Hienon jazztapahtuman esiintyjinä Bianca Morales ja Kari Antilan
kvartetti paikka Le Cercle des Voyageurs,Rue des Grands
Carmes 18, 1000 Bruxelles.

2.3 Retket ja matkat
MATKA - Juustoretki järjestettiin Goudaan 9.4.2011 (40
osallistujaa)
Retken aikana tutusttiin juustotilaan, jossa päästiin itse
valmistamaan juustoa ja maisteltiin erilaisia gouda-makuja.
Lisäksi vierailltiin tuolle suomalaiseenkin makuun sopivalle
juustolle nimensä antaneessa Goudan kaupungissa.
MATKA - Olutretki lauantaina 14.5.2011 (45 osallistujaa)
kymmenes kesän olutretki järjestettiin lauantaina 14.5. Retken
aikana vierailtiin kahdessa mielenkiintoisessa panimossa
kultaisen kuohuvan kolmion Brygge – Gent - Kortrijk sisällä.
RETKI - kanavaristeily su 22.5.2011 (52 osallistujaa)
Klubiretki suuntasi Canal du Centre (Charleroi–Mons)
kanavaristeilylle. Risteilyn aikana noustiin Strépy-Thieu:n
laivahissillä ja risteiltiin Bryssel–Charleroi kanavan risteykseen.
Risteily päätettiin vanhan kanavan suluille Houdeng-Goegniesiin.
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MATKA - Samppanjamatka la 22.10.2011 (52 osallistujaa)
Samppanjamatkalla tutustutiin yhteen isompaan ja yhteen
pienempään samppanjataloon sekä nauttittiin
samppanjapainotteinen lounas.

2.4 Kulttuuri
KONSERTTI - Kajaanin mieslaulajat esiintyivät Brysselissä
Merimieskirkon ja Suomi-klubin vieraina 16.5.2011
KONSERTTI - Kitara-resitaali 9.4.2011 (20 osallistujaa)
Kitararesitaali järjestettiin launtaina 9.4.2011 Ylösnousemuksen
kappelissa yhristyössä Merimieskirkon kanssa. Esiintyjinä
kitaraduo Autio & Turta.
Akateemikko, kuvataiteilija Outi Heiskanen (20 osallistujaa)
vieraili Brysselin pappilassa Benelux-instituutin ja Klubin vieraana
keskiviikkona 2.2.2011. Hän keskusteli töistään ja luomistaan
hahmoista.
RUNOILTA - Hurmos - sanoja lauteilta su 6.2.2011
(10 osallistujaa) Kanta-Hämeen Lausujat pakksivat
saunanlauteensa autoon ja suuntasivat kohti Brysseliä helmikuun
alussa. Suomi-Klubi tarjosi sunnuntaina 6.2. sauna-aiheisen
runoillan, jossa lausujaryhmä pohti tuttujen suomalaisten
tekstintekijöiden sanoin saunan merkitystä suomalaisen
syntymässä, elämässä ja kuolemassa.
TAPAHTUMA - Kirjan ja Ruusun päivä 29.5
Kirjan ja Ruusun päivän vieraana oli Sari Luhtanen
Ylösnousemuksen kappelissa.
TAPAHTUMA - Luento Kuolleenmeren tekstilöydöistä
Aarre saviastioissa - Kuinka Kuolleenmeren tekstilöydöt ovat
muuttaneet käsityksiämme Raamatun syntyhistoriasta?
Suomalaisen Qumran tutkijaryhmän jäsen Hanna Tervanotko
luennoi aiheesta kahtena sunnuntai-iltapäivänä pappilassa.
KIRJAILIJAVIERAILU – Dekkaristit pappilassa 17.9.2011 (35
osallistujaa) Max Manner, Ari Paulow, Tero Somppi ja Susanna
Yliluoma saapui merimieskirkon Brysselin pappilaan lauantaina
17.9. keskustelemaan kotimaisen dekkarin nykytilasta ja
tulevaisuuden näkymistä.
PERHEEN PELISÄÄNNÖT - kirjan julkistaminen
Annele Saikkalan kirjoittaman Perheen Pelisäännöt -kirjan
julkistamistilaisuus pidettiin 20.11. Brysselin pappilassa
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3 SUOMI-KLUBIN KERHOTOIMINTA

