TOIMINTAKERTOMUS
1.1.2015 – 31.12.2015

Suomi-Klubi a.s.b.l.
Johtokunta
Maaliskuu 2016

Sisällysluettelo
1 JOHDANTO......................................................................................................................................1
2 JÄSENTAPAHTUMAT, JUHLAT, RETKET JA KULTTUURI.......................................................1
2.1 Jäsentapahtumat ja kokoukset........................................................................................................1
2.2 Juhlat...............................................................................................................................................1
2.3 Retket ja matkat..............................................................................................................................2
2.4 Kulttuuri- ja muut tapahtumat........................................................................................................2
3 SUOMI-KLUBIN KERHOTOIMINTA............................................................................................3
3.1 KLUBIKERHOT............................................................................................................................3
3.1.1 Klubin urheilukerhot...................................................................................................................4
3.1.2 Muut klubikerhot.........................................................................................................................4
3.2. ITSENÄISET KERHOT................................................................................................................4
3.2.1 Itsenäiset urheilukerhot...............................................................................................................4
3.2.2 Muut itsenäiset kerhot.................................................................................................................7
4 JOHTOKUNTA JA SEN VASTUUALUEET...................................................................................9
4.1 Vuosikokous...................................................................................................................................9
4.2 Johtokunta.......................................................................................................................................9
4.3 Talous..............................................................................................................................................9
4.4 Tiedotus........................................................................................................................................10
4.4.1 Parlööri......................................................................................................................................10
4.4.2 Klubilainen................................................................................................................................10
4.4.3 Suomi-Klubin internetsivut.......................................................................................................11
4.4.4 Tervetuloa Belgiaan -opas.........................................................................................................11
4.5 Jäsenasiat......................................................................................................................................11
4.7 Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti (USP)........................................................................12
4.8 Yhdistyksen yhteistyökumppanit..................................................................................................12

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 tilaisuudet ja retket olivat jäsenten suosiossa.Yhdistys panosti merkittävästi edellisten
vuosien tapaan Parlöörin julkaisemiseen. Yhdistykseen liittyneiden ja siitä eronneiden jäsenten
lukumäärä pysyi jokseenkin ennallaan. Jäsenmäärässä on kuitenkin pientä laskua havaittavissa.
2 JÄSENTAPAHTUMAT, JUHLAT, RETKET JA KULTTUURI
Toimintavuoden aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat.
2.1 Jäsentapahtumat ja kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3.2015. Paikalla oli edustettuna 13 jäsentaloutta.
Kokouksesta tarkemmin kohdassa 4.1.
2.2 Juhlat
TAPAHTUMA - Puurojuhla. Su 29.11. klo 14-17.
Paikka vanha tuttu Festzaal Ten Druive, Brusselsteenweg 264, Overijse. Mukana Riesa-Pelle,
hattaraa, joulupuuroa, glögiä, Joulupukkikin piipahti ja paljon muuta!
Osallistujia puurojuhlassa noin 100.
TAPAHTUMA – Taikurikurssi lapsille 28.11.2015
Taikurikurssi järjestettiin Hotelli Montgomeryssä ja opettajana toimi Suomesta vierailulle tullut
taikuri/klovni Riesa-Pelle.
TAPAHTUMA - VAPPU 30.4.2015
Perinteiset Vappujuhlat aloitettiin Manneken Pis-patsaan lakituksella 30.4. klo 18.00. Viva
Melancolia tahditti jatkot, jotka pidettiin tuttuun tapaan Chaloupe d'Or ravintolassa, Grand
Placella. Noin 250 osallistujaa.
2.3 Retket ja matkat
RETKI - Jouluostoksille Saksaan la 30.11.2015
Jouluinen ostosretki järjestettiin Saksaan Mettlachin Outlet centeriin ja Trierin vuosittaisille
joulumarkkinoille. Mukana 40 osallistujaa.
RETKI - Samppanjaretki la 17.10.2015
Vierailukohteina samppanjatalot Vollereaux ja Dauby. Syksyn odotettu tapahtuma oli hetkessä
loppuunmyyty ja keräsi 50 osallistujaa.

