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1 JOHDANTO
Suomi-Klubi toimii yhdyselimenä Belgian suomalaisten välillä tarkoituksenaan auttaa heitä
asettumaan maahan ja samanaikaisesti ylläpitämään siteitään Suomeen. Tähän yhdistys pyrkii
järjestämällä toimintaa ja tapahtumia sekä luomalla mahdollisuudet jäsenten harrastuspiireille.
Yhdistys huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta ulkosuomalaisasioissa ja tiedottaa aktiivisesti
toiminnastaan sekä jäseniä kiinnostavista asioista.
2 JÄSENTAPAHTUMAT, JUHLAT, RETKET JA
KULTTUURI
Tavoitteena on järjestää tapahtumia ja retkiä kaikille jäsenryhmille. Vuosien mittaan muotoutuneita
perinteitä pyritään pitämään yllä, mutta jäsenistön toiveiden ja järjestäjien voimien mukaisesti
ohjelmaan otetaan myös uudentyyppistä toimintaa. Seuraavissa kappaleissa on esitetty alustavat
suunnitelmat. Tilaisuuksien yksityiskohdat ja ajankohdat tarkentuvat vuoden edetessä.
2.1 Jäsentapahtumat ja -illat
Jäsenillat jatkuvat edellisten vuosien tapaan, ja tietoiskuja järjestetään sekä uusille että maassa
kauemmin asuneille jäsenille. Jäseniltojen aiheiksi valitaan belgialaiseen yhteiskuntaan liittyviä
ajankohtaisia ja/tai jäsenistön toivomia aiheita. Musiikki- ja muita kulttuuri-iltoja järjestetään
kysynnän mukaan yhteistyössä muiden suomalaistahojen kanssa.
2.2 Juhlat
Yhdistys järjestää mm. seuraavat perinteiset ”suomalaisjuhlat”: Manneken Pis –patsaan lakitus ja
sitä seuraavat jatkot vappuaattona, vappupiknik vapun päivänä ja lasten puurojuhla
marras/joulukuun vaihteessa. Syksyllä järjestetään suomalainen klubi-ilta, mahdollisesti myös
itsenäisyyspäivän vietto tai varhennettu suomalaisjuhla. Mahdolliset lastenjuhlat järjestetään
kesäkuussa Flying-Finns -urheilukerhon kevätjuhlan yhteydessä.
2.3 Retket ja matkat
Suunnitelmissa on myös olut- ja samppanjaretket.
2.4 Kulttuuri
Kulttuuritapahtumien järjestämistä jatketaan entiseen tapaan ja jäsenten toiveiden mukaan.
3 SUOMI-KLUBIN KERHOTOIMINTA
3.1 Klubikerhot
Klubikerhojen talouskirjanpito on yhdistyksen hoitamaa.
3.1.1 Klubin urheilukerhot
Jatkamme Suomi-Klubin urheilukerhojen toimintaa edellisten vuosien tapaan.
Uusia lajeja otetaan mukaan, mikäli harrastajia ilmaantuu riittävästi..

3.2. Itsenäiset kerhot
Itsenäiset kerhot vastaavat omasta taloudestaan, mutta klubi tiedottaa niiden toiminnasta.
3.2.1 Itsenäiset urheilukerhot
3.2.1.1 Flying Finns -yleisurheilukerho
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.
3.2.1.2 Flying Finns – lasten jalkapallokerho
Kerhon vetäjänä toimii Harri Kalimo 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.
3.2.2 Muut itsenäiset kerhot
3.2.2.1 Vauvapiiri
Vuonna 2016 vauvis jatkaa toimintaansa entiseen tapaan viikottaisten vauvisten, puistovauvisten
sekä dinnereiden merkeissä. Myös sauna-iltoja ja toivottuja elokuvailtoja pyritään vuoden aikana
järjestämään. Yhteyshenkilönä toimii Tanja Piirainen.
3.2.2.2 Koirakerho
Vetäjänä toimii Päivi Reijonen.Koulutukset jatkuvat kerran viikossa sunnuntaisin.
Luentoja pyritään järjestämään kaksi, yksi kevät- ja yksi syyskaudella. 12 koirakoululaista
koirineen osallistuu Brains & Balance –koulutuksiin keväällä. Koulutukset pidetään Gentissä.
Syyskuussa osallistumme jälleen De Haanin yhteiskävelylle. Kerhoiltojen aikana keskustellaan
ajankohtaisista aiheista ja vastataan koiranomistajien kysymyksiin.
3.2.2.3 Suomi-Klubin saunaillat
Satu Ylänen-Campbell jatkaa yhteyshenkilönä.Saunaillat jatkuvat perjantai-iltaisin entiseen malliin.
Saunat alkavat olla remontin tarpeessa, mutta toisaalta remontti saattaisi merkitä korotusta
saunamaksuihin tai saunailtojen loppumista kokonaan.
3.2.2.4 Viherpeukalot
Yhteyshenkilönä toimii Taija Toratti.
3.2.2.5 Villeroy & Boch -kerho
Vuonna 2016 kerhon suunnitelmissa on järjestää kaksi matkaa, yksi keväällä ja yksi syksyllä.
Tarkoituksena on myös järjestää yhdet myynti- ja vaihtopäivät, jotka pidetään vetäjän luona.
Tilaisuudessa vaihdetaan ja myydään vanhoja VRB-astioita sekä vaihdetaan kuulumisia asian
tiimoilta kahvikupin ääressä.