3.1 KLUBIKERHOT
Klubikerhojen talouskirjanpito on yhdistyksen hoitama.

3.1.1 Klubin urheilukerhot
3.1.1.3 Sähly

Vastuuhenkilönä toimi Matti Soininen. Sählyä pelattiin Woluwen
Eurooppa-koululla sunnuntaisin klo 16 – 18. Osallistujia oli
keskimäärin 20 henkeä.
3.1.1.2 Sulkapallo

Sulkapallokerhon toiminta klubikerhona päätettiin

3.1.2 Muut klubikerhot
3.1.2.1 Elokuvakerho

Vetäjänä toimi Lasse Suhonen.Katsojien ja elokuvien puutteessa
kerho on ollut tauolla.

3.2. ITSENÄISET KERHOT
Itsenäiset kerhot vastaavat itse taloudestaan, mutta klubi tiedottaa
niiden toiminnasta.

3.2.1 Itsenäiset urheilukerhot
3.2.1.1 Flying Finns –yleisurheilukerho

Flying Finns -yleisurheilukerho
Vetäjänä toimi Heikki Väänänen.
Yleisurheilukerhon päällimmäisenä tavoitteena on tarjota
Belgiasssa asuville suomalaisille lapsille mahdollisuus harrastaa
yleisurheilua samalla tavoin kuin Suomessa "oikeassa"
yleisurheiluseurassa. Kerhossa harjoiteltiin/kilpailtiin yleisurheilun
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eri lajeissa. Yleisurheilukerhossa oli sarjoja 3 vuotiaista aina 15
vuotiaiin saakka. Flying Finns -yu-kerhon toiminta v. 2011
jakaantui
aikaisempien vuosien tapaan kevät- ja syyskauteen.
Flying Finns -yleisurheilukerholaiset osallistuivat paikallisiin
virallisiin kilpailuihin Belgiassa ja kesällä virallisiin kisoihin
Suomessa.
Flying Finns yu-kerhon ohjelmassa oli kaudella 2011 totuttuun
tapaan yu-kerhon omat mestaruuskisat keväällä ja syksyllä,
Suomi-Klubin juhannuskisat, Flyin Finns ratatonnit ja SuomiKlubin tarkkuusmestaruuskisat.
Lasten Flying Finns -yleisurheilukerho kokoontui lauantaisin klo
15.00 – 17.00 ADEPSin yleisurheilukentällä Auderghemissa.
Kentän osoite on (urheilutalon takana): Centre Sportif de la Foret
de Soignes, 2057 Chaussee de Wavre, 1160 Bryssel.
3.2.1.2 Flying Finns –juoksukerho

Vetäjänä toimi Pekka Roto
Juoksukerholaiset kokoontuivat viikottain sunnuntaisille
yhteislenkeille ja lisäksi kerran kuussa testattiin kuntoa lauantain
testijuoksuissa.
Cooperin testejä järjestettiin sekä kevät- että syyskaudella kaksi
kertaa yhdessä Flying Finns yleisurheilukerhon kanssa
Auderghemin ADEPSin kentällä.
Kerholaiset juoksivat useissa kansainvälisissä maratoneissa ja
muissa juoksutapahtumissa.
Suomi-Klubin tarkkuusmestaruuksista kisailtiin joulukuussa.

5

3.2.1.3 Nappulajalkapallo

Nappulajalkapalloa pelattiin sunnuntaisin Eurooppakoulun
urheilukentällä.
Muut tapahtumat
Keväällä järjestettiin Jussi Hannulan pitämä luento terveellisestä
elämästä. Osallistujia oli reilu 40 henkeä. Lisäksi todettiin
liikunnan hyödyt 2 kertaa ohjatulla vaelluksella Brysselin
lähimaastossa.

