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PAIKALLISYHDISTYKSEN 
TOIMINTAOPAS
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MIKÄ TÄMÄ ON?
Edessäsi on kokoomuksen paikallistason vuoden 2022 ideointiopas. Opas on 
tarkoitettu jokaiselle paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenelle ja siitä löytyy 
yhdistyksen toimintaan ja sen suunnitteluun liittyviä ajatuksia ja virikkeitä.  

Kokoomuksessa on monenlaisia paikallisyhdistyksiä. Osa yhdistyksistä kuuluu 
jäsenliittoon, osa kuuluu kunnallisjärjestöön ja toimii yhtenä monista suuren 
kaupungin yhdistyksistä. Pienemmissä kunnissa on tyypillisesti vain yksi yhdistys. 
Yhdistyksillä on lisäksi käytössään kahdenlaisia sääntöjä, käytössä on joko yhden 
vuosikokouksen malli tai kevät- ja syyskokouksen järjestelmä. Myös yhdistysten 
jäsenmäärä sekä toimintaperinteet ja -resurssit ovat kovin erilaisia. 

Kirjavaan yhdistyskenttään ei ole syytä yrittää antaa tarkkoja toimintaohjeita. 
Tähän oppaaseen on koottu erilaisia ajatuksia yhdistystoiminnan ylläpitämisestä 
ja kehittämisestä. Oppaan käyttäjän tehtävä on poimia ajatusten joukosta omaan 
toimintaan sopivat ja toimia niiden mukaan.  Lisäksi yhdistyksen toiminta sisältää 
suuren määrän asioita, joista tässä oppaassa ei mainita mitään.

KOKOOMUKSEN JÄSENYHDISTYS 
Jäsenet kuuluvat kokoomukseen pääasiassa kuntatasolla toimivien paikallisyhdis-
tysten kautta. Lisäksi on mahdollista olla henkilöjäsenenä opiskelijaliitto Tuhat-
kunnassa, puolueen tai jäsenliiton piirissä tai puolueen valtakunnallisessa henki-
löjäsenyhdistyksessä. Parhaat aktiivisen toiminnan edellytykset tarjoutuvat niille 
jäsenille, jotka kuuluvat paikalliseen ja aktiiviseen yhdistykseen. 

Kokoomuksen jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita, jotka päättävät itse teke-
misestään. Jotakin yhteistä niillä kuitenkin on. Niiden kaikkien tavoitteena on 
yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kansan-
valtaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen. Kunkin yhdistyksen sääntöjen 2. 
pykälä kertoo toiminnan päämäärät tarkemmin. 

Yhdistys on siis paikallisten toimijoiden yhteenliittymä yhteisiksi koettujen tavoit-
teiden edistämiseksi. Toiminnan perusyksikkö on jäsen. Jäsen on yhdistyksen 
tärkein ja arvokkain osa. Kaikki muu, kuten raha tai valta, tulevat ja menevät, mutta 
jos jäseniä ei ole, silloin yhdistyksellä ei ole mitään.

SISÄLLYSLUETTELO

MIKÄ TÄMÄ ON?      3
KOKOOMUKSEN JÄSENYHDISTYS   3
VAIN MUUTOS ON IKUISTA     4
LÄHTÖKOHDAT OVAT PUOLELLAMME   4
JÄSEN, JÄSEN JA JÄSEN     5
YHTEYDENPITO       6
TARJONTAA JÄSENILLE     7
YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAMISTA   8
TIETOA YHTEISKUNNALLISISTA ASIOISTA  8
YHTEISKUNNALLISTA TOIMINTAA   9
EI PELKÄSTÄ LEIVÄSTÄ     10
VUOSIKOKOUKSET      10
KUNTAPOLITIIKKA      11
VALTAKUNNAN POLITIIKKA    12
PUOLUEKOKOUS      12
KOULUTUS       12
TOIMINTAVUOSI 2022      13
KOULUTUKSET        15



4 5

VAIN MUUTOS ON IKUISTA 
Kokoomustoimintaa käynnistyi yli sata vuotta sitten. Maailma oli tuolloin kovin 
erilainen kuin nyt. Se oli erilainen myös 50 vuotta sitten ja kymmenen vuotta 
sitten. Ympäristömme on siis huomenna erilainen kuin se oli eilen ja meidän 
tehtävämme on pitää kokoomustoiminta vähintään tämän päivän, mieluummin 
huomisen tasalla. 