3.2.2.6 Golf-kerho
Markku Warras golfvastaavana järjestää Suomi-klubin mestaruuskilpailun, Nordic Cupin
suomalaisosallistumisen sekä Nordic Matchplay-kilpailun. Suomalaisten Matchplay-kilpailun
järjestäjä vaihtuu. Suomi-klubilta tullaan hakemaan avustusta suomalaisten toimesta järjestettäviin
golf-kilpailuihin.
4 HALLINTO
4.1 Johtokunta
Johtokunnan kokoukset pidetään heinäkuuta ja elokuuta lukuunottamatta kerran kuussa.
4.2 Talous
Jäsenmaksutulot ovat yhdistyksen tärkein tulonlähde, joten niiden keruuta tehostetaan huolehtimalla
jäsenmaksulomakkeiden ja – muistutusten lähettämisestä ajoissa. Parlöörin mainoshankintaa
kehitetään parantamalla yhdistyksen mainosmateriaalia. Yhdistyksen tilaisuuksia tukemaan
kerätäänyhteistyökumppaneita. Yhdistys myöntää johtokunnan harkinnan mukaan avustuksia
kerhojen tapahtumiin ja suomalaiseen nuorisotyöhön Belgiassa.
Yhdistys ei etsi omia toimitiloja vaan hyödyntää yhteistyökumppaniensa tiloja.
Varasto pidetään varastohotellissa. Yhdistyksen kalustoa ja tarvikkeita täydennetään tarpeiden
mukaan.
4.3 Tiedotus
Yhdeksän kertaa vuodessa ilmestyvän Parlöörin sisältöä ja ilmettä parannetaan edelleen ja sen
ajankohtaisuutta vaalitaan. Tavoitteena on tehdä lukijoidensa näköinen lehti, joka luetaan kannesta
kanteen. Lehden interaktiivisuutta kehitetään ja lukijoita kannustetaan osallistumaan lehden
tekoon kirjoittamalla, ottamalla kantaa ja tekemällä omia ehdotuksia sisällöstä. Myös lapset ja
nuoret pyritään saamaan kiinnostumaan Parlööristä.
Suomi-Klubin verkkoviestintä jatkaa tuttuun tapaansa tarjoamalla ajankohtaisia uutisia, tiedotteita
ja ilmoituksia. Klubin toiminnasta kiinnostuneita halutaan tavoittaa myös sosiaalisessa mediassa
kuten Facebookissa. Jäsenille tarkoitetun sähköpostitiedote Klubilaisen ilmestyminen jatkuu 2-3
kertaa kuukaudessa. Klubilaisessa kerrotaan yhdistyksen tilaisuuksista sekä muista suomalaisia
kiinnostavista tapahtumista Belgiassa.
Painettu Tervetuloa Belgiaan –opas jaetaan entiseen tapaan uusille jäsenille liittymislahjana heti kun
päivitetty versio on saatu painettua. Jäsenet voivat lukea oppaan myös yhdistyksen web-sivujen
jäsenosiosta. Sitä voidaan myös myydä ”vanhoille” jäsenille tai ei-jäsenille.
4.4 Jäsenasiat
Yhdistys pyrkii aktiivisesti hankkimaan uusia jäseniä mm. tiedottamalla paremmin toiminnastaan ja
jäsenten maksamista pienemmistä osallistumismaksuista sekä tarjolla olevista jäseneduista. Myös
uusia jäsenetujen tarjoajia yritetään löytää. Johtokunta kerää jatkuvasti jäsenpalautetta tulevan
toiminnan kehittämiseksi.
4.5 Ulkosuomalaisten edunvalvonta

Yhdistys on Suomi-Seuran jäsen ja välittää seuralta saamaansa tiedotusaineistoa mm. Suomen
lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä tapahtuvista muutoksista mediassaan. Yhdistys
osallistuu ulkosuomalaisparlamentin (USP) toimintaan. Kati Hognes toimii USP:n KeskiEuroopan alueen puheenjohtajana ja Piia Lännenpää-De la Cruz toimii Klubin toisena edustajana
parlamentissa. Mikäli tarvetta on klubi tarjoaa järjestämään jonkin istuntokauden aluekokouksista
Brysselissä.
4.6 Yhteistyökumppanit
Suomi-Klubi jatkaa hyvää yhteistyötä vanhojen yhteistyökumppaniensa (mm. Suomen Belgian
suurlähetystö ja pysyvä EU-edustusto, Benelux-maiden Merimieskirkko, Benelux-instituutti,
Partiolippukunta Brysselin Tuulihaukat, Belgian-Finnish Business Association, Association
Belgique-Finlande, Belgian Martat, Belgian Eesti-Selts, Svenska Klubben, Norska Klubben) kanssa
omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.

