Jäsentiedote 7.2022
Arvoisat Aurinkorannikon Kokoomuksen jäsenet
Syksy on edennyt Aurinkorannikolla vauhdikkaasti Kokoomustapahtumien myötä!
Tätä kirjoittaessani takanamme on kaksi erittäin vilkasta viikonloppua. Lokakuun puolessa välissä
pelasimme Aurinkogolfia, jonka suojelijana toimi Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai
Mykkänen. Tässä yhteydessä Kai antoi katsauksen sen hetkiseen poliittiseen tilanteeseen geopolitiikan ja
energiakriisin riepotellessa elämäämme lähes kaikilla maailman kolkilla. Sekä Aurinkogolfista tuloksineen ja
lukuisine kuvineen, että Kain poliittisista teemoista voitte lukea lisää kotisivuiltamme.
Seuraavana päivänä pidimme yhdistyksemme Ylimääräisen kokouksen, jossa päätimme yksimielisesti
muutamista tärkeistä muutoksista yhdistyksemme sääntöihin. Kokouksen jälkeen Uudenmaan piirin
toiminnanjohtaja Janne Pesonen esitteli syväanalyysin puolueemme valmistautumisesta kevään
eduskuntavaaleihin.
Viime viikolla oli perinteinen keskiviikkoinen Naisten lounas, jossa hallituksemme jäsen, asianajaja Anniina
Pohjola piti mielenkiintoisen ja aina ajankohtaisen esitelmän otsikolla ”Varautuminen läheisen
poismenoon”. Esitelmä löytyy myös kotisivuiltamme. Torstaina puolestaan Seppo Siren antoi kaikkien
laulaa!
Perjantain Poliittisessa keskustelutilaisuudessa professori Jarno Limnell alusti kyberturvallisuudesta sekä
laajemmin koko geopoliittisen tilanteen räjähdysherkästä tilanteesta Putinin sodan suistettua
maailmanrauhan radaltaan.
Lauantaina juhlimme Aurinkorannikon Kokoomuksen 24-vuotistaivalta iloisissa merkeissä. Juhlaesitelmän
piti meille kaikille tuttu ja rakas Liisa Väisänen maamme poliittisesta historiasta sen filosofisesta
näkökulmasta. Jarno Limnell toi myös poliittiset terveiset kotimaasta.
Sekä Jarno Limnell’in että Liisa Väisäsen puheista laitamme tulevalla viikolla referaatit kotisivuillemme.
Lisäksi valmistamme koostevideon vuosijuhlastamme YouTubeen. Linkki videoon tulee kotisivuillemme.
Pitkän tauon jälkeen saimme myös elvytettyä Kirjaraatimme, joka saikin aikaan oivan debatin ja suosion
aina ajankohtaisen Björn ”Nalle” Wahlroosin teoksesta ”Kuinkas tässä näin kävi?”. Samalla opimme yhden
poliittisen kansantalouden dilemman: ”Poliittisen konfliktin riskiä ei kannata ottaa, sillä kansan voi vielä
lahjoa sen omilla rahoilla”.
Loppusyksyn ja alkukevään ohjelmasta on tarkempia tietoja jatkuvasti päivittyvällä kotisivullamme.
Syyskauden viimeiseen Poliittiseen Keskustelutilaisuuteen saamme vieraaksemme kansanedustaja Pia
Kauman. Kevätkaudella vierailevat ainakin kansanedustaja ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Heikki
Vestman sekä puoluesihteeri Kristiina Kokko.
Kirjaraadissa etäyhteydellä vieraanamme on Mika Aaltola. Pysykää kanavalla!
Ohjelmamme löytyy kotisivuiltamme https://www.aurinkokokoomus.fi/

Eduskuntavaalit ja niiden teemat
Geopoliittisen myllerryksen keskellä Suomen raju ja tulevaisuutta uhkaava velkaantuminen nousee
keskeiseksi vaaliteemaksi, halusimme sitä tai emme. Vihervasemmistohallituksen velkavetoinen
taloudenpito on kriisiyttänyt taloustilanteen inflaation nostettua historiallisella voimalla päätään. Energian
ja elintarvikkeiden rajut hinnankorotukset, korkojen pystyseinämäinen nousu erittäin lyhyessä ajassa, sekä
sitä kautta kaikkien elinkustannusten kallistuminen, ovat tuntuneet kaikkien suomalaisten kukkarossa.
Hallituksen talouspolitiikka tuntuu täysin käsittämättömältä, kun velkaantumisen tahdista ja siihen
liittyvistä korkoriskeistä ovat varoittaneet kansainvälisesti muun muassa Maailman Valuuttarahasto ja
OECD, kotimaassa Suomen Pankki, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus,
Talouspolitiikan arviointineuvosto ja viimeisimpänä Valtiovarainministeriö. Nämä puolueettomien
asiantuntijaorganisaatioiden varoitukset eivät ole vaikuttaneet hallituksen linjaan, mutta erilaisia selityksiä
velanoton välttämättömyydestä Uuden Talousteorian uskomuksiin on saatu kuulla.
Vihervasemmiston talouslinja todistaa sen eettisen ja faktisen kestämättömyyden. Ideologia jyrää
puolueettoman tosipohjaisen taloustieteen ja -tutkimuksen. Kansanuutisissa julistetaan: ”Hyvästi
demokratia”! ”Mihin politiikkaa enää tarvitaan?”.
Talouden puolella olemme saaneet tuta, mitä inflaatio merkitsee; suurimmalle osalle tavallisista ihmisistä
sen synonyymi on köyhtyminen. Rahat riittävät vähempään, aina eivät edes välttämättömimpiin menoihin.
Sosiaalisella puolella se taas näkyy huolestuttavana kehityksenä muuan muassa vanhusten- ja
terveydenhoidossa ja mielenterveystyössä. Tekeviä käsiä rahanpuutteessa ei löydy edes
varhaiskasvatukseen. Luulisi vasemmistonkin ymmärtävän, että vain tasapainoinen julkinen talous voi
turvata hyvinvointivaltion ja sen palvelut. ”Vahva talous on köyhän etu” (HS pääkirjoitus 4.11.2022).
SOTE uudistuksen astuessa voimaan vuodenvaihteessa voimme odottaa siitä vahvaa väittelyä; ”mikä
menikään pieleen”. Kuinkas tässäkin näin kävi?
Kun vielä ei vain eurooppalainen vaan myös globaali turvallisuustilanne on äärimmäisen huolestuttava, on
tuleviin eduskuntavalleihin aivan riittävän vakavia teemoja tarjolla. Nyt, jos koskaan, maamme poliittisen
järjestelmän sekä sen toimijoiden tulee osoittaa ajavansa isänmaan asiaa, eikä vain omien
kannattajakuntiensa itsekkäitä etuja.
Tässä suhteessa meillä kokoomuslaisilla ja kokoomusmielisillä on mahdollisuus tehdä palvelus omalle ja
tuleville sukupolville, muuttamalla Suomen suuntaa, viedä Suomi takaisin oikealle raiteelle. Mutta siihen
tarvitaan selkeä vaalivoitto!
Meistä jokainen voi siihen vaikuttaa osallistumalla keskusteluun ja mahdollisuuksiensa mukaan yhteiseen
vaalityöhön.
Haastavasta lähitulevaisuudesta huolimatta toivotan kaikille jäsenillemme aurinkoista ja aktiivista
loppusyksyä.
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Jukka Leskinen

