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HYVÄ YHDISTYKSEMME JÄSEN!
Siirtymisemme toiminnassamme hybridi-malliin on onnistunut jo kahden tilaisuuden perusteella ihan
kohtuullisesti. Keskustelu palvelusetelistä 22.03.2021 oli hyvin vuorovaikutteinen, jossa mukana olivat
kolmessa eri paikassa ansiokkaat alustajat. Tilaisuutta ohjattiin studiotasoisesti ravintola Kukosta iso tvscreenin äärellä niin, että paikalla osanottajat ja ympäri Suomea seurasivat tilaisuutta aktiivisesti kysyen.
Vastaavasti vuosikokouksemme 27.03.2021 sujui teknisesti moitteettomasti.

Vuosikokouksessa kävimme läpi viime vuoden asiat. Hyväksyimme toimintakertomuksen. Käsittelimme
tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020 ja päätettiin
hallituksen ehdotuksen mukaan siirtää tilikauden alijäämä alijäämätilille. Vuosikokous myönsi tili- ja
vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille toimintavuodelta 2020.

Tämän vuoden asiat; henkilövalinnat, toimintasuunnitelma syksyn osalta ja budjetti; päätettiin siirtää
vuosikokouksen jatkokokoukseen ensi lokakuulle.

Kokouksen jälkeen Kokoomuksen 1. varapuheenjohtaja Antti Häkkänen piti mielenkiintoisen poliittisen
tilannekatsauksen Teams-yhteyden välityksellä ja vastasi asiantuntevasti esitettyihin kysymyksiin.

Kevään ohjelma
18.04. sunnuntaina klo 15 Espanjan aikaa poliittinen keskustelutilaisuus kuntavaaliteemasta hybridimallilla
sekä ravintola Kukossa että etänä teams-yhteydellä. Helsingissä tilanne on erittäin kiinnostava. Alustajina
ovat kokoomuksen 2. varapuheenjohtaja, kuntavaaliehdokas Elina Lepomäki sekä Helsingin
pormestariehdokas Juhana Vartiainen.

10.05. maanantaina klo 15 Espanjan aikaa toinen kuntavaalitilaisuus pidetään saman kaavan mukaan.
Alustamassa Espoon kunnallisvaaliehdokkaat kansanedustajat Pia Kauma ja kyberturvallisuuden professori
Jarno Limnéll Aalto- yliopistosta sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
Jos haluat tulla ravintola Kukkoon, ilmoittaudu viimeistään edellisen päivän aikana linkin Ilmoittaudu
tilaisuuksiin - Aurinkorannikon Kokoomus ry (aurinkokokoomus.fi) kautta. Kirjoita osallistujien nimet
kohtaan nimesi ja sen/niiden alle ”Tulen Kukkoon”! Kirjoita myös mukaan sähköposti osoitteesi!
Tilaisuuksien liittymislinkki Teams -etäyhteydellä on ohessa. Sitä klikkaamalla pääset mukaan.
Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Jos koneellasi ei ole Teams app´ia valitse ”Continue on this browser”, niin Teams-yhteys aukeaa.
Klikkaamalla oikean alareunan ”Join now” pääset mukaan linjoille.
TERVETULOA MUKAAN
Yhdistyksemme kotisivuilta aurinkokokoomus.fi voitte seurata viimeisimpiä uutisia ja tapahtumia. Käykää
myös https://www.facebook.com/aurinkokokoomus –sivuillamme.
Aurinkorannikon Kokoomus ry:n hallituksen puolesta toivon, että kaikki pysyvät terveinä!
Hyvää kevättä!
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