Jäsenkirje 4/2022
Arvoisat Aurinkorannikon kokoomuksen jäsenet,
Nykyisen helmikuussa valitun hallituksen kevätkausi on lähestymässä loppuaan ja hallitus kuten myös kaikki jäsenet
voivat hieman huokaista vaiherikkaan kevätkauden jälkeen ja ryhtyä viettämään kesää, monet muuttolinnut
kotisuomessa ja osa vielä täällä Aurinkorannikolla omissa pysyvissä kodeissaan.
Uuden hallituksen yksi tärkeimpiä toimenpiteitä järjestäytyessään oli muodostaa työryhmiä tärkeäksi koetuille ja
siten valituille toiminta-alueille. Nämä työryhmät jatkavat toimintaansa kesänkin aikana. Pidämme myös Suomessa
hallituksen perinteisen kesäkokouksen, johon osa jäsenistä voi osallistua etäyhteydellä. Edustajamme osallistuvat
myös 10.-12.6 puoluekokoukseen Kalajoella.
Kevään toimintaan ja sen toteutukseen vaikutti suurelta osin Venäjän raakalaismainen ja kansainvälisen oikeuden
röyhkeä rikkominen hyökkäämällä itsenäiseen Ukrainaan keksittyjen sekä valheellisten tekosyiden varjolla.
Kevätkaudella järjestämissämme poliittisissa tapahtumissa Ukrainan kohtalo ja sodan vaikutusten heijastuminen
Suomeen oli luonnollisesti keskustelun keskiössä. Yhteenvetoja tapahtumista voi halutessaan vielä katsoa
kotisivuiltamme.
Kevään aikana tilaisuuksiin oli ennätysmäärä osanottajia. Mm. Ruiskukka Golfíin osallistui 90 kilpailijaa ja myös
Naisten lounaan tilaisuuksiin osallistui salin täydeltä osanottajia.
Syksyn toiminnan suunnittelu
Olemme jo pitkällä syksyn toiminnan ja poliittisten tapahtumien suunnittelussa. Syksyn ja tulevan 2023 kevätkauden
tärkeimpiä asioita on eduskuntavaalit huhtikuun alussa. Ennakkoäänestys Aurinkorannikolla tapahtuu muutamia
viikkoja ennen varsinaista äänestyspäivää ja tulemme tiedottamaan sekä äänestysajoista ja -paikoista Espanjassa
hyvissä ajoin syksyllä kun oikeusministeriö vahvistaa asian.
Poliittisten tapahtumien pääaiheiksi nousevat tämänhetkisen käsityksemme mukaan suhteet Venäjään ja Suomen
talouden tila. Tämä sillä olettamuksella, että Suomen NATO hakemus on käsitelty suotuisasti Madridin
huippukokouksessa kesäkuun lopussa ja nykyiset jäsenvaltiot ovat aloittaneet hyväksymismenettelyn omissa
päätöksentekoelimissään NATOn sääntöjen mukaisesti.
Putinin johtama Venäjä on osoittautunut täysin arvaamattomaksi agressiiviseksi toimijaksi kansainvälisissä suhteissa
ja voimme vain varautua pikaiseen yhtenäiseen reagointiin Suomen, Euroopan ja koko kansainvälisen yhteisön
suojelemiseksi. On varmaa, että aiheesta syntyy merkittävää keskustelua tulevissa poliittisissa tapahtumissamme.
Toinen tärkeä keskustelun teema tulee olemaan Suomen talous ja sen kestokyky historiallisen velkaantumisen
seurauksena. Seuraava hallitus saa perinnökseen nykyiseltä vasemmistohallitukselta valtaisan velkavuoren sumeassa
taloudellisessa tilanteessa, jossa inflaatio uhkaa kustannustasoa samalla kun talous maailmanlaajuisesti joko taantuu
tai pahimmassa tapauksessa sakkaa. Stagflaation olosuhteissa ja korkotason noustessa on liki mahdotonta toteuttaa
äänestäjiä tyydyttävää talouspolitiikkaa. Sen johdosta eduskuntavaalien tulos on aivan kriittinen Suomen
lähitulevaisuuden kannalta. Velaksi elämisen on loputtava, mutta verojen korotukset eivät ole pysyvä ratkaisu
kestävyysvajeen kurittamassa Suomessa.
