Arvoisat Aurinkokoomuksen jäsenet,

Jäsentiedote 2.2022

Tämä on ensimmäinen jäsenkirjeeni ARKn hallituksen vastavalittuna puheenjohtajana. Tällä kirjeellä tervehdin
kaikkia jäseniä näin kollektiivisesti.
Tässä jäsenkirjeessä käsittelen muutamia yhdistyksellemme tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, nimittäin;
• uuden hallituksen järjestäytymistä ja lähiajan toimintaa,
• kerron ajatuksiani Kokoomuksen ja ARKn arvoista, tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi, sekä
• valitettavan geopoliittisen kriisin, erityisesti Eurooppaa koskevan, Putinin Venäjän aloittaman sodan
vaikutuksista elämäämme.
Uuden hallituksen järjestäytyminen
ARKn uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 23.2.2022. Hallitus on osittain uudistunut ja nuorentunut.
Hallitukseen on saatu lisää erityisosaamista eri aloilta, paikallisesta yrittäjyydestä, tietotekniikasta, ulkoisesta ja
sisäisestä viestinnästä ja tietohallinnosta sekä kansainvälisestä toiminnasta. Onnistuimme myös säilyttämään
toiminnalle tärkeän jatkuvuuden sekä syvän paikallistuntemuksen koko Aurinkorannikon toiminta-alueeltamme.
Hallituksen jäsenten profiileja päivitetään kevään kuluessa kotisivuillemme.
Kiireellisimpiä hallituksen käytännön tehtävistä ovat Ruiskukka golfin onnistuneet järjestelyt sekä koronasta johtuvan
toiminnan hiipumisen aktivointi ja sitä myöten yhdistyksen taloudellisen tilanteen parantaminen.
Ruiskukkagolf järjestetään 27.3.2022 Miraflores Golf Clubilla. Lisätietoja, ruokailun menu sekä ilmoittautumislomake
löytyvät kotisivultamme (https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/) . Kotisivuilta
löytyy myös kuvia ja muistoja aiemmista turnauksista. Tapahtuman ruokailuun ja ohjelmaan voivat osallistua myös
jäsenet ja heidän vieraansa, jotka eivät jostain syystä voi tai halua osallistua pelaamiseen. Golf-turnaukset ovat olleet
yhdistyksellemme tärkeitä jäsenten kokoontumisia ja näin koronan lähestyessä loppuaan toivomme jäsenkuntamme
osallistuvan tapahtumaan runsain joukoin.
Ennen golfturnausta meillä on Naisten Lounas 2.3. ravintola Kukossa. Ohjelmassa on kirjailija Raija Orasen esitelmä
nyt kovin ajankohtaisesta aiheesta presidenttiemme suhteesta Neuvostoliiton ja Venäjän johtajiin.
Ilmoittautumislomake löytyy myös kotisivuiltamme.
Järjestäytymiskokouksessa päätimme myös muutamista pidemmän aikavälin kehitysprojekteista, joita varten
perustimme työryhmiä. Tehtävät käsittävät muun muassa ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja tietohallinnan, paikallisen
verkottumisen parantamisen sekä yrittäjiin että muihin suomalaisiin yhteisöihin ja aina ajankohtaisen jäsen- ja
varainhankinnan. Koronan toivottavasti lopullisesti väistyessä ryhdymme aktivoimaan jäsenille yhteisiä tapahtumia.
Näitä voi seurata kotisivujen päivittyvästä tapahtumakalenterista. Yksi tärkeimmistä tulee olemaan uusien jäsenten
tervetuloa- tilaisuus 5.4., jonne saamme vieraita puoluetoimistosta.
Järjestäytymiskokouksessa keskustelimme laajasti puolueen viime syksynä julkaistuista Eettisistä ohjeista ja
totesimme ne tervetulleeksi ohjenuoraksi toiminnassamme ja kaikki hallituksen jäsenet sitoutuivat niiden
noudattamiseen. Toivonkin kaikkien jäsenten tutustuvan kirjeen liitteenä oleviin ohjeisiin.
Syyskauden tärkein ponnistus tulee olemaan valmistautuminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Tällä hetkellä
Kokoomus on hyvissä asemissa, mutta lopullinen menestys tulee vaatimaan hyvin suunniteltua herkeämätöntä
kampanjointia myös täällä Aurinkorannikolla puoluetoimiston avittamana. Tähän työhön kaipaamme osallistujia
laajasta jäsenkunnastamme.
Vaikka hallitus on se paikallisyhdistyksen tiimi ja työrukkanen, joka pyrkii hoitamaan yhdistyksen kehitystä ja
käytännön toimintaa, kaipaamme jäsenten tukea ja apua monenlaisiin tehtäviin. Kehotankin jäseniä ottamaan
yhteyttä ja antamaan palautetta sekä ennen kaikkea tuomaan uusia ideoita hallituksen jäsenille.

