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ALKUSANAT
Brysselin Kansallisseura ry eli BKS perustettiin vuonna 1999, ja
vuonna 2009 vietettiin
sen kymmenvuotisjuhlia.
BKS on Brysselin ainoa
suomalainen rekisteröity
poliittinen paikallisyhdistys.
BKS juhli ensimmäistä
vuosikymmentään ylpeänä saavutuksistaan. Jokaisen itseään kunnioittavan
poliittisen yhdistyksen
kirjahyllyyn kuuluu oma
historiikki. Juhlavuonna
BKS päätti laatia historiikin omasta toiminnastaan
ensimmäiseltä vuosikymmeneltään.
Yhdistys on yhtä kuin
sen jäsenistö. Tämä maksiimi mielessämme historiikin lähestymistavaksi
valittiin henkilökeskeinen diskurssi. Historiikin
perustehtävä on tarkastella… historiaa. Historia
itsessään pitää sisällään
henkilöitä, tapahtumia,
tekoja, päivämääriä ja
vuosilukuja. BKS:n ajattelun keskiössä on ollut,
ja tulee aina olemaan, ihminen.
Yhdistyksen elinkaares-

sa voi näin jälkeenpäin
nähdä neljä hyvin erilaista ja itselleen luonteenomaista kehitysvaihetta.
Jokainen kehitysvaihe
ilmentää kulloisenkin
puheenjohtajan toimintatapoja tai aikaansaannoksia.
Henkilökeskeisen tarkastelun yhtenä motiivina on ollut puuduttavan
kronologisen tarkastelun
välttäminen, jossa kuitenkaan en voi väittää
sataprosenttisesti onnistuneeni. Kirjoittaja
jättääkin nöyränä tämän
historiikin jälkipolvien
arvosteltavaksi, historian
tuomittavaksi.
BKS:n toimintaa on aina leimannut erilaisten
järjestötoimintaa värittävien traditioiden kunnioittaminen, sarkastisella
huumorilla höystettynä.
Tässä hengessä yhdistyksen hallitus, pakollisen
työryhmätyöskentelyn ja
parin eriävän lausunnon
kuultuaan, valitsi jäsenistöstään ”juhlatoimikunnan”, jonka käskyvallan
alle taas perustettiin juhlavuoden 2009 toimintaa

suunnittelevia työryhmiä
ja komiteoita. Allekirjoittanut sai kunnian valmistella BKS:n 10-vuotishistoriikin, jota nyt pidät
käsissäsi.
Varsinainen kirjoitusvastuu delegoitiin allekirjoittaneelle. Työtäni tukemaan perustettiin historiikki-toimituskunta, joka
toimii historiikki-toimitusneuvoston alaisena,
joka puolestaan on raportointi- ja tilinpitovastuussa juhlatoimikunnalle, joka tietenkin vastaa BKS:n
hallitukselle, jonka vastuu
luonnollisesti punnitaan
sääntömääräisissä syysja kevätkokouksissa, joissa jäsenistö käyttää ylintä
päätös- ja tuomiovaltaa.
Kevyen ja toimivan organisaation edut yhdistettynä matalaan hierarkiaan
ja selkeisiin vastuukysymyksiin osaltaan edesauttoivat kirjoitusprosessia.
BKS:n pitkäaikaisen sihteerin Taina Mertalon
vuosittain kirjoittamat
to i m i n t a ke r to m u ks e t
ovat muodostaneet lähdemateriaalini rungon
kronologisen käsittelyn

osalta. Jäsenistön muistelot värittävät sitaatteina
tekstiä. Muilta osin suorittamani haastattelut
tuovat esiin ensikäden
lähteitä,
varsinaisten
tekijöiden aikalaiskommentteja ja analyysia.
Henkilötasolla tarkasteltaessa apunani tätä
kirjoittaessa on ollut, sanomattakin lienee selvää,
Taina, joka on stilisoinut
ja taittanut tekstin ja vastannut myös kuvamateriaalista. Kiitos Taina kaikesta avustasi!
Historiikki-toimituskunnan jäsen Henrik Ruso on kirjoitusprosessin
aikana mielellään jaellut
arvokkaita neuvojaan.
Samoin haluaisin kiittää
juhlatoimikunnan puheenjohtaja Sami Tulosta tekstin kommentoinnista ja historiikin ideoinnista.
Historiikin kirjoittaminen ei olisi ollut mahdollista ilman BKS:n puheenjohtaja Henri Satulin
lupaa, toisin sanoen myötämielistä suhtautumista
ja tukea hankkeelle. Koko toimituskunnan puolesta haluaisinkin kiittää
puheenjohtaja Satulia ja
toivottaa hänelle vielä
lukuisia vuosia yhdistyksemme johtotehtävissä.
Kaikesta edellä mainitusta huolimatta allekirjoittanut kantaa luonnollisesti vastuun historiikin
heikkouksista ja puutteista.
Brysselissä tammikuussa
2010
Rami Nissilä
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JOHDANTO

Jyrki Katainen
puheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp.
Tervehdys
Brysselin Kansallisseuran
10-vuotisjuhlaan
On suuri ilo ja kunnia
onnitella Brysselin Kansallisseuraa sekä sen entisiä ja nykyisiä aktiiveja
yhdistyksen kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi!

Brysselin suomalaisyhteisö on EU-jäsenyytemme alkuajoista kasvanut
viimeisen kymmenen
vuoden aikana paljon.
Suuri yhteisö tarvitsee
yhteydenpidolle ja kokoontumisilleen sopivia
muotoja. Monelle Brysselin seudulla asuvalle
suomalaiselle BKS on
loistava yhdistys, jonka piirissä verkostoitua,
pitää yhteyttä, toimia ja
harrastaa kokoomusaatetta. Toimintanne on ollut iloista ja vauhdikasta,
ajatukset asiantuntevia
ja analyyttisiä. Juuri näin
pitääkin olla.
Olen itse puolueen pu-
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heenjohtajana yrittänyt
vastata myöntävästi kun
BKS on pyytänyt alustamaan tai pitämään
poliittisen tilannekatsauksen tapahtumaansa. Liian harvoin se on
onnistunut, mutta mielelläni tulen jatkossakin paikalle keskustelemaan ja kuuntelemaan.

Brysselin Kansallisseura
on paitsi aktiivinen, myös
yksi vaikutusvaltaisimpia
kokoomusyhdistyksiä.
Enkä tarkoita vain niitä
lukuisia kertoja kun BKS:n
edustaja on linjannut
asiantuntevasti puolueen
tulevaisuutta puoluekokouspöntöstä. Tarkoitan
sitä, että yhdistyksen jäseniä on erittäin merkittävillä yhteiskunnallisilla
ja kansainvälisillä vaikuttamisen paikoilla. Siksikin
yhdistyksen sana painaa
paljon. Ulkomailla toimivat kokoomusyhdistykset

ovatkin erityisen aktiivisia ja näkyviä. BKS:n, kuten ystäväyhdistyksensä
Lontoon Westminsterin
Kokoomuksen jäseniä on
koti-Suomessakin muun
muassa Kokoomuksen
ministeriryhmän palveluksessa.
Toivotan Brysselin Kansallisseuralle sekä sen
äärimmäisen
tärkeää
kokoomustyötä tekeville
toimijoille onnea ensimmäisen menestyksekkään
kymmenvuotisen johdosta. Haluan myös toivottaa
menestystä ja tekemisen
iloa BKS:n seuraaville kymmenelle – taikka
miksei saman tien sadalle
- vuodelle!

Jyrki Katainen
puheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp.

Suomen EU-jäsenyyden ensi vuodet olivat
työvoiman liikkumisen
kannalta vauhdikasta
aikaa. Laman aikana tutkintojen valmistumista
viivytelleet purkautuivat
työmarkkinoille. Yliopistoista valmistui kaiken
kaikkiaan kansainvälisiin
tehtäviin suuntautuneita
ja valmiuksiltaan sopivia
henkilöitä, kiitos muun
muassa EU:n suurimpiin
menestystarinoihin kuuluvan Erasmus-ohjelman.
Kotimainen työllisyystilanne ei ollut paras
mahdollinen, ja samaan
aikaan Suomen EU-jäsenyys avasi monia ura- ja
työllistymismahdollisuuksia Brysselissä. Oli
siis luonnollista, että
kaupunki veti puoleensa
nuorta ja koulutettua työvoimaa. Tällainen piirre
löytyy yhteisenä tekijänä
myös monen BKS-läisen
henkilöhistoriasta. Voisi
kai sanoa, että nuorekkuus ja korkea koulutustaso yhdistävät monia
BKS:n jäseniä.
BKS yhdistää luonnollisesti henkilöitä, jotka
jakavat kokoomuslaisen
arvoliberaalin, markkinataloutta ja yksilönvastuuta puolustavan keskustaoikeistolaisen maail-

mankatsomuksen. Monet
meistä ovat opiskelleet
politiikan tutkimusta,
harrastaneet politiikkaa
tai tehneet politiikkaa
työkseen.
Aktiivinen EU-myönteisyys tuntuu olevan
myös luonteenomaista
BKS-jäsenistölle. Monet
meistä ovat joko suoraan EU-instituutioissa
töissä tai seuraavat EUasioita edunvalvojina tai
virkamiehinä. Joukkoon
mahtuu myös muuten
kuin EU:n vuoksi Belgiassa asuvia liikemiehiä ja
-naisia, opiskelijoita jne.
Kaikki meistä ovat äärimmäisen kiinnostuneita
EU:sta poliittisena ilmiönä ja EU-politiikoista. Kokouksissa ei ole tarvittu
sääntökirjaa eikä turhia
pilkkuja viilailla, vaan
asioista sovitaan hyvässä
hengessä.
Yhdistys on yhtä kuin
sen jäsenistö ja muodostaa parhaimmillaan
tiiviin yhteisön. BKS voi
tässäkin suhteessa todeta
olevansa ylpeä jokaisesta
jäsenestään. Minkäänlainen ”hermeettinen jengi”
ei kuitenkaan ole kysymyksessä.
Brysselin elämään ja
työmarkkinoihin valitet-

BKS:n energia-ilta, jossa puhuivat toimitusjohtaja Pertti
Simola TVO:sta sekä europarlamentaarikot Eija-Riitta
Korhola ja Ari Vatanen marraskuussa 2005.

