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TAVOITTEET 
Tavoitteena on saada  mahdollisimman hyvä näkyvyys kunnallistoiminnassa ja tuoda aktiivisesti esille Kokoomuksen 
esityksiä. Huolehdimme paikallisyhdistyksemme yhtenäisyydestä ja haluamme parantaa yhteistyötä muiden 
valtuustoryhmien kanssa. 
 
Keiturin Sotesta on päästävä mahdollisimman nopeasti eroon ja neuvotella uusi sote-yhteistoiminta-alue Mänttä-
Vilppulan, Juupajoen ja Pihlajalinnan kanssa. Ruovesiläisten palvelut tulee järjestää paikallisesti ja taloudellisesti 
kestävästi. 
 
Haluamme panostaa Ruoveden elinvoimaan pysäyttääksemme kunnan asukasluvun lasku. Tärkeimpinä keinoina ovat 
uuden päiväkodin ja teollisuushallin rakentaminen sekä kaavoituksen avulla edistää uutta rivitalorakentamista kuntaan. 
Kylätoimikuntien toimintaa pitää tukea ja huolehtia valokuituhankkeiden valmistumisesta sekä niiden hyödyntämisestä 
kunnan markkinoinnissa.  
 

HALLINTO 
Paikallisyhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Sen tulisi kokoontua useammin ja säännöllisemmin sisäisen tiedonkulun 
takia. Hallituksen kokouksiin kutsutaan jatkossakin myös koko valtuustoryhmä ja tarvittaessa muitakin kokoomuslaisia 
myöntäen heille läsnäolo- sekä puheoikeus. Lisäksi pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joihin pyritään 
saamaan kiinnostava alustuspuheenvuoro esim. Kokoomuksen kansanedustajilta tai muilta toimijoilta. 
 

VUODEN 2019 VAALIT 
Eduskuntavaalit järjestetään 14.4. Ruovedellä eikä välttämättä koko Ylä-Pirkanmaalla ole omaa Kokoomus-ehdokasta 
vaaleissa, mutta tavoittelemme silti Ruovedellä suhteellista tulosparannusta viime vaaleista. EU-vaaleihin 26.5. emme 
aseta tulostavoitetta, mutta kannustamme ihmisiä äänestämään Kokoomuksen/EPP:n ehdokkaita. Mahdollisissa 
maakuntavaaleissa pyrimme saamaan ylä-pirkanmaalaisen kokoomuslaisen ehdokkaan läpi yhteistyössä 
naapuriyhdistysten kanssa. 
 

TIEDOTTAMINEN 
Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta pääasiassa netin kotisivuilla ja facebookissa. Pyrimme löytämään joukostamme 
netti- ja some-vastaavan  huolehtimaan tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kevät- ja syyskokouskutsut sekä 
muut ilmoitukset ja kannanotot julkaistaan Ruovesi-lehdessä. Hallituksen ja valtuustoryhmän tiedotuksessa käytetään 
sähköpostia sekä whatsapp-ryhmäviestejä. Harkitaan myös jäsenviestien käyttöönoton mahdollisuutta. 
 

TOIMINNAN RAHOITUS JA JÄSENHANKINTA 
Kaikki kunnan luottamushenkilöt on velvoitettu liittymään jäseneksi. Luottamushenkilövero peritään 10 % suuruisena. 
Julkaisemme jatkossakin satunnaisesti Ilvesviesti-vaalilehteä, jonka ilmoitusmyynnillä saamme lehden rahoituksen lisäksi 
kerättyä myös säästöjä yhdistyksemme toiminnan hyväksi. 
 
Ruoveden Kokoomuksen jäsenmäärät ovat huolestuttavasti laskussa. Hallituksen pitää miettiä keinoja tehostaa 
jäsenhankintaamme niin, että jäsenmäärämme olisi vuoden päästä lähempänä 50 maksavan jäsenen tavoitetta. Tämän 
lisäksi nykyisiä jäseniämme pitää osallistaa paremmin yhdistyksen toimintaan. 
 

KOULUTUS 
Kannustamme jäseniä osallistumaan tarpeidensa mukaan puolueen järjestämiin koulutuksiin sekä mahdollisiin kunnan 
infoihin ja seminaareihin. 
 

EDUSTUS KOKOOMUKSEN TOIMINNASSA 
Osallistumme vähintään jäsenmäärämme edellyttämässä määrässä piirin ja puolueen kokouksiin sekä eri valtuuskuntien 
toimintaan unohtamatta myöskään yhdistyksemme, piirin tai muiden yhteistyötahojen järjestämiä vapaamuotoisia 
tilaisuuksia ja tapaamisia. 


