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Yhdistyksen tarkoituksena on mm.  
- Suomen itsenäisyyden lujittaminen sekä yksityisen ihmisen vapauteen ja tuvallisuuteen 
perustuvan kansanvaltaisen valtio- ja oikeusjärjestyksen turvaaminen ja kehittäminen 

- kristillisen vakaumuksen, yhteiskunnallisen vastuuntunnon ja terveen perhe-elämän 
ylläpitäminen ja vahvistaminen, 

- kansallisen sivistyksen kehittäminen ja koulutuksen sekä kulttuurin tason jatkuva kohottaminen, 
- markkinatalouteen ja yrittäjyyteen perustuvan taloudellisen toiminnan edistäminen ja 
kansainvälisen kilpailukykymme lisääminen 

 
Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii näkymään entistä näkyvämmin ja etsimään hyviä 
yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. 
 
 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
 
Kokoukset 
 
Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana pyritään järjestetään jokin jäsenistöä 
kiinnostava luento- / informaatiotilaisuus. 
Vähintään toiseen ( kevät- tai syys-) sääntömääräiseen jäsenkokoukseen pyritään saamaan 
kiinnostava ajankohtainen alustuspuheenvuoro. 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään 4 kertaa vuodessa.  
Järjestetään yritysvierailuja, kokouksia jäsenten kotona  sekä kokoontumisia ja 
keskustelutilaisuuksia kylillä. 
 
Jäsenistö 
 
Tulevan toimintakauden aikana pyritään aktiivisen jäsenhankinnan kautta sekä  näkyvän muun 
toiminnan kautta uusia jäseniä. Tulevat kunnallisvaalit ovat taas hyvä paikka saada uusia jäseniä 
toimintaan. 
 
 
Talous 
 
Talous pyritään pitämään hyvällä mallilla tulevia vaalivuosia silmällä pitäen. Kaikkien 
luottamushenkilöiden kehoitetaan valtuuttamaan kunnan pidättämään palkkioista ns. puoluevero, 
joka on 15 %, koska se on yhdistyksen tärkein tulonlähde. 
Jäsenmaksujen perintää tehostetaan yhdistyksen omien toimijoiden taholta. Sihteeri ja 
puheenjohtaja tuo kokouksissa esille maksamattomat jäsenet ja perintä työ delegoidaan muulle 
hallituksen jäsenistölle. 
Erilaisista tapahtumista pyritään saamaan tuottoja vähintään kulujen verran, näin näkyminen ei 
ole rasitteeksi yhdistykselle. 
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MUU TOIMINTA 
 
 
Koulutukset 
 
Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa 
tukeviin koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia 
koulutuksen annista. 
 
 
Näkyminen 
 
1) Kesämarkkinoilla/Sauna-ajoissa/FIN5-tapahtumassa/sotilasvalatilaisuudessa tai muissa 
paikkakunnan tapahtumissa esillä, vierailijoiden kutsuminen. 
2) Mahdollinen maatalouspuolen jäsenten innoittama tutustuminen 
3) Liikunnallinen ”kansalaistapahtuma” tai ” kylä k untoilee” –juttu, vuosittaiseksi tapahtumaksi 
4) Piirikokouksen ( syyskokous ) hakeminen järjestettäväksi Teuvalla, v. 2013-2014 

 
Yhteistyö 
 
Pyritään lisäämään yhteistyötä Teuvan Kokoomusnaiset ry:n kanssa sekä Teuvan kansallisten 
Seniorit ry:n kanssa. 
 
 
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
 
Ulkoinen tiedottaminen 
 
Tiedottamisessa käytetään ensisijaisena kanavana yhdistyksen www.sivuja , sekä entiseen tapaan 
sähköpostia ja Tejuka –lehteä. 
Tiedottajan toimiminen puheenjohtajan ja sihteerin tueksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. 
 
 
Sisäinen tiedottaminen 
 
Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään postitse jäsenistölle 100 % ja lisäksi ilmoitetaan 
sanomalehdissä. Muu kokousmateriaali tullaan toimittamaan sähköpostin välityksellä. 
Sähköpostiosoitteiden päivitystä jäsenistöltä tehostetaan kirjallisten kutsujen lomassa. 
Hallituksen kokousten kutsut toimitetaan sähköpostilla ja tekstiviestein. Omat www.sivut toimivat 
sisäisen tiedon välityksen parhaana ja reaaliaikaisimpana tiedotus kanavana. Ne ovat hyvä  
jakamisfoorumi. 
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PAIKALLISVAIKUTTAMINEN 
 
Tulevana toimikautena Teuvan Kokoomus ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä 
jatkamaan hyvälle alulle saatua päätöksentekoilmapiiriä Teuvan kunnallispolitiikassa. 
Kunnallisvaalit 2012 tulee olemaan kova haaste Teuvan kokoomus ry.:lle ja valtuustopaikkojen 
lisääminen on kova tavoite. Tavoite on kuitenkin tarkoitus asettaa sille tasolle mille se 
todellisuudessa kuuluu. 
 
  
 

Teuvalla   18.11.2011 
 
Hallitus 
 
 