Supreme Headquarters Allied Powers Europe eli SHAPE - BKS tutustumassa NATOn sotilastukikohtaan
Monsissa Belgiassa keväällä 2009.

tavasti kuuluu voimakas
rakenteellinen rotaatio:
ihmiset tulevat ja menevät töidensä perässä ja
joka vuosi yhdistys joutuu sotapäällikön lailla
joukkoja katsastellessaan
toteamaan jäsentappiot
poismuuttaneiden muodossa. Meille Brysselissä
edelleen asuville on ollut
suuri ilon aihe todeta, että monet poismuuttaneet
ovat jääneet BKS:n jäseniksi. Jäsenet tuntuvat
myös tuntevan ylpeyttä
yhdistyksestään.
BKS on hemmotellut jäsenistöään vuosien saatossa monin tavoin. Meillä on ollut kunnia saada
puhujavieraiksi mitä arvovaltaisimpia henkilöitä.
Muiden muassa Suomen
komissaari, Euroopan
parlamentin jäsenet, ministerit, pääjohtajat ja
suurlähettiläät ovat vastanneet BKS:n kutsuun ja
omalta osaltaan loistavilla esityksillään olleet luomassa BKS:n menestystarinaa. Kiinnostavat alustukset ovat virittäneet ja
kannustaneet jäsenistöä
pohtimaan ja keskustelemaan politiikasta sanan
laajassa merkityksessä,
oli kyse sitten ulko- ja turvallisuus-, kauppa-, energia-, tutkimus-, kehitys-

tai maatalouspolitiikasta,
vain muutamia teemoja
mainitakseni.
Kulttuuripitoinen ohjelma keventää mukavasti
rankkaa järjestötoimintaa. BKS:n monilahjakkuuksien kirjoa täydentävät muun muassa lukuisat hämmästyttävän taitavat muusikot. Jäsenistö
on saanut lukemattomat
kerrat nauttia erilaisista
musiikkiesityksistä, yhteislaulusta, imitoinnista
ja muista monella tavalla perinteisen esittävän
taiteen rajoja rikkovista
performanssiesityksistä.
BKS:n pääasiallinen tiedotuskanava on vuosien
saatossa ollut sähköposti,
jonka kautta sihteeri Taina Mertalo on tiedottanut jäseniä säännöllisesti
ja lähettänyt heille mm.
kokouskutsut ja -asiakirjat. Taina on perustanut
ja ylläpitänyt BKS:n omia
internet-sivuja,
jotka
hankittiin edullisesti Kokoomuksen palvelimen
alle. Sivuilta löytyvät mm.
yhdistysesittely, tapahtumakalenteri ja valokuvia
BKS:n tilaisuuksista.
Rami Nissilä
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Toivotamme
Brysselin
Kansallisseuralle
onnea, pitkää ikää
ja menestystä!

Fennovoima rakentaa Suomeen uutta ydinvoimaa, jolla tuotetaan kohtuuhintaista sähköä elinkeinoelämälle
ja kotitalouksille, parannetaan Suomen sähköomavaraisuutta ja lisätään kilpailua sähkömarkkinoilla.

BKS:n Voimaviisikko muiden silmin
Tomi Huhtanen

mukseen.”
”Henkilönä sympaattinen, rauhallinen diplomaatti, kokenut poliittinen virtuoosi jo nuorella
iällä. Miellyttävä, charmikas persoona.”

”Tomi oli Ideoija BKS:n
takana.”
”BKS:n Robert Schuman.
Mies, jolla oli visio, ja laittoi sen liikkeelle.”

”Olen aina arvostanut paljon Tomilta saatua tukea
BKS-toimintaa kohtaan.
Tärkeä linkki Eurooppapuolueeseen ja sisarpuolueisiin.”
”Aatteellinen kaveri, pitkän linjan EPP-läinen ja
hyvät kontaktit kokoo-

Sami Tulonen

Klaus Karrento

Taina Mertalo
BKS:n sihteeri
2000–

BKS:n puheenjohtaja
2007–

“The Boss. Tietää mitä
tahtoo ja miten sen saa.
Hoitaa asiat tehokkaasti tai pistää muut hoitamaan ne. Huumori kukkii
ja iloinen nauru kuuluu
kauas.”
”Ideat eivät jää puheiden
asteelle, vaan tekoja syntyy.”
”Herra Atomi, jonka aikana BKS:ssä ei ollut vaaraa
ytimen sulamisesta. Sami
on myös puheenjohtajakautensa jälkeen tehnyt
pyyteettömästi valtavasti töitä ja valjastanut
Brasserie Louisen BKS:n
käyttöön.
Järjestänyt
mahtavia tilaisuuksia.”
”Yksi terävimmistä kavereista, jonka tunnen.”
”Kovasta työtahdista
huolimatta huumori kukkii kaikessa väriloistossaan.”
”Sami itse asiassa todella käynnisti yhdistyksen
aktiivisen toiminnan ja
antoi suuntaviivat. Hyvä
puheenjohtaja!”

”Klaus oli BKS:n Voltaire,
toi mukanaan uutta ajattelua ja työnsi eteenpäin pohdintaprosessia.
Valistunut johtaja, joka
halusi keskustelua aatteesta.
”Klaus konkretisoi BKS:n
omat pohdinnat BKSmietinnöiksi ja puoluekokousaloitteiksi. Ajatuksia
alettiin tosissaan laittaa
paperille.”
”Vaikka Klaus oli monen
kuuman raudan mies, otti
hän myös BKS:n tosissaan. Yhdistys oli hänelle
aidosti äärettömän tärkeä.
”Halua puhua isoista
aiheista ja miettiä BKS:n
kantoja suuriin ja maailmanpoliittisiin kysymyksiin. Klaus työnsi BKS:a
oikeaan suuntaan!”
”Klaus saattaa vaikuttaa
ensin ujolta, mutta osoittautuu lähemmän tuttavuuden jälkeen sydämelliseksi ja huumorintajuiseksi mieheksi."

”On
hämmästyttävää
kuinka paljon Taina on
uhrannut aikaa ja vaivaa
BKS-toimintaan. Hän on
keksinyt itse aktiivisesti
ratkaisuja nettisivuja ja
muita haasteita myöten.
Aivan kuin meillä olisi
palkallinen pääsihteeri.”
”Taina on… korvaamaton.
Kaikista BKS-hahmoista
vaikeimmin korvattavissa.”
”Madame BKS.”
”Taina on myös aatteellinen toimija, jolla on
paljon ajatuksia siitä
miten asiat ovat. Hän on
puheenjohtajien lojaali
tukija, jonka into BKS:a
kohtaan on aitoa.
”Humoristinen ja fantastinen henkilö! Tainan
sosiaaliset taidot tiedetään.”
”Taina on koko yhdistyksen historian tärkein
henkilö. On tehnyt pyyteettömästi ja tasaisesti
hienoa työtä vuosien vieriessä. Tainan uurastus
on pitänyt BKS:a pinnalla
myös suvantoaikoina.”

”Henri on täysin omassa sarjassaan kontakteillaan sekä Suomen että
Brysselin poliittiseen
eliittiin. Tunnetaan kaikkialla ja ovet aukeavat.”
”Syvällinen politiikan
ymmärrys yhdistettynä kontakteihin tekee
Henristä ainutlaatuisen.
Cultivé et branché.”
”Henri on aktivoinut
yhdistystä, mukaan on
tullut lisää poliittisia elementtejä. Henrin aikana
myös toiminnan volyymi
on kasvanut. Kannustanut aatteelliseen pohdintaan.”
”Lobbaa EK:n palveluksessa taloudellisesti kukoistavan Euroopan puolesta ja siksi profiililtaan
erinomainen myös BKS:n
kärkeen.”
”Järkevä ja mukava kaveri, jonka kanssa huulenheitto sujuu leppeästi.
Diplomaatti potenssiin
kymmenen. Miellyttävä,
kohtelias, mukava. Ei turhia hötkyile."

BKS:n puheenjohtaja
1999-2000

BKS:n puheenjohtaja
2001-2004

BKS:n puheenjohtaja
2005-2006

Henri Satuli
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tomi huhtanen: lisää

Klaus Karrento: On tärkeää
keskustella ja kyseenalaistaa

veljespuolueyhteistyötä
Tomi Huhtanen, joka nykyisin toimii Euroopan kansanpuolueen Centre for
European Studies -säätiön johtajana, on Brysselin Kansalliseuran "perustajaisä"
ja sen ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1999-2000.
Kontaktien ylläpitäminen tärkeää

Tomi Huhtasen mielestä
BKS:n tärkeimpiä tehtäviä on kokoomuslaisten
kontaktien ylläpitäminen
Brysselissä.
”Se auttaa myös kontaktin pitämiseen kotimaan
suuntaan. Koska olen
työni puolesta aktiivisesti
yhteydessä kokoomukseen, BKS:n antama mahdollisuus on tärkeä tässä
suhteessa.”

BKS:n tulevaisuus

Huhtanen uskoo lujasti BKS:n tulevaisuuteen.
”Mielestäni BKS:lla on
valtavasti
potentiaalia kasvulle 2010-luvun
Brysselissä."
"Mikäli jäsenistö kasvaa
ja kunnianhimoa löytyy,
jossain vaiheessa yleisen
verkostoitumisen lisäksi
kuvaan mukaan saattaisi
tulla myös operatiivisia
elementtejä", hän jatkaa.
"Suomessa tai Brysselissä saattaisi olla joku

Klaus Karrento, Tomi Huhtanen ja
Henri Satuli BKS:n kilpailukykyillassa, jossa puhuivat Suomen Akatemian pääjohtaja Raimo Väyrynen ja
europarlamentaarikko Ari Vatanen
lokakuussa 2006.

sellainen puolueelle tärkeä poliittinen kysymys,
jonka hyväksi BKS voisi
kontribuoida aktiivisesti.”

