TIEDOTE 3.2022 24.3.2022
Tervehdys kaikille jäsenillemme paikallisyhdistyksen hallitukselta.
Viimeksi kirjoitin enemmän henkilökohtaisen tervehdyksen uutena puheenjohtajana ja nyt koetamme
koota asioita, joita olemme yhdessä työstäneet.
Ensimmäisessä kokouksessamme sovimme, että vastuunjakoa hallituksen jäsenten välillä tulee selventää ja
taakkaa tasapainottaa. Päätimme myös työryhmien perustamisesta keskeisille alueille, kuten tiedotuksen
tehostamiseen jäsen- ja varainhankintaan toimintamme kehittämiseksi. Olemme kutsuneet työryhmiin
jäseniksi myös hallitukseen kuulumattomia yhdistyksen jäseniä. Uskomme, että kaikille meille riittää
hommia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmissä jokainen jäsen voi edistää tavoitteitamme
omilla vahvuuksillaan.
Kirjeemme liitteenä on työkalumme, jolla pidämme itsemme järjestyksessä sekä tehtävien että
aikataulujen suhteen. Olemme päättäneet kutsua sitä ”to-do listaksi”. Vie mennessäs, tuo tullessas!
Karjalaisen sanonnan viisaus ei liene hävinnyt? Ja mitä sillä välillä ehtiikään tehdä!
Johtuen maailman laajuisesta ja kotimaisesta poliittisesta tilanteesta olemme järjestäneet useampia
keskustelutilaisuuksia, joihin olemme saaneet puolueemme johtoon kuuluvia kansanedustajia. Näitä
jatkamme kuluvan kevään aikana.
Maalis- huhtikuun aikana järjestämme seuraavia tilaisuuksia
• Lauantaina 26.3 Poliittinen Keskustelutilaisuus klo 13.00 Ravintola Kukossa. Paikalla on
kansanedustaja Pia Kauma ja etänä Ben Zyskowicz
• Sunnuntaina 27.3 alkaen klo 10 XXIII Ruiskukka Golf pelataan Miraflores Golf-kentällä. Suojelijana
toimii Pia Kauma.
• Maanantaina 4.4 klo 10.00 Poliittinen aamiainen Ravintola Kukossa. Poliittisen katsauksen pitää
kokoomuksen hallintopäällikkö Timo Elo. Järjestöpäällikkö Sanna Kalinen kertoo tuoreita uutisia
puoluetoimistolta ja paikallisyhdistysten toiminnoista
• Tiistaina 5.4 klo 13.00 uusien jäsenten tervetulo- ja perehdyttämistilaisuus Ravintola Nuriasolissa
• Kiireisen viikon täydentää keskiviikkona 6.4 klo 14 Naisten lounas AVEC-tilaisuutena ja ensimmäistä
kertaa pidettävä yhteislaulutilaisuus ”Saa laulaa” jota johtaa lauluvirtuoosimme Seppo Siren
Meillä on lähiaikoina vielä ponnistusta edessä ennen kuin pääsemme nauttimaan Suomen kesästä.
Kesäkuussa on puoluekokous ja tuleviin eduskuntavaaleihin huhtikuussa 2023 alamme valmistautumaan jo
ennen kesää.
Toivomme, että jäsenet vierailevat kotisivuillamme (www.aurinkokokoomus.fi) ja facebook’ssa ahkerasti!
Meillä on taitava ja innokas työryhmä suunnittelemassa niiden päivitystä ja toivommekin uusien ideoiden
sikiämistä niin, että mahdollisimman moni meistä jäsenistä antaa oman panoksensa yhteiseen hyvään.
Mukavaa ja aurinkoista kevättä
Aurinkorannikon kokoomuksen hallituksen puolesta
puheenjohtajisto Jukka Leskinen ja Hilkka Vahervuori