RETKI – Keukenhof 2.5.2015
Suomi-Klubi järjesti koko perheen retken kukkaparatiisin Keukenhofiin, Hollantiin yhdessä Belgian
Marttojen kanssa. Osallistujia oli täysi bussillinen.
TAPAHTUMA – Teatteripäivä 11.10.2015
Kaksikielinen (suomi-ruotsi) teatteriryhmä Never-Ending Stories saapui Suomi-Klubin kutsumana
Brysseliin. Teatteripäivään sisältyi kaksikielisyydestä kertova teatteriesitys lapsille sekä draama
work shop, johon osallistui sekä lapsia että aikuisia. Osallistujia oli 15.
TAPAHTUMA - Suomi-Klubin golf-mestaruuskilpailu la 20.9.2015
Suomi-Klubin golf-mestaruuskilpailu järjestettiin 20. syyskuuta Pierpontin kentällä.
Paikalle saapui viime hetken peruutusten jälkeen 14 osallistujaa.
TAPAHTUMA – Eduskuntavaalipaneeli 25.3.2015
Suomi-Klubi järjesti yhdessä Eurooppalainen Suomi Brysselissä-yhdistyksen kanssa vaalipaneelin
Suomen EU-edustustossa. Osallistujia oli pitkälle toista sataa.
LUENTO – Ylidiagnisointi on haitallista 3.5.2015
Lääkäri Iris Parternack saapui Suomesta luennoimaan tärkeästä aiheesta. Tilaisuus pidettiin
Benelux-maiden merimieskirkolla Brysselissä
TAPAHTUMA – Kasvien ja puutarhatarvikkeiden kierrätyspäivä 23.5.2015
Ylimääräiset pistokkaat, penkkien harvennuksesta ylijääneet kasvit ja nurkissa turhana lojuvat
ruukut yms. löysivät kasvienvaihtopäiviltä uuden kodin.
RETKI - Olutretki la 26.6.2015
Perinteeksi muodostunut olutretki tehtiin taas Osku Mertalon johdolla. Retkellä oli hiukan
vähemmän osallistujia kuin aiemmin, mutta muuten se sujui hienosti.
KONSERTTI – Ismo Alanko ja Vaiko Eplik Eliit 6.2.2015
Suomi-Klubi ja Eesti-Selts Belgias järjestivät yhdessä huippukonsertin, johon saapui runsaasti
kuulijoita ja palaute oli erittäin positiivista.
TILAISUUS - Kirjan julkaisutilaisuus 14.6.2015
Henri Hirvenojan kolmannen runokirjan Pulu huhuili sinua julkaisutilaisuus pidettiin Beneluxmaiden merimieskirkolla. Osallistujat kuvailivat tilaisuutta mukavaksi ja lämminhenkiseksi.
3 SUOMI-KLUBIN KERHOTOIMINTA
3.1 KLUBIKERHOT
Klubikerhojen talouskirjanpito on yhdistyksen hoitama.

3.1.1 Klubin urheilukerhot
Vastuuhenkilönä toimi Matti Soininen. Sählyä pelattiin Woluwen
Eurooppa-koululla sunnuntaisin klo 16 – 18. Naisten sähly siirtyi 2012 toistaiseksi tauolle
osallistujien vähyyden takia. Sählykerho hankki yhdessä
sählyseura Kraainem Tigerssien kanssa kentälle laidat.
3.1.2 Muut klubikerhot
3.1.2.1 Elokuvakerho
Vetäjänä toimi Lasse Suhonen. 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
Kerhon vetäjänä toimi Heikki Väänänen. Yleisurheilukerhon tavoitteena on tarjota Belgiassa
asuville suomalaisille lapsille mahdollisuus harrastaa yleisurheilua samalla tavoin kuin Suomessa
"oikeassa" yleisurheiluseurassa. Lisäksi kerho pyrkii synnyttämään lapsissa liikkumisen tarpeen ja
tavan, joka kantaisi läpi elämän. Kerhossa on sarjoja 3 vuotiaista aina 17-vuotiaisiin saakka.
Flying Finns -yleisurheilukerhon toiminta vuonna 2015 jakautuiaikaisempien vuosien tapaan kevätja syyskauteen.Yleisurheilukerhossa harjoiteltiin ja kilpailtiin yleisurheilun eri lajeissa. Molemmilla
kausilla järjestettiin myös kerhon mestaruuskilpailut.Kerhon toimintaan osallistui aktiivisesti noin
70 lasta sekä kevät- että syyskaudella.
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.
Toimintasuunnitelma 2015
• Flying Finns yleisurheilukerho järjestää harjoitukset noin 25 kertaa vuoden aikana toimintavuoden
jakautuessa totuttuun tapaan kevät- ja syyskauteen.
• Sekä kevät- että syyskaudella kilpaillaan kerhon mestaruuskilpailut normaalien kenttävuorojen
yhteydessä.
• Kevätkauden päätteeksi palkintojenjaon ja kauden päättäjäisten yhteydessä järjestetään
yhteistyössä Flying Finns –juoksukerhon kanssa Suomi-Klubin tasoituskolmonen, ja syyskauden

