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Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2019

Kansallisen Kokoomus r.p.:n tarkoituksena on mm. 

 Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä 
oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä

 Isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen
 Yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään 

tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta 
kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen

 Yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, 
kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja 
suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen

 Edellytysten luominen sellaisille markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka 
edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa

Tulevana toimintakautena paikallisyhdistys pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan edellä mainittujen 
asioiden toteutumista ja kehittämistä yhteisten tavoitteiden suuntaan. Lisäksi se pyrkii paikallisesti 
näkymään entistä näkyvimmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien 
järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana pyritään järjestetään joitain yhteisiä 
kokoontumistilaisuuksia. Lisäksi tarvittaessa järjestetään luento- tai informaatiotilaisuus ajankohtaisista 
asioista.
Sääntömääräisiin jäsenkokouksiin pyritään saamaan kiinnostava ajankohtainen alustuspuheenvuoro tai 
vieraileva poliittinen henkilö kertomaan poliittisesta tilanteesta alueemme ulkopuolelta.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään 4 kertaa vuodessa. 
Järjestetään yritysvierailuja, kokouksia jäsenten kotona sekä kokoontumisia ja keskustelutilaisuuksia.
Osallistutaan aktiivisesti piirin järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Jäsenistö

Tulevan toimintakauden päätarkoituksena on panostaa olemassa olevien jäsenten aktivoimiseen 
yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. 
Jäsenhankintaa aktivoidaan ja jäsenmäärää pyritään nostamaan.
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Talous

Talous pyritään pitämään hyvällä mallilla tulevia vaalivuosia silmällä pitäen. Kaikkien luottamushenkilö- 
paikkojen saajia kehotetaan ja velvoitetaan valtuuttamaan kunta pidättämään palkkioista ns. puoluevero, 
joka on 20%, koska se on yhdistyksen tärkein tulonlähde.
Jäsenmaksujen perintää tehostetaan yhdistyksen omien toimijoiden taholta. Sihteeri ja puheenjohtaja 
tuovat kokouksissa esille maksamattomat jäsenet ja perintätyö delegoidaan koko hallituksen jäsenistölle.
Tapahtumia pyritään järjestämään mahdollisimman pienillä kustannuksilla.
Vaalivuosina erilaisista tapahtumista pyritään saamaan tuottoja tai sponsorointia vähintään kulujen 
verran, jolloin näkyminen ei olisi taloudellisesti rasitteeksi yhdistykselle.

VAALIT 

Vuonna 2019 on nykytietämyksen mukaan kolmet vaalit. Eduskuntavaalit pidetään 14.4.2019. Yhdistys 
pyrkii yhteistyössä muiden suupohjan kuntien yhdistysten kanssa löytämään alueelta yhteisen ehdokkaan.
Yhdistys on mukana ehdokkaiden vaalikampanjoinnissa ja vaalitilaisuuksien järjestämisessä.

EU-vaalit pidetään 26.5.2019. Yhdistys on mukana ehdokkaiden vaalikampanjoinnissa ja 
vaalitilaisuuksien järjestämisessä. 

Maakuntavaalit, jotka ovat Suomen ensimmäiset aluevaalit, pidetään nykytietämyksen mukaan EU-
vaalien yhteydessä 26.5.2019.Yhdistys on mukana  ehdokkaiden vaalikampanjoinnissa ja 
vaalitilaisuuksien järjestämisessä. 

MUU TOIMINTA

Koulutukset

Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin 
koulutuksiin. Tuen myöntämisestä päättää hallitus erillisten hakemusten mukaan. Tuen saaneilta 
edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia koulutuksen annista.

Tapahtumat

1) Liikunnalliset tapahtumat keväällä ja syksyllä jatkuvat vuosittaisena tapahtumana
2) Kesällä tapahtumissa näkymistä ja keskustelukumppanina oloa (Kesämarkkinat)
3) Nuorten tapahtumassa esillä
4) Nappulahiihdot 10.2.2019 Pappilankankaalla
5) Vaalitilaisuuksia

Yhteistyö

1) Jatkuva yhteydenpito piiritoimistolle. Ilmoitetaan piirille olemassaolostamme ja kiinnostuksesta 
piirin asioihin vaikuttamisesta.

2) Jatkuva yhteydenpito vaalipiirin olemassa oleviin ja uusiin kansanedustajiin.
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3) Jatketaan aktiivista yhteistoimintaa alueen ja seudun muiden Kokoomus -yhdistysten kanssa 
kokoontumalla säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista ruokailun merkeissä. 
Pyritään siihen, että kokoontumisissa olisi aina esityslista asioista, joita käsitellään.

4) Pyritään säilyttämään alueella piirihallituksen paikka yhdistysten yhteisen ehdokkaan avulla.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään ensisijaisena kanavana yhdistyksen www-sivuja, sekä sähköpostia ja Tejuka –
lehteä. Virallisten kokousten ajankohdat ilmoitetaan myös Nykypäivän verkkoaviisissa.
Yhdistyksen kokoomusmateriaalia käytetään ulko- ja sisämainonnassa.

Sisäinen tiedottaminen

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään jäsenistölle postitse ja lisäksi niistä ilmoitetaan edellä 
mainituissa sanomalehdissä. Muu kokousmateriaali tullaan toimittamaan sähköpostin välityksellä.
Hallituksen kokousten kutsut toimitetaan sähköpostilla, tekstiviestein ja muilla sähköisen median 
viestimin. Omat www-sivut sekä facebook toimivat sisäisen tiedon välityksen parhaana ja 
reaaliaikaisimpana tiedotuskanavana. Ne ovat hyvä tiedon /yleisinformaation jakamisfoorumi.

PAIKALLISVAIKUTTAMINEN

Tulevana toimikautena Teuvan Kokoomus ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä jatkamaan 
hyvälle alulle saatua päätöksentekoilmapiiriä Teuvan kunnallispolitiikassa.

Yhdistys tulee tukemaan valtuustoryhmän toimintaa, vieden eteenpäin yhteisesti mietittyjä suuntaviivoja. 
Yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa kehitetään keskustelevaa ja informatiivistä kanssakäymistä 
yhdistyksen ja valtuustoryhmän välille. 

Yhdistys tukee ja esittää pyynnön valtuustoryhmälle käymään keskustelevaa kanssakäymistä muidenkin 
paikallisten valtuustoryhmien välillä.
 

Teuvalla   20.9.2018

Hallitus

http://www.sivuja/
http://www.sivut/

