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Kotkan Kokoomus ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Yleistä
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on olla kasvava ja aktiivinen järjestö. Yh-

teistyötä muiden kotkalaisten ja lähikuntien Kokoomusyhdistysten kanssa ke-

hitetään edelleen. Yhdistysten välisen toiminnan kehittämiseen pyritään löy-

tämään uusia toimintamalleja. Tulemme toimimaan aktiivisesti kunnallisjärjes-

tön hallituksessa. Toiminnan keskeisenä periaatteena on puolueen omaksu-

mien aatteiden ja pyrkimysten edistäminen.

Muuttuneessa poliittisessa kentässä Kokoomuksen panosta myös kuntapolitii-

kassa pyritään kasvattamaan valtakunnan mallin mukaisesti. Yhdistys tukee

tätä tavoitetta myös taloudellisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Jäsentoiminta
Poliittisia tilaisuuksia järjestetään yhdessä muiden kokoomusjärjestöjen kans-

sa. Jäsenhankintaa tehostetaan tavoitteena yhdistyksen jäsenmäärän kasvat-

taminen. Pyritään järjestämään jäseniltoja hallituksen kokousten yhteyteen

keväällä ja syksyllä. Näihin iltoihin kutsutaan kunnan virkamiehiä ja/tai kunta-

päättäjiämme paikalle kertomaan ajankohtaisista kunnallisista asioista.

Länsi-Kotkan Kokoomus ry on lopettanut toimintansa 2014. Valtaosa (25) hei-

dän jäsenistöstään on liittynyt Kotkan Kokoomuksen jäseniksi. Heidän ottami-

seksi mukaan yhdistyksen toimintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Järjestötoiminta
Kokoustoiminta

• varsinaiset vuosikokoukset, kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja

syyskokous marraskuun loppuun mennessä

• ylimääräinen kokous tarvittaessa

• hallituksen järjestäytymiskokous pidetään tammikuun loppuun mennessä
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• hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa käsittelemään ajan-

kohtaisia järjestöllisiä ja kunnallispoliittisia kysymyksiä

• kiireellisiä poliittisia kysymyksiä käsittelemään voidaan hallitus kutsua kool-

le ilman määräaikaa

Tiedotus
Yleinen tiedottaminen mm. vuosikokouksista jäsenistölle ja lähiyhdistyksille

hoidetaan Kymen Sanomien ja Nykypäivä lehden kautta. Jäsentiedotteita ja

kutsuja jäsenistölle laaditaan vähintään neljä kappaletta vuoden aikana. Ta-

pauskohtaisesti tiedotteet lähetetään myös lähiyhdistysten puheenjohtajille.

Jäsentiedotteet lähetetään pääasiassa sähköpostilla. Kirjeiltä lähetetään tar-

peen mukaan jäsenille joilla ei ole sähköpostia. Yhdistyksen nettisivuilla

http://www.kokoomuskotkassa.fi/paikallisyhdistykset/kotkan_kokoomus/

on myös koko ajan ajankohtaista tietoa yhdistyksen tapahtumista.

Yhdistys edellyttää tiivistä yhteistyötä valtuustossa ja lautakunnissa olevien

jäseniensä kanssa, sekä jäseniensä kannanottoja kulloinkin julkisuudessa

olevista asioista. Valtuutettujen ja lautakuntienjäsenten edellytetään huolehti-

van myös tiedonkulusta yhdistykseen.

Talous
Puolueen perimät jäsenmaksut vuonna 2015 ovat:

 perusjäsenmaksu 40 euroa + yhdistyksen osuus

 alennettu jäsenmaksu 25 euroa + yhdistyksen osuus (ei sisällä Nykypäi-

vää)

 nuorisojäsenmaksu 12 euroa + yhdistyksen osuus

Perusjäsenmaksu 40 euroa sisältää kaikki jäsenedut ja Nykypäivän vuosiker-

ran. Alennetun jäsenmaksun (25 euroa) maksamiseen on oikeutettu jäsen,

jonka kanssa samassa taloudessa asuva jäsen maksaa perusjäsenmaksun ja

näin talouteen tulee jo yksi Nykypäivä. Tämä alennus tulee laskulle järjestel-

mästä automaattisesti.

Nuorisojäsenmaksun 12 euroa maksavat Kokoomuksen Nuorten Liiton ja

Opiskelijaliitto Tuhatkunnan jäsenet. Kansallisen Senioriliiton jäsenillä on oike-



Kotkan Kokoomus ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 3

Kotkan Kokoomus toimintasuunnitelma vuodelle 2015.docx

us niin halutessaan 5 euron alennukseen, jonka itse vähentävät laskunsa lop-

pusummasta.

Yhdistyksen jäsenmaksu 2015 on 13 €/ jäsen (2014 13 €/jäsen).

Maksavia jäseniä on yhdistyksellä 2014 ollut 85. Länsi-Kotkan Kokoomukses-

ta tuli 25 lisää. Näin ollen 2015 maksavia jäseniä on talousarviossa 110.

Jäsenmaksun perintään tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Eduskuntavaaleihin 2015 käytetään jonkin verran rahaa. Pääpaino tulee ole-

maan kuntavaaleissa 2016 (tai 2017). Kuntavaaleissa 2012 käytettiin rahaa n.

1900 euroa. Sama summa vähintään varataan käytettäväksi seuraaviinkin

kuntavaaleihin.

Koulutus
Osallistumme Kaakkois-Suomen Kokoomuksen ja Kokoomuksen Kotkan

Kunnallisjärjestön järjestämiin koulutustilaisuuksiin, sekä mahdollisiin muiden

kokoomuslaisten paikallis- ja lähiyhdistysten koulutustilaisuuksiin. Osallistum-

me myös mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin.

Vaalit
Toimintavuonna 2015 pidetään eduskuntavaalit varsinaisen vaalipäivän olles-

sa 19.4.2015.

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Kokoomuksen tavoitteena on saada neljä paik-

kaa.

Oman yhdistyksen jäsen Marko "Fobba" Forss on ehdokkaana. Hänen vaali-

työtä tuemme erityisesti. Osallistumme ja tuemme myös kaikkia muitakin Ete-

lä-Kymenlaakson kokoomuslaisia eduskuntaehdokkaita.

Kuntavaalit järjestettäisiin normaalisti lokakuussa 2016. Suomessa on vireillä

kuntalain muutos, jonka myötä kunnallisvaalit järjestettäisiin jatkossa keväällä.

Jos laki tulee voimaan, seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuun 2016

sijaan huhtikuussa 2017.

Kotkassa marraskuun 27 päivänä 2014

HALLITUS