Ensimmäinen pohdintatehtävä tämän oppaan lukijalle onkin etsiä yhdistystoimin-
taan perinteisen tarjonnan rinnalle sellaista tarjontaa ja aktiviteettejä, jotka juuri 
omalla paikkakunnalla saisivat entistä suuremmat joukot kiinnostumaan paikalli-
sesta kokoomustoiminnasta. Kannattaa mahdollistaa erilaisia tapoja olla mukana. 
Tarjota kaikille avoimia tilaisuuksia sekä jäsenille omia tapahtumia. Ajatuksena 
on tarjota kaikille mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa, mutta myös tutus-
tumassa toimintaan sekä toimijoihin. Näin kynnys liittyä jäseneksi madaltuu 
huomattavasti. Opas pyrkii antamaan ideoita ja virikkeitä tähän pohdintaan, mutta 
vastaukset, ratkaisut ja niistä seuraavat toimenpiteet ovat paikallisia.

 
 

LÄHTÖKOHDAT OVAT 
PUOLELLAMME 
Kokoomuslaiselle ajattelulle on tilausta. Edustamme arvot, kuten yksilönvapaus, 
yksilökeskeisyys ja moniarvoisuus sekä niiden toteuttamiseksi tarjoamamme väli-
neet kuten säännelty markkinatalous, hyvä terveydenhuolto ja korkeatasoinen 
koulutusjärjestelmä ovat useimmille suomalaisille itsestäänselvyyksiä. Arvopoh-
jamme taakse on siis helppo löytää laajoja kansanjoukkoja. 

 
Haasteemme on saada arvomme jakavat ihmiset osallistumaan yhdistyksemme 
järjestämään toimintaan ja siten oman tekemisensä kautta motivoitumaan sitoutu-
maan yhteisöömme. Jos näin ei riittävässä määrin tapahdu, on syytä pohtia, miksi. 
Onko tarjoamamme toiminnan määrä riittävä? Tarjoammeko oikeita asioita? 
Tunnetaanko tarjontamme potentiaalisten osallistujien keskuudessa?  

Pohdittaessa ja ideoitaessa yhdistyksen toimintamalleja ja sen tarjoamia vaiku-
tusmahdollisuuksia, kannattaa käyttää sekä historian tuntemusta että luovuutta. 
Ideoinnissa siis kannattaa käyttää myös uusia menetelmiä ja mukaan on syytä saada 
myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä, kuinka asiat ovat aina olleet. Yllättä-
viäkään toimintaideoita ei pidä torjua vain siksi, että niin ei ole ennenkään tehty. 

 

JÄSEN, JÄSEN JA JÄSEN 
Yhdistystoiminnan perusyksikkö on jäsen. Puolueeseen liittymisen kynnys on 
korkea. Siksi tiedämme, että jokainen jäseneksemme liittynyt on tehnyt sen 
vakaasti harkiten ja useimmilla heistä on liittymisensä hetkellä ollut halu päästä 
mukaan vaikuttamaan yhteiskunnan ja yhdistyksen toimintaan. 

Jäsenet liittyvät poliittiseen yhdistykseen eri syistä. Tärkeimmät syyt ovat halu 
vaikuttaa yhteiskuntaan, lisätiedon saaminen yhteiskunnallisista asioista sekä viih-
tyminen hyvässä seurassa. Parhaimmillaan kokoomusyhdistyksen toiminta voi 
tarjota tätä kaikkea. Nykyisten jäsenten kanssa on hyvä muistella, miksi he ovat 
aikanaan liittyneet ja ovatko he saaneet sitä, mitä tulivat hakemaan. Jos ei, niin 
seuraava pohdinta on, kuinka asian tila voitaisiin korjata. 