Virolaiset mukaan

”Hyvänä esimerkkinä
voisi olla EPP:n sisarpuolueiden vastaavat Brysselissä toimivat järjestöt,
jotka poliittisten tilaisuuksien lisäksi vaikuttavat systemaattisesti myös
siihen, että oman puolueen kasvoja näkyy EU:n

Klaus Karrento toi Brysselin Kansallisseuran toimintaan todellista poliittista debattia, kun
hänen johdollaan mm. laadittiin BKS:n laaja-alainen "Suomi-mietintö". BKS:n puheenjohtajakaudellaan Karrento oli europarlamentaarikko Ari Vatasen avustaja, ja toimii nykyisin
ulkomaankaupan konsultoinnin ja markkinoinnin parissa.

sisäisillä vaikuttajafoorumeilla. Paikallinen puolue
osallistuu keskustelun lisäksi paikalliseen operatiiviseen toimintaan."
"Tämä ei välttämättä
ole mahdollista aivan lähitulevaisuudessa, koska
siihen tarvitaan tietty
kriittinen massa, mutta
BKS:n jäsenmäärähän on
kasvanut tasaisesti viime
vuosina”, kertoo Huhtanen positiivisista visioistaan.

BKS yhdistää

”Brysselin Kansallisseuran roolina on yhdistää
kokoomusmieliset Brysselin suomalaiset ja tarjota heille EU- ja muuta
tietoa, rentoa yhdessäoloa sekä vaikutuskanavan Suomen politiikkaan.
Lisäksi BKS:n tärkeä rooli
on tarjota kotipuolueeseen päin sisäpiirin tietoa ja vahvaa ideologista viestiä EU-politiikan
muotoilemisessa", kuvailee Klaus Karrento, joka
toimi BKS:n puheenjohtajana kasvun vuosina
2005-2006.
BKS:n suurin lisäarvo
Karrennon mielestä on
kuitenkin toimia jäsentensä yhteistoiminnan ja
yhdessäolon foorumina.
”Brysselin Kansallisseura on olemassa jäseniään
varten.”

ollut mukava tehdä yhteistyötä pilke silmäkulmassa", Karrento kehuu.

Jäsenbuumi ilahdutti

"Erilaisten menestyksekkäiden tilaisuuksien
lisäksi iloista oli se, että
jäsenmäärä saatiin varsin
hyvään kasvuun. Esimerkiksi Helsingin ja Brysselin välisellä lennolla
vierustoverini innostui
liittymään jäseneksi!"

"Lisäksi mielestäni on
tärkeää debatoida ja kyseenalaistaa. Mieleeni
on jäänyt muun muassa
EU-integraatioilta, jonne
pääpuhujaksi kutsuimme
Paavo Väyrysen. Keskustelu olikin odotetun vilkasta!” Karrento muistelee.
”2010-luvun Brysselissä
BKS:lla on entistä näkyvämpi asema kokoomukseen päin ja se on auto-

maattisesti mukana EUpoliittisia linjauksia pohdittaessa. Tämä ainakin
on mielestäni tärkeä tavoite, joka osaltaan myös
kannustaa BKS:n jäseniä
aktiivisuuteen”, Karrento
korostaa lopuksi.

BKS:n jäsenet keskustelevat Klaus Karrennon laatimasta Suomi-mietinnöstä
ravintola Cocossa Place de Luxembourgilla Brysselissä tammikuussa 2006.

Tietoa ja politiikkaa

”BKS:ssa on tärkeää se,
että varsin saman mieleiset ihmiset löytävät toisensa usein leppoisissa
merkeissä info- ja politiikkapuolesta kuitenkaan tinkimättä.”
”Tietysti puheenjohtajana olo merkitsee varsin
paljon paperityötä ja kontaktien hoitamista, mutta kaikkinensa saldo oli
mielestäni positiivinen."
"Taina on loistava ja
työlleen omistautunut
sihteeri, jonka kanssa on
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Sami Tulonen:

Oli selvää, että BKS syntyy – ja kuinka
Tärkeää olikaan että se syntyi!

Brysseliin", sanoo Sami Tulonen, joka toimi Brysselin Kansalliseuran
puheenjohtajana vuosina 2001-2004.
BKS:n suuri tilaus

"EU:n myötä 1990-luvulla Brysseliin tulleet
olivat luonnollisesti kiinnostuneita politiikasta.
Kaikille oli yhteistä halu keskustella vakavasti,
mutta pilke silmäkulmassa, uusien ajatusten,
mallien ja mielipiteiden
hautomona. Tarve ja halu
pohtia eri asioita porvarillisesta näkökulmasta:
maataloutta, kauppaa,
kehitysyhteistyötä, tutkimusta… Nuoret osaajat
täynnä ideoita ja intoa,
halu tsempata ja näyttää,
että me pärjäämme myös
tässä ympäristössä”, pohtii Sami Tulonen.
Tulosen mielestä jälkikäteen on helppo nähdä,
kuinka oleellisesti BKS
liittyy suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanjärjestyksen muutokseen.
”1990-luvulla siirryttiin YYA-Suomesta EUSuomeen. Millään muulla
puolueella ei ole syntynyt
yhtä laajalla jäsenpohjalla ja yhtä aktiivisella
agendalla varustettua yhdistystä Brysseliin. Porvarillinen maailmankuva
on ainoa, joka on kestänyt
historiallisen paradigman
muutoksen.”

Lisäarvoa myös puolueelle
”Myös
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Kokoomuksel-

le on ollut tärkeää, että
Brysselissä on osaajia,
jotka avoimesti kertovat omista kannoistaan.
BKS:lla on ollut suuri lisäarvo myös puolueelle. "
"Olemme
halunneet
näkyä ja kuulua. Voisi
kiteyttää, että olemme
BKS:ssa olleet vakavasti
ja siksi meidät on myös
otettu vakavasti”, Tulonen arvioi.
”BKS:n selkärankana
ovat olleet pitkän linjan
aktiivit. Toivotaan, että
saamme ydinporukkaa
laajennettua aktiiveilla,
jotka jakavat saman vision. Tulenkantajien ja
pioneerien jälkeen pitää
kasvaa uusi sukupolvi”,
kahden lapsen isä toivoo.

vastaavaa. Onhan sekin
tärkeää, mutta se ei ole
toimintamme perusta. On
ollut etuoikeutettua saada olla mukana BKS:ssa”,
Tulonen kiittelee.

ajattelu ei ole suhdannepolitiikkaa

"Kokoomuslainen Eurooppa-ajattelu on onnistunut parhaiten. Meillä ei ole pinnan alla
kytevää skeptisyyttä, vaan voimme aidosti olla eurooppalaisin puolue", sanoo Henri Satuli,

”Alusta saakka oli selvää ja väistämätöntä, että kokoomuslaisesti ajatteleville syntyi tarve perustaa poliittinen paikallisyhdistys

Henri Satuli: Kokoomuksen Eurooppa-

“Porvarillinen
maailmankuva on
ainoa, joka on kestänyt historiallisen paradigman
muutoksen.”
Sami Tulonen

joka on toiminut Brysselin Kansallisseuran puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien.
”Brysselin Kansallisseura on jatkuvasti kasvanut
ja jäsenpohja laajentunut. Meillä on mukana
virkamiehiä komissiosta
ja muista EU-instituutioista, edunvalvojia eri
järjestöistä, liikemiehiä
ja paljon muita. Kysyntää
tuntuu olevan laajasti”,

kuvailee yhdistyksensä
jäsenkenttää puheenjohtaja Henri Satuli.
Tärkeä havainto Satulin
mielestä on ollut se, että
BKS ei ole koskaan ollut
kenellekään minkäänlainen pakollinen kanava
saavuttaa jotakin. ”Kukaan ei ole koskaan ollut

Brysselin Kansallisseura ry - 10-vuotishistoriikki

BKS:ssä vilpitön kiinnostus politiikkaan

”On ollut itseisarvo saada olla mukana BKS:n toiminnassa. Mukana ollaan

“BKS ei ole kenellekään kanava
saavuttaa jotakin, vaan toiminta
itsessään antaa
mukana olijoille
paljon.”

Pikkujoulujen vieraana
mm. entinen ylipormestari.

Henri Satuli

Laajeneminen jatkuu

Tulonen arvelee, että seuraavat 10 vuotta
ovat laajentumisen aikaa. ”Porvarillinen maailma on perustuksiltaan
stabiili, samoin Suomen
asema EU:ssa on vakaa.
Mahdollisuudet vaikuttaa
Suomessa, EU:ssa ja globaalisti kasvavat. BKS:lla
pitää olla sama tavoite.”
”BKS on täysin ainutlaatuinen ulkomailla toimivien suomalaisjärjestöjen
parissa. BKS ei syntynyt
siksi, että ex-pateille järjestetään ajankulua, posliiniastioiden vaihtoa tai

BKS:n jäsen sen vuoksi
että pääsisi esimerkiksi
kunnallisvaaleissa ehdolle.”

Sami Tulonen ja Henri Satuli palaveeraavat Strasbourgissa,
taustalla Euroopan parlamentin rakennukset.

sen takia, mitä toiminta
itsessään antaa osallistujille. Vilpitön kiinnostus
keskustella politiikasta
tuntuu yhdistävän monia
meistä”, Satuli huomioi.
”Voi käydä tilaisuuksissa
omana itsenään ja puhua
politiikkaa kavereiden
kanssa punaviinilasin
äärellä. Tämä on kivaa:
Sinistä politiikkaa ja punaista viiniä!”
”On selvää, että kokoomuslainen Eurooppaajattelu on onnistunut
parhaiten. Meillä ei ole
pinnan alla kytevää skeptisyyttä, vaan voimme aidosti olla eurooppalaisin

puolue. BKS on täynnä
ihmisiä, jotka ymmärtävät tämän tärkeyden. Ei
ajatella, että tämä olisi
osa meidän suhdannepolitiikkaamme”, toteaa
Satuli.