päätteksi Suomi-Klubin tarkkuusjuoksun mestaruuskilpailu.
3.2.1.2 Flying Finns – juoksukerho
Kerhon vetäjänä toimi Pekka Roto.Juoksukerholaiset kokoontuivat viikottain sunnuntaisille
yhteislenkeille ja lisäksi noin kerran kuussa testattiin kuntoa lauantain testijuoksuissa.
Cooperin testejä järjestettiin kevätkaudella kaksi ja syyskaudella kaksi kertaa yhdessä Flying Finns
yleisurheilukerhon kanssa Auderghemin ADEPSin kentällä. Lisäksi Flying Finns –
yleisurheilukerhon kanssa yhteistyössä järjestettiin Flying Finns “tasoituskolmonen” (keväällä) ja
tarkkuusjuoksumestaruuskilpailut (syksyllä).
Kerholaiset juoksivat useissa kansainvälisissä maratoneissa ja muissa juoksutapahtumissa.
3.2.1.3 Flying Finns – lasten jalkapallokerho
Kerhon vetäjänä toimii Harri Kalimo yhdessä Heikki Väänäsen ja Mark Meddingsin kanssa.
Toimintaan osallistuu lisäksi myös muita aktiivisia vanhempia. Jalkapallokerhon tavoitteena on
täydentää Belgiassa asuvien suomalaislasten urheilutarjontaa jalkapallon osalta. Kerhossa
harjoitellaan jalkapallotaitoja ja – tietoja sekä yksilönä että joukkueena. Kerho pyrkii antamaan
jalkapalloa aktiivisesti muualla Belgiassa pelaaville mahdollisuuden lisäharjoituksiin suomalaisten
pelikavereiden kanssa, ja toisaalta jalkapalloa aktiivisesti harrastamattomille ilaisuuden oppia lajin
perusteita. Tärkeässä osassa ovat ryhmässä toimimisen ilo ja pelisäännöt jotta ne olisivat
myöhemmin sovellettavissa tämän universaalin lajin parissa ja sen ulkopuolella.
3.2.1.5 Golf-kerho
Suomi-klubin golfmestaruus ratkaistiin 14 suomalaisen Belgiassa asuvan golfarin kesken Pierpontin
kentällä lauantaina 20. syyskuuta 2015. Tämä osoittaa, että kiinnostusta riittää tähän jo perinteeksi
muodostuneeseen kilpailuun golfin vaativassa taitolajissa. Sen parissa myös kunto kohenee pelaajan
kävellessä keskimäärin n. 10 km kierroksella. Suomi-klubi tuki kilpailua 150 euron avustuksella.
Golfjuttu tehtiin Parlööriin.Markku Warras toimi golfvastaavana ja järjesti Suomi-klubin
mestaruuskilpailun.
3.2.2 Muut itsenäiset kerhot
3.2.2.1 Vauvapiiri
Vuonna 2015 vauvapiiri kokoontui tapaamisiin 27 kertaa, keväällä 15 kertaa ja syksyllä 12.
Puistossa tavattiin seitsemän kertaa kevään ja kesän aikana. Pääsiäisen aikaan oli taukoa,
kesälomilla oltiin heinäkuun alusta elokuun lopulle. Joulukuussa ei järjestetty vauviksia. Lomia
lukuun ottamatta vauvapiiri on kokoontunut lähes joka viikko. Vauviksia toteutui lähes saman
verran kuin edellisenä vuonna. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet paljon: keväällä osallistujia oli
jopa kymmenen, mutta syksyn tultua määrät laskivat 1-5 lapseen. Harmillisesti oli myös vauviksia,
joissa osanottajia oli vain yksi. Vauviksille tuntuu edelleen olevan selvä tarve, ja kyselyjä
vauviksista tulee säännöllisesti.
Pitäjiä vauviksille on silti ajoittain haasteellista löytää. Loppuvuodesta esiin nousi myös vauvisten
painottuminen Woluwen alueelle, ja muualla asuvat toivoisivat niitä lähemmäksi asuinpaikkaansa.
Vauvis on sähköpostilistallaan pyrkinyt kannustamaan ja rohkaisemaan mukaan uusia osanottajia
ympäri kaupunkia ja painottanut, että vauvikseen voi osallistua, vaikka ei sellaista syystä tai toisesta
voi tai pysty kotonaan järjestämään. Toisaalta vauvikset eivät myöskään toteudu ilman pitäjiä.
Tärkeintä toiminnassa on hyvä seura ja vertaistuki. Vauvapiirin tapaamisista sovitaan ja ilmoitetaan