3.2.1.4 Lapsi- ja aikuisjumppa

Lasten jumpan vetäjänä toimi Miia Van Gelder. Aikuisten jumpan
vetäjinä toimivat Mira Sallamo, Anita Pesonen ja Heidi Era-Malik.
Lastenjumppien kevätkausi alkoi tammikuussa 2010 Woluwen
Eurooppa-koululla sunnuntaisin kello 10.30-11.30 ja jumppa
keroja oli keväällä 10, osallistujia oli 15 lasta. Syyskaudella
osallistuja oli 12 ja kokoontumiskertoja 10. Syyskauden viimeinen
jumppa pidettiin joulukuun 5 päivä. Jumppien ohjaana toimi Miia
van Gelder
Aikuisten jumppien ja tanssiryhmän vetäjinä toimivat Mira
Sallamo, Anita Pesonen ja Heidi Era-Malik.
Jumppa/tanssitunnit pidettiin torstaisin klo 19.30 – 20.30 tuttuun
tapaan Woluwen Eurooppa-koululla.
Keväällä 2011 jumpattiin ja tanssittiin ajalla 13.1. – 28.4.
Jumppa/tanssitunteja kertyi yhteensä 15.
Jumppa/tanssimaksu tunneille oli 5€ / kerta.
Aikuisten jumppa/tanssitunnit olivat syksyn 2011 tauolla. Tauko
jatkunee ainakin syksyyn 2012.

3.2.1.5 Pesäpallo

Vuonna 2011 pesäpallokerho ei toiminut, koska vetäjää ei
löytynyt.
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3.2.1.6 Snooker
3.2.1.7 Golf-kerho

3.2.2 Muut itsenäiset kerhot
3.2.2.1 Lasten puuhatuokio

Laten puuhatuokio etsi uutta vetäjää.
Puuhatuokio on 1-4 vuotiaille lapsille suunnattu, ohjattu leikki-,
laulu- ja askarteluhetki. Lapset käyvät puuhatuokiossa aikuisen
kanssa. Tavoitteita ovat suomenkielen kehityksen tukeminen ja
ryhmässä toimimisen harjoittelu.
3.2.2.2 Taaperomuskari

Taaperomuskari etsi uutta vetäjää.

3.2.2.3 Vauvamuskari

Suomi-klubin muskari alkoi keväällä puolen vuoden auon jälkeen
opettaja Anna Lehtosen johdolla.
Muskarilaiset tapasivat Brysselin pappilassa tiistaiaamuisin
helmi-kesäkuussa 2011 yhteensä 18 kertaa ja yhdellä
kokoontumiskerralla oli mukana keskimäärin 7 äitiä/hoitajaa
vauvoineen. Vauvat olivat iältään 2kk-1.2v ja yhden tapaamisen
kesto oli 45 min.
Vauvamuskarin tärkeimpänä tavoitteena on ollut ylläpitää
suomalaista lastenlauluperinettä ja tutustua myös uusiin
suomalaisiin lastenlauluihin ja vauvakulttuuriin. Tunnit on
suunniteltu mahdollisimman monipuolisiksi siten, että musiikkiin
on tutustuttu laulaen, lloruillen, iikkuen, kuunnellen ja soittaen
erilaisia rytmisoittímia. Toimintaa ovat rytmittäneet tutut aloitus - ja
lopetuslaulut..
Tuntien aiheena on ollut yleensä jokin asiat toisiinsa yhdistävä
teema usein liittyen vuoden juhlapäiviin tai vuodenaikoihin, kuten
laskiaiseen, Kalevalan päivään, vappuun tai pääsiäiseen.
Lauluihin liittyvät keinuttelut, silittelyt ja taputtelut ovat antaneet
virkkeitä vauvalle oman kehon hahmottamisen oppimisessa.
Nuorimmat 2-4kk ikäiset ovat pääosin keinutelleet äitinsä sylissä,
kuunnellen ja ympäristöä tarkkaillen, kun taas yhden vuoden
ikäiset ovat jo osallistuneet toimintaan aktiivisemmin kontaten,
istuen, kävellen ja taputtaen.
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Lisäksi meillä oli perhemuskari kevätjuhlan merkeissä toukokuun
21. Päivä, jolloin myös isät tulivat laulamaan ja leikkimään.
Perhemuskari huipentui yhteiseen saunaan ja nyyttikesteihin.
Syksyllä 2011 vauvamuskarille ei löytynyt uutta vatäjää, kun
edellinen vetäjä oli muuttanut Suomeen.. Ennen joulua 10.-11.12.
järjestettiin muskariviikonloppu, jota Anna Lehtonen saapui
Suomesta pitämään. Viikonloppuun osallistui sekä lauantaina että
sunnuntaina noin 10 äitiä/isää/isovanhempaa vauvoineen tai
taaperoineen. Syksyn muskarin tapaan viikonloppuna laulettiin,
loruiltiin, leikittiin, liikutttiin musiikin mukaan ja soitettiin
rytmisoittimia. Viikonlopun teemana oli syksy-talvi ja joulu.
Lauantaina muskarin päätteeksi oli sauna.
3.2.2.4 Vauvapiiri

