11.01.2019
JÄSENTIEDOTE 1/2019
ARVOISAT JÄSENET
Hyvää Alkanutta Vuotta!
Tulossa on vauhdikas kevät kaksine vaaleineen. Haasteina ovat pääministerin paikka
eduskuntavaaleissa ja populismin torjunta eurovaaleissa. Siksi kevään ohjelmamme painottuu vahvasti
poliittiseen tekemiseen. On tärkeää, että olemme joukolla mukana vaikuttamassa!

Kevään 2019 ohjelma
Helmikuu
08.02. perjantaina EU-komission tilaisuus; alustajana komissaari Jyrki Katainen; kellonaika ja
paikka tarkennetaan.
09.02. lauantaina Aurinkorannikon Kokoomus ry:n Vuosikokous, Kukon Roosters klo 13.30.
10.02. sunnuntaina klo 11 Poliittinen Brunssi ravintola Kukossa alustajana Mervi Katainen
aiheenaan ”Suomen ja Euroopan tulevaisuuden suunta”. Varmista paikkasi ajoissa ja
ilmoittaudu joko suoraan Kukkoon tai aurinkokokoomus@outlook.com.
https://www.aurinkokokoomus.fi/@Bin/818548/Mervi+Katainen+10.2.2019.jpg.
11.02. maanantaina klo 16 Kirjaraati ravintola Rooster’sissa. Kirjana on Masha Gessenin
"Venäjä vailla tulevaisuutta"; https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/kirjaraati/. Kirja
on saatavilla Hemingway Bookshop’sta.
20.02. keskiviikkona 1. pv matka Malagaan, jossa pääkohteina ovat tutustuminen
Automuseoon ja Venäläisen taiteen museoon.
24.02. sunnuntaina klo 11 Poliittinen Brunssi ravintola Kukossa. Alustajana Kokoomuksen
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Kalle Jokinen.
Maaliskuu
11.03. maanantaina klo 16 Kirjaraati ravintola Rooster’sissa. Kirjana on Tuomo Yli-Huttulan
"Presidentti ja porvarivalta"; https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/kirjaraati/.
27.03.-06.04 Vaaliteltta. Olemme sopimassa Vaaliteltan paikan tällä viikolla. sopineet, että
vaaliteltta pidetään Ravintola El Encuentron sivuterassilla, Junakadun varrella Suunnitelmassa
on toimia samalla tavalla, kuin meillä oli Niinistö Café vuosi sitten. Odotettavissa on.vaalityötä,
johon tarvitsemme vapaaehtoisia.
30.03. lauantaina Ruiskukka Golf pelataan Calanova Golf kentällä ja illalla Ruiskukka Gaala
Ravintola Valparaisossa.
31.03. sunnuntaina Poliittinen Brunssi, Kukko
Huhtikuu
03. – 06.04. välisenä aikana eduskuntavaalien ennakkoäänestys.
08.04. maanantaina klo 16 Kirjaraati ravintola Rooster’sissa.
14.04. sunnuntaina klo 16 Brunssi ja eduskuntavaalien vaalivalvojaiset ravintola Kukossa.

Naisten Lounaat
06.02. keskiviikkona Naisten Lounas ravintola Kukossa klo 14. Toiminnanjohtaja Minna
Kantola esittelee Sofia Opiston toimintaa.
Ilmoittautumiset ja ruokavalinta; liha vai kala; elena.salasto@gmail.com, 667 018 783 tai
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/.
Katso myös https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/naisten-lounaat/.
06.03. keskiviikkona Naisten Lounas ravintola Kukossa klo 14. Luennoitsijan nimi on vielä auki.
03.04. keskiviikkona Naisten Lounas ravintola Kukossa klo 14. Siru Kinnusen aiheena on
diabetes.
26.04. perjantaina klo 18 kevään päätöstilaisuus; ”Hattuteema”.
Jäsenmaksu
Yhdistyksemme talous tukeutuu huomattavassa määrin omien jäsentensä Kokoomus r.p.:lle
maksamaan jäsenmaksuun, josta meille on tullut 10 €; jatkossa 13 €/jäsen. Olemme kovasti
liikkuvaa väkeä. Siksi on erittäin tärkeää, että jos osoitteesi vaihtuu, jäsenrekisterissä on
voimassa oleva sähköpostiosoite. 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 emo-Kokoomuksellemme. 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
Vaalit 26.05.2019
Täysi-ikäisillä EU-kansalaisilla, jotka ovat residenttejä Espanjassa ja jotka ovat kirjautuneet
asukasrekisteriin Fuengirolassa, on äänestysoikeus Espanjan kunnallis- ja EU-vaaleissa. Muissa
kauoungeissa on omat käytäntönsä. Voidaksesi äänestää, täytä kunnantalolta saatavissa oleva
lomake ja lähetä se s-postitse passi- ja residensia-kortin kopion (= tai kortin sijasta, lomake
EU-rekisteriin kuulumisesta) kanssa osoitteeseen: estadistica@fuengirola. org 30.01.2019
mennessä.
Täyttöhjeet:
3. Sukunimi
4. Mahdollinen toinen sukunimi
5. Etunimi
6. Syntymäaika (päivä/kk/vuosi)
7. NIE-numero
8. Kansalaisuus (Finlandesa)
9. Osoite Espanjassa
10. Kunta
11. Maakunta (Malaga)
14. Merkitse rastilla, haluatko äänestää kunnallisvaaleissa (SI/NO)
16. Merkitse rastilla, haluatko äänestää EU–vaaleissa (SI/NO)
18. Mikäli haluat äänestää EU-vaaleissa, vakuuta käyttäväsi äänestysmahdolisuutta vain
Espanjassa kirjoittamalla edellisen vaalipiirisi nimi
20. Päivämäärä (päivä/kk/vuosi)
21. Allekirjoitus

Tarkennamme tietoja tapahtumista jatkuvasti. Lisätietoa eri tapahtumista
kotisivultamme osoitteesta; www.aurinkokokoomus.fi.
Käy myös https://www.facebook.com/aurinkokokoomus –sivuillamme.

löydät

Aurinkorannikon Kokoomus ry:n hallituksen puolesta toivotan kaikille jäsenillemme Aurinkoista
Kevättä!
Matti Kairi
Puheenjohtaja
matti.kairi@gmail.com