Ovet auki ja eteenpäin

”Toimintasaran laajentaminen tuntuu hyvältä,
eli toimintamme monipuolistuminen keskustelutilaisuuksista Ulkosuomalaisparlamenttiin ja
veljespuoluetapaamisiin.
Nämä tuntuvat vetävän
väkeä”, kuvailee Satuli
BKS:n onnistuneita saavutuksia.
Satulin mukaan BKS:n
kasvuvaihe on nyt käyty läpi. ”Juuret ovat tukevasti maaperässä. Yhdistyksen tulee kehittää
toimintaansa eikä saa
jäädä tuleen makaamaan.
Veljespuoluetapaamiset
pohjoismaalaisten ja balttien kanssa ovat tästä hyvä osoitus. Pidetään ovet
auki tulevaisuudessakin
ja toivotetaan muun muassa virolaiset tervetulleiksi omaan toimintaamme”, visioi Satuli BKS:n
tulevaisuutta.
”Suomalainen EU-politiikka on nyt hakuvaiheessa. Tämä on myös
meille pohdinnan paikka
ja BKS:n tulee jatkossa
miettiä, miten voimme
enemmän osallistua emopuolueen EU-poliittiseen
toimintaan”, painottaa
Satuli.
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Taina Mertalo: BKS:lle aktiiviNen

rooli kokoomuksen EU-politiikassa

”BKS:n poliittinen rooli on ottaa kantaa Kokoomuksen EU- ja kansainväliseen politiikkaan
ja tehdä niihin omia aloitteita", korostaa BKS:n pitkäaikainen sihteeri Taina Mertalo, joka
toimii lehdistöavustajana Euroopan parlamentin EPP-ryhmässä.
BKS:n tärkeä EU-rooli
”BKS:n rooli on koota
Belgiassa asuvat kokoomuslaisesti ajattelevat ihmiset yhteen, poliittisiin
tilaisuuksiin, keskusteluihin ja hauskanpitoon”,
kuvailee BKS:n roolia
sen sihteerinä jo vuodesta 2000 saakka toiminut
Taina Mertalo.
”BKS:n poliittinen rooli
on ottaa kantaa Kokoomuksen EU- ja kansainväliseen politiikkaan ja
tehdä omia aloitteita niitä
koskien. Mielestäni BKS:n
kannattaa keskittyä juuri
näihin aloihin, eikä käyttää liikaa voimavarojaan
Suomen sisäpoliittisten
asioiden kommentoimiseen.”
BKS:n suurinta antia ja
lisäarvoa Mertalo kuvailee seuraavasti: ”BKS on
puolueelle valtava voimavara juuri EU-poliittisissa
kysymyksissä, koska jäsenistöstä suurin osa toimii
EU-instituutioissa ja kansainvälisissä järjestöissä."
"BKS on puolueyhteisössä korvaamaton, ja
haluan olla mukana vaikuttamassa näihin asioihin. Lisäksi meillä on
niin mahtava porukka ja
upeita ihmisiä, että jokaiseen BKS-tilaisuuteen on
todellinen ilo osallistua!”
Mertalo hehkuttaa.
BKS:n monet ylpeyden
aiheet
Mertalo muistelee jokaisen uuden jäsenen hankkimista hyvällä mielellä
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KULTTUURI KUKOISTAA BKS-ILLOISSA
BKS:n oma runoilija
Porvarirunoilija Henri
”Kruununhaan Paavolainen” Hirvenoja on entinen BKS:n hallituksen
kantava voima ja nykyinen Helsingin suurlähettiläämme. Hämmästyttävässä esikoisteoksessaan,
runokokoelmassa ”Gare
du Midi” tämä 2000-luvun Tulenkantaja kuvaa
Euroopan unionia ainutlaatuisella tavalla, lyriikan keinoin.

Millään muulla virallisella EU-kielellä ei tiettävästi ole tehty mitään
lähellekään vastaavaa.
Toisessa kokoelmassaan
”Valikoituja tilastoja” Hirvenoja taas pureutuu virkamiesmaailman banaliteetteihin, kalvosulkeisiin
ja loputtomiin kokouksiin.
BKS:lla on ollut etuoikeus
saada kuulla Hirvenojaa
myös lausuttuna aina silloin, kun Maestro on kunnioittanut tilaisuuksiamme läsnäolollaan.

Hirvenojan omintakeinen lausuntatekniikka,
temmon vaihtelut, auditiivisten valojen ja varjojen käyttö yhdistettynä
hänen epätavanomaiseen
kokemusmaailmaansa ja
runojen asymmetriaan
on tehnyt jokaisesta runoillasta omalla tavallaan
ainutlaatuisen.

Taiteilijoita piisaa

BKS ei ole jäänyt paitsi
myöskään muista lahjak-

Henri Satuli ja Sami Tulonen luovuttivat Taina Mertalolle kokoomuksen Sinisen
Leijonan ansiomerkin BKS:n hyväksi tehdystä työstä BKS:n syyskokouksessa
marraskuussa 2007.

“Meillä on niin
mahtava porukka
ja upeita ihmisiä,
että jokaiseen
BKS-tilaisuuteen
on todellinen ilo
osallistua!”
Taina Mertalo
ja ylpeydellä. Ylpeyden
hetkiä olivat myös BKS:n
Lontoon retki syksyllä

Brysselin Kansallisseura ry - 10-vuotishistoriikki

2007 sekä kaikki onnistuneet tapaamiset ministerien ja muiden puolueen huippupoliitikkojen
kanssa. ”Onnistumisen
hetkiä on todella paljon!
Henkilökohtainen ylpeyden hetki oli se, kun minulle luovutettiin Kokoomuksen Sinisen Leijonan
ansiomerkki syyskokouksessa 2007 BKS:n hyväksi
tehdystä työstä”, Mertalo
iloitsee.
”Hyvällä porukalla on
hyvä porskuttaa eteenpäin, eli tulevaisuus näyttää hyvältä. Meidän pitää
vain muistaa, että mikään

ei tule ilman ponnistuksia", Mertalo varoittaa.
"Jäsenkato on suuri, kun
jäseniä muuttaa vuosittain pois Belgiasta. Siksi
jäsenhankinta on jatkuvasti pidettävä aktiivisena. Myös poliittista aloitteellisuutta EU-kysymyksissä olisi syytä lisätä."
"Meidän pitää kuitenkin
pysyä nöyrinä ja varoa
liikaa sisäänpäinlämpiävyyttä, niin että kaikki
potentiaaliset ja uudet
jäsenet tuntisivat olonsa
kotoisaksi ja tervetulleiksi joukkoomme”, Mertalo
muistuttaa.

Yllä: Sami Tulonen ja runoilija Henri Hirvenoja. Alla: Vesa Puoskari, Suvi Tuhkanen ja Sami Tulonen.

kaista esiintyjistä. Sami
Tulosen punainen kitara säestää niin runoilijaa kuin yhteislauluakin.
Myös Vesa Puoskari on
usein viihdyttänyt meitä
soitollaan. Suvi Tuhkanen
(viulu) ja Miikka Nieminen (piano, kitara) kuuluvat myös BKS:n lahjakkaisiin muusikoihin.
Eivätkä BKS-juhlat olisi täydelliset ilman oman
loistavan imitaattorimme
Petu Lahesmaan riemua
nostattavia esiintymisiä.

Ikimuistoisia
pikkujouluja

”Pikkujoulut nousevat monen
muistelijan miellyttävien muistojen parhaimmistoon: Samin kitaroinnit, Henrin runoesitykset,
yhteislaulut, poliittiset tilannekatsaukset, pikkujoulujen vierailevat
tähdet jne.
2000-luvun taitteessa ja alkuvuosina pikkujoulut vietettiin Ravintola Pohjantähdessä Grand Placen
kupeessa. Vuodesta 2004 alkaen
pikkujouluja on juhlittu Brasserie
Louisessa Ixellesissä.
BKS tuntuu löytäneen käsittämättömän balanssin marraskuun
viimeiselle perjantaille: sääntömääräinen syyskokous yhdistettynä kolmen ruokalajin päivälliseen
kulttuuripitoisella ohjelmalla höystettynä saa jäsenistön liikkeelle
vuodesta toiseen.
Olemme myös tottuneet vastaanottamaan yllätysvieraita pikkujouluihimme: milloin meppejä tai
korkea-arvoisia EU-virkamiehiä,
milloin taas ministerien erityisavustajia tai muita kokoomusvieraita Suomesta. Kaikkien poliittiset
katsaukset ja terveiset kuunnellaan
suurella mielenkiinnolla juhlahumunkin keskellä.
Ja kuten jo yllä todettiin, kaikki eivät ole aina malttaneet lähteä kesken illan kotiin nukkumaan vaan
juhlia on jatkettua aamuun saakka.
Onpa joku joskus nukkunut autossaankin Brasserien parkkipaikalla…”
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RK Fashions ja Sunny Nawani

toivottavat Brysselin Kansallisseuralle
				
menestystä ja pitkää ikää!
www.rkfash.com

PIONEERI – TOMI HUHTANEN 1999-2000
Tomi Huhtasen pioneerivuosina latua piti
usein hiihtää umpihankeen, eikä ”voitelutiimi” ollut aina Belgian vaihtelevien sääolosuhteiden tasalla.
BKS:n Robert Schuman
Tomi Huhtanen kantaa
BKS:n perustajaisän kunniakasta titteliä. Tomin,
BKS:n Robert Schumanin
esimerkillisen aloitteellinen toiminta 1990-luvun
lopussa yhdessä Kokoomuksen Helsingin piirin
kanssa johtivat merkittävään yhdistyshistorialliseen pioneeritekoon:
poliittisen paikallisyhdistyksen perustamiseen
Brysselissä.
Tomin toimintakautta
leimaa pioneeriluonteisuus. Latua piti hiihtää
umpihankeen, eikä ”voitelutiimi” ollut aina Belgian vaihtelevien sääolosuhteiden tasalla. BKS:n
toiminnalle haettiin muotoja ja malleja, toimintatapoja ja -kulttuuria. Aatteen palo ja kokoomuslaisen maailmankuvan
tenho olivat kuitenkin

vastustamattomat. BKS
nousi tuhkasta kuin Fenix-lintu jokaisen meitä
lannistamaan tarkoitetun
takaiskun jälkeen.