Vauvapiirin vetäjinä jatkoivat kevätkaudella 2011 Päivi LinnelaAniszewski ja Hanna Monto helmikuun loppuun. Hannan tilalle tuli
maaliskuussa Riikka Konttinen.
Vauvapiiri toimii Brysselissä ja sen lähiympäristössä. Vauvapiiri
on suomalaisäitien ja -isien sekä heidän lastensa verkosto, joka
kokoontuu viikoittain vuorollaan kunkin piiriläisen kotona.
Tapaamisissa vaihdetaan kuulumisia ja kokemuksia, kahvitellaan
tai muuten vaan iloitaan vertaisryhmästä. Lapset tutustuvat
toisiinsa ja leikkivät. Lapset ovat iältään 0-4-vuotiaita (toki mukana
saattaa olla isompiakin sisaruksia). Mukana on silloin tällöin myös
esikoistaan odottavia äitejä, jotka mielellään kuulevat
kokeneemmilta vauvapiiriläisiltä vinkkejä tulevasta.
Vauvapiiri toimii vertaisryhmänä, ja sieltä voi saada hyödyllistä
tietoa mm. synnytyssairaaloista, lääkäreistä, puistoista,
päivähoidosta, aktiviteeteista, matkakohteista, ravintoloista,
lastentarvikeliikkeistä jne.
Tapaamisiin ilmoittaudutaanvauvista edeltävänä päivänä klo 13
mennessä vauvapiirin järjestäjälle. Järjestäjä tarjoaa kahvit ja
pientä purtavaa. Haluamme kuitenkin korostaa, että tarjoilu ei ole
vauvapiirin pääasia, joten sen ei tulisi olla kynnyskysymys
vauvapiirin järjestämiselle. Kellonajan ja päivämäärän järjestäjä
saa valita itse. Se, mikä kellonaika milloinkin toimii parhaiten,
riippuu paljolti siitä, minkä ikäisiä lapsia minäkin kautena
vauvisporukassa on eniten. Aiemmin vauvikset on järjestetty
pääasiassa keskiviikkoisin, mutta kuluneella kaudella on
vauvisteltu myös muina viikonpäivinä.
Vuonna 2011 vauvapiiri kokoontui tapaamisiin 33 kertaa, keväällä
18 kertaa ja syksyllä 15. Lisäksi pidettiin puistovauvis 6 kertaa,
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jotka olivatkin hyvin suosittuja. Pääsiäisen aikaan oli vauviksissa
taukoa 2 viikkoa, kesälomilla oltiin heinäkuun alusta elokuun
lopulle. Joulun viettoon lähdettiin joulukuun enisimmäisen viikon
pikkujouluvauviksen jälkeen. Näitä lomia ja muutamaa
sairastumisista johtuvaa peruutusta lukuun ottamatta vauvapiiri on
kokoontunut lähes joka viikko. Kauden aikana järjestäjiä
vauviksille löytyi melko hyvin aktiivivauvislaisista satunnaisempiin
pitäjiin. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet jonkin verran. Välillä
vauvikseen on kokoontunut muutama äiti/isä/hoitaja lapsen
kanssa, ajoittain osallistujia ollut lähemmäs kymmenen
vanhempaa lapsineen. Jotta jokainen vauvapiiriläinen voi ja
haluaa osallistua toimintaan myös järjestäjänä, olemme
korostaneet, että tapaamisen osallistujamäärän voi rajoittaa
omaan kotiinsa sopivaksi.
Vuoden 2011 aikana vauvapiiri on järjestänyt mammadinnereitä
eli pelkästään aikuisille suunnattuja illanviettoja viisi kertaa ( yksi
keväällä ja neljä syksyllä), Illallisten osallistujamäärä on ollut
vajaat kymmenen. Pappilassa järjestettävät saunaillat jäivät
tämän kauden aikana kahteen kertaan.
Vauvapiirin sähköpostilistalla on 91 jäsentä, mikä on lähes saman
verran kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa, että listalle on
saatu paljon uutta porukkaa pois muuttaneen tilalle. Osa listalla
olevista on jo Suomeen muuttaneita, jotka haluavat edelleen
kuulla vauviksen toiminnasta sähköpostiviestien välityksellä.
Vauvapiirin kokoontumisista ilmoitetaan Parlöörissä ja vauvapiirin
omilla internet-sivuilla
http://www.freewebs.com/vauvis/index.htm).
Lisäksi kaikille vauvapiiriläisille ilmoitetaan sähköpostitse
etukäteen seuraavan kuukauden tapaamiset.
Vuonna 2012 vauvapiiri jatkaa toimintaansa vauvapiirien,
puistovauvisten, mammadinnereiden ja sauna-iltojen merkeissä.
Kuluvana kautena tullaan järjestämään myös elokuva-iltoja.
Kevään aikana etsitään uusi yhteyshenkilö jatkamaan Riikan
tilalla.
3.2.2.5 Etanakerho

