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Kesä jatkuu Rannikollla
Toivottavasti teillä on ollut antoisa kesä säästä huolimatta. Nyt syyskuun aikana suuri osa
jäsenistöstämme on palaamassa Espanjaan. Siellä alkavat pahimmat helteet olla ohi ja
pääsemme toivottavasti nauttimaan meille sopivista sääolosuhteista.
Edellisessä tiedotteessa totesin, että Kirjaraadin osalta on tarkoitus kokeilla uusia ideoita.
Totesin myös, että esille on noussut ajatus jatkossa järjestää keskustelutilaisuuksia
ajankohtaista aiheista kerran kuukaudessa ihan omin voimin ilman Suomesta tulevia
politiikan ammattilaisia. Kehittelemme Markus Tuomen kanssa ajatusta yhdistää
Kirjaraati ja keskustelutilaisuudet niin, että se ajankohtainen aihe voisi perustua johonkin
sopivaan kirjaan, joka kirja ja tekijä/tekijät toki myös esitellään.
Syksyn ohjelma
14.10. lauantaina järjestetään Aurinko Golf ja kenttä on El Paraiso.
15.10. sunnuntaina Talousseminaari Nuriasolissa klo 13, saamme vieraaksemme
kansanedustaja Juhana Vartiaisen
23.10. maanantaina klo 16 on syksyn ensimmäinen kirjaraati. Kirjana on Teemu
Muhosen ja Jari Hanskan ”Eläketurma: miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus”
faktapohjainen kirja eläkejärjestelmästä. Kirja voisi olla pohjana ensimmäiselle
keskustelutilaisuudelle.
03.11. perjantaina meillä on poliittinen keskustelu Nuriasolissa klo 14, kun vieraaksemme tulee kansanedustaja Outi Mäkelä. Sen lisäksi tilaisuudessa vierailevat Heikki ja
Pirkko-Liisa Ollila, jotka toimivat Sauli Niinistön valitsijayhdistyksen asiamiehinä.
04.11. lauantain ohjelmassa on Syysgaala ravintola Valparaisossa.
09.-10.11. syksyn matka tehdään Setenil de las Bodegasiin ja Rondaan. Ohjelma löytyy
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/matkat/. Linkin kautta myös sitova
ilmoittautuminen viimeistään 30.9.
13.11. ja 11.12. ovat seuraavat kirjaraadit
Naisten lounaat
04.10.2017 keskiviikkona klo 13.00 on syksyn ensimmäinen Naisten lounastilaisuus.
Puheenjohtaja Matti Kairi pitää lyhyen tilannekatsauksen. Vierailijana on DI Marjatta
Jabe. Hän esittelee viimeisimmän kirjansa ”Sinun jälkeesi”.
Tilaisuudet pidetään Restaurante La Alegriassa, 42 Av. de los Boliches (bussikatu).
Ilmoittautumiset https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/ tai
myös osoitteisiin elena.salasto@gmail.com tai kari.karjalainen.calahonda@gmail.com.
Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä haluatko pääruokana kalaa tai lihaa.
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Kevään 2018 ohjelma alustavasti
28.01. presidentin vaali, vaalivalvojaiset
11.02. presidentin vaalin 2. kierros tarvittaessa
24.03. lauantaina Ruiskukka Golf; lisäätkö Ismo tiedot!
Tarkennamme tietoja tapahtumista jatkuvasti ja lisätietoa eri tapahtumista löydät
osoitteesta; www.aurinkokokoomus.fi.
Käy myös https://www.facebook.com/aurinkokokoomus –sivuillamme.
Aurinkorannikon Kokoomus ry:n hallituksen puolesta toivotan kaikille jäsenillemme
aktiivista syksyä!
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