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ARVOISAT JÄSENET
Vuosikokouksessamme sunnuntaina 16.02.2020 oli kiitettävän paljon jäseniä paikalla. Toki kansanedustajan
ja sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Paula Risikon osuus kokouksen viimeisen kohdan ”Poliittinen
tilannekatsaus” esittäjänä oli tilaisuuden kohokohta. Paikalla oli tällöin noin 150 osanottajaa.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia niin, että uusina jäseninä tulevat mukaan Kaj Linden ja
Irmeli Westerdahl. Mukana ovat edelleen Hilkka Vahervuori, Helena Jokinen, Ismo Toivanen, Seppo Sirén ja
allekirjoittanut puheenjohtajana. Kiitoksia saamastani luottamuksesta!
Kevään 2020 ohjelma
Helmikuu
24.02. maanantaina klo 16 Kirjaraati Centron Rooster’sissa. Kirjana on Mart Laarin ”Viro vuonna nolla”;
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006325228.html. Katso myös Fuge-lehti
https://fuengirola.fi/pdf_lehti/helmikuu_21_2_2020/ sivu 19. Kirja on saatavilla Hemingway Bookshop’sta.
Voit osallistua tilaisuuteen, vaikka et olisi lukenut kirjaa.
25.02. tiistaina klo 15:30 ravintola Kukossa Atte Kaleva alustaa turvallisuusnäkökulmasta aiheinaan:
”Politiikan rakennemuutos ja polarisaation nousu”. Tilaisuudessa on pientä tarjoilua.
Maaliskuu
09.03. maanantaina klo 16 Centron Rooster’ssa on poliittinen keskustelutilaisuus, jonka otsikot
valmistellaan edellisellä viikolla ja tiedotetaan sähköpostitse jäsenillemme.
14.03. lauantaina klo 9 alkaen XX Ruiskukka Golf pelataan Parador Old Course kentällä; kts.
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/golf/ruiskukkagolf/. Ruiskukka Gaalassa Ravintola
Valparaisossa jaetaan palkinnot; kts. https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/golf/ ja
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/ .
23.03. maanantaina klo 16 Kirjaraati Centron Rooster’sissa.
31.03. Päivän retki Bobastroon; retki Keskiaikaan ja Mozarabiseen maailmaan huimaavan kauniiden
luonnonpuiston maisemien keskelle. Matkaoppaana meillä on Liisa Väisänen.
Huhtikuu
Pääsiäisen jälkeinen ”Yrittäjätilaisuus” on aikataulun osalta työn alla.
27.04. maanantaina klo 16 Kirjaraati Centron Rooster’sissa.
Naisten Lounaat Ravintola Kukko
04.03. keskiviikkona klo 14. Tilaisuuden alussa käydään ensin läpi tiivistetysti turvallisuusasioita liittyen
asuntojen valtaamiseen. Turvayhtiön Sector Alarm edustaja Max Björkström alustaa. Sen jälkeen Avenida
Optica jatkaa 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!
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