Kerhon yhdyshenkilönä toimi Rita Kajo.
3.2.2.6 Koirakerho

Kerhon vetäjänä toimii Päivi Reijonen.
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Kokoonnumme Tervurenin puistossa sunnuntaiaamuisin. Pienten
koirien (alle 40 cm) ryhmässä käy keskimäärin kuusi koiraa ja
isojen koirien (yli 40 cm) ryhmässä seitsemän koiraa.
Koulutustauot noudattavat koulujen loma-aikoja.
Koulutustilaisuuksien vetäjänä toimii Päivi Reijonen.
Päivi Reijonen osallistui seminaariviikonloppuun. Aiheena oli
koirien stressi.
Kerho järjesti yhden luentotilaisuuden. Lääkäri Virva-Riitta
Juurmaa-Salmelin luennoi zoonooseista eli eläinten ja ihmisten
välillä tarttuvista sairauksista. Kuulijoita saapui paikalle
kahdeksan.
Teimme yhden yhteiskävelyn Tervurenissa ja osallistuimme
syyskuussa suureen Zeehondenwandeling-tapahtumaan. 11
suomalaista koirakerholaista koirineen oli kävelemässä De
Haanin rannalla yli 2000 muun osallistujan kanssa.

3.2.2.7 Suomi-Klubin saunaillat

Yhteyshenkilönä toimi Satu Ylänen-Campbell.
Hotelli Scandicin saunaan pääsi joka perjantai. Saunojia oli 4
– 15 saunojaa/saunailta.

3.2.2.8 Ruotsinkielinen kirjapiiri

Ruotsinkielinen kirjapiiri lopetti toimintansa vuonna 2011.
3.2.2.9 Vaihtoehto – Hyvän elämän kerho

Vetäjänä toimi Riitta Salmi.
Kerhon toiminta on vuoden aikana hiipunut muutamien
tiedotteiden lähettämiseen kerhon oman sähköpostilistan
välityksellä.
Vuoden 2012 aikana toiminnan jatkumisesta ei ole selvyyttä, sillä
kerhon vetäjä muuttaa Suomeen huhtikuun alussa.
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3.2.2.10 Viherpeukalot

Yhteyshenkilönä toimii Taija Toratti
Maaliskuusta joulukuuhun 2011 ilmestyi Parlöörissä
‘Viherpeukalon muistilista’, jossa kerrattiin kuukauden aikana
tehtävät puutarhatyöt sekä ilmoiteltiin Belgian
puutarhatapahtumista.
Keväällä 2011 Parlöörissä ilmestyi kolmiosainen artikkeli
kokemuksista puutarhalammen rakentamisesta. Huhtikuun 9.
pidettin ensimmäistä kertaa kasvienvaihtopäivät.
Syksyllä 2011 aloitettiin kerran kuussa pidettävät puutarhaaamiaiset, joissa vieraillaan yksityispihoilla ja keskustellaan niiden
tiimoilta. Joulukuussa pidettiin joulukranssien sitomiskurssi.
Puutarha-aamiaisia on tarkoitus jatkaa maaliskuussa 2012. Huhtitai toukokuulle suunnitellaan jälleen kasvienvaihtopäivää.
Joulukuussa 2012 on tarkoitus jälleen pitää
kranssiensitomiskurssi, mutta syksyn osalta ohjelma on vielä
avoin.
3.2.2.11 Villeroy & Boch –kerho

Yhteyshenkilönä toimi Nina Tuhkunen-Vogels ja kerhon toisena
vastaavana Raija Kotajärvi.
Villeroy & Boch –kerho jatkoi toimintaansa entiseen tapaan
järjestämällä 2 retkeä, keväällä ja syksyllä, Villeroy & Boch –
tehtaanmyymälöihin Luxemburgiin ja Saksaan sekä pitämällä
yhden myynti- ja ostopäivän. Myös marttojen myyjäisissä oli pöytä
kerholaisten tavaroita myytävänä.