Uudet jäsenet ovat erityisen arvokkaita. (Arvokkaiksi sanotaan sellaisia asioita, 
joiden saaminen ei ole helppoa.) Kun yhdistykseen tulee uusi jäsen, hänestä on 
pidettävä erityistä huolta. Yhdistyksellä voi olla vastaanottosuunnitelma uusien 
jäsenten kotouttamista varten. Suunnitelma voi pitää sisällään uuden jäsenen 
perehdyttämisen ja toiveiden selvittämisen, toimintaan ohjaavan yhdistyskummin 
osoittamisen sekä muita toimenpiteitä paikallisen harkinnan mukaan.
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YHTEYDENPITO  
Yhdistystoiminta on vuorovaikutusta. Yhdistyksessä pitää olla yhdessä suunniteltu 
ja kaikkien tuntemat tavat yhdistysjohdon ja jäsenistön vuorovaikutukseen. Kaikille 
jäsenryhmille ei välttämättä sovellu samat vuorovaikutuskanavat. Joka tapauksessa 
vuorovaikutuksen pitää olla mahdollista sekä yhdistysjohdosta jäsenistään päin 
että päinvastoin. 

Yhdistys voi tehdä kirjallisen esittelyn itsestään ja toiminnastaan. Yhdistyksen 
verkko- tai Facebook-sivuilla voi olla perustietojen lisäksi ajankohtaisempaa asiaa. 
Verkko antaa mahdollisuudet myös keskustelulle jäsenten ja yhdistysjohdon 
välillä sekä jäsenten keskinäiselle vuorovaikutukselle. Jäsen voi tuntea olevansa 
aidosti yhteisön jäsen vain silloin, kun hän kokee voivansa tulla aidosti kuulluksi ja 
huomioon otetuksi. 

Yhdistyksen viestintää ja jäsenten välistä yhteydenpitoa edistää, jos asian järjes-
tämistä on valmiiksi pohdittu. Tällaista pohdintaa voidaan kutsua vaikka viestin-
täsuunnitelmaksi. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää viestintävastuun jakamista 
hallituksen eri jäsenille ja tarvittaessa vaikka hallituksen ulkopuolellekin. Siinä 
voidaan myös sopia WhatsApp -ryhmien tai muiden vastaavien viestintäväli-
neiden käytöstä. 

Sähköposti on hallinnollisesti riittävä väline esimerkiksi yhdistyksen sääntömää-
räisten kokousten kutsumiseen. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen välineeksi 
siitä ei kuitenkaan ole. Puhelin tai jopa ovikello ovat loistavia tapoja saada elävä 
kontakti jäseneen. 

Tärkeää on säännöllinen, monipuolinen sekä monikanavainen viestintä. Monipuo-
linen viestintä pitää sisällään sekä yhdistyksen että kuntapäätöksen ajankohtaiset 
terveiset. Viestintäkanavina kannattaa käyttää sähköpostia, perinteistä kirjettä sekä 
sosiaalista mediaa. Tärkeintä on pohtia mikä sopii parhaiten millekin viestille ja 
kohderyhmälle. Kaikille avointa viestintää on myös hyvä tehdä esimerkiksi kirjoi-
tuksilla paikalliseen lehteen. 

Kun yhdistyksen viestinnän visuaaliseen ilmeeseen halutaan näyttävyyttä ja 
kokoomuslaista sukunäköä, kannattaa tutustua puolueen verkkosivuilta löyty-
vään maksuttomaan aineistopankki Grediin. Sieltä löytyy sekä graafiset ohjeet että 
tarvittavat logot ja muut tunnistemateriaalit. 

Gredin löydät: www.kokoomus.fi/gredi. 

 TARJONTAA JÄSENILLE 
Tyypillinen tilanne yhdistystoiminnassa on, että hallituksen jäsenet kokevat itsensä 
aktiivijäseniksi ja muille lankeaa passiivinen rivijäsenen rooli. Tämä ei tieten-
kään johdu siitä, että yhdistykseen olisi liittynyt aktiivijäseniä juuri hallituksen 
jäsenmäärän verran. Aktiivisuus syntyy siitä, että jäsenelle tarjotaan vastuullisia 
tekemisen mahdollisuuksia. Mikäli asiaan ei kiinnitetä eritystä huomiota, usein-
kaan näitä tekemisen paikkoja ei tarjoudu muille kuin juuri hallituksen jäsenille. 
Kunnallisia luottamustehtäviä kokoomuksen avulla saaneet jäsenet kokevat itsensä 
myös kokoomusaktiiveiksi, vaikka heidän toimintansa tapahtuukin yhdistyksen 
ulkopuolella. 