vanhaan tapaan sähköpostilistalla.
3.2.2.2 Koirakerho
Kokoonnumme Tervurenin puistossa sunnuntaiaamuisin. Pienten koirien (alle 40 cm) ryhmässä käy
keskimäärin kuusi koiraa ja isojen koirien (yli 40 cm) ryhmässä kahdeksan koiraa. Koulutustauot
noudattavat koulujen loma-aikoja. Koulutustilaisuuksien vetäjänä toimii Päivi Reijonen.
3.2.2.3 Suomi-Klubin saunaillat
Yhteyshenkilönä toimi Satu Ylänen-Campbell, saunaillat järjestetään perjantaisin Hotelli
Scandicissa.
3.2.2.4 Viherpeukalo
Yhteyshenkilönä toimi Taija Toratti. Vuonna 2015 pidettiin kasvien ja puutarhavälineiden
kierrätyspäivä.
3.2.2.5 Villeroy & Boch –kerho
Vetäjänä toimii Raija Kotajärvi ja Nina Tuhkunen-Vogels. Tapahtumista tiedotetaan Parlöörin,
Klubilaisen ja oman sähköpostituslistan välityksellä sekä Suomi-Klubin kotisivuilla.
3.2.2.6 Kirjallisuuspiiri
Klubin kirjallisuuspiiri kokoontui aktiivisesti merimieskirkolla. Piirin vetäjänä toimi Helena
Parantainen.
4 JOHTOKUNTA JA SEN VASTUUALUEET
4.1 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3.2015 Benelux-maiden merimieskirkolla. Kimmo Järvi
toimi kokouksen puheenjohtajana ja Kirsti Paakkola kokouksen sihteerinä. Edustettuna oli 13
jäsentaloutta. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista ja valittiin puheenjohtaja sekä uudet
jäsenet/varajäsenet yhdistyksen johtokuntaan erovuoroisten/eroavien tilalle. Tilintarkastajiksi
valittiin Timo Kanervo ja Monique Castrén sekä varatilintarkastajaksi Salla Saastamoinen.
Vaalitoimikuntaan valittiin Kati Hognes (pj.), Anni Hellman ja Johanna Rounio.
4.2 Johtokunta
Vuosikokous päätti yhdistyksen johtokunnasta seuraavasti:
Varsinaiset jäsenet: Kati Hognes, Maarit Holma, Piia Lännenpää-De la Cruz, Leena Rontu, Kirsti
Paakkola, Pekka Tapiomäki ja Marko Säynekoski
Varajäsenet: Jaana Hotakainen, Hannu Mourujärvi, Kimmo Pehkonen, Matti Soininen, Rea Brunila
ja Heikki Suortti. Nuorisojäseneksi valittiin Saara Suortti.
Järjestäytymiskokouksen lisäksi johtokunta kokoontui 6 kertaa.