Taustalla Brysselin
"Kokoomus-Klubi"
Kokoomuksen meppidelegaation synergia oli
happea, josta BKS ensimmäiset henkosensa
sai vedettyä. Nopeasti
kehitettiin uusia toimintamuotoja ja viiteryhmää
saatiin laajennettua. Oli
alusta saakka selvää, että
BKS vastasi Brysselissä
olevaan tarpeeseen. Merimieskirkko ja Suomiklubi ovat hyvin erilaisia
ja täyttävät toiminnallaan
muunlaisia aukkoja Brysselin suomalaisten riveissä. Nuorekas, koulutettu,
EU-myönteinen, kansainvälinen brysselinsuomalainen janosi väylää ko-

BKS Itä-Suomen aluetoimistolla marraskuussa 2001, jolloin
kuunneltiin kokoomuksen puheenjohtajan, sisäministeri
Ville Itälän puhetta.

Laadukkaat mittatilauspuvut ja -asut naisille ja miehille: RK Fashions. Sunny Nawani
Puh: +32 478 76 20 30, email: sunnynawani@rkfash.com

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi oli BKS:n vieraana
toukokuussa 2001, mukanaan erityisavustaja Timo Jaatinen.

koomusaatteen kanavoimiseksi.
Merkittävä virstanpylväs oli BKS:n 13. tammikuuta 2000 järjestetty
ensimmäinen kokous,
jolloin päätettiin yhdistyksen nimen vaihtamisesta (entinen HelsinkiLassilan Kokoomus ry),
vuoden 2000 toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksun
suuruudesta (1000 BEF)
sekä hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle

2000 valittiin yksimielisesti jälleen Tomi Huhtanen.
Jo vuonna 2000 BKS järjesti yhteistyössä Kokoomuksen europarlamenttiryhmän kanssa kolme
klubi-iltaa, joiden tarkoituksena oli koota yhteen kokoomusmielisiä,
Brysselissä vaikuttavia
suomalaisia. Tapahtumia
pyrittiin käyttämään hyväksi myös jäsenhankinnassa. BKS täytti ensimmäisen vuotensa.

Syksy 1999

Brysselissä asuvat kokoomuslaiset Tomi Huhtanen, Risto Artjoki ja Ulla Liesimaa istuvat
kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistön työhuoneessa kesken kokoomuksen pikkujoulujuhlien 1999
ja päättävät, että Brysseliin on saatava oma kokoomusyhdistys.
Tomi Huhtanen ottaa yhteyttä Kokoomuksen Helsingin piiriin, josta ehdotetaan toimimattoman yhdistyksen nimen muuttamista. Perustavassa kokouksessa tammikuussa 2000 päätetään muuttaa
Helsinki-Lassilan Kokoomuksen nimi. Brysselin Kansallisseura on syntynyt.
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TUKEVASTI OIKEALLA
		– SAMI TULONEN 2001-2004
Sami Tulosen aikana BKS:n toiminta vakiintui, ja niin tilaisuuksien määrä kuin jäsenmääräkin kasvoivat hurjaa vauhtia vuosi vuodelta. Aktiivinen kausi huipentui leg-

Vuosi 2004 - legendaa monella tasolla

endaarisiin pikkujouluihin marraskuussa 2004.
"Pragmaattinen liberaali"

Sami Tulonen peri BKS:n
puheenjohtajan nuijan
Tomi Huhtaselta vuoden
2000 syyskokouksessa
ja valittiin yksimielisesti
jatkokausille aina vuoden
2004 loppuun saakka. Samin puheenjohtajakautta
leimasi pragmaattinen
liberaali porvarillisuus,
asioiden sujuva hoituminen ja hauskanpidon
asettaminen järjestötoiminnan ytimeen reilun
oikeistolaisen politiikan
siivittämänä. Ei olekaan
ihme, että Samin aikana
BKS institutionalisoitui
ja sen jäsenmäärä kasvoi
vuosi vuodelta.

Vuosi 2001 lähtöspurtti

BKS:n toiminta aktivoitui entisestään vuoden
2001 aikana. KokoomusKlubin nimellä toiminut
jäsenhankinta osoittautui menestyksekkääksi
instrumentiksi: yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi
puolitoistakertaiseksi

vuoden aikana! Yhdistyksellä oli kunnia isännöidä
kahta ministerivierailua:
vieraaksi saatiin ulkomaankauppaministeri
Kimmo Sasi ja sisäministeri Ville Itälä.
Kokoomuksen puoluekokous pidettiin 8.-10. kesäkuuta 2001 Lahdessa.
Brysselin Kansallisseuran
virallinen puoluekokousedustaja oli puheenjohtaja Sami Tulonen, joka
osallistui aktiivisesti puoluekokouksen ryhmätyöskentelyyn hallituksen antamien evästysten mukaisesti. Puoluekokouksissa
on aina työnsä puolesta
läsnä myös runsas joukko
muita BKS:n jäseniä.
Myös BKS-tilaisuuksia
leimaava kulttuuripitoisuus juontaa juurensa Sami Tulosen ajoilta. Sami
oli sekä nerokas puheenjohtaja että lahjakas trubaduuri. Moninaisia kertoja olemmekin saaneet
nauttia Samin kitaroinnista ja laulusta, usein
yhteislaulun säestämänä.
Yksi BKS:n tavaramerkki

BKS:n legendaaristen pikkujoulujen perinne alkoi
syksyllä 2001 Pohjantähti-ravintolassa.
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on ollut Viiniä ja Runoutta -iltamat, joissa porvarirunoilijamme H.M.
Hirvenoja on esittänyt
tuotantoaan Samin kitaroinnin säestyksellä.

Vuosi 2002 vauhdin hurmaa

BKS:n toiminta aktivoitui entisestään vuoden
2002 aikana ja jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Ministerivierailut saivat jatkoa
kun BKS:n tilaisuutta
kunnioitti läsnäolollaan
muun muassa ulkomaankauppaministeri
Jari
Vilén.
Kokoomuksen puoluekokous oli kesäkuussa
2002 Turussa. BKS:n puheenjohtaja Sami Tulonen käytti puoluekokouspuheenvuoron
BKS:n
puoluekokousaloitteesta,
joka käsitteli puolueen
Eurooppa-politiikan terävöittämistä. Aloite ei kuitenkaan ole valitettavasti
johtanut jatkotoimenpiteisiin puolueessa.

äänensä kuuluviin erityisesti EU-kysymyksissä
kun kokoomuksen uutta
tulevaisuusohjelmaa laaditaan. Perustettiin avoin
ad hoc -työryhmä pohtimaan lisätoimenpiteitä ja
oman kannanoton muodostamista, puheenjohtajanaan Klaus Karrento.

Vuosi 2003 alkaa huimata

Vuonna 2003 BKS järjesti neljä kaikille jäsenille avointa kokous- ja
keskustelutilaisuutta,
jotka onnistuivat erinomaisesti. Yhdistys sai
vieraakseen mm. liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasin. Suomen
eduskuntavaalit pidettiin
16.3.2003. Ministerivierailut loppuivatkin tähän,
mutta onneksi vain joksikin aikaa.
Kesäkuussa 2003 järjestettiin keskusteluilta
”Tulevaisuuden Suomivisiot” Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliiton
(TT) toimistolla Henri Satulin kutsusta. Todettiin,
että BKS:n täytyy saada

Vuoden 2004 aikana
BKS:n jäsenmäärä jatkoi
tasaista nousuaan ja yhdistys järjesti kaikkiaan
viisi kokous- tai keskustelutilaisuutta, jotka onnistuivat erinomaisesti.
Ensimmäisinä
vieraina olivat kokoomuksen
puoluesihteeri Heikki
A. Ollila, joka alusti Kokoomuksen ajankohtaisesta tilanteesta sekä
kansainvälisten asioiden
päällikkö Jori Arvonen,
joka kertoi Kokoomuksen
tilanteesta lähinnä tulevien eurovaalien näkökulmasta.
Toukokuussa 2004 pi-

“Ja se tilaisuus lähti
kyllä ihan totaalisesti käsistä...”
Pikkujouluriemua 2002.

dettiin BKS:n yleiskokous, jolloin dramaattisesti
jouduttiin äänestämään
BKS:n ehdokkaasta kokoomuksen seuraavaksi
puheenjohtajaksi. Äänestyksen voitti ylivoimaisesti Kimmo Sasi, mutta
hajaääniä saivat myös
Jyrki Katainen, Marjo
Matikainen-Kallström
ja Ilkka Kanerva. Tilaisuudesta raportoitiin iltapäivälehtiä myöten.
Kesäkuun 2004 puoluekokouksessa Seinäjoella
BKS:aa edusti Klaus Karrento. Puoluekokouksen
teki jännittäväksi tiukka
puheenjohtajakisa, jossa valituksi tuli toisella
kierroksella Jyrki Katainen. Klaus Karrento oli
valmistellut BKS:n kaksi
puoluekokousaloitetta
tasaverosta ja työmarkkinoiden toimivuudesta,
joilla BKS saikin julkisuutta. Karrento piti puheenvuoron veroaloitteesta ja
aloitetta tuki Martti Tiuri. Aloitteesta ei äänestetty. Työllisyyskannanotto palkkajoustoineen
sai kaksi kannatuspuheenvuoroa. Puoluehallituksen edustaja vastusti
aloitetta kiivaasti. Aloitteesta äänestettiin ja se

kaadettiin selkeästi.
BKS:n legendaarinen
energiailta Foratomilla
syyskuussa 2004 oli valtava menestys. Puhujina
oli peräti neljä kokoomusmeppiä: Piia-Noora
Kauppi, Eija-Riitta Korhola, Alexander Stubb
ja Ari Vatanen. Keskustelun teemoiksi nousivat
mm. ympäristöpolitiikka
sekä EU:n lähitulevaisuuden suurimmat haasteet:
Turkin jäsenyys, kilpailukyvyn kehittäminen,
rahoitusraamit (agenda
2007-2013), perustuslain ratifiointi sekä ulkoja turvallisuuspolitiikka.
Lienee tarpeetonta sanoa,
että tilaisuus veti kymmeniä osallistujia, kyseessä
oli huikea menestys.
Syyskokous ja pikkujoulut vuonna 2004 ansaitsevat erityismaininnan
tässä historiikissa, sillä
ne nousevat esiin erityisen mieluisassa valossa
monen jäsenen muisteloissa. Poliittisen tilannekatsauksen esitti Euroopan parlamentin jäsen
Alexander Stubb. Kulttuuripitoisesta ohjelmasta nautittiin La Brasserie
Louisen upeissa tiloissa
aina aamuun saakka.