4 JOHTOKUNTA JA SEN VASTUUALUEET

4.1 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3. 2011 Merimieskirkon
Brysselin pappilassa. Salla Saastamoinen toimi kokouksen
puheenjohtajana ja Kati Hognes kokouksen sihteerinä.
Edustettuna oli 14 jäsentaloutta. Kokouksessa päätettiin
sääntömääräisistä asioista ja valittiin puheenjohtaja sekä uudet
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jäsenet/varajäsenet yhdistyksen johtokuntaan
erovuoroisten/eroavien tilalle.
Tilintarkastajiksi valittiin Timo Kanervo ja Monique Castrén sekä
varatilintarkastajaksi Timo Jetsu.
Vaalitoimikuntaan valittiin Heikki Suortti (pj.), Iris Nyholm ja
Petteri Viitaniemi.

4.2 Johtokunta
Klubin vuosikokous päätti täyttää erovuorossa olevien
varsinaisten jäsenten paikat seuraavasti:
Anni Hellman, valittiin uudelleen
Kati Hognas, valittiin uudelleen
Kimmo Järvi, valittiin uudelleen
Lasse Suhonen, valittiin uudelleen
Heikki Suortti, valittiin uudelleen
Pekka Tapiomäki, valittiin uudelleen
Riikka-Maria Turkia, tilalle Johanna Rounio
Vuosikokous totesi ne johtokunnan varsinaiset jäsenet, joiden
toimikausi jatkui sääntöjen 20. artiklan mukaisesti:
Teemu Vass
yksi paikka jätettiin johtokunnan täytettäväksi
Vuosikokous päätti täyttää erovuorossa olevien johtokunnan
varajäsenten paikat seuraavasti:
Lauri Alku, valittiin uudelleen
Riika Lempiäinen, valittiin uudelleen
Pia Lännenpää, valittiin uudelleen
Verna Palomurto, valittiin uudelleen
Kimmo Pehkonen, valittiin uudelleen
Matti Soininen, valittiin uudelleen
Päivi Öhman, valittiin uudelleen
kaksi paikkaa jätettiin johtokunnan täytettäväksi
Välittömästi vuosikokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessaan johtokunta vahvisti seuraavan
työnjaon ja nimesi jäsenten varamiehet:
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Varsinaiset jäsenet
Puheenjohtaja
Heikki Suortti
Varapuheenjohtaja
Teemu Vass
Sihteeri
Kati Hognes
Rahastonhoitaja
Lasse Suhonen
Jäsenvastaava
Kimmo Järvi
Parlöörin toimitussihteri
Teemu Vass
Juhlavastaava
Johanna Rounio
Kulttuurivastaava
Anni Hellman
www-vastaava
Pekka Tapiomäki

Varajäsenet

Urheiluvastaava
Matti Soininen
Mainosvastaava
johtokunnan täytettävä
Kirjanpitäjä
Kimmo Pehkonen
Laskutusvastaava
Päivi Öhman
Parlöörin toimittaja
Riika Lempiäinen
Juhlavastaava
Piia Lännenpää
Kulttuurivastaava
Parlöörin taittaja
Lauri Alku
Nuorisoedustaja
Verna Palomurto

Varapuheenjohtaja, Parlöörin toimitussiheeri Teemu Vass erosi
kesäkuussa, varapuheenjohtajaksi hänen tilalleen valittiin Anni
Hellman johtokunnasta. Marko Säynekoski aloitti Parlöörin
toimitussihteerinä lokakuussa.
Järjestäytymiskokouksen lisäksi johtokunta kokoontui 9 kertaa.
Johtokunnan jäsenten käyttöön hankittiin tarpeellisia työvälineitä.
Seija Pietilä valittiin varajäseneksi kulttuurivastaavaksi
tammikuussa 2012.

