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Koulutuksen, sivistyksen ja hyvinvoinnin edistäjä

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
YLEISTÄ
Espoon Kansallisseura toimii kokoomuslaisista lähtökohdista käsin tehtävänään vastata espoolaisten
asukkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on toimia oman vaikutusalueen asukkaiden ja Espoon
kunnallispoliittisten päättäjien yhdyssiteenä ja näkemysten välittäjänä.
Yhdistyksen keskeisenä painoalueena on koulutus-, sivistys- ja hyvinvointiasioiden edistäminen.
Tarpeelliseksi koetaan myös uusien näkökulmien saaminen eri toimijoilta ja vastavuoroisesti
kokoomuslaisen toimintatavan tunnetuksi tekeminen.
Vuoden 2013 aikana järjestettiin erimuotoisia tilaisuuksia entistä aktiivisemman kanssakäymisen
aikaansaamiseksi alueen asukkaiden ja Kansallisseuran välillä.
TILAISUUDET
Keskiviikkona 5.6.2013 klo 18.00 järjestettiin Jäsentapaaminen Oittaan ulkoilualueella. Jäsenillä
ja ulkoilualueella liikkuvilla henkilöillä oli mahdollisuus tulla perheineen tutustumaan toisiinsa,
Kansallisseuran hallitukseen ja Espoon luottamushenkilöihin sekä keskustelemaan ajankohtaisista
asioista. Lisäksi oli vapaamuotoista yhdessäoloa pihapelien ja makkaranpaiston merkeissä.
Tiistaina 8.10.2013 klo 18.00 – 19.30 järjestettiin InnoOmnian Sampolassa Kirkkojärvellä
espoolaisille Seminaari terveydenhuollosta. Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti kaupunginjohtaja
Jukka Mäkelä, joka selvitti Espoon näkemystä metropolialueesta ja Espoon tulevaisuuden näkymiä.
Espoon kaupunginhallituksen jäsen, johtajalääkäri Mia Laiho puhui julkisesta terveydenhuollosta ja
Omasairaalan ylilääkäri, Espoon kaupunginvaltuuston nykyinen pj Markus Torkki puhui
Yksityisestä terveydenhuollosta ja miten se tukee julkista terveydenhuoltoa. Alustusten pohjalta
syntyi vilkas keskustelu. Tilaisuudessa oli läsnä useita kaupunginvaltuutettuja ja lautakuntien jäseniä.
TIEDOTUS
Yhdistyksen verkkosivuja ja sähköpostia käytettiin ahkerasti erilaisista tapahtumista tiedotettaessa.
Kutsu varsinaiseen kokoukseen lähetettiin entiseen tapaan jäsenkirjeellä, jonka sähköpostin
omaavat jäsenet saivat myös sähköpostilla. Kutsu julkaistiin myös Nykypäivässä ja yhdistyksen
verkkosivuilla.
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Yhdistys lähetti jäsenistölle lisäksi sähköisiä jäsenkirjeitä, joissa puheenjohtaja valotti kulloinkin
meneillään olevia tärkeitä yhdistykseen vaikuttavia asioita.
Hallituksen sisäinen tiedotus hoidettiin sähköpostitse.
HALLINTO
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 25.4.2013 klo 18.00 Jupperin koulun ruokasalissa.
Kokouksen alussa Jupperin koulun rehtori esitteli koulun toimintaa ja selvitti toimialueen koulujen
tilakysymyksiä ja mahdollisia tulevia väistötilatarpeita.
Hallitus
Vuonna 2013 hallitus kokoontui neljä (4) kertaa.
Kertomusvuonna hallitukseen kuuluivat alla mainitut henkilöt. Yhdistyksen varsinaisen kokouksen
24.3.2009 päätöksen mukaisesti alla on suluissa mainittu kunkin jäsenen osallistumismäärä
hallituksen kokouksiin.
Janne Tähtikunnas, puheenjohtaja (4/4)
Jarmo Nieminen, varapuheenjohtaja, verkkosivuvastaava (4/4)
Jukka Niemelä, sihteeri, jäsenrekisterinpitäjä (2/4)
Mirjami Balk, taloudenhoitaja (1/4)
Mia Laiho ( 25.4.2013 lähtien) (1/4)
Anneli Liimatainen (25.4.2013 saakka) (1/4)
Ulla Palomäki (2/4)
Tiina Thure-Toivanen (4/4)
Markus Torkki (1/4))
Maija Virtanen (3/4)
Irma Väkiparta (4/4)
Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuonna 2013 toimivat Pertti J. Rosila ja Vilho Liimatainen ja
varatoiminnantarkastajiksi Heikki Hiltunen ja Kari Alho.
Edustukset
Espoon kaupunginvaltuustossa toimivat yhdistyksemme jäsenet Mia Laiho, Markus Torkki,Tuija
Kalpala ja Ulla Palomäki sekä varalla Jukka Niemelä, Janne Tähtikunnas, Jarmo Jääskeläinen, Tiina
Thure-Toivanen, Jarmo Nieminen ja Heikki Hiltunen.
Lisäksi Espoon kaupungin muissa luottamustoimissa toimivat seuraavat jäsenemme: valtuuston
pj v. 2014 alusta Markus Torkki, kaupunginhallituksessa ja KH:n konsernijaostossa Mia Laiho,
kaupunkisuunnittelulautakunnassa Ulla Palomäki ja varalla Raili Päivinen,
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rakennuslautakunnassa Janne Tähtikunnas, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa Jukka Niemelä,
Jarmo Nieminen ja Tiina Thure-Toivanen, teknisessä lautakunnassa Christian Ekroos,
ympäristölautakunnassa Mika Leppinen, Sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston varajäsenenä Mika
Helenius sekä kaupunginhallituksen edustajana Sosiaali- ja terveyslautakunnassa Mia Laiho.
Kansallisseuran hallituksen puheenjohtaja Janne Tähtikunnas toimi edelleen Espoon Kokoomuksen
hallituksessa ja varajäsenenä jatkoi yhdistyksen sihteeri Jukka Niemelä. Lisäksi jäsenistöämme
toimi lukuisissa muissa luottamustoimissa sekä varsinaisina jäseninä että varajäseninä.
Yhdistyksen edustajat alla mainituissa kokouksissa ovat olleet:
•
•
•

Kansallisen Kokoomuksen puoluekokous: Janne Tähtikunnas ja Jarmo Nieminen ja varalla
hallitus
Uudenmaan Kokoomuksen kokoukset: varsinaiset edustajat: Mia Laiho ja Janne
Tähtikunnas ja varalla hallitus
Espoon Kokoomuksen kokoukset: varsinaiset edustajat : Heikki Hiltunen, Jukka Niemelä,
Tiina Thure-Toivanen ja Maija Virtanen ja varalla hallitus

JÄSENISTÖ
Kertomusvuoden lopussa yhdistykseen kuului 98 jäsentä.
TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä.

