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JÄSENTIEDOTE 10/2019
ARVOISAT JÄSENET

XXI Vuosijuhlamme käytännön järjestelyissä meni enemmän aikaa kuin oli tarkoitus ja siksi tiedotus tapahtumasta on
myöhässä. Seuraavassa vielä lisäinformaatiota:

Syksyn ohjelma:
Marraskuu
02.11. lauantaina Aurinkorannikon Kokoomus ry:n XXI Vuosijuhla Restaurante Valparaiso’ssa.

Linkin https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/ kautta pääset varaamaan illallisliput.
Muista ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-allergiat.
03.11. sunnuntaina klo 14 Poliittinen keskustelutilaisuus ravintola Kukossa, alustajina kansanedustajat Mia Laiho ja
Pia Kauma.

06.11. keskiviikkona klo 14 Naisten lounas ravintola Kukossa. Luennoitsija Dr. Jan Wicklund.
11.11. maanantaina klo 16 Kirjaraati Centron Rooster’sissa. Kirjana Erkki Liikasen: ”Olin joukon nuorin”.
14. – 17. 11.2019 Syksyn matka Baskimaahan (matka on varattu täyteen).
29.11. perjantaina klo 18 Naisten lounaan syksyn päätösjuhla/joulujuhla, avec tilaisuus
Joulukuu
06.12. perjantaina Itsenäisyyspäivä
Ennakkotietoa ensi vuodesta:
Helmikuu
15.02. sunnuntaina klo 14 Aurinkorannikon Kokoomus ry:n sääntömääräinen vuosikokous.
Maaliskuu
21.03. lauantaina Ruiskukka Golf Paradorin kentällä. Tapahtuma täyttää tasan kaksikymmentä vuotta ja kyseessä on
juhlakilpailu.
Tarkennamme tietoja tapahtumista jatkuvasti. Lisätietoa eri tapahtumista löydät kotisivultamme osoitteista;
www.aurinkokokoomus.fi tai https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/. Käy myös
https://www.facebook.com/aurinkokokoomus –sivuillamme

Jäsenmaksu
Maksaessasi jäsenmaksusi kokoomuksen jäsensivu järjestelmän kautta ”Maksa verkkomaksuna” huomaat, että
maksulomake on muuttunut. Kursori menee ensimmäisen lisämaksuerän kohdalle. Summia on rivissä useita ja
viimeisenä on vaihtoehto OHITA, joka on hyväksyttävä, että pääsee eteenpäin, ellei halua tukea emo-Kokoomusta.

Jos maksat ”Lasku pdf-muodossa” kautta, on sen Tilisiirtolomakkeessa selkeä maininta vapaaehtoisesta
kannatusmaksusta
Olemme kovasti liikkuvaa väkeä. Siksi on erittäin tärkeää, että jos osoitteesi vaihtuu, jäsenrekisterissä on voimassa
oleva sähköpostiosoite. Kokoomus lähettää jäsenmaksulaskun silloin sinne. Jos sähköpostiosoitetta ei ole, niin lasku
lähtee paperilaskuna postitse siihen osoitteeseen, jonka olet antanut jäsensivulle. Muistathan huolehtia siitä, että
yhteystietosi ovat aina ajan tasalla.
Yhdistyksemme talous tukeutuu huomattavassa määrin omien jäsentensä Kokoomus r.p.:lle maksamaan
jäsenmaksuun, josta meille tulee 13 €/jäsen. Jos haluat lisäksi tukea omaa yhdistystämme, voit tehdä sen
suorittamalla haluamasi summan tilillemme joko
Suomi Nordea IBAN FI77 1470 3000 2120 61 BIC NDEAFIHH tai
Espanja Sabadell IBAN ES1400817452830001765078 BIC BSABESBB

Aurinkorannikon Kokoomus ry:n hallituksen puolesta toivotan kaikille jäsenillemme Aurinkoista Syksyä!

Matti Kairi
Puheenjohtaja
mkairi47@gmail.com

