Kanta-Espoon Vihreät ry (Kesvi)
Hallituksen kokous

Pöytäkirja

Aika

25.10.2016 klo 18 - 19:45

Paikka

Ravintola Zava, Espoon keskus

Läsnä

Mikko Laakso
Reeta Heino
Milla Rosenlund
Sari Yli-Koivisto

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja (klo 18:20-19:45)
hallituksen jäsen (klo 18 - 19)
hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri

1 § Kokouksen avaaminen
Mikko Laakso avasi kokouksen klo 18:08.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksessa oli läsnä päätösvaltaisuuteen riittävät 4 henkilöä klo 18:20 - 19.
3 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Laakso ja sihteeriksi Sari Yli-Koivisto.
4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
5 § Ajankohtaisia ilmoituksia
Kulttuuriklubi kokoontuu joulukuussa itsenäisyyspäivän jälkeen. Mikolla on ideana järjestää
teatterikäynti. Mikko pohtii vielä eri vaihtoehtoja.
Politiikkakerho kokoontuu 16.11. Lassen vetämänä Cafe Rennossa.
Syyskokous pidetään Valtuustotalolla 22.11. klo 18. Mikko tiedustelee uusien jäsenten
halukkuutta hallitukseen. Milla ja Lasse eivät jatka hallituksessa vuonna 2017. Kokoukseen
tarvitaan toimintasuunnitelma Mikolta ja budjetti Antilta. Reeta palaa rahastonhoitajaksi.
Reeta järjestää peli-illan 12.11. tai 26.11.
6 § Esvin kuulumiset
Ei käsitelty, koska Antti ei ollut paikalla.
7 § Yhdistyksen talousasiat
Ei käsitelty, koska Antti ei ollut paikalla.
8 § Yhdistyksen jäsentilanne
Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Anni Autio ja Sanna Viitanen. Sanna on
kunnallisvaaliehdokas.

9 § Kunnallisvaalit 2017
Antti on luvannut kehittää vaalityöryhmälle toimintatapaa.
Piiriltä voi anoa tapahtumatukea, kun suunnitelmat ovat konkreettisella tasolla. Saatavilla
parhaiten yhdessä pienemmän yhdistyksen, esim. Kirkkonummen Vihreiden kanssa
yhteistyössä. Tukeen on jatkuva haku. Kesvi voi hakea tukea myös Esviltä.
Lokakuussa ehdokaskoulutus Helsingin Kulttuuritalolla 29.10.
Vaalitapahtumaideoita:
• Lastentapahtuma maaliskuussa pari viikkoa ennen vaalipäivää. Tapahtumassa
mahdollisesti eläimiä, pomppulinna, kasvomaalausta, tulitaiteilua.
• Toiveiden tynnyri/puu - keskustelutilaisuuksia kahviloissa tms. paikoissa
kaupungilla. Tilaisuuksista keskusteltaisiin siitä, minkälaisen Espoon kaupunkilaiset
haluavat. Tapahtumien suunnittelu talkoilla.
• Liikennetapahtuma (Kesvi tai Reetan oma). Keskustelua joukkoliikenteen
kehittämisestä.

10 § Yhdistyksen viestintäasiat
Nettisivuilta puuttuu Antin ja Teemun esittelyt. Janilla vanhaa tietoa (kertoo vuoden 2012
kunnallisvaaleista).
Milla lähettää marraskuun kuukausitiedotteen.
11 § Muut asiat
Jani ehdotti, että järjestettäisiin tilaisuus, jossa kuntavaaliehdokkaat kokoontuisivat
tapaamaan toisiaan. TIlaisuus voisi olla jonkun kotona tai kahvilassa.
12 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Mikko ottaa tekstiviestillä yhteyttä hallituksen jäseniin ja koettaa löytää mohdollisimman
monelle sopivan ajan. Kokous keskittyy kunnallisvaaleihin.
13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

Mikko Laakso
kokouksen puheenjohtaja

Sari Yli-Koivisto
kokouksen sihteeri

