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Syksyn Kokoomustervehdys!

Hyvät Teuvan Kokoomus ry:n jäsenet. Ennätyksellisen lämmin kesä on takana ja syksykin on 
taittumassa kohti talvea. On taas aika kokoontua yhdistyksen syyskokouksen merkeissä ja valita 
hallituksen jäsenet sekä käsitellä  muut sääntöjen mukaiset asiat. 
Yhdistyksen hallitus on kutsunut kokoukseen myös nuorisovaltuuston jäsenet. Kutsun 
tarkoituksena on kertoa nuorisovaltuuston jäsenille kunnallisesta päätöksenteosta ja mahdollistaa 
tutustuminen yhdistyksen toimintaan. 
Tulevana vuonna on peräti kolmet vaalit: eduskunta-, EU- ja maakuntavaalit. Nämä tulevat 
näkymään yhdistyksen toiminnassa erilaisina vaalitilaisuuksina.  

Puheenjohtajan palsta

Hyvät kokoomuslaiset. Yhdistyksemme on kovasti odotellut mitä sote-maku uudistukselle 
tapahtuu. Kesällä piiri etsi jo aktiivisesti ehdokkaita maakuntavaltuustoon, mutta uudistus siirtyi 
toistaiseksi vuodella eteenpäin. Edelleen kuitenkin uudistusta valmistellaan ja tähän 
valmistaudutaan ehdokkaita etsimällä. Myös lähestyvät eduskuntavaalit tuovat värinää kentälle ja 
ehdokkaaksikin on jo muutama ilmoittautunut. Vaaleista tarkemmin alempana. 
Mukavaa syksyn aikaa ja toivottavasti näemme kokouksessa. T: Sakari

Vaalit

Kirkollisvaalit pidetään marraskuussa 2018. Kirkollisvaalien osalta teimme yhteisen listan 
yhdessä SDP:n, Vasemmiston ja kansanlähetystön kanssa. Ehdokashankinta sujui hyvin ja 
yhteislistalla on 15 ehdokasta.   

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa ja ensimmäiset ehdokkaat ovat jo ilmoittautuneet 
mukaan ehdokkaaksi. Suupohjan Kokoomusyhdistyksillä on tavoitteena saada alueelta yksi 
yhteinen ehdokas. Ehdokasasettelusta keskustellaan yhteisissä kokoontumisissa, joka järjestetään 
seuraavan kerran marraskuun alkupuolella Karijoen kansallisseuran kokoonkutsumana.

Historian ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus järjestää toukokuussa yhdessä EU-vaalien 
kanssa. Vaalien siirtyminen eteenpäin on vaikuttanut myös ehdokashankintaan. Pohjanmaan 
Kokoomus julkaisi osan ehdokkaista kevätkokouksessa ja sen jälkeen on lähinnä odoteltu, 
toteutuvatko vaalit vai eivät. Ehdokashankintaa jatketaan heti, kun vaalien ajankohta varmistuu. 
Teuvan Kokoomus ry ei ole vielä nimennyt ehdokkaita. Jos ehdokkuus kiinnostaa tai mieleesi 
tulee hyviä ehdokkaita, ole yhteydessä vaalipäällikköömme Jorma Saarikoskeen.  

Kunnallispolitiikka

Kunnallispolitiikka on pääosin keskittynyt säästölistan toimeenpanoon ja sen toteuman 
seurantaan. Tämän vuoden tilinpäätös tulee arvioiden mukaan olemaan lähellä nollatulosta. Ensi 
vuoden talousarvioon pitäisi löytyä 0,6M€:n säästöt, joten vyötä pitää edelleen kiristää. 
Valtuustoryhmämme teki lokakuun kokouksessa valtuustoaloitteen yhdyskuntarakenteen alaisen 
toimen osittaisen tai kokonaan ulkoistuksen selvittämisestä.
SOTE-kiinteistöjen myynti puhuttaa niin Teuvalla, kuin muuallakin Suupohjan alueella. Asiasta 
on keskusteltu valtuustoseminaarissa ja Suupohjan Kokoomusyhdistyksen yhteistapaamisissa.    
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Voimaa vanhuuteen tapahtuma Pappilankankaalla

Teuvan Kokoomus ry haastaa kaikki teuvalaiset, kunnanvaltuutetut, seurakuntavaaliehdokkaat, 
yhdistykset ja yritykset Teuvan 150-vuoden kunniaksi Voimaa Vanhuuteen tapahtumaan 
Pappilankankaalle su 28.10.2018 klo 13:00-16:00 

Yhdistyksen syyskokous

Kutsumme kaikki jäsenemme yhdistyksen syyskokoukseen.

Syyskokous

Teuvan Kokoomus ry:n sääntömääräinen
Syyskokous To 18.10.2018 klo 18.00

Kahvila-Pizzeria Moment, Porvarintie Teuva
        Käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat

                                                               Kahvitus kokouksen aluksi

TERVETULOA!         Hallitus

Teuvalla  13.10.2018.

Kokoomusterveisin

Sakari Tamsi Toni Nevanperä
Puheenjohtaja Sihteeri
sakari.tamsi@tamsin.fi t  oni.nevanpera@gmail.com  
puh. 0400 695570 puh. 050 3809454
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