Tätä kirjoittaessani talouden uhkakuvat ovat vahvistuneet. Ukrainan sota ja Putinin Venäjän käsittämättömät toimet
eivät ole maailman talouden suurin huoli vaan kohonnut inflaatio, sen torjumiseksi tehtävät toimet ja niiden
vaikutukset paitsi kuluttajien ostovoimaan ja työllisyyteen ovat suurempi riski tuleville vuosille. Varmuutta ei ole
keskuspankkienkaan toimenpiteiden oikeellisuudesta. Aiemmin viikolla Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja
Kristalina Georgieva totesi Maailmanpankin kokouksessa Washingtonissa, että keskuspankkien toiminta on ollut kuin
8 vuotiaidenpoikien nappulaliigapelistä. Kaikki juoksevat pallon perään ja koko muu kenttä jää huomiotta. Aika
vahvasti, mutta osuvasti sanottu. Minusta sopii kyllä myös Suomen nykyiseen talouspolitiikan hoitoon

Työryhmien tehtävät
Paikallisyhdistyksemme toiminnan kehittämiseksi työryhmiä on perustettu keskeisille alueille.
Näkyvin ja tärkein työryhmä keskittyy tiedotuksen ja sen vaikutuskanavien uudistamiseen. Tärkeimpänä tehtävänä
on teknisesti vanhentuneiden kotisivujemme uudistaminen käyttäjäyställiseen muotoon. Samalla kaiken
toiminnassamme syntyneen materiaalin taltiointi tulee uudistumaan.
Lisäksi keskitymme varainhankinnan tehostamiseen, koska ilman käytettävissä olevia resursseja emme voi tarjota
jäsenistölle ensiluokkaista palvelua esimerkiksi poliittisten vierailujen muodossa.
Jatkamme myös jäsenhankintaprojektia ja pyrimme elvyttämään yhteyksiä muihin Aurinkorannikolla toimiviin
yhteisöihin. Yhdessä voimme tarjota alueella oleville suomalaisille laadukkaampaa toimintaa ja sivistyksen herkkuja.
Uusien jäsenten perehdyttämistä tulemme myös tehostamaan
Menestykselliset Naisten lounaat kerran kuukaudessa jatkuvat, pandemian johdosta kärsinyt kirjaraati palaa
uudelleen ohjelmaamme ja yhteinen matkakin on suunnitteilla. Mainion succeen saavuttanut” Saa laulaa” uusitaan
ehkä pariinkin otteeseen ja perinteinen Aurinkogolf järjestetään taas marraskuussa. Yhdistyksen vuosijuhlaa
vietetään myös marraskuussa.
Syksyn alkupuolella teemme Vaalistartin ja julkaisemme tarkemman ohjelmapolun kohti eduskuntavaaleja.
Poliittiset tapahtumat ja vierailijat
Olemme alustavasti keskustelleet puolueemme keskeisimpien vaikuttajien kanssa sekä syksyn että kevään
vierailuista. Puoluekokouksessa 10-12.6 Kalajoella pyrimme lyömään lukkoon ensimmäisiä tapahtumavierailuja.
Lisäksi suunnittelemme yritystoiminnan sekä paikallisten yrittäjien ympärille keskittyvää tapahtumaa, johon olemme
saamassa vieraiksi merkittäviä talouselämän vaikuttajia.
Lopuksi
Haluamme kiittää jäsenistöämme aktiivisesta osallistumisesta sekä hallituksen jäseniä ja työryhmien ja tapahtumien
toimijoita uuraasta vapaaehtoistyöstä paikallisyhdistyksemme ja jäsentemme hyväksi.
Toivon myös jäseniltä rohkeaa lähestymistä toiveineen ja kehitysehdotuksineen toimintamme parantamiseksi
tulevina kausina.
Hyvää kesää, tapaamme yhteisissä merkeissä taas syyskuussa.
Terveisin, Aurinkorannikon hallituksen puolesta
Jukka Leskinen ja Hilkka Vahervuori

