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Ensimmäisen työviikon aikana Brysselissä osallistuin Euroopan maataloustuottajien ja 
maatalouden osuuskuntien kattojärjestön COPA-COGECAN työryhmien kokouksiin, 
osallistuin MTK:n Brysselin toimiston työpalavereihin ja kävin keskusteluja mm. MTK:n 
luomu- ja lammasasiantuntijan, ruokakulttuuriasiamiehen, vilja-asiamiehen sekä 
metsäasiantuntijan kanssa. Tapasin eri puolilta Suomea tulleen LEADER –ryhmän ja 
keskustelin sen työstä ja kansainvälistymisestä.  
 
Keskustelin maaseudun kehittämisestä Hollannin ja Britannian tuottajajärjestöjen 
edustajien kanssa sekä COPA-COGECAN edustajan kanssa. Tapasin Suomen EU:n 
pysyvän edustuston asiantuntijoita sekä kuntaliiton Brysselin toimiston henkilöitä. 
Tutustuin Euroopan Unionin toimielimiin ja EU:n historiaan ja nykypäivään vierailukeskus 
Parlamentariumissa ja Euroopan Talous- ja sosiaalikomiteassa. 
 
Toisella viikolla tutustuin Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston, kuten myös Länsi-Suomen 
EU-toimiston toimintaan, tapasin Euroopan komission maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston sekä European Network for Rural Development –verkoston 
edustajia. Seurasin Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan istuntoja ja osallistuin 
porotaloutta ja petoeläimiä käsittelevään seminaariin. Tapasin europarlamentin jäsenen 
sekä hänen avustajiaan. Osallistuin Flanderin maanviljelijöiden yhdistyksen ja 
kehittämisyhtiön järjestämään työpajaan: ”Enhancing Competitiveness and Farm Viability”. 
 
Lobbaustoiminta on valtavan laajaa. Lobbaajan täytyy tuntea ihmiset, käsiteltävät asiat, on 
osattava olla kohtelias, täytyy pystyä esittämään asiat suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi on 
hyvä osata useita kieliä. Virastoissa pärjää englannin kielellä, mutta Brysselissä 90 % 
ihmisistä puhuu ranskaa. Tapaamani asiantuntijat MTK:n ja Pohjois- ja Itä-Suomen EU-
toimistoissa olivat opetelleet myös ranskan kielen. Mielestäni lobbaajat olivat 
ammattitaitoisia ja he ovat hoitaneet asioita Suomen kannalta suotuisasti. Samoin myös 
Suomessa olevat virkamiehet ja Suomen hallitus ovat onnistuneet EU-politiikan hoidossa. 
 
Ihmiset Brysselissä ja virastoissa ovat kohteliaita ja ystävällisiä. Liikenne oli vilkasta, mutta 
autoilijat kunnioittivat jalankulkijoita paremmin kuin Suomessa. Metrojunat kulkivat 
arkipäivisin viiden minuutin välein, mutta olivat silti melkein aina täynnä ihmisiä. Talvi oli 
ollut kylmin 100 vuoteen, mutta sää oli lämmennyt parahiksi Brysseliin mennessäni.  
 
Kylvötyöt oli pääosin tehty, ihmiset leikkasivat jo pihanurmikoita ja jotkut puut kukkivat 
parhaimmillaan. Säännöllinen työaika oli klo 9.00-17.00, mutta monesti työt jatkuivat 
pidempäänkin. Paikalliset söivät usein lounaaksi picnik-aterioita. 
 
Brysselin keskusta Grand Place –aukiolla ja sen läheisyydessä oli täynnä turisteja eri 
maista. Japanilaisia turisteja oli suhteellisen paljon. Manneken Pis –patsas, ehkä Brysselin 
kuuluisin nähtävyys, oli yllättävän pienikokoinen, vain puolen metrin mittainen. Keskustan 
ravintoloiden terassit olivat lähes täynnä ihmisiä, sillä päivät olivat aurinkoisia ja lämpötila 
n. 20 astetta Celsiusta. Majapaikkani oli n. 10 km:n etäisyydellä keskustasta 
Anderlechtissä sijaitseva yksityisen vuokranantajan tarjoama huoneisto, n. 50 m2 eli 



tiilitalon toinen kerros. Matka asunnolta työpaikalle kesti puoli tuntia, kävellen ja 
metrojunalla 13 aseman väliä. 
 
Matkani oli onnistunut, tavoitteet saavutettiin. Tapasin mukavia ihmisiä, verkostoidun ja 
sain uusia työkaluja maaseudun kehittämiseksi. Haluan kiittää matkastani työnantajaani 
Keski-Pohjanmaan maaseutuopistoa, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymää sekä 
Brysselissä olevaa MTK:n toimiston ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ystävällisiä 
henkilöitä kuten myös europarlamentaarikkoa ja hänen avustajiaan ja muita tapaamiani 
henkilöitä. 
 


