Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 (Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2015)
1. YLEISTÄ
Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry on 66-vuotias porvarillisesti ajattelevien naisten yhteisö, jonka tehtävänä on aktivoida naisia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Piirin tavoitteena on edistää ihmisten
hyvinvointia ja turvallisuutta Pirkanmaalla. Kokoomusnaiset korostavat naisten omaa vastuuta elämästään, lasten kasvatuksesta, kodista ja työstä. Tavoitteenamme on, että naiset saavat parhaan mahdollisen tuen tämän vastuun ottamiseen ja kantamiseen.
Piiri toteuttaa tarkoitustaan tuomalla muun muassa naisnäkökulmaa puolueen sisäiseen poliittiseen
keskusteluun sekä asettamalla naisehdokkaita puolueen eri tehtäviin. Toisaalta piiri toimii puolueen
tarkoitusperien edistämiseksi naisäänestäjien keskuudessa.
Vuoden 2016 tärkeimmät asiat ovat puoluekokous ja valmistautuminen kevään 2017 kuntavaaleihin.
2. VAALITOIMINTA
Pirkanmaan Kokoomusnaiset valmistautuvat huolella huhtikuun 2017 kuntavaaleihin. Tavoitteena on,
että puolet Kokoomuksen ehdolle asettamista ja puolet vaaleissa läpi pääsevistä on naisia. Kiinnitetään
huomiota ehdokashankintaan ja ehdokaskoulutukseen. Tehdään läheistä yhteistyötä Kokoomuksen
Naisten Liiton ja Pirkanmaan Kokoomuksen kanssa.
Järjestetään naisehdokkaille vaalistartti ja koulusta vaalikampanjoinnista.
Vaalityön muotoja ovat tapahtumat, viestintä, koulutus ja mahdollisesti taloudellinen tuki yhdistyksille.
Laaditaan erillinen vaalisuunnitelma.
3. JÄRJESTÖTOIMINTA JA JÄSENISTÖ
Jäsenyhdistykset ja niissä toimivat naiset muodostavat Naisten piirin. On oleellista, että piirillä ja paikallisyhdistyksillä on tiivis yhteys. Yhteistyötä on hyvä entisestään kehittää. Piirihallitus järjestää kokouksiaan eri puolilla Pirkanmaata ja tapaa samalla alueen yhdistyksien jäseniä. Tutustutaan kokousten yhteydessä myös eri alojen kiinnostaviin asiantuntijoihin, toimipaikkoihin, yrityksiin tai järjestöihin.
Järjestetään Kokoomusnaisten sininen ilta alkuvuodesta ja luodaan tapahtumasta uusi perinne.
Jäsenmäärän sijaan tavoiteltavaa on, että mahdollisimman moni jäsen on mukana toiminnassa ja maksaa jäsenmaksunsa. Tavoitteena on löytää uusia jäseniä ja kiinnittää huomiota uuden jäsenen vastaanottoon niin yhdistyksissä kuin piirissäkin. Jatketaan matalan kynnyksen kokoontumisryhmien, naisverkostojen, kokoontumisten taloudellista tukemista jäsenyhdistysten kautta.
Muistetaan tasavuosia täyttäviä jäseniä. Huolehditaan ja muistutetaan siitä, että piiri ja yhdistykset
hakevat säännöllisesti ansiomerkkejä aktiivisille kokoomusnaisille.
Kehitetään yhteistyötä ja tuttuutta muiden naispiirien kanssa esimerkiksi vierailemalla muissa piireissä
tai kutsumalla piirejä kylään Pirkanmaalle.

1

Osallistutaan Kokoomuksen Naisten Liiton liittokokoukseen keväällä sekä Kokoomus rp:n puoluekokoukseen kesäkuussa. Puoluekokoukseen tehdään vähintään yksi aloite ja kannustetaan aloitteiden tekoon
myös yhdistyksiä. Valmistaudutaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen.
Yhteistyötä eri naisjärjestöjen kanssa tehdään Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry:n puitteissa. Osallistutaan myös Nasy – Naiset Yhdessä ry:n ja Kansallisen Lastenliiton toimintaan. Ollaan lisäksi jäsenenä
Naisten Suojakoti ry:ssä.
4. KOULUTUSTOIMINTA
Kartoitetaan yhdistysten koulutustarpeet ja laaditaan kyselyn pohjalta koulutussuunnitelma. Markkinoidaan Kansion ja Pirkanmaan Kokoomuksen koulutuksia ja ollaan valmiina järjestämään koulutusta myös
itse. Esiin on noussut tarve ja mielenkiinto sosiaalisen median koulutukselle. Kansion myöntämät koulutustunnit käytetään täysimääräisesti.
Kokoomuksen Naisten Liiton kaksivuotisen Tulevaisuuskoulutuksen uusi ryhmä rekrytoidaan loppuvuodesta. On tärkeää, että ryhmässä on mukana pirkanmaalainen koulutettava. Tuetaan Pirkanmaan
edustajaa taloudellisesti ja toiminnallisesti.
5. VIESTINTÄ
Piirin tiedotuksen tavoite on kertoa poliittisista mielipiteistä, toiminnasta, tapahtumista ja saavutuksista
monipuolisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Piiri haluaa viestiä, että se on avoin, kantaaottava,
aktiivinen ja moderni naisverkosto.
Käsitellään olemassa oleva viestintäsuunnitelma ja tehdään siihen tarpeen mukaan päivityksiä.
Annetaan edelleen julkilausuma jokaisesta piirikokouksesta ja piirihallituksen kokouksesta. Piirihallituksen nimeämä julkilausumatyöryhmä valmistelee tekstejä. Jaetaan ideointi- ja kirjoitusvastuuta entistä
laajemmalle.
Nettisivuilla julkaistaan tapahtumatiedotteita ja kannanottoja. Vuoden aikana lähetetään jäsen- ja
yhdistyskirjeitä sähköpostilla ja yksi jäsenkirje perinteisellä postilla. Jatketaan sähköpostiosoitteiston
päivittämistä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Sosiaalisessa mediassa Pirkanmaan Kokoomusnaisilla on
sivu Facebookissa sekä tili Twitterissä ja Instagramissa.
Viestien välittämiseen käytetään alueellista ja maakunnallista mediaa, kuten lehdistöä ja radioita,
Suomen Nainen -lehteä sekä muita julkaisuja. Suomen Naisia ostetaan jaettavaksi erilaisissa tapahtumissa. Jäsenille avoimista tapahtumista tiedotetaan Nykypäivässä.
6. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Piirillä on osa-aikainen järjestösihteeri. Hän on työsuhteessa Kokoomuksen Naisten Liittoon. Sihteerin
ammatillista osaamista pidetään yllä mahdollistamalla osallistuminen koulutuksiin sekä tiiviiseen yhteistyöhön muiden piirien sihteereiden kanssa.
7. TALOUS
Piirin tulot koostuvat Naisten Liiton piiriavustuksesta, Kansion koulutustuesta, jäsenmaksuista sekä
omasta varainhankinnasta. Omaa varainhankintaa jatketaan myymällä teatterilippuja ja myyntituotteita
sekä järjestämällä pienarpajaisia. Piirin taloudenhoitaja on järjestösihteeri, joka yhteistyössä puheenjohtajan ja piirihallituksen kanssa vastaa talouden seurannasta ja suunnittelusta sekä käytännön toimista.
Talousarvio vuodelle 2016 esitetään ja hyväksytään erillisenä liitteenä.
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