Jäsentiedote 6.2022
Arvoisat Aurinkorannikon Kokoomuksen jäsenet
On aika lähettää kesäajan päättymisen kunniaksi terveiset täältä koti-Suomesta ja toivottaa aktiivinen
syyskausi pian alkavaksi Aurinkorannikolla!

Innolla kohti uutta toimintavuotta
Hallituksemme on pitänyt kesän aikana kolme kokousta Teams-yhteydellä ja olemme saaneet valmiiksi
ohjelman syyskaudelle sekä alustavat suuntaviivat kevätkaudelle. Tarkemman ohjelman löydät
https://www.aurinkokokoomus.fi/ . Erillisellä tiedotteella saatte syksyn ohjelmamme sekä ensimmäisten
tapahtumien ohjelman.
Keskeisin syksyn teemamme on Suomen taloudellinen tilanne ja ennen kaikkea hallitsemattoman valtion
velkaantumisen vaatimat korjaustoimet sekä näiden heijastumat tuleviin Eduskuntavaaleihin ensi vuoden
huhtikuussa. Toisekseen turvallisuuspoliittinen tilanteemme Putinin sodan ja Nato-prosessi n tiimoilta
vaatii jatkuvaa tilannekuvan päivitystä. Näistä teemoista pääsemme keskustelemaan jo syyskaudella.
Kevätkauden alussa saamme vieraaksemme puolueemme asiantuntijoita sotealalta. Kokoomus on jättänyt
hallitukselle välikysymyksen Vanhusten hoidosta ja terveydenhoidon kriisistä 9.9. Hallituksen
toimettomuus ja ammattiliittojen poikkeuksellisen aggressiivinen käyttäytyminen ovat johtaneet maan jo
poikkeuslainsäädännön partaalle. Tätä kirjoittaessani emme vielä tiedä, säädetäänkö lakia hoitajien
työvelvollisuudesta. Koko sote-uudistusta uhkaa alueiden sekä talouden että vanhusten- ja
terveydenhoidon kaaos, joten meille jäsenille ensikäden tieto päättäjiltä on varmasti hyvin tervetullutta.

Syksyn ohjelmaa
Poliittiset keskustelutilaisuudet ja vierailijat sekä niiden yhteydessä järjestettävät vierailijoiden
päivällistapaamiset tarkempine aikoineen ilmenevät alla olevasta liitteestä, kuten myös
paikallisyhdistyksen ylimääräinen vuosikokous 16.10.
Kokouksessa käsittelemme Kokoomuspuolueen uudet mallisäännöt sekä niihin puoluehallitukselta
saamamme muutamat pienet muutokset. Tällä jäsenkirjeellä kutsumme kaikki jäsenet tervetulleeksi
ylimääräiseen vuosikokoukseen päättämään uusista säännöistä. Tarkempi kutsu ja ehdotetut muutokset
toimitamme kaikille jäsenille vielä lähempänä kokousta.
Mutta myös kevyempää ohjelmaa on luvassa.
”Kaikki laulaa” tilaisuuden keväällä nauttima suuri suosio saa jatkoa 29.10, Kirjaraadit palaavat
säännölliseen ohjelmaan 24.10 ja 28.11, yhteishenkeä nostatamme retkellä Cadiziin ja Jereziin 24-25.11.
Matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät kotisivuiltamme.
Syyskauden toimitamme alkaa perinteisillä Naisten Lounaalla 5.10. ja Aurinkogolfilla 15.10.
Aurinkorannikon Kokoomuksen XXIV Vuosijuhla pidetään 5.11. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät
jo myös kotisivuiltamme.

