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HYVÄ YHDISTYKSEMME JÄSEN!
Viimeiset gallupit näyttävät kuntavaalien jälkeen edelleen ylöspäin. Kokoomus r.p. on
vahvistanut asemaansa johtavana oppositiopuolueena ja on noussut galluppien
mukaan selvästi Suomen suurimmaksi puolueeksi!
Korona-pandemian pitkittyessä monet jäsenemme ovat pysyneet yli vuoden
Suomessa. Nyt rokotusten ansiosta matkustus ja toiminta alkavat vähitellen elpyä.
Vuoden tauko on kuitenkin saanut monet harkitsemaan pysyvästi Suomeen jäämistä.
Koska suurin osa jäsenistämme on senioreita, tällä on ratkaiseva merkitys
yhdistyksemme jäsenmäärään. Jotta olisimme perille, kuinka suuri osa
jäsenistöstämme on Aurinkorannikolla syksyn ja talven aikana olemme laatineet
asiasta kotisivuillemme kyselyn. Voisitteko ystävällisesti käydä
https://www.aurinkokokoomus.fi/jasenkysely/ -sivulla vastaamassa kysymykseemme,
niin saamme käsityksen tilanteesta? Kysely tapahtuu anonyymisti. Jos kuitenkin
haluatte vastata nimellänne, voitte sen kyselyyn lisätä.
Jatkamme toimintaamme kuukauden päästä niin, että pyrimme toteuttamaan ainakin
poliittiset keskustelut sekä perinteisellä tavalla paikan päällä että etänä nettiyhteydellä.
Näinhän me toimimme jo keväällä, jolloin myös Suomessa ja muualla olevat
jäsenemme pääsevät osallistumaan tilaisuuksiimme. Uutuutena syksyllä aloitamme
”Poliittinen aamukahvi”-tilaisuudet, joissa puidaan ajankohtaisia asioita. Tästä
tiedotetaan myöhemmin lisää.
Syksy tulee olemaan poliittisesti vilkasta aikaa. Hallitus on luvannut budjettiriihessä
merkittäviä päätöksiä. Aluevaalit on tulossa. SOTE -uudistus etenee.
Turvapaikkakysymys nousee jälleen otsikoihin. Ja paljon muutakin on tiedossa.
Aurinkorannikolla pysyt hyvin asioista perillä osallistumalla meidän
jäsentilaisuuksiimme.
Syksyn ohjelma (pandemia saattaa vaikuttaa ohjelmaan)
06.10. keskiviikkona klo 14 Naisten lounas Ravintola Kukossa.
16.10. lauantaina Aurinko Golf El Paraison kentällä
17.10. sunnuntaina klo 13 ylimääräinen vuosikokous Ravintola Kukossa; esityslistan
kohdat 8 – 14. Mukana myös poliittinen tilannekatsaus. Jäsenet voivat osallistua
kokoukseen myös etäyhteydellä.
18.10. Kirjaraati klo 16.00 Ravintola Kukko, vetäjänä Kaj Linden, kirjana Suomisen
kirja: ”Sinä osaat, Sinä pystyt”.
01.11 poliittinen aamukahvi klo xx Ravintola k:ssa
03.11. keskiviikkona klo 14 Naisten lounas Ravintola Kukossa
06.11. lauantaina XXIII Vuosijuhla
07.11. sunnuntaina klo 13 poliittinen keskustelutilaisuus Ravintola Kukossa.

xx.11. teematilaisuus, johon pyydämme Fuengirolan kaupunginjohdon katsauksen
kaupungin kehityssuunnitelmista ja palveluista. Tilaisuus tulkataan. Päivämäärää ei
ole vielä päätetty.
22.11. Kirjaraati klo 16.00 Ravintola Kukko, vetäjänä Kaj Linden. Kirjana ”Venäjän
vakoiluverkosto”
01.12. Naisten Lounaan pikkujoulu AVEC
06.12. Itsenäisyyspäivä
Seuratkaa yhdistyksen kotisivua aurinkokokoomus.fi jossa viimeisimmät tiedot
aikatauluista sekä poliittisia uutisia ja tapahtumatietoja. Käykää myös
https://www.facebook.com/aurinkokokoomus –sivuillamme.

Hyvää ja terveysturvallista syksyä!
Toivottavasti syksyllä tavataan – joko ihan henkilökohtaisesti tai etäyhteydellä.
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