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Hyvä Espoon Kansallisseuran jäsen
Euroopan poliittinen ja sotilaallinen vakaus on muuttunut nopeasti ja kääntynyt vakavaksi Venäjän
hyökättyä Ukrainaan. Olemme joutuneet seuraamaan sodan aiheuttamia kärsimyksiä television ja
kaikkien muidenkin tiedotusvälineiden kautta.
Tilanne on luonnollisesti vaikuttanut voimakkaasti myös Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan.
Onneksemme Suomella ei ole välitöntä vaaraa ja saamme olla ylpeitä presidenttimme Sauli
Niinistön sekä koko valtiojohtomme toiminnasta kriisin aikana.
Maaliskuu on vilkas tapahtumien osalta. Järjestämme mielenkiintoisen keskustelutilaisuuden ja
perinteisen vuosikokouksen. Tapahtumista lisää alla.
Kokoomus keskustelee 29.3.2022" Kommunismin pitkä laahus"
Espoon Kansallisseura järjestää ”Kokoomus keskustelee” -sarjaan kuuluvan
keskustelutilaisuuden tiistaina 29.3. klo 17:30 alkaen Sellon kirjaston Akseli-salissa.
Tilaisuudessa alustaa arvostettu veteraanidiplomaatti, suurlähettiläs Pertti Torstila aiheesta
”Kommunismin pitkä laahus”. Hänen uusi kirjansa ”Komennus Budapestiin” kertoo Unkarin tarinan
ja paljon muuta. Keskustelua moderoi Kansallisseuran hallituksen jäsen Pekka Reinikainen.
Luvassa on varmasti mielenkiintoinen alustus ja ajankohtainen keskustelu – kannattaa tulla
paikalle! Tilaisuus myös välitetään live-striiminä Kansallisseuran Facebook-sivun
kautta: https://www.facebook.com/Espoonkansallisseura
Espoon Kansallisseuran vuosikokous 30.3.2022
Espoon Kansallisseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 30.3. klo 18:00
alkaen Espoon valtuustotalolla, vihreiden ryhmähuoneessa.
Tilaisuuden alussa kansanedustaja Mia Laiho pitää poliittisen tilannekatsauksen. Hän on myös
vastikään valitun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi kansanedustajaehdokkaiden
asettaminen vuoden 2023 vaaleihin. Uudenmaan Kokoomuksen hallitus on päättänyt järjestää
kansanedustajaehdokkaiden valintaa varten neuvoa-antavan sähköisen jäsenäänestyksen
toukokuussa. Vuosikokouksessa on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi:
tarvittava ehdokaslomake on kokousmateriaalissa. Voit myös toimittaa allekirjoitetun lomakkeen
puheenjohtajalle tai sihteerille ennen vuosikokousta. Kansallisseuran hallitus hyväksyy
ehdokasehdokkaat vuosikokouksen jälkeen Uudenmaan Kokoomuksen ohjeistuksen mukaisesti.
Toinen sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettävä asia on yhdistyksen sääntömuutos.
Kokoomuksen puoluehallitus on hyväksynyt uudet paikallisyhdistyksen mallisäännöt, joiden
käyttöönottamista suositellaan. Ne mm. mahdollistavat sähköisen osallistumisen yhdistyksen
kokouksiin. Paikallisyhdistys voi valita kahden tai yhden vuosikokouksen säännöt.
Ennakkotarkastettuihin mallisääntöihin ei ole mahdollista tehdä yhdistyskohtaisia muutoksia.
Kansallisseuran hallitus ei ole tehnyt esitystä siitä, että valitaanko yhden vai kahden
sääntömääräisen kokouksen säännöt. Tämä jää vuosikokouksessa päätettäväksi. Mallisäännöt on
kokousmateriaalissa, ja niihin on punaisella tekstillä merkitty poistettavat osuudet ja sinisellä
lisäykset.
Kokouksen esityslista on liitteenä ja muu materiaali löytyy
linkistä: https://espoonks.mbnet.fi/vuosikokous_2022.html
Ystävällisin terveisin
Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja, p. 050 343 4034
Jarmo Nieminen, sihteeri, p. 040 533 5116