Kun haluamme jäsenen aktiiviseksi, on hänelle siis osoitettava mahdollisuuksia 
osallistua. Mitä ne voivat olla? Vastaukset löytyvät omalta paikkakunnalta, omasta 
yhdistyksestä ja ennen kaikkea omasta jäsenistöstä. Jäsenten kanssa on keskustel-
tava, ideoitava ja suunniteltava, minkälaista toimintaa kukin haluaisi ja olisi valmis 
toteuttamaan. 

Yhdistyksen hallitus voi perustaa valmistelevia työryhmiä, mihin jäseniä voi kutsua 
mukaan. Esimerkiksi tapahtuma-, koulutus-, viestintä- ja varainhankintaryhmä. 
Jäsenistön sekä kuntalaisten aktivoimiseksi voi järjestää kyselyjä, jotka antavat eväs-
tystä toiminnan kehittämiseen. 

Etänä tai hybridinä järjestetyt tapahtumat mahdollistavat matalan kynnyksen osal-
listumisen jäsenille. 

Yhdistyksen hallituksen tehtävä on resurssoida, innostaa ja kannustaa jäseniä 
toimintaan, ei toimia heidän puolestaan. Yhdessä toimimisen ja yhdessä aikaan-
saamisen ilo ei ole yksin hallituksen jäsenten etuoikeus.

Aktiivisia jäseniä on hyvä palkita säännöllisesti ansiomerkein. Ansiomerkki-
säännöt löydät www.kokoomus.fi/yhdistyksen-aineistopankki ja merkit haetaan 
jäsenrekisterin kautta sähköisesti.  
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YHTEISKUNNALLISTA 
VAIKUTTAMISTA 
Suurin osa jäsenistä liittyy kokoomukseen päästäkseen jollakin tavalla vaikutta-
maan oman elinympäristönsä asioihin. Osalla tämä mahdollisuus järjestyy kunta-
vaalien avulla valtuutetun tai muun kunnallisen luottamushenkilöpaikan kautta.  

Luottamushenkilöpaikkoja ei kuitenkaan riitä kaikille. Tästä syystä luottamushen-
kilöpaikkojen keskittymistä samoille henkilöille on määrätietoisesti vältettävä. 
Lisäksi luottamustehtävissä olevat voivat tuoda tietoa kunnan elimissä päätettä-
vistä asioista jäsenistölle ja käyttää jäsenistöä kokemusasiantuntijoina ja sitä kautta 
apuna kannanmuodostuksessa edessä oleviin ratkaisuihin. 

Suurin osa kunnallisvaltuutetuista ei ole tullut valituksi valtuustoon ensimmäisissä 
vaaleissaan. Uudelle kokoomusjäsenelle voidaan alkaa suunnitella yhteiskunnal-
lista urapolkua heti hänen tultuaan toimintaan mukaan. Yhteistyö luottamushen-
kilöiden kanssa tekee kuntapolitiikkaa jäsenelle tutuksi, alentaa ehdokkaaksi ryhty-
misen kynnystä ja auttaa tulevassa vaalityössä. Seuraavien kuntavaalien ehdokas-
hankinta kannattaa siis aloittaa jo nyt aktivoimalla jäsenistöä ehdokkuuteen pitkällä 
tähtäimellä ja olemalla yhteydessä ehdolla olleisiin.

TIETOA YHTEISKUNNALLISISTA 
ASIOISTA 
Puolueyhteisö on hyvä ympäristö yhteiskunnallisen tiedon lisäämiseen. Kokoo-
muksella on edustajat yhteiskunnan kaikilla demokraattisesti valituilla hallinnon 
tasoilla Euroopan unionista yksittäiseen kuntaan saakka.  

Puolue ja opintokeskus Kansio järjestävät vuosittain useita kaikille jäsenille avoimia 
tilaisuuksia, joissa saadaan tuoreimmat terveiset EU:n ja eduskunnan päätöksen-
teosta. Tilaisuuksista suurin osa on siirtynyt verkkoon, joten etäisyydet ja niiden 
aiheuttamat kustannukset eivät ole osallistumisen esteenä. Yhdistyksen tehtävänä 
on välittää tietoa näistä mahdollisuuksista jokaiselle jäsenelle.

