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Arvoisat Aurinkorannikon kokoomuksen jäsenet
Olemme saaneet viettää lähes täydellistä kesäaikaa. Meistä suurin osa on Suomessa, mutta
monet, myös neljä hallituksen jäsentä, ovat Aurinkorannikolla.
Edellisen jäsenkirjeen jälkeen tärkein tapahtuma oli puoluekokous Kalajoella. Korona kaatoi
puheenjohtajan juuri ennen kokousta koronavuoteeseen, mutta paikalla oli 4
yhdistyksemme edustajaa. Kotisivuiltamme voit lukea raportin kokouksesta. Sieltä sekä
myös Kokoomuksen kotisivuilla löytyy myös puoluekokouksessa hyväksytty ohjelma ”Suomi
oikealle raiteelle”. Ohjelmasta saamme osviittaa toiminnallemme. Saamieni raporttien
perusteella puoluekokouksessa oli erinomainen ja tulevaisuuteen luottava tunnelma, jota
korkeat kannatusluvut varmasti siivittivät.
Paikallisyhdistyksemme kannalta merkityksellistä oli se, että saimme säilytettyä
puoluevaltuuston paikan. Haluamme tässä vielä kiittää Matti Kairia hyvästä kuuden vuoden
rupeamasta puoluevaltuustossa.
Hallituksen kesäajan tärkein tehtävä on ollut syksyn ja talven poliittisten tapahtumien
valmistelu. Ensi kevään eduskuntavaaleihin alamme myös pikkuhiljaa valmistautua.
Olemme olleet kiitollisia toimintaamme kohtaan kohdistuvasta kiinnostuksesta ja
kärkipoliitikkojen saaminen vierailulle on sujunut hyvin. Kotisivuilta voitte jo katsoa
alustavat tapahtumat sekä muun toiminnan aikatauluja. Poliittisen toiminnan keskiössä
tulevat olemaan maamme turvallisuuteen ja pahasti velkaantuneen talouden saattaminen
Oikealle Raiteelle.
Syyskautemme käynnistyy keskiviikkona 5.10 perinteisesti Naisten Lounaan tapaamisella.
Koronatilanteen ainakin toistaiseksi helpotuttua, voimme taas järjestää yhteisen matkan,
joka suuntautuu Cadiziin marraskuussa. Syyskaudella jatkuvat hetken tauolla olleet
kirjaraadit. Kirjat löytyvät e-kirjoina mm. Elisa Kirjasta tai Book Beatista. Mikäli et halua
lukea e-kirjana etkä ole itse kesän aikana Suomessa, ota yhteyttä vaikkapa
allekirjoittaneisiin niin voimme palatessamme etelään tuoda kirjoja Suomesta. Näistä ja
kaikista muistakin tulevista tapahtumistamme tietoa löytyy kotisivuiltamme sekä myös
Facebook-sivuiltamme.
Hallituksen asettama työryhmä on ahkeroinut kotisivujemme uudistamiseksi ja uusi alusta
on jo koekäytössä. Tavoitteena työryhmällä on uusitut käyttäjäystävällisemmät kotisivut.
Uskomme niiden valmistuvan meidän kaikkien käyttöön loppuvuodesta.
Korkeista kannatusluvuista huolimatta Kokoomus on saanut myös negatiivista julkisuutta
erään kansanedustajan toiminnan johdosta. Haluammekin kaikille jäsenille muistuttaa

puolueen Eettisistä ohjeista ja niiden noudattamisen tärkeydestä. Eettiset ohjeet löytyvät
kotisivuiltamme.
Hallitus kokoontuu ennen syksyn varsinaista toimintaa vielä pari kertaa ja tällöin voimme
päivittää toimintakalenteriamme tarkemmin.
Lopuksi toivotamme hyvää kesän jatkoa kaikille jäsenille. Syksyllä tapaamme taas uusin
voimin!
Terveisin,
Jukka Leskinen ja Hilkka Vahervuori