Ajatuksia Kokoomuksesta ja ARKsta
Tavallaan itseni esittelynä ARKn jäsenille kerron seuraavassa muutamia keskeisiä ajatuksiani sekä puolueesta että
paikallistoiminnasta.
Mielestäni Kokoomuspuolueen tärkeimmät arvot ovat sivistys, vastuullinen taloudenhoito ja oikeusvaltioperiaate.
Sivistyksen käsitän laajassa merkityksessä. Sivistykseen kuuluvat ei vain koulutus, tutkimus ja kulttuuri, mutta myös
demokraattiset instituutiot ja niiden ylläpito, kansainvälinen yhteistoiminta, ympäristövastuu ja vastaavat
hyvinvoivaan liberaaliin demokratiaan kuuluvat arvot.
Vastuullinen taloudenpito ja talouspolitiikka perustuvat tutkittuun tietoon, ei ahtaaseen ideologiseen malliin ja
systemaattiseen, erityisesti julkisen sektorin yhteisten varojen käytön kriittiseen seurantaan.
Nykyisen hallituksen holtiton velkaantuminen ja budjettikurista lipsuminen ovat ristiriidassa edustamiemme arvojen
kanssa. Velkaantuminen tänään merkitsee veronkorotuksia ja kurjistuvaa hyvinvointia tulevaisuudessa.
Vastuullisuuteen eivät kuulu omien eturyhmien kosiskelu ja hyvittely lyhyen aikavälin voittojen toivossa, vaan
kaikkien suomalaisten huomioonottaminen kestävällä tavalla.
Oikeusvaltioperiaate on ollut uhattuna niin Euroopassa kuin laajasti muuallakin maailmassa, Kiina ja demokratian
entinen majakka Yhdysvallat suurimpina esimerkkeinä. Oikeusvaltiota ja demokraattisia instituutioita ovat erityisesti
murentaneet identiteettipolitiikan ja populismin vahva nousu viimeisten noin 20 vuoden aikana. Tämä on johtanut
länsimaisen yhteiskunnan polarisoitumiseen ja politiikan mielikuvan rapautumiseen riitelijöiden ja pyrkyreiden
pelikentäksi.
Tämän valitettavan kehityskulun analysoimiseksi ja ymmärtämiseksi suosittelen lämpimästi Francis Fukuyaman
tuoretta teosta ”After the End of History”. Haastatteluteoksessa hän kuvaa politiikan ja yhteiskuntien murrosta tässä
ajassa. Juuri ennen Berliinin muurin murtumista hän ennakoi entisen historian loppua, länsimaisen demokratian
lopullista voittoa autoritaarisista voimista. Nyt hän analysoi kuinka kipeästi olikaan väärässä, ei vain Venäjän ja
Euroopan suhteen vaan myös kotimaansa Yhdysvaltain, erityisesti Trumpin kauden aiheuttamien muutosten
suhteen.
Lopuksi haluaisin siteerata Talouselämä lehden neljästi peräkkäin vuoden vaikuttavammaksi päättäjänaiseksi valittua
Sanna Suvanto- Haarsaeta:
”… jos haluat asiaan vaikuttaa, hanki sellainen kompetenssi, jolla pääset hallitustehtäviin. Parempi mennä kentälle
kuin huudella kentän laidalta”. (SK 6, 11.2.2022).
Siksi minäkin olen mukana ARKn toiminnassa. Ja lasten ja lastenlasten tulevaisuuden vuoksi.
Sota ja geopoliittinen tilanne
Suomalaiset ovat järkyttyneitä Putinin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Seuraamme julkisesta mediasta ja somessa
tapahtumien kulkua ja eri toimijoiden kommentteja tapahtumista. On tapahtunut jotain katastrofaalista, johon vain
pieni osa eurooppalaisista saattoi uskoa. Onneksi meillä suomalaisilla on Tasavallan Presidentti, joka paitsi hallitsee
poliittiset realiteetit ja niiden vaatimat toimenpiteet, hän myöskin osaa tiedottaa vakavan tilanteen tasapainoisesti
meille kansalaisille niin että uskomme selviämme tästäkin turbulenssista yhdessä.

Aurinkorannikolla 28.2.2022
Jukka leskinen

