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JÄSENTIEDOTE 1/2020

ARVOISAT JÄSENET
Hyvää Alkanutta Vuotta!
Kokoomuksen puoluekokous on ensi kesäkuussa. Valitettavasti oman yhdistyksemme jäsenmäärä on
jatkanut laskuaan niin, ettemme ole enää puolueen suurin paikallisyhdistys. Se on varmistanut meille tähän
asti paikan puoluevaltuustossa. Yhdistyksemme alkuaikoina järjestettiin erityisiä jäsenhankintaaktiviteetteja. Tulevaan toimintasuunnitelmaamme olemme ottamassa tavoitteeksi tällaisten tilaisuuksien
järjestämisen. Voimme esimerkiksi pystyttää ”vaaliteltan” Meson El Encuentron tiloihin eduskuntavaalien
tapaan. Sinne pyydetään jäseniämme tulemaan paikalle niin, että kukin kutsuisi tuttaviaan cavalle. Hyviä
ehdotuksia ja kommentteja otan mielelläni vastaan.
Kevään 2020 ohjelma
Helmikuu
10.02. maanantaina klo 16 Centron Rooster’ssa on poliittinen keskustelutilaisuus tammikuun lopussa
ilmestyneen Nykypäivä-lehden pohjalta. Niille, joille lehti ei tule Espanjan osoitteeseen, on mahdollisuus
käydä lukemassa se Ravintola Kukossa kuittaamalla se Centron Infossa Kokoomuksen postilaatikosta BOX
97, jonne se tulee lukuhetken jälkeen palauttaa.
16.02. sunnuntaina Aurinkorannikon Kokoomus ry:n on sääntömääräinen Vuosikokous Ravintola Kukossa
klo 12.00. Esityslistan viimeisenä kohtana olevan Poliittisen tilannekatsauksen esittää kansanedustaja,
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, terveystieteiden tohtori Paula Risikko. Ennen tätä kohtaa noin klo 13
pidämme pienen tauon, jona aikana tarjolla on tapas ja sen kanssa juomana cava/viini. Tilaisuus on kaikille
avoin, mutta mahdollisessa äänestystilanteessa äänioikeus on vain omilla jäsenillä.
24.02. maanantaina klo 16 Kirjaraati Centron Rooster’sissa. Kirjana on Mart Laarin ”Viro vuonna nolla”;
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006325228.html. Kirja on tilauksessa Hemingway Bookshop’sta.
Tiedotan heti, kun kirja on saatavilla.
Maaliskuu
09.03. maanantaina klo 16 Centron Rooster’ssa. Poliittinen keskustelutilaisuus helmikuun lopussa
ilmestyneen Nykypäivä-lehden pohjalta.
14.03. lauantaina. Ruiskukka Golf on yksi vanhimmista ellei vanhin yhtäjaksoisesti Aurinkorannikolla
järjestestetty golf tapahtuma. Se on saavuttanut 20-vuoden iän ja tänä vuonna se pelataan Paradorin Old
Course kentällä. Kilpailun suojelijana toimii kansanedustaja Heikki Autto. Ruiskukka Gaalassa Ravintola
Valparaisossa jaetaan palkinnot.
15.03. sunnuntaina klo 14 Poliittinen keskustelutilaisuus Ravintola Kukossa. Alustajana kansanedustaja
Heikki Autto.
23.03. maanantaina klo 16 Kirjaraati Centron Rooster’sissa.
Huhtikuu
06.04. maanantaina klo 16 Centron Rooster’ssa on poliittinen keskustelutilaisuus maaliskuun lopussa

ilmestyneen Nykypäivä-lehden pohjalta.
17.04. perjantaina klo 18 ”Yrittäjätilaisuus”. Alustajana kansanedustaja Heikki Vestman. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
20.04. maanantaina klo 16 Kirjaraati Centron Rooster’sissa.
Naisten Lounaat Ravintola Kukko
05.02. keskiviikkona klo 14. Puh.joht. Matti Kairi avaa kevätkauden. Vierailijana yrittäjä Eija Bouras aiheena
”Hoiva ja muut palvelut Aurinkorannikolla”.
04.03. keskiviikkona klo 14. Avenida Optica aiheena ”Kevään uudet pokat ja huivien käyttö”.
01.04. keskiviikkona klo 14 Avec tilaisuus. Kiinteistöjohtaja Hannu Hallamaa aiheena ”Perheen pakomatka
halki Euroopan ja äidin rooli perheen asettumisessa Espanjaan”.
24.04. perjantaina alkaen klo 18 Avec tilaisuuus. Kevään päätösjuhla hattuteemalla.
Ilmoittautumiset ja ruokavalinta; liha vai kala; elena.salasto@gmail.com, tai
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/.
Katso myös https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/naisten-lounaat/.
Jäsenmaksu
Yhdistyksemme talous tukeutuu huomattavassa määrin omien jäsentensä Kokoomus r.p.:lle maksamaan
jäsenmaksuun, josta meille on tullut 13 €/jäsen. Olemme kovasti liikkuvaa väkeä. Siksi on erittäin tärkeää,
että jos osoitteesi vaihtuu, jäsenrekisterissä on voimassa oleva sähköpostiosite. Kokoomus lähettää
jäsenmaksulaskun silloin sinne. Jos ei ole, niin lasku lähtee paperilaskuna postitse siihen osoitteeseen, jonka
olet antanut jäsensivulle. Muistathan huolehtia siitä, että yhteystietosi ovat aina ajan tasalla.
Lisäksi Kokoomuksen pankkisiirrossahan lukee "Halutessasi voit lisätä summaan vapaaehtoisen
kannatusmaksun. 20/50/100 € tai muun summan". Tuo summa menee lyhentämättömästi emoKokoomuksellemme. Jos haluat sen sijaan tai 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
Tarkennamme tietoja tapahtumista jatkuvasti. Lisätietoa eri tapahtumista löydät kotisivultamme
osoitteesta; www.aurinkokokoomus.fi.
Käy myös https://www.facebook.com/aurinkokokoomus –sivuillamme.
Aurinkorannikon Kokoomus ry:n hallituksen puolesta toivotan kaikille jäsenillemme Aurinkoista Kevättä!
Matti Kairi
Puheenjohtaja
matti.kairi@gmail.com