Yllä: Puheenjohtaja Sami Tulonen ja
pikkujouluhymy.
Alla: Euroopan parlamentin jäsen
Alexander Stubb esitti polittisen tilannekatsauksen BKS:n syyskokouksessa
2004. Oranssi kaulaliina osoittaa solidaarisuutta Ukrainan demokraattisille
voimille.

Marraskuisena lauantaina vuonna 2004 BKS:n pikkujoulujen jälkeen. Aikuisten ja lasten jumppa Eurooppakoululla. Kello on 11 aamulla. Alex Stubb tapaa kaksi
BKS-puolisoa ja kysäisee: ”No, mihin aikaan miehet
pääsivät kotiin BKS:n pikkujouluista?” Vaimot vastaavat lakonisesti: ”Ei ne ole vielä tullu...”

Kimmo Sasi BKS:n vieraana vuonna 2001.
Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén BKS:n vieraana helmikuussa 2002, isäntinä Henri Hirvenoja ja pj Sami Tulonen.

Politiikkaa ja "keittoa".
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ASIALINJALLA – KLAUS KARRENTO
2005-2006
Klaus Karrento tarttui BKS:n ohjaksiin rautaisella otteella ja aatteen palolla. Hänen aikanaan laadittiin BKS:lle "Eurooppa-mietintö" ja "Suomi-mietintö" sekä lukuisia puoluekokousaloitteita. Karrento terästi myös jäsenhankintaa ja BKS:n huima nousu jatkui.
Selkeän vision mies

Klaus Karrento sai puheenjohtajana hoitaakseen aktiivisen yhdistyksen. Klausilla oli selvä visio siitä, mihin suuntaan
hän halusi BKS:a kehittää. Klausin puheenjohtajuusvuosia 2005-2006
leimasi asiapitoisuus ja
poliittisten asiakysymysten tuominen yhdistystoiminnan keskiöön. Klausin valtakausi oli huikea
menestystarina. Hänen
aikanaan yhdistys otti aimo harppauksia ja kehitti
toimintaansa aivan uusiin
ulottuvuuksiin.
Brysselin
Kansallisseuran jäsenmäärä koki
huiman nousun vuoden
2005 aikana ja lähes kaksinkertaistui. BKS järjesti
vuoden 2005 aikana kaikkiaan seitsemän mainiosti onnistunutta kokous- ja
keskustelutilaisuutta.

Vilkas vuosi 2005

Brysselin Kansallisseura järjesti helmikuussa
2005 Nato-tilaisuuden
Euroopan parlamentissa otsikolla ”Miksi Natopelko elää Suomessa?”
Puhujina olivat Suomen
Nato-suurlähettiläs Antti
Sierla sekä Suomen pysyvän Nato-edustuston
erityisasiantuntija Anssi
Lindgren.
Marraskuussa BKS:llä
oli ns. juhlaviikko - kolme
onnistunutta tilaisuutta
järjestettiin yhden viikon
sisällä. Ensimmäinen niistä ansaitsee erityismaininnan: kauan suunniteltu ja BKS:n aloitteesta
toteutettu veljespuoluetapaaminen näki viimein
päivänvalon 23.11.2005.
Euroopan laajuisen EPPpuolueen koordinoima ja
sponsoroima Brysselissä
toimivien porvaripuolu-

BKS-läisten ilmeet muuttuvat totisiksi ääntenlaskun edetessä presidentinvaaleissa 2006.

eiden tapaaminen iltapalan kera järjestettiin
upeasti kunnostetussa
vanhassa tullikamarissa
Tour&Taxissa. Paikalla oli
jopa 400 henkeä ja arvovaltainen puhujajoukko, mm. EPP-puolueen
puheenjohtaja Wilfried
Martens.

Nousu jatkuu 2006

Vuonna 2006 jäsenmäärämme jatkoi huikeaa
nousuaan ja saavutti maagisen viidenkymmenen
rajan. BKS järjesti vuoden
2006 aikana lukuisia tilai-
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suuksia. Heti tammikuussa käytiin läpi ja hyväksyttiin Klaus Karrennon
laatima Suomi-mietintö
ravintola Cocossa.
Nimivieraista ei ollut
tänäkään vuonna pulaa: Helmikuussa BKS
sai lounasvieraakseen
Kokoomuksen eduskuntaryhmän vastavalitun
puheenjohtaja Jyri Häkämiehen. Toukokuussa
BKS kuunteli laajentumiskomissaari Olli Rehniä, joka alusti EK:n toimitiloissa Henri Satulin
toimiessa isäntänä.

BKS teki kokoomuksen
puoluekokoukselle kesäkuussa 2006 Joensuussa
kaksi aloitetta, joista toinen oli Suomen Nato-jäsenyyden puolesta (Rami
Nissilä) ja toisessa ehdotettiin kaksoisjäsenyyden
mahdollisuutta puolueen
yhdistyksissä (Heli Lehtonen). BKS teki myös
ehdotuksen puolueen
periaateohjelmaan kirjoittamalla sen EU-osuuden kokonaan uudelleen
(Antti Timonen). Aloitteet esitteli BKS:n virallinen kokousedustaja Antti
Timonen.
Vielä ennen kesälomia
BKS ehti järjestää yhden
keskustelutilaisuuden:
Rami Nissilän kutsumana pääsimme Suomen
Akatemian tiloihin kuulemaan Suomen Belgian
suurlähettiläs Antti Sierlaa, jonka kanssa käytiin
vivahteikas keskustelu aiheesta ”Belgia ja sen poliittinen järjestelmä”.

Eurooppa-mietintö
syntyy

Syyskausi alkoi kilpailukykyteemalla jälleen Suomen Akatemian tiloissa
järjestetyllä keskustelutilaisuudella. Puhujina
olivat Akatemian pääjohtaja, professori Raimo
Väyrynen ja europarlamentaarikko Ari Vatanen. Tiloista olivat tuolit
loppua kesken, kun kymmenet innokkaat osallistujat ryntäsivät paikalle.

“Ja sillä kertaa
mopo lähti kyllä
aivan täysin
käsistä...”

Keskustelu oli jälleen
kerran hyvin vilkasta ja
hedelmällistä.
Marraskuussa BKS sai
käsiteltäväkseen Henri
Satulin laatiman Eurooppa-mietinnön Euroopan
parlamentissa. Erilaisten
näkemysten kuulemiseksi paikalle oli kutsuttu
mepit Paavo Väyrynen
(kesk) ja Piia-Noora
Kauppi (kok). Keskustelu kävi vilkkaana, ja
Eurooppa-mietinnön käsittelyä jatkettiin syyskokouksessa.
Marraskuisen syyskokouksen jälkeen vietettiin
BKS:n jo legendaksi muodostuneet pikkujoulut
illallisen ja musisoinnin
kera. Pikkujoulujen vieraina olivat myös europarlamentaarikot EijaRiitta Korhola (kok)
miehineen sekä Hannu
Takkula (kesk), jonka
poika yhtyi BKS:n armoitettujen muusikoiden
joukkoon säestämällä
pianolla juhlaväen yhteislaulua. Tuttuun tapaan
laulu, tanssi ja ilonpito
jatkuivat aamunkoittoon.

Oikealla: Klaus
Karrento ja Henri
Satuli luovuttavat
komissaari Olli
Rehnille BKS:n
Suomi-mietinnön
10.5.2006.
Alla: BKS-läiset
kuuntelevat hartaana komissaari
Rehniä.
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KAIKKIIN YTIMIIN – HENRI SATULI
BKS:n menestys Henri Satulin puheenjohtajuuskaudella on ollut monien osatekijöiden summa. Henrin tapa hoitaa asioita, hänen verkostonsa
ja sivistyksensä ovat viitoittaneet yhdistystä saavutuksesta toiseen.

Klaus Karrennon kunnianhimoinen mutta valitettavan lyhyeksi jäänyt
puheenjohtajuuskausi
jätti seuraajalleen suuret
saappaat täytettäviksi.
Monien päiväunet kävivät toteen ja ääneen lausumattomat toiveet saivat täyttymyksensä, kun
Klausin seuraajaksi valittiin yksimielisesti Henri
Satuli.

Kevät 2007

Brysselin Kansallisseuran toiminta jatkui Satulin kaudella entistä aktiivisempana. Jäsenmäärä
jatkoi huikeaa nousuaan.
Vuonna 2007 BKS järjesti
ennätysmäärän eli 12 kokous- ja keskustelutilaisuutta, jotka onnistuivat
erinomaisesti ja keräsivät
runsaan määrän osanottajia.
Pohjoismainen veljespuoluetapaaminen järjestettiin yhdessä ruotsalaisten, tanskalaisten
ja virolaisten veljespuolueiden edustajien kanssa 12.4.2007 Centre of

New Europe -talossa. Tilaisuudessa käytiin läpi
Pohjoismaiden poliittista
tilannetta ja viimeaikaisia
vaaleja.
Eurooppalaisen Suomen
Brysselin alueyhdistys
perustettiin 12.6.2007.
BKS:n jäsenistä sen hallitukseen valittiin Heli
Satuli ja Riikka Railimo. BKS jatkoi yhteistyötä Belgian Suomi-Klubin
kanssa, jossa aktiivisesti
toimivia BKS-läisiä olivat mm. Alina Belskaya,
Lasse Suhonen ja Taina
Mertalo.
BKS on myös Ulkosuomalaisparlamentin (USP)
jäsen. BKS teki yhdessä
Aurinkorannikon Kokoomuksen ja Westminsterin Kokoomuksen kanssa
aloitteen Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnolle 6.6.2007 yhdistyslain muuttamisesta niin,
ettei ulkomailla toimivan
suomalaisyhdistyksen
hallituksen jäsenten kotipaikan ole pakko olla
Suomessa. Aloite hyväksyttiin USP:n istunnossa
10.9.2007 ja USP lähti

viemään asiaa eteenpäin.
BKS järjesti yhdessä
Foratomin kanssa Olkiluodon ydinvoimalavierailun VIP-kategoriassa
elokuussa 2007. Vierailu
alkoi TVO:n tarjoamalla
lounaalla ja päättyi TVO:n
tarjoamaan illalliseen
Raumalla. Väliin mahtui
mielenkiintoinen kiertokäynti ja paljon informaatiota ydinvoimalan
toiminnasta.