YHTEISKUNNALLISTA TOIMINTAA 
Kokoomus ei ole pelkkä vaaliorganisaatio. Vaaleja on kuitenkin jollakin tasolla ja 
puolueen kaikkien tasojen on syytä olla vaalityössä mukana. Vaalitoiminta on siinä 
mielessä kiitollinen työsarka paikallisyhdistykselle, että siellä ei tekeminen lopu, 
vaan oikein organisoituna jokainen jäsen voi kokea olevansa työllistetty, yhteisölle 
tärkeä ja aktiivinen. 

Vuoden 2022 alussa käydään ensimmäiset hyvinvointialueiden vaalit, joissa 
kokoomus on Helsinkiä lukuun ottamatta vahvasti mukana. Yhdistys voi kääntyä 
piirijärjestön ja oman maakunnan kokoomusehdokkaiden puoleen ja pyytää 
ohjeita ehdokkaiden vaalityön tukemiseksi. Vaalipiirinä toimii koko hyvinvointi-
alue ja kaikkien hyvinvointialueen kokoomusehdokkaiden äänet lisäävät kaikkien 
kokoomusehdokkaiden mahdollisuutta tulla valituksi. Mitä enemmän ääniä koko 
kokoomusjoukkue vaalipiirissä saa sitä enemmän kokoomuksen ehdokkaita tulee 
hyvinvointialueelta valituksi. Joukkuehenki ja yhteistyö siis kannattaa! 

Seuraavat eduskuntavaalit käydään viimeistään keväällä 2023. Niihin valmistau-
tumisen on syytä alkaa heti aluevaalien jälkeen. Löytyykö omasta yhdistyksestä, 
omalta paikkakunnalta tai lähiseudulta kokoomuslaisia ehdokkaita? Kokoomusyh-
distyksen on syytä tarjota täysi tuki listamme jokaiselle ehdokkaalle ja jäsenille on 
tarjottava mahdollisuutta lähteä mukaan kutakin parhaiten miellyttävän kokoo-
muskandidaatin vaalitiimiin. 
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EI PELKÄSTÄ LEIVÄSTÄ 
Eri yhdistysten toimintaperinteessä on suuria eroja vapaamuotoisemman tarjonnan 
osalta. Osassa yhdistyksiä viihtymien ja yhdessäolo on aina ollut keskeinen osa 
toimintaa, kun taas osa yhdistyksistä on pyrkinyt pysyttelemään pelkästään asia-
linjalla. 

Jäsenet liittyvät yhdistyksiimme myös saadakseen hyvää kokoomuslaista seuraa. 
Harvalla se on mukaan tulemisen päämotiivi, mutta useimmille se on mukava ja 
tervetullut lisä arkiseen aherrukseen. Vapaamuotoiset ja viihteelliset yhdessäolo-
hetket lisäävät jäsenten sitoutumista myös yhdistyksen asiatavoitteisiin ja -toimin-
taan. 

Muotinäytökset, ravintolaillat, kotiseuturetket tai museovierailut voivat olla 
pelkkää viihdettä, mutta niihinkin voidaan yhdistää vakavampaa ainesta. Eduskun-
tavierailu tai valtuuston kokouksen seuraaminen kuulostavat pelkältä asialta, mutta 
nekin voivat sisältää kevyempi elementtejä.  

Parhaimmillaan yhdistyksen aktiviteetti on silloin, kun se pystyy tarjoamaan 
jossakin määrin sekä vaikuttamismahdollisuutta, tiedon lisääntymistä, että viih-
dettä. Vapaamuotoisemmat tilaisuudet ovat hyviä mahdollisuuksia jäsenten 
verkostoitumiselle ja sen kautta kasvaville vaikutusmahdollisuuksille. 

 

VUOSIKOKOUKSET 
Yhdistyksillä on käytössään kahdenlaisia sääntöjä. Kahden kokouksen järjestel-
mässä pidetään erilliset kevät- ja syyskokoukset. Yhden kokouksen järjestelmässä 
vuosikokous pidetään keväällä ja sen asialista on yhdistelmä kevät- ja syyskoko-
uksen asioista. Olipa yhdistyksen käytössä kumpi malli tahansa, hallinto on järjes-
tettävä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. 

Säännöt vaihtelevat liittojen mukaan, joten tarkistathan voimassa olevat malli-
säännöt yhdistyksen aineistopankista: www.kokoomus.fi/yhdistyksen-aineisto-
pankki 

Puolueyhteisössä on käytössä mallