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Missiomme


Seura tarjoaa porvarillisesti ajatteleville ihmisille keskustelu- ,
oppimis- ja vaikuttamismahdollisuuksia,



edistää markkinataloutta ja kilpailua sekä yksilön vapautta,



pohtii talous- ja elinkeinopolitiikan linjoja ja eri vaihtoehtojen

Miksi Kota on
olemassa?

seurauksia,


etsii ja esittää keinoja Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja
nostamiseksi.

Seura toimii Kansallisen Kokoomuksen aatteen hengessä
Perusarvomme
Porvarillinen ajattelu
Markkinatalous ja kilpailu

Mitä on meille
tärkeää ja
tavoiteltavaa?

Yksilön vapaus ja vastuu
Suomen kestävä kilpailukyky
Perheiden ja kansankunnan hyvinvointi
Nyky-tilanteemme
Edistäjät:
Perinteet ja perinteiset toimintatavat
Halu vaikuttaa
Jäsenkunnan aktivointi
Uudet jäsenet
 uusia näkemyksiä ja osaamista
Talouden haasteellinen
toimintaympäristö -> tekemistä riittää
Yhteys Kansalliseen Kokoomukseen
KOTA ei ole Kokoomuksen
jäsenjärjestö
Keskittyminen talouspolitiikkaan

Rasitteet:
Jäsenmäärä ja sen epävarmuus
 Aktiivijäsenten aika rajallinen
Kansalaisten mielenkiinnon puute
talouspoliittiseen toimintaan
Jäsenistön ikärakenne
Profiloitumisessa auttavan
omaleimaisen toiminnan
puuttuminen.
Jäsenistöllä rajallinen
taloustieteellinen osaaminen
KOTA ei ole Kokoomuksen
jäsenjärjestö
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Visiomme
Yhdistyksemme on tunnettu ja arvostettu talouspoliittisten
keskustelujen avaaja ja kannanottojen tekijä sekä talouspoliittinen

Mihin haluamme
päästä?

vaikuttaja kokoomuksen piirissä.
Peruspäämäärät
Yhdistyksessämme on vähintään 150 jäsentä, joista suuri osa
aktiivisia
Aktiivisen jäsenkunnan määrän kasvattaminen
Yhdistyksessämme on enemmän taloustieteen osaajia
Yhdistyksen jäsenten keski-iän alentaminen
Kokouksissa viihdytään ja saadaan uusia ideoita
Yhdistyksellä on vähintään kolme toimivaa työryhmää
Vuosittain tehtäisiin vähintään yksi julkilausuma/kannanotto, joka
saa valtakunnallista näkyvyyttä
Yhdistyksen imago talouspoliittisena osaajana tunnetuksi ja
tunnustetuksi
Tiedotukseen ja näkyvyyteen satsataan

Mitkä ovat ne
peruspäämäärät, joiden
kautta toteutamme
visiomme?

Pelikenttä
Yhdistyksen jäsenistö
Kokoomus -puolue
Kokoomuslaisesti ajattelevat ihmiset
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen erityisavustajat ja toimihenkilöt
Valtion ja kuntien virkamiehet
Yrittäjäjärjestöt
Pörssi ja pörssisäätiö
Osakesäästäjät ja veronmaksajat
Nykypäivä, Porvari TV jne…
Toimittajat

Millä kentällä
toimimme?
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Ajatuspajat

Tuoteluettelo
Lounastilaisuudet
Tapahtumat

Tuotteemme

Vierailut
Julkilausumat, kirjoitukset
Kannanotot
Lobbaus
Ohjelmatyö
Parannustoimenpiteet
Jäsenhankintaan panostaminen
Hyvin valmistellut julkilausumat ja kannanotot
Pyritään parantamaan lounastilaisuuksia entisestään
Pyritään lisäämään tapahtumien mielenkiintoa
Pyritään saamaan lisää mielenkiintoisia vierailukohteita
Tiedotuksen lisääminen
Esitteen tekeminen
Verkkosivujen parempi käyttö
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Parannustoimenpiteet
päämäärien ja vision
saavuttamiseksi