Syksy 2007

BKS:n ensimmäinen ja
loistavasti onnistunut ulkomaanmatka Lontoon
Cityyn järjestettiin syyskuussa 2007. Hallituksen
kokous pidettiin perjantaiaamuna Eurostarjunassa välillä BrysselLontoo. Lontoon Cityssä
tutustuttiin kahteen sijoitusyritykseen, nautittiin
sponsoroitu lounas sekä
pubikierros, ja illalla nähtiin sponsoroitu Queenmusikaaliesitys. Iltaohjelmaan osallistui myös
Westminsterin Kokoomuksen edustajia.
Lauantaina oli mahdol-

lisuus nähdä sponsoroitu
jalkapallo-ottelu ennen
yhteistä kotimatkaa Eurostarilla. Hyväsydäminen Raine Lahtinen oli
nähnyt valtavan vaivan
järjestäessään kaiken ohjelman. Kiitos Raine!
Kovatasoisilta ja nimekkäiltä puhujilta ei vältytty
myöskään syksyllä 2007.
BKS tapasi ulkoministeri Ilkka Kanervan lokakuussa Renaissance-hotellin tiloissa, jossa ulkoministeriö tarjosi lounaan
yli 30 aktiiviselle Brysselin kokoomuslaiselle. Kanervan mielenkiintoisen
esityksen jälkeen keskustelu ulkopolitiikasta oli
vilkasta.

“Se ilta taisi
kyllä mennä
lopulta perusteellisesti viihteen puolelle...”

BKS järjesti Pohjoismaisen illan yhdessä ruotsalaisten, tanskalaisten, norjalaisten ja virolaisten veljesyhdistysten kanssa
maaliskuussa 2008.
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Marraskuussa 2007 toteutui
vihdoin kauan suunniteltu tapaaminen Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri
Jyrki Kataisen kanssa Suomen
EU-edustustossa. Huolimatta tilaisuuden osumisesta Strasbourgin täysistuntoviikolle, Katainen
veti paikalle yli 30 innokasta
osallistujaa.
BKS-vuosi päättyi perinteisesti syyskokoukseen, jossa europarlamentaarikko Piia-Noora
Kauppi esitti poliittisen tilannekatsauksen. Syyskokouksen jälkeen vaihdettiin vapaalle railakkaiden pikkujoulujen merkeissä.

Kevät 2008

Aurinkorannikon Kokoomuksen hallitus kutsuttiin vierailulle
Brysseliin alkuvuodesta 2008.
He tutustuivat muun muassa Euroopan parlamenttiin, komissaari Rehnin kabinettiin ja Suomen
EU-edustustoon. Europarlamentaarikko Ville Itälä tarjosi heille
illallisen ja BKS lounaan Waterloon muistomerkkiin tutustumisen yhteydessä. Vierailu oli molemmin puolin erittäin antoisa.
BKS järjesti Pohjoismaisen illan
yhdessä ruotsalaisten, tanskalaisten, norjalaisten ja virolaisten veljesyhdistysten kanssa 3.
maaliskuuta 2008 Kreabin toimistolla. Illan vierailevana tähtenä esiintyi Viron Mart Laar ja sen
sponsoroi islantilainen Glitnirpankki.
Brysselin
Kansallisseuran
sääntömääräinen kevätkokous
ja kehitysyhteistyöpoliittinen
tilaisuus pidettiin 11.4.2008
Brasserie Louisessa. Kehitysyhteistyökatsauksen piti Markku
Miettinen EU-komission ulkoista apua ja sen tuloksellisuutta
arvioivasta evaluaatioyksiköstä. Kommenttipuheenvuoron
käytti Risto Nieminen, jolla on
taustanaan pitkä työkokemus
EU-komission kehitysyhteistyövirastossa EuropeAidissa ja sen
sisäisessä tarkastuksessa. Kaisu
Karvala TeliaSonerasta piti myös
puheenvuoron sekä sponsoroi
illallisen.
BKS:n energia- ja runoiltaa vietettiin 5.6. La Brasserie Louisessa. Isäntinä toimivat Energiateollisuus ry ja Foratom, jotka tarjo-

Henri Satuli ja Sami Tulonen keskustelevat komission puheenjohtaja José Manuel
Barroson kanssa BKS:n tulevista haasteista.

sivat illallisen. Energiaa koskevien
puheenvuorojen ja keskustelun
jälkeen runoilija Henri Hirvenoja
esitti klassikkorunojaan sekä uudempaa tuotantoaan hiljattain ilmestyneeltä runokokoelmaltaan
”Valikoituja tilastoja”.

Syksy 2008

BKS järjesti lokakuussa Euroopan parlamentissa keskusteluillan, jossa tutustuttiin uuteen
europarlamentaarikkoon Sirpa
Pietikäiseen ja hänen ajatuksiinsa. Tilaisuuden keskustelua johti
Sami Tulonen ja yleisö sai nauttia
BKS:n tarjoamasta iltapalasta.
BKS piti kunnallisvaalivalvojaiset
26.10. Bar Confusionissa seuraten
YLE:n vaaliohjelmaa TV:stä. Vaalivalvojaisissa riemuittiin yhdessä
Kokoomuksen voitosta ja nousemisesta Suomen suurimmaksi
kuntapuolueeksi.
Sääntömääräinen syyskokous ja
pikkujoulut pidettiin perjantaina
28. marraskuuta perinteisesti La
Brasserie Louisessa, jonne saapui
yli 40 osallistujaa. Risto Artjoki
kertoi ajankohtaisia asioita komissaari Olli Rehnin kabinetista
ja ministeri Suvi Lindénin erityisavustaja Aleksi Randell hallituksen kuulumisia. Pikkujouluihin
sisältyi musikaalista kulttuuriohjelmaa, hulvatonta hauskanpitoa
ja monenlaisia yllätyksiä.

BKS matkalla maineeseen eli EPPryhmän eurooppalaiseen iltaan.

BKS valloitti Lontoo Cityn syyskuussa 2007.
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BKS täytti 10 vuotta 10.10.2009
Sata Brysselin Kansallisseuran jäsentä ja ystävää
kokoontui juhlimaan 10-vuotiasta BKS:aa Boucheà-Oreillen juhlatilaan lämpimänä syysiltana 10.
lokakuuta 2009. Täyden kympin illan takasivat iloiset juhlavieraat, hauskat juhlapuheet, herkullisen
buffet-pöydän antimet, loistava jazz-bändi sekä diskomenosta vastaava DJ.

Tunnelma oli alusta
saakka letkeä ja iloisen
jännittynyt, kun BKS:n jäsenet ja ystävät vuosien
varrelta kokoontuivat BaOn tunnelmallisiin juhlatiloihin. Vanhat ystävät ja
tutut tervehtivät toisiaan
kuohuvien alkudrinkkien
äärellä. Kolmen ruokalajin italialaisen buffet-illallisen lomassa kuunneltiin

humoristisia mutta teräviä puheenvuoroja.
BKS:n juhlatoimikunn
an puheenjohtaja Sami
Tulonen toimi illan seremoniamestarina, ja johti
ohjelman kulkua virtuoosimaisin ottein.
Juhlapuhuja oli entinen
puoluejohtaja, ministeri
ja europarlamentaarikko
Ilkka Suominen, joka toi

Jännittynyttä vastaanottokomiteaa: Henri Satuli,
Karoliina Rasi-Hedberg ja Sami Tulonen.

juhlaväelle myös Euroopan parlamentin entisen
puhemiehen Hans-Gert
Pötteringin terveiset.
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen
tervehdys esitettiin myös
juhlassa. Tervehdyksessään Katainen kehuu
BKS:aa paitsi erittäin aktiiviseksi, myös yhdeksi
vaikutusvaltaisimmista
kokoomusyhdistyksistä.
Tervehdyksensä esittivät myös europarlamentin kokoomusdelegaation

puheenjohtaja Ville Itälä,
Finanssialan Keskusliiton
toimitusjohtaja ja entinen europarlamentaarikko Piia-Noora Kauppi,
Kokoomuksen Helsingin
Piirin toiminnanjohtaja
Tuomo Valve, Westminsterin Kokoomuksen edustaja Annukka Mickelsson sekä paikallinen EUasiantuntija ja eurovaaliehdokas Ukko Metsola.
Piia-Noora Kauppi heitti
BKS:lle myös seuraavan
suuren haasteen. Hän ehdotti, että BKS laatii ko-

Juhlijoita siirtymässä ruokasaliin. Yllä: Seija ja Juhana Lehtinen, Jori Arvonen ja Annukka Mickelsson. Alla: Sari Itälä, Piia-Noora Kauppi, Raine Lahtinen, Jari Erholm,
Ville Itälä, Pete Pakarinen ja Antti Timonen.

koomuksen seuraavaan
puoluekokoukseen aloitteen Euroopan tulevaisuuden suuntaviivoista.
Juhlissa palkittiin myös
ansioituneita BKS:n jäseniä. Kokoomuksen vihreän leijonan ansiomerkin
saivat Raine Lahtinen,
Ulla Liesimaa ja Rami
Nissilä.
Henrik Ruson ideoiman, vastalanseeratun
BKS:n oman Tintti-rakettipystin ensimmäiset vastaanottajat olivat BKS:n
perustaja Tomi Huhtanen, entinen puheenjohtaja Sami Tulonen ja pitkäaikainen sihteeri Taina
Mertalo.
Juhlayleisöä viihdytti
jazzorkesteri The Malkomes Trio, joka herätti
ihailua ja sai osakseen
raikuvia aplodeja pitkin
iltaa.
Virallisen ohjelman ja
illallisen päätyttyä ruokasali muuttui diskoksi, ja
DJ soitti tauotta 80- ja 90luvun hittibiisejä. Baarissa pelasi tarjoilu, ja seurustelu ja tanssi jatkuivat
ohi aamukolmen, jolloin
oli aika siirtyi jatkoille salaiseen residenssiin...
Jos juhlista saatua palautetta on uskominen,
olivat ne todelliset vuosikymmenen megabileet,
joissa kaikki viihtyivät
loistavasti.

