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Koulutuksen, sivistyksen ja hyvinvoinnin edistäjä

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014-2015
Yleistä
Espoon Kansallisseura ry on vanhin Espoolainen kokoomuslainen yhdistys, takanaan 59 toiminnan
vuotta. Yhdistys toimii kokoomuslaisista lähtökohdista käsin. Tavoitteena on tehdä työtä oman
vaikutusalueen asukkaiden ja Espoon kunnallispoliittisten päättäjien yhdyssiteenä ja näkemysten
välittäjänä.
Yhdistys työskentelee erityisesti keskeisten painoalueiden, koulutuksen, sivistyksen ja
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Järjestötoiminta
Järjestötoiminnassa keskitytään olemaan toimialueemme asukkaiden arjessa ja tavoitettavissa.
Yhdistys tulee aktiivisesti ottamaan kontaktia toimialueensa asukkaisiin ja omiin jäseniinsä. Samoin
yhdistyksen jäsenien vaikutusmahdollisuuksien parantamista jatketaan koulutuksilla ja
pienentämällä kynnystä ottaa yhteyttä tutuksi tulleisiin luottamushenkilöihin. Yhdistys tulee myös
aktiivisesti tekemään Kokoomuksen tavoitteita ja arvoja tunnetuksi Espoossa.
Yhdistys osallistuu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan aluejärjestön, piirin ja
puolueen järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.
Sääntömääräisen kokouksen lisäksi yhdistys järjestää 2–3 poliittisluonteista tilaisuutta sekä muuta
jäseniä aktivoivaa toimintaa mm. yritys- ja yhteisövierailuja. Lisäksi yhdistyksen hallitus jatkaa ja
parantaa edelleen vuoropuhelua (sähköinen) jäsenistölle ja asukkaille kiinnostavista ajankohtaisista
aiheista toimintakauden 2014-2015 aikana

Vaalitoiminta
Vuoden 2014 keväällä järjestetään Europarlamenttivaalit. Kansallisseura tarjoaa tukea
Kokoomuksen ehdokkaille tasapuolisesti käytössä olevien mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys
järjestää eurovaalitilaisuuden lauantaina 10.5. kauppakeskus Iso-Omenassa yhdessä Espoon EUklubin kanssa.
Vuoden 2014 lopulla pidetään seurakuntavaalit. Vaalipäivä on 9.11.2014. Yhdistyksellä on ollut
hyvä edustus sekä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa että Espoon seurakuntien
yhteisessä kirkkovaltuustossa. Yhdessä Tuomiokirkkoseurakunnan alueella toimivien muiden
kokoomusyhdistyksien kanssa kootaan kattava ehdokaslista, laaditaan vaalitavoitteet sekä
osallistutaan vaalityöhön.
Keväällä 2015 pidetään eduskuntavaalit. Kansallisseura pyrkii asettamaan ainakin yhden oman
ehdokkaan ja tukemaan ehdokkaita vaalityössä aktiivisesti.
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Kunnallistoiminta
Espoon Kansallisseura ry. osallistuu Espoon kunnallispolitiikkaan kaupunginhallituksessa,
kaupunginvaltuustossa, lautakunnissa ja muissa luottamuselimissä toimivien edustajiensa kautta.
Yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksia on painotetaan entistä voimakkaammin valittujen
painopistealueiden koulutuksen, sivistyksen ja hyvinvoinnin suuntaan.
Yhdistys velvoittaa edustajiaan raportoimaan hallitukselle eri luottamuselimien toiminnasta ja
toimimaan etenkin yhdistyksen toiminta-aluetta koskevissa asioissa yhdistyksen asettamien
tavoitteiden mukaisesti.
Yhdistys tulee jatkamaan yhteydenpitoa vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ja niiden jälkeen valittujen
luottamustehtävien hoitajille sekä järjestää yhteisen tilaisuuden kaupungin toimintamalleista sekä
verkostoitumisen parantamiseksi oman ryhmän sisällä.