4.3 Talous
Julkaisutoimintaan ja hallintoon tarvitsemansa varat yhdistys saa
keräämällä jäsenmaksuja ja myymällä mainostilaa. Juhla- ja
kerhotoiminta pyritään rahoittamaan osallistujilta perittävillä
kustannusvastaavilla osallistumismaksuilla.
Vuoden 2011 jäsenmaksutulot olivat 17617 euroa (vuonna 2010
17.831 euroa) ja mainostulot 13.074 euroa (vuonna 2010 15.077
euroa) eli molemmat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna.
Yhdistyksen internetsivuilla olleet mainokset tuottivat 654 euroa
(vuonna 2010 678 euroa) ja Tervetuloa Belgiaan-oppaan myynti
31,10 euroa (vuonna 2010 80,90 euroa). Yhdistys ei hakenut eikä
saanut apurahoja vuonna 2011.
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Juhlatoiminta tuotti tappiota 1.354,45 euroa (vuonna 2010
8.688,51 euroa). Kerhotoiminta tuotti tappiota 2.587,64 (vuonna
2010 471,15 euroa). Pää osa tästä tuli kulttuurista ja retkistä.
Parlöörin tulos oli tappiollinen, kuten jo kolmena edellisenä
vuonna (vuonna 2010 -1.389,34 euroa). Huonosta yleisestä
taloudellisesta tilanteesta johtuen oli odotettavissa, että
mainostulot tulevat pienenemään voimakkaasti. Johtokunta päätti
kuitenkin pitää ilmestymistiheyden ja sivumäärän ennallaan ja otti
näin tietoisen riskin suuremmasta tappiosta. Tappiota syntyi
vuonna 2011 3.991,10 euroa.
Vuosikokous valtuutti johtokunnan käyttämään anomusten
perusteella myönnettäviin apurahoihin ja avustuksiin 3.500 euroa.
Apurahaa lasten osallistumiseksi Suomessa pidettäville
kesäleireille haki ja sai 14 lasta. Yhteensä tarkoitukseen käytettiin
1.400 euroa. Myönnettyjen apurahojen yhteismäärä oli 2.043
euroa (vuonna 2010 1.915 euroa).
Vuosikokous valtuutti johtokunnan käyttämään 5.000 euroa
johtokunnan työvälineiden hankintaan. Toimintakauden aikana
uusittiin nettivastaavan ja Parlöörin taittajan työvälineet.
Toteutuneet hankinnat olivat yhteensä 2907 euroa (vuonna 2010
699 euroa).
Suomi-Klubin arkistoa ja juhlien järjestämisessä tarvittavia
tavaroita säilytettiin edelleen varastohotellissa.

4.4 Tiedotus
4.4.1 Parlööri
Parlöörin vastaavana päätoimittajana toimi Heikki Suortti.
Postituksesta vastasi jäsenvastaava talkootyövoiman avulla.
Lehti ilmestyi kuukausittain heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta ja
postitettiin aikataulun mukaisesti. Lehden koko vaihteli 28 mvsivusta 32 mv-sivuun. Jokaisessa numerossa oli 4-värikannet.
Parlöörin toimituksellinen sisältö koostui mm.
henkilöhaastatteluista, klubin retki- ja tapahtumareportaaseista
sekä meno- ja kirjavinkeistä, yleensäkin elämästä ja ilmiöistä
Belgiassa suomalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Merja
Rehnin kolumnit ja Manneken Finn seikkailee –pakinat
vuorottelivat eri numeroissa. Nuorison asiat olivat esilla
jokiasessa lehdessä.
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Vuoden aikana toimitus sai myönteistä palautetta lehden sisällön
monipuolisuudesta ja tasokkaasta ulkoasusta. Lehteä luettiin
mielellään.