”Yli varojen elämisen sietämätön keveys”
Nykyisen hallituksen yli 40 miljardiin nouseva velanotto on nostattanut suurta huolta niin kotimaisten
talousoppineiden kuin myös OECD:n ja Euroopan Neuvoston taloudellisten tarkkailijoiden keskuudessa.
Rinteen ja Marinin hallitusohjelmissa luvattiin, tai sovittiin velantaittamisesta hallituskauden aikana.
Mitään tekoja sen suhteen ei kuitenkaan ole tehty ja Kokoomus onkin puuttunut selväsanaisesti
talouspolitiikan muutoksen välttämättömyyteen.
Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori Jouko Vilmunen totesi Kauppalehden
haastattelussa, että hallitus ei noudata saamiaan talousneuvoja. ”Suomen hallitus ei kanna mitään huolta
siitä, että velan kasvu jatkuu. Taakkaa vain siirretään tulevien sukupolvien maksettavaksi”. Professori Vesa
Puttonen puolestaan totesi Talouselämän haastattelussa, että ”aina kun tulee ongelma, ratkaisu on uusi
valtiontuki. Suomi pitää saada reipastumaan”.
Lienemme kaikki seuranneet pettyneenä liki hallitsematonta velkaantumiskehitystä. Suunnan
muuttamiseksi Kokoomus valmistelee syksyn kuluessa päivitettyä vaihtoehtobudjettia, jonka raamittamilla
muutoksilla saisimme valtiolaivan käännettyä terveelliseen suuntaan tulevien hallituskausien aikana.
Helppoa se ei tule olemaan, mutta vastuullinen taloudenpito sitä ehdottomasti vaatii. Vain terve
kansantalous voi turvata Kokoomuksen viitoittaman hyvinvointiyhteiskunnan palvelut meille kaikille. Aivan
kuten vain kannattava ja voitollinen yritys voi työllistää ja maksaa veroja yhteiskunnan tarpeisiin.
Toisaalta ymmärrän vasemmiston haluttomuutta hillitä velkaantumista, kun Suomi velkaa vielä edullisesti
saa. Demarit tietävät oikein hyvin, että se velkakuorma, jonka he hallituskaudellaan omille äänestäjilleen
tulonsiirtoina tai muina etuuksina siirtävät, eivät kuitenkaan lankea omien äänestäjien, vaan keski- ja
hyvätuloisten maksettaviksi, eli mitä suurimmassa määrin Kokoomuksen äänestäjille. Talouden tasapaino
ei ole nykyhallituksen tai laajemmin koko vasemmiston tavoite, vaan alijäämien kattaminen lisätyllä, OECD
maiden yhdellä raskaimmalla verotuksella.

Poliittinen luottamus: Vallan ja vastuun vaikea tasapaino
Suruksemme olemme joutuneet seuraamaan pääministeri Marinin juhlimisesta noussutta media kohua.
Valitettavasti on todettava, että sosiaalisessa mediassa on nähty kansakunnan polarisaatio bilettämisestä
puolesta ja vastaan.
Itse tulkitsen kinaamisen kuvastavan sukupolvien välisiä erilaisia näkökantoja tapahtuneeseen. Meidän
jäsenistöstämme lähes poikkeuksetta kaikki ovat tehneet pitkän työuran ja vuosikymmenien aikana
maksaneet huikean määrän veroja yhteiskuntamme hyvinvoinnin eteen. Mitä ilmeisemmin Marinin
innokkaimmat kannattajat eivät ole vielä tätä elämänkaarta kokeneet tai ymmärtäneet.
Demokraattiseen vallankäyttöön uskovana olisin toivonut, että maan suurinta poliittista valtaa käyttävä
pääministeri työssään ja vapaa-aikanaan turvautuisi tiedemaailman ja talouselämän johtaviin
asiantuntijoihin. Poliittinen toiminta on kuitenkin sen verran kapea-alaista työtä, että yhteiskunnan muita
tahoja olisi syytä lähestyä ja ottaa opiksi niiltä, joilla on kyseisiltä aloilta parempaa tietoa ja kokemusta.
Marin on kuitenkin valinnut toisen tien. Hänen lähipiirinsä näyttää koostuvan niin sanotuista
somevaikuttajista sekä populaarikulttuurin piirissä toimivista kansallisista ”tähdistä”. Pahoin pelkään, että
siltä pohjalta ei nuori pääministeri saa ohjattua valtiolaivaa turvallisimmille vesille.
Eräs hyvä ystäväni totesi kohusta: ”Pääministeri on instituutio ja Kesäranta on virka-asunto”.

Sivistys, vastuullinen taloudenpito ja oikeusvaltioperiaate
Yllä oleviin teemoihin haluaisin tiivistää Aurinkorannikon Kokoomuksen keskeisimmät arvot. Me
arvostamme koulutusta ja kokemusta ja pyrimme sitäkin kautta turvaamaan paitsi kotimaamme, niin myös
meidän jokaisen elämää ja tulevaisuutta. Haluamme olla luomassa lapsillemme ja lastenlapsille turvallista,
hyvän elämän mahdollisuuksia tarjoavaa Suomea, emme velkavuorta ja vaihtoehdottomuuden taakkaa.
Viekäämme siis Suomi takaisin Oikealle Raiteelle!

Lopuksi haluan toivottaa kaikille jäsenille hyvää syksyn alkua ja innokasta osallistumista tuleviin
tapahtumiin sekä ensi kevään vaalikamppailuun.
Jukka Leskinen
hallituksen puheenjohtaja