Koulutustoiminta
Poliittinen ja järjestöllinen koulutus järjestetään tarpeen mukaan piirin aluejärjestön ja Kansallisen
Sivistysliiton opintokeskuksen (KANSIO) kautta.
Myös avoimia ja vapaamuotoisia koulutustilaisuuksia Kansallisseuran järjestäminä jatketaan
toiveiden mukaan.

Tiedotus
Yhdistyksen sisäistä tiedotusta hoidetaan jäsentiedottein, joita tullaan lähettämään vähintään 3
toimintavuoden aikana. Hallituksen sisäinen tiedotus hoidetaan sähköpostitse.
Yhdistys ylläpitää WWW-sivustoa, josta löytyy mm. asiaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista,
kannanottaja, hallituksen yhteystiedot, vuosikokouksen asiakirjat, ohjeet jäseneksi liittymiseksi ja
uutisarkisto. Lisäksi vuoropuhelua jäsenistön kanssa käydään facebook-sivumme kautta.
Ulkoista tiedotusta hoidetaan toimittamalla paikalliselle lehdistölle aineistoa yhdistyksen
toiminnasta ja tilaisuuksista.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenhankintaa tehostetaan edelleen Kokoomuksen jäsenhankintakampanjan
mukaisesti. Hallituksen jäsenien olisi suotavaa hankkia vähintään 2 uutta jäsentä toimintavuoden
aikana.

Hallinto
Yhdistys järjestää sääntömääräisen yleisen kokouksen maaliskuussa 2015. Kokouksen yhteydessä
kuullaan ajankohtainen poliittinen tilannekatsaus.
Hallitus valmistelee tulevia tapahtumia ja tilaisuuksia, tiedottaa niistä sekä hoitaa yhdistyksen
käytännön asioita. Hallituksen kokousajankohdat sovitaan valmiiksi koko toimikaudelle.

Talous
Yhdistyksen taloutta käsitellään talousarviossa.
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21.1.
13.2.
25.3.
ke 25.3.
ke 2.4.
ke 9.4.
ti 15.4.
ma 5.5.
la 10.5.
su 25.5.
ti 27.5.
ke 4.6.
ke 20.8.
la 6.9.
ke 9.9.
ma 22.9.
ti 21.10.
ma 27.10.
su 9.11.
ti 18.11.
ke 26.11.
pe 12.12.

Hallituksen kokous 1/2014
Hallituksen kokous 2/2014
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, Eduskunta
Hallituksen järjestäytymiskokous 3/2014 ja eduskuntavaaliehdokkaat
Espoo/Kauniainen aluekokous: eduskuntavaaliehdokkaiden nimeäminen
Espoon Kokoomuksen kevätkokous, valtuustotalo
EKSh ja luottamushenkilöiden yhteiskokous, Sellon kirjaston Akseli-sali
Hallituksen kokous 4/2014
EU vaalitilaisuus, kauppakeskus Iso-Omena
Europarlamenttivaalit
Hallituksen kokous 5/2014 (puoluekokous 13.6. evästys ja kesätapahtuma)
EKS:n kesätapahtuma (Aurora-kodin puistossa?)
Hallituksen kokous 6/2014 (syystapahtuman valmistelu)
EKS syystapahtuma, (paikka avoin) tai
EKS jäsenilta, Sellon kirjaston Akseli-sali
Hallituksen kokous 7/2014 (seurakuntavaalit)
Jäsenilta, Sellon kirjaston Akseli-sali, Aihe: Kaupunkisuunnittelu
Hallituksen kokous 8/2014(EK:n kokouksen asialista)
Seurakuntavaalit
Espoon Kokoomuksen syyskokous, valtuustotalo
Hallituksen kokous 9/2014 (Espoon talousarvio 2015)
Pikkujoulut (Lagunassa?)