Johtokunnan jäsenten käyttöön hankittiin tarpeellisia työvälineitä.
4.3 Talous
Julkaisutoimintaan ja hallintoon tarvitsemansa varat yhdistys saa keräämällä jäsenmaksuja ja
myymällä mainostilaa. Juhla- ja kerhotoiminta pyritään rahoittamaan osallistujilta perittävillä
kustannusvastaavilla osallistumismaksuilla.
Tilikauden 2015 taloudellinen tilanne selviää tilinpäätöksestä. Toimintakauden aikana uusittiin
työvälineitä tarpeen mukaan.
Suomi-Klubin arkistoa ja juhlien järjestämisessä tarvittavia tavaroita säilytettiin edelleen
varastohotellissa.
4.4 Tiedotus
4.4.1 Parlööri
Parlöörin vastaavana päätoimittajana toimi Kati Hognes.
Postituksesta ei vastannut enää jäsenvastaava, vaan palvelu ostettiin muualta. Lehti ilmestyi
kuukausittain tammi, heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta ja postitettiin aikataulun mukaisesti.
Lehden koko vaihteli 28 mv-sivusta 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. Eri kolumnit ja Manneken Finn seikkailee –pakinat
vuorottelivat eri numeroissa. Nuorison asiat olivat esillä jokaisessa lehdessä.
Vuoden aikana toimitus sai myönteistä palautetta lehden sisällön monipuolisuudesta ja tasokkaasta
ulkoasusta. Lehteä luettiin mielellään.Tammikuun numerosta on päätetty luopua jo aiemmin
toimituksellisista ja taloudellisista syistä johtuen.
Vuoden 2014 aikana toteutettiin Parlöörin juttujen indeksointi. Indeksi on julkaistu klubin wwwsivuilla. ja Parlöörin numerot on skannattu www-sivuille vuodesta 2006 alkaen. Vanhat Parlöörit
ovat kaikkien luettavissa.
4.4.2 Klubilainen
Klubilaista toimitti Tii Paakkola.
Suomi-Klubi välitti ajankohtaista tietoa jäsenilleen Klubilainen-sähköpostiryhmän 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
Työ yhdistyksen Internet-sivujen parissa jatkui. Sivustojen peruskäytännöt ovat kunnossa.
Edelleen kaikki yhdistyksen sivustot toimivat totuttuun tapaan luotettavasti suomalaisen
palvelintarjoajan Netfinin palvelimella.

4.4.4 Tervetuloa Belgiaan -opas
Opaskirjasen ajanmukainen seitsemäs laitos on vuodelta 2009. Oppaan on toimittanut Leena KoivuKulmala, visuaalisesta ilme ja kuvitus on Reima Tahvanaisen käsialaa. Painettua opasta jaettiin
entiseen tapaan uusille jäsenille liittymisen yhteydessä kunnes ne loppuivat alkuvuodesta 2015.
Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti Belgia-oppaan tietoja on päivitetty ja päivitys on nyt
melkein valmis. Oppaan jakamista uusille jäsenille jatketaan heti kun päivitys on valmis ja uudet
oppaat on saatu painettua.
4.5 Jäsenasiat
Jäsenmäärä 31.12.2015 oli 522 taloutta. Yhteisöjäseniä oli 6.
Jäsenistä 30 oli kunniajäseniä ja 38 eläkeläis-, opiskelija- tai au pair –jäseniä. Kaikkiaan
jäsentalouksissa on jäseniä ollut 1444.
Kuluneen vuoden aikana Suomi-Klubista on eronnut 72 taloutta ja uusia jäsentalouksia on liittynyt
45 kappaletta. Jäsenistön vaihtuvuus on siis yhdistyksen jäsenmäärään nähden melko suuri, ja
jäsenmäärän pieni laskusuuntaus tuntuu jatkuvan edelleen.
Jäsenetuja antoivat laivamatkoista Finnlines, autonvuokrauksesta Aurent ja AviaRent
4.6. Mainokset ja tukijat
Yleinen vaikea taloustilanne heijastui myös yhdistyksen mainoshankintaan.
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 Keski-Euroopan alueen kanssa vastasi yhdistyksen
puheenjohtaja Kati Hognes. Kati toimii USP:n Keski-Euroopan alueen puheenjohtajana. Toisena
Suomi-Klubin edustajana USP:ssä toimi Piia Lännenpää De la Cruz.
4.8 Yhdistyksen yhteistyökumppanit
Yhteistyö Suomen Belgian suurlähetystön kanssa on kuluneena vuonna keskittynyt tiedottamiseen
ulkosuomalaisille tärkeistä viranomaisasioista Parlöörissä.
Suomi-Klubi on tukenut Benelux-maiden suomalaisen merimieskirkon toimintaa keskittämällä
mahdolllisimman monia tilaisuuksiaan sen tiloihin ja lahjoittamalla Brysselin pappilan kirjastoon
suomenkielisiä kirjoja.
Yhteistyökumppanien tilaisuuksista on tiedotettu Parlöörissä.
Tästä ovat hyötyneet erityisesti Merimieskirkko ja Benelux-instituutti, jotka ovat ilmoittaneet
jokaisessa lehdessä 2 sivun verran ilmaiseksi.
Klubi jatkoi menestyksekästä yhteistyötä Belgian Eesti-Seltsin kanssa.

