Espoon Kansallisseura ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
YLEISTÄ
Espoon Kansallisseura on vanhin espoolainen, kokoomuslaisista arvolähtökohdista toimiva
yhdistys, jonka tehtävänä on vastata espoolaisten asukkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhdistys
toimii aktiivisesti jäsenten ja oman vaikutusalueensa asukkaiden yhdyssiteenä Espoon
kunnallispoliittisten päättäjien sekä omien kansanedustajiensa välillä.
Espoon Kansallisseura perustettiin vuonna 1955 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 65.
toimintavuosi.
Yhdistyksen missiona on edistää koulutus-, sivistys- ja hyvinvointiasioita Espoossa sekä
valtakunnallisesti. Sen toiminta perustuu dialogiin eri toimijoiden kesken sekä kokoomuslaisen
toimintatavan tunnetuksi tekemiseen.
Vuoden 2020 aikana järjestettiin erimuotoisia tilaisuuksia tiiviin ja aktiivisen kanssakäymisen
aikaansaamiseksi alueen asukkaiden ja Kansallisseuran välillä. Kuitenkin maaliskuussa 2020
nopeasti pahentunut koronavirus-epidemia keskeytti keväällä tilaisuuksien järjestämisen.
Tämän takia ei myöskään perinteistä Kansallisseuran kesäjuhlaa eikä pikkujoulua järjestetty.
Myös marraskuulle suunniteltu yhdistyksen 65-vuotisjuhla jouduttiin pandemian takia
peruuttamaan.
Syksyllä 2020 tilaisuuksia pystyttiin terveysturvallisuudesta huolehtien pitämään niin, että
yleisöä pääsi osallistumaan rajoitetusti paikan päälle. Tilaisuudet lähetettiin lisäksi livestriiminä Kansallisseuran Facebook-sivulle.
Seuraavassa on esitetty yhdistyksen toimintaa vuoden 2020 aikana sekä järjestetyt tapahtumat
tiivistetyssä muodossa.

TAPAHTUMAT
Espoon Kansallisseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.3.2020 Espoon
valtuustotalolla, Kokoomuksen ryhmähuoneessa. Kansanedustaja Mia Laiho piti poliittisen
tilannekatsauksen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Thure-Toivanen.
Kansallisseura aloitti toimintavuoden aikana Kokoomus Keskustelee -sarjan järjestämisen.
Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä kuusi kappaletta:
15.1.2020: Afrikan asia on meidän
Tilaisuudessa aiheesta alusti Kokoomuksen globaalipolitiikan vaikuttajaryhmän
puheenjohtaja Pekka Reinikainen sekä ulkoministeriön Afrikka-politiikan tiimin johtava
asiantuntija Martti Eirola. Moderaattorina tilaisuudessa toimi Espoon Kokoomuksen
puheenjohtaja Janne Tähtikunnas. Keskusteluun osallistui 27 aiheesta kiinnostunutta henkilöä.
24.2.2020: Verotus
Kokoomuksen talouspolitiikan verkoston puheenjohtaja Jussi Koskinen alusti. Moderaattorina
tilaisuudessa toimi Kansallisseuran hallituksen jäsen Pekka Riihimäki. Tilaisuus pidettiin
Espoon Sellon kirjaston Akseli -salissa ja siellä oli noin 20 innokasta keskustelijaa.

26.8.2020: Älykäs liikenne
Tilaisuuden aiheeksi oli valittu liikenne. Tavanomaisen aluepysäköinti/metro/tms -kiistelyn sijaan
keskusteltiin tulevaisuuden liikenteestä. Alustajaksi tilaisuuteen olimme saaneet OTM Laura
Eiron. Hän toimii ITS Finland:issa ohjelmajohtajana tehtävänään viedä liikenteen digitaalista
murrosta eteenpäin niin Suomessa kuin kansainvälisillä foorumeillakin. Moderaattorina toimi
Pekka Reinikainen.
5.10.2020: Onko raha rajaton resurssi?
Aiheeksi oli valittu ajankohtainen aihe: Raha, rajaton resurssi? Alustajaksi tilaisuuteen
olimme saaneet kansanedustaja Juhana Vartiaisen. Tilaisuus pidettiin Ison Omenan kirjaston
stagella. Moderaattorina toimi Pekka Reinikainen.
27.10.2020: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi kertoi Espoon pohjoisja keskiosien yleiskaavan valmistelusta ja sen keskeisistä sisällöistä. Rakennuslautakunnan sekä
Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja Janne Tähtikunnas moderoi keskustelua ja
kaupunginvaltuutettu Simon Elo välitti kysymyksiä Facebookin live-lähetykseen osallistuneilta.
Tilaisuus pidettiin Kalajärven palvelukeskuksen Kalajärvisalissa turvavälein.
24.11.2020: Politiikan arvot arvaamattomat
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen keskusteli Teamsin välityksellä
nuoren kokoomuslaisen Joel Vanhasen (opiskelija, kuntavaaliehdokas ja Espoon Kokoomuksen
hallituksen jäsen) kanssa politiikan arvoista. Onko niillä enää arvoa vai ovatko ne arvaamattomia?
Moderaattorina toimi Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Simon Elo.