4.4.2 Klubilainen
Klubilaista toimitti Tii Paakkola.
Suomi-Klubi välitti ajankohtaista tietoa jäsenilleen Klubilainensähköpostiryhmän avulla. Ryhmään liittyneet saivat tietoa sekä
klubin tapahtumista että muista kiinnostavista menovinkeistä
Brysselissä ja Belgiassa suoraan sähköpostiinsa. Klubilainen
ilmestyi yleensä ennen Suomi-Klubin järjestämää tilaisuutta, jotta
mahdollisimman moni jäsen osallistuisi tilaisuuteen ilmestyi noin
joka toinen viikko. Klubilaisen tilaajia on noin 250 henkilöä.
4.4.3 Suomi-Klubin internetsivut
Yhdistyksen Internet-sivujen teknistä ja viestinnällistä ilmettä
kohennettiin kuluneena vuonna. Foorumin ja pääsivuston ilmettä
on viimeistelty ja virtaviivaistettu. Työ tämän parissa jatkui vuonna
2011.
Sivustojen peruskäytäntöjä jatkettiin ja yhteisjulkaiseminen
(synkronisointi) Parlöörin ilmoitusten kanssa on alettu toteuttaa
vähitellen.
Edelleen kaikki yhdistyksen sivustot toimivat totuttuun tapaan
luotettavasti suomalaisen palvelintarjoajan Netfinin palvelimella.
Sivustojen ylläpitäjä sai työkalukseen uuden tietokoneen.

4.4.4 Tervetuloa Belgiaan -opas
Opaskirjasen ajanmukainen seitsemäs laitos on vuodelta 2009.
Oppaan on toimittanut Leena Koivu-Kulmala, visuaalisesta ilme ja
kuvitus on Reima Tahvanaisen käsialaa.
Painettua opasta jaettiin entiseen tapaan uusille jäsenille
liittymisen yhteydessä. ”Vanhat” jäsenet ja ei-jäsenet saattoivat
ostaa oppaan.
Opastekstin tärkeimmät osat olivat koko vuoden ajan luettavissa
yhdistyksen kaikille avoimilla internetsivuilla. Koko opastekstin
jäsenet saattoivat lukea jäsenosiosta.
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4.5 Jäsenasiat
Jäsenmäärä 31.12.2011 oli 595 taloutta. Jäsenistä 6 oli
yhteisöjäseniä, 24 kunniajäseniä ja 32 eläkeläisjäsentä, 13
opiskelija- tai au pair –jäseniä. Jäsenistöstä asui ulkomailla, eli
tässä tapauksessa Belgian ulkopuolella 38 taloutta.
Kuluneen vuoden aikana Suomi-Klubista on eronnut 69 taloutta ja
uusia jäsentalouksia on liittynyt 64 kappaletta. Vaikka jäsenistön
vaihtuvuus on yhdistyksen jäsenmäärään nähden melko suuri, on
jäsenmäärä kuitenkin pysynyt aiempien vuosien tasolla.
Jäsenetuja antoivat laivamatkoista Tallink Silja ja Finnlines,
autonvuokrauksesta Aurent Oy ja Finn-Car-Rental.

4.6. Mainokset ja tukijat
Yleinen vaikea taloustilanne heijastui myös yhdistyksen
mainoshankintaan. Yhdistyksen tärkein tukija oli Nordea. Muita
tärkeitä ilmoittajia olivat SAS ja Finnair.

4.7 Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti (USP)
Suomi-Klubi on Suomi-Seuran jäsen. Seuran järjestötiedotteiden
materiaalia mm. Suomen lainsäädännössä tapahtuneista
muutoksista tai muista ulkosuomalaisia kiinnostavista asioista on
käytetty mahdollisuuksien mukaan Parlöörissä.
Yhteistyöstä Ulkosuomalaisparlamentin Länsi-Euroopan alueen
kanssa vastasi yhdistyksen sihteeri Kati Hognas.

4.8 Yhdistyksen yhteistyökumppanit
Yhteistyö Suomen Belgian suurlähetystön kanssa on kuluneena
vuonna keskittynyt tiedottamiseen ulkosuomalaisille tärkeistä
viranomaisasioista Parlöörissä.
Suomi-Klubi on tukenut Belgian suomalaisen merimieskirkon
toimintaa keskittämällä mahdolllisimman monia tilaisuuksiaan sen
tiloihin ja lahjoittamalla Brysselin pappilan kirjastoon
suomenkielisiä kirjoja.
Partiolippukunta Tuulihaukat oli mukana laskiaisluistelun
järjestelyissä. Juhlien järjestämiseksi on toimittu yhteistyössä
myöskin muiden suomalaistahojen kanssa.
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Yhteistyökumppanien tilaisuuksista on tiedotettu Parlöörissä.
Tästä ovat hyötyneet erityisesti Merimieskirkko ja Beneluxinstituutti, jotka ovat ilmoittaneet jokaisessa lehdessä 2 sivun
verran ilmaiseksi.
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