Brysselin Kansallisseura ry - 10-vuotishistoriikki

Juhlijoita alkaa jo naurattaa: Kiti Vihavainen, Jori Arvonen, Annika Kokko, Jarmo Pekkala, Annukka Michelsson ja Sami Tulonen.

"Tosimahtavat bileet. Vuosikymmenen
megajuhlat. Oli
todella hauskaa!
Mutta lopuksi
kaikki taisi taas
lähteä vähän
lapasesta..."

Tuntematon juhlija
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VIP-pöydässä Piia-Noora Kauppi, Raine Lahtinen, Sari Itälä ja Ilkka Suominen.

BKS:n perusporukkaa jo vuosien ajan: Piia-Noora Kauppi, Petri Lahesmaa, Laura Lahesmaa ja Antti Timonen.
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BKS 10 vuotta 10.10.2009
Henri Hirvenoja: Runo 10-vuotiaalle BKS:lle
Mesdames, est les autres
Onnittelut.
10-vuotiaalle.
Viihdyttävälle
Lämminhenkiselle
Osaavalle
Innovatiiviselle
BKS:lle
Paljon on tapahtunut
Paljon puhetta
Onneksi myös
Tekoja
Jonkin verran
Myös virvokkeita

Ja unohtumattomia hetkiä
varsinkin!
10 vuotta
On pitkä aika
Yhdessäoloa
Etenkin hallituksen osalta

Kiitos kuuluu
Kaikille ja jokaiselle
Erikseen
Jotta ei kuulostaisi
Liian tylsältä
Todettakoon

Jota myös
Politbyrooksi
Kutsutaan
Nämä omenaiset
Oligarkit joiden
Nimeä ei tarvinne mainita
Heidän ja muiden
Ansiosta olemme
Edelleen yhdessä
Vakavina mutta ei
Onneksi kovin usein

Että
Puheiden jälkeen
Ovat luvassa ehkä ne
Mukavammat puheet
Joku toteaa - kannatetaan!

BKS:n Tintti-rakettipysti myönnetään
pelottomasta tähtiinkurkottamisesta

On tullut selväksi että
BKS- henki
kantaa hyvin itsensä
Tämäkin henki kaataa nyt
BKS-henkeä
lasiin
Tintti-rakettipysti-idean isä Henrik Ruso.

Georges Remi, joka tunnetaan paremmin nimimerkillä
Hergé, piirsi Tintin kuuluisan
kuuraketin. Hän on ehkä maailman tunnetuin brysseliläinen.
Lapsuuden hän vietti Etterbeekin kaupunginosassa, monen
brysseliläistyneen suomalaisenkin kotikulmalla, jossa BKS
vietti 10-vuotisjuhliaan lokakuussa 2009.
Tintti matkasi raketilla kuuhun vuonna 1950, seitsemän
vuotta ennen Sputnikia ja 19
vuotta ennen Apollo 11:ta.
Hergé oli edellä aikaansa ja
Tintin katse tulevaisuudessa
pelottomana ja aina valmiina
uusiin seikkailuihin. Näkemys
ja rohkeus ovat myös BKS:n ohjenuoria. Yhdistys ei jämähdä,
yhdistys on viriili.

Ansioituneita ja BKS:n toimintaan suuresti myötävaikuttaneet henkilöt palkitaan
Tintti-rakettipystillä.
Sellainen luovutettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen
10-vuotisjuhlallisuuksissa
10.10.2009 Tomi Huhtaselle, Taina Mertalolle ja Sami
Tuloselle pyyteettömästä talkoohengestä, mielipidejohtajuudesta, ansiokkaasta panoksesta ja pelottomasta tähtiinkurkottamisesta BKS-työssä.

”My only international
rival is Tintin”.
Presidentti Charles de
Gaulle
(BKS:aa ei vielä tuolloin ollut olemassa)

BKS:n puheenjohtaja Henri Satuli luovuttaa Tintti-rakettipystin ensimmäisen kerran BKS:n uranuurtajille Tomi Huhtaselle,
Sami Tuloselle ja Taina Mertalolle.
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LOPPUSANAT
Brysselin Kansallisseura
perustettiin nuoren EUjäsenmaan intohimoisten
miesten ja naisten toimesta. Brysseliin asettautuneet löysivät kanavan
aatteensa palolle.
Kymmenvuotisjuhlia
vietetään melko erilaisessa EU:ssa kuin mihin
me aikoinaan liityimme:
käytössä on yhteinen
euro ja mukana EU-lakeja säätämässä entisen
neuvosto-blokin jäsenet,
Puola etunenässä. Rautaesirippu on sortunut.
Keinotekoinen jako Länsi- ja Itä-Eurooppaan on
takanapäin, vain yhtenä
kehitysvaiheena Euroopan historiassa.
Monet BKS:n jäsenet
jakavat saman tunteen
siitä, että on ollut etuoikeus saada olla mukana
seuraamassa Suomen EUjäsenyyden alkutaivalta.

Runoilija naurattaa tyttöjä

BKS on tarjonnut jäsenilleen foorumin kokoontua yhteen ja keskustella
maailman muuttumisesta.
Samanhenkiset jäsenet
ovat löytäneet BKS:sta
kanavan, jonka kautta voi
toteuttaa omia ideoitaan.
Lukemattomat keskustelutilaisuutemme poliittisten johtajien ja huippuasiantuntijoiden kanssa
ovat auttaneet jäsenistöä
hahmottamaan mielettömällä vauhdilla muuttuvaa todellisuutta. Ja mikä parasta, kaikki tämä
on toteutettu huumoria
unohtamatta, hauskanpidosta tinkimättä.
Vuosia 1999-2009 tarkastellessa ei voi olla välttymättä siltä johtopäätökseltä, että historiikin
kappalejako on ollut mitä
ennustuksellisin: BKS on
ollut ja on edelleen pio-

neeri, tienraivaaja, umpihankeen hiihtäjä. Meillä
ei edelleenkään ole muiden puolueiden rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä seuranamme.
Luomme omat toimintatapamme ja kehitämme yhdistystoimintaa
suomalaisen puolueen
paikallisyhdistyksenä
Belgiassa. Teemme historiaa. Olemme edelleen
tukevasti oikealla, aidosti
keskustasta oikealla, suomalaisen yhteiskunnan
ja suomalaisen ihmisen
puolesta.
Ihminen on BKS:n ytimessä. BKS on asialinjalla. Osallistumme keskusteluun tuoden siihen
uusia elementtejä ja
näkökantoja. Meillä on
sanottavaa, siitä syystä
meitä myös kuunnellaan.
BKS on edelleen mukana kaikissa ytimissä. Pu-

humme oikeista asioista,
oikeaan aikaan, oikeissa
paikoissa.
BKS:n jäsenistölleen
tarjoamat palvelut ja yhdistyksen tuoma lisäarvo
voittavat uusia jäseniä
puolelleen vuosi vuodelta. Isänmaallinen, vapaa
aate ja terve arvopohja
tarjoavat jäsenistölle ja
yhdistykselle tarvittavan
energian ja polttoaineen.
Kaikilla indikaattoreilla
tarkasteltuna BKS:n tulevaisuus näyttääkin mitä
suurimmassa määrin valoisalta. 2010-luvun Eurooppa odottaa Brysselin
Kansallisseuralta paljon.
BKS odottaa seuraavaa
vuosikymmentä vesi kielellään.

Muistoja vuosien varrelta
BKS-tilaisuuksista
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Eläköön 10-vuotias
Brysselin
Kansallisseura!

PJ Klaus ja entinen kirstunvartija Raija.
Keittoa pöytään pojat!

"Ehdottomasti hauskin muistoni liittyy BKS:n pikkujouluihin, jotka sattuivat vuosia sitten samaan
iltaan Klaus Karrennon 30-vuotissynttäreiden
kanssa. BKS:n ylpeys, Nikke Knattertonimaisella tarkkuudella saksalaisiin laatulehtiin, arabian
kielen opiskeluun ja viherburgereihin erikoistunut
suuresti arvostamani Vatasen avustaja Karrento
irrotteli kanssani sananmukaisesti aamuun asti
salsaklubilla. BKS saa ihmisistä parhaat puolet
esille!"
Piia-Noora Kauppi
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BKS yhdistää...
Vai mitä, Hannes
ja Henna?
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Zin-zin Jukka ja Heli!

27

Brysselin Kansallisseura valittiin
Kokoomuksen Helsingin Piirin
syyskokouksessa 14.12.2009 vuoden
kokoomusyhdistykseksi. Samalla luovutettiin
piirin kultainen ansiomerkki BKS:n
sihteerinä vuodesta 2000 toimineelle Taina
Mertalolle sekä hopeinen ansiomerkki BKS:
puheenjohtajana vuodesta 2007 toimineelle
Henri Satulille.
Brysselin Kansallisseura kiittää:
Kokoomuksen europarlamenttiryhmää arvokkaasta tuesta toiminnalleen koko
olemassaolonsa ajan
* Euroopan kansanpuolueen EPP-ryhmää Euroopan parlamentissa
* sekä kaikkia järjestöjä ja yrityksiä, jotka ovat tukeneet BKS:n toimintaa muun
muassa tarjoamalla puitteita ja sponsoroimalla sen järjestämiä tilaisuuksia.
*

