
Kontiolahden Vihreät ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Yleistä

Vuosi 2019 on yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi. Yhdistys 
järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, sekä 
tarvittaessa ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.
Vuoden 2019 teemana on yhteisöllisyys. 

2. Jäsentoiminta

Pyrimme järjestämään jäsenillemme erilaisia aktiviteetteja, kuten 
teemailtoja, ollaksemme yhteydessä jäseniimme ja äänestäjiimme 
vaalien välilläkin. Teemailtojen jatkaminen esim. yhteisöllisiin tiloihin 
liittyen. Jäsenmaksujen suuruus määritellään puoluekokouksen 
päätöksen mukaisesti. Vihreiden jäsenmaksu vuodelle oli 2018 on 
30 euroa. Tässä vaiheessa emme tiedä vielä jäsenmaksun 
suuruutta vuodelle 2019. Vähävaraisilta (opiskelijat, työttömät jne.) 
maksu on ollut 12,50 euroa.

3. Kunnallispolitiikka

Uuden kunnanvaltuuston vaalikausi alkoi 1.6.2017. Nykyisessä 
valtuustossa yhdistyksellä on kaksi kunnanvaltuutettua, Hanna 
Koivula ja Kimmo Perkkiö. Varavaltuutettuna toimivat Niina 
Väyrynen ja Iiris Brocke. Sivistyslautakunnassa on Hannu Koivula 
(vara Kimmo Perkkiö). Maakuntavaltuustossa on Kimmo Perkkiö 
(vara Hanna Koivula). Riverian valtuustossa on Hanna Koivula (vara 
Kimmo Perkkiö). Kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä toimii 
Jorma Kekäläinen. Keskusvaalilautakunnassa on Jorma 
Kekäläinen(vara Niina Väyrynen). Maaseutuhallinnossa on Niina 
Väyrynen (vara Jorma Kekäläinen). Seudullisessa 
joukkoliikennejaostossa on Iiris. Brocke. Maakuntauudistuksen 
valmisteluryhmän ohjausryhmässä Kontiolahtea edustaa Hanna 
Koivula. 

Kunnallispoliitikan tavoitteeksi yhdistys ottaa vuodelle 2019 (ja koko 
valtuustokaudelle) seuraavat:



- asiat hoidetaan ensisijaisesti suoraan lautakuntien kautta, joissa 
olemme, ja aloitteita tehdään toissijaisesti
- otetaan aktiivisesti kantaa nykyiseen metsänhoitoon sekä 
hakkuisiin
- yhteisöllisyyden lisääminen
- yhteisöllisten tilojen saaminen
- luonnon ja hiljaisuuden nostaminen vetovoimatekijäksi.

4. Vaalit vuonna 2019

Suomessa järjestetään vuonna 2019 eduskuntavaalit, sekä 
mahdollisesti maakuntavaalit. Yhdistys osallistuu eduskuntavaalien 
järjestelyihin tarpeen mukaan. Yhdistys esittää Kimmo Perkkiön 
mahdollista eduskuntavaaliehdokkuutta. Jos ehdokkuus 
vahvistetaan, on yhdistys mukana Kimmon kampanjassa. Lisäksi 
yhdistys tehostaa tiedottamista vaalikampanjan ajaksi. 
Maakuntavaaleihin yhdistys pyrkii asettamaan ehdokkaita ja 
järjestää mahdollisuuksien mukaan kampanjatilaisuuksia, sekä 
koordinoi esitejakeluita kunnan alueella.

5. Tiedotus

Yhdistys tiedottaa pääasiassa Facebook-sivun kautta. Yhdistys 
ylläpitää myös verkkosivuja www.kontiolahdenvihreat.fi. 
Tiedottamista tehostetaan vaalikampanjoinnin aikana. Yhdistys 
toteuttaa vuoden 2019 aikana viestintäsuunnitelman.

Talousarvio vuodelle 2019

1.      Tulot
Jäsenmaksut (40 %)                                                              100
Luottamushenkilömaksut                                                       1000
YHTEENSÄ   
                                                                                                        
                1100
2.      Menot
Hallintokulut (pankki-, verkko- kokous- ym. kulut)               200



Mainos- ja tiedotuskulut (vaalivaraus)                                     800
Tapahtumat     400

YHTEENSÄ                                                                                          
                              1400

Yhdistys on tehnyt ylijäämää edeltävinä vuosina, joten sillä on varaa 
tehdä alijäämäinen vuosi.
Alijäämää perustellaan tulevilla eduskuntavaaleilla, sekä 
jäsenhankinnalla.

 


