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Jäsenkirje 1 / 2018 

Hyvä Kempeleen Kokoomus ry:n jäsen 

 

Kempeleen Kokoomus ry uusi hallitus 

Yhdistyksemme vuosikokous 13.3.2018 valitsi uuden hallituksen, johon kuuluvat  

 puheenjohtaja Tiina Gallén 

 sihteeri Tuula Rauma 

 jäsen, varapuheenjohtaja Raimo Tikkanen 

 jäsen Anitta Pellikka 

 jäsen Kimmo Kokkonen 

 jäsen Juho Kivelä  

Hallituksen kokoonpano täsmentyi seuraavasti järjestäytymiskokouksessa 19.3.2018: 

Anita Pellikka ei jatka hallituksen jäsenenä. Harri Hirvelä toimii hallituksen ulkopuolisena 
taloudenhoitajana. Juho Kivelä valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Janina Gallén 
varajäseneksi. 

Haluan kiittää aiempaa hallitusta ja hallituksen puheenjohtaja Martti Hahlia ansiokkaasta 
työstä. Tästä on hyvä jatkaa. Uudessa hallituksessa yhdistyvät vankka kokemus ja raikkaat 
uudet tuulet.  

Kempeleen Kokoomus ry:n uudella hallituksella on selkeä vuosisuunnitelma, jota toteutamme 
yhdessä jäsenistömme kanssa. Teemme entistä aktiivisempaa yhteistyötä Kempeleen 
Kokoomusnaiset ry:n kanssa. 

 

 

Kokoomusvaikuttajia Kempeleessä ja Oulussa 

Eduskunnan puhemies Paula Risikko vieraili Zeppelinissä 26.3.2018 iltapäivällä. Risikkoa 
tapaamassa oli mukavasti kokoomuslaisia. Risikko keskusteli välittömään tapaan 
ajankohtaisista asioista kävijöiden kanssa. 

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo vieraili Oulussa keskiviikkona 
28.3.2018. Kempeleen Kokoomus ry:n pj, varapj sekä sihteeri osallistuivat tilaisuuteen. 
Tilaisuudessa keskusteltiin maakuntauudistuksesta sekä tulevista maakuntavaaleista. 
Osallistujien puolelta nostettiin esiin, onko sopivaa, että samat henkilöt ovat valtuustossa ja 
eduskunnassa sekä mahdollisesti maakunnan tasolla päättämässä asioista.  
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Kaksi puheenjohtajaa Aleksinkulmalla 28.3.2018. 

 

 

Tulevat vaalit 

Puolueena meillä on edessämme valmistautuminen maakuntavaaleihin. Niissä jokaiselle 
Kempeleen Kokoomus ry:n jäsenelle löytyy tekemistä. 

Paikallisesti merkittävät vaalit käydään myös syksyn seurakuntavaalien merkeissä. Kokoomus 
on perinteisesti esiintynyt aina avoimesti ”kokoomuksen” listana eikä äänestäjän ole tarvinnut 
arvailla, mitä aatemaailmaa ehdokas edustaa. Seurakuntavaalien ehdokashankinta on 
käynnissä, joten ilmoita halukkuutesi alkaa ehdokkaaksi tai houkuttele ystäviä, naapureita tai 
muita henkilöitä, joiden katsot edustavan arvojamme ja olevan mahdollisesti kiinnostunut 
ehdokkuudesta. 

Tulevat tapahtumat 

Tiedot tulevista tapahtumista päivitämme sitä mukaa kun aikataulut vahvistuvat.  

 

Tervetuloa mukaan! 

Tiina Gallén 
Tiina Gallén 

puheenjohtaja 

Kempeleen Kokoomus Ry 

sähköposti: tiina.gallen@kempeleenkokoomus.fi 

 