TIEDOTUS
Ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen ja jäsenistön sähköpostin
kautta.
Kutsut yleiseen ja varsinaiseen kokoukseen lähetettiin jäsenkirjeellä, jonka sähköpostin omaavat
jäsenet saivat sähköpostilla. Kutsut julkaistiin myös Espoon Kansallisseuran verkkosivulla ja
Facebook ryhmässä.
Hallituksen sisäinen tiedotus hoidettiin sähköpostitse.

HALLINTO
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 11.3.2020 klo 18.00 Espoon valtuustotalolla.
Hallitus
Vuonna 2020 hallitus kokoontui 11 kertaa.
Kertomusvuonna hallitukseen kuuluivat alla mainitut henkilöt. Yhdistyksen varsinaisen kokouksen
(24.3.2009) päätöksen mukaisesti alla on suluissa mainittu kunkin jäsenen osallistumismäärä
hallituksen kokouksiin.
Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja (10)
Tarja Lang, tiedottaja (9)
Jarmo Nieminen, sihteeri ja verkkosivuvastaava (11)
Jyrki Noponen, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja (6)

Simon Elo (7), hallituksessa 11.3.2020 alkaen
Ulla Palomäki (0), hallituksessa 11.3.2020 asti
Pekka Reinikainen (9)
Pekka Riihimäki (8)
Mirjami Tuomikoski (8)
Janne Tähtikunnas (3)
Maija Virtanen (11)
Toimintavuoden aikana aloitettiin ”Kokoomus keskustelee” -tilaisuussarjan toteutus. Sen
ideoinnista ja valmistelusta vastasi työryhmä, johon kuuluivat Jyrki Noponen (pj), Pekka
Reinikainen, Pekka Riihimäki, Maija Virtanen ja Mirjami Tuomikoski. Keskustelutilaisuudet saivat
hyvän vastaanoton, vaikka koronatilanne vaikutti yleisötilaisuuksien järjestämiseen lähes koko
vuoden ajan.
Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen varsinaisena toiminnantarkastajana vuonna 2020 toimi Kari Alho. Valitettavasti
toinen toiminnantarkastaja Vilho Liimatainen menehtyi 1.1.2021, joten vuoden 2020
toiminnantarkastukseen osallistuivat varatoiminnantarkastajina Anneli Liimatainen ja Raili
Päivinen.

EDUSTUKSET
Kansanedustajina ovat olleet yhdistyksen jäsenet Mia Laiho ja Kari Tolvanen. Kari toimii myös
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana.
Espoon kaupunginvaltuustossa toimivat yhdistyksemme jäsenet Simon Elo, Mika Helenius,
Mia Laiho, Ulla Palomäki, Kari Tolvanen ja Markus Torkki. Valtuuston varajäseniä olivat
Jarmo Nieminen, Tiina Thure-Toivanen ja Janne Tähtikunnas.
Lisäksi Espoon kaupungin muissa luottamustoimissa toimivat seuraavat jäsenemme:
Kaupunginhallituksessa Mia Laiho, Simon Elo ja Mika Helenius (varajäsen)
KH:n konsernijaoksessa Mia Laiho (varapj.) ja Simon Elo
Mia Laiho on myös edustaja KH:n SosTer:ssa ja maakuntavaltuustossa
Pelastuslaitoksen johtokunnan pj. Kari Tolvanen
Rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas
Sosiaali- ja terveyslautakunta Pekka Riihimäki
Ympäristölautakunta Ulla Palomäki (varapj.), myös tekninen ltk ja HSL varajäsen
Nuoriso- ja liikuntaltk. Tiina Thure-Toivanen, myös varhaiskasvatuksen jaos, SosTer varajäsen
Elinkeino- ja kilpailukykyjaos Mika Helenius
Kulttuurilautakunta Tarja Lang (varajäsen)
Opetuslautakunta Jarmo Nieminen (varajäsen)
Lautamiesedustus Mirjami Tuomikoski
Espoon Kokoomuksen kokouksissa yhdistystä edustivat Vilho Liimatainen, Jyrki Noponen, Tiina
Thure-Toivanen ja Maija Virtanen.

Uudenmaan Kokoomuksen kokouksissa yhdistystä edustivat Simon Elo, Jyrki Noponen, Tiina
Thure-Toivanen ja Janne Tähtikunnas.
Kansallisen Kokoomuksen puoluekokoukseen Porissa 4.-6.9.2020 osallistuivat Tiina Thure-Toivanen
(etäyhteydellä Helsingin puoluetoimistolta käsin) sekä Jarmo Nieminen.

Espoon Kokoomuksen puheenjohtajana toimii Janne Tähtikunnas ja hallituksen varajäsenenä
Tarja Lang.
Yhdistyksen valtuutetut ja edustajat toimivat aktiivisesti alueen asukasyhteisöissä,
erilaisissa luottamustehtävissä sekä alueneuvostojen toiminnassa.

JÄSENISTÖ
Kertomusvuoden lopussa yhdistykseen kuului 87 jäsentä. Jäsenyys oli voimassa (jäsenmaksu
maksettuna 31.12.2020) 77 henkilöllä.

TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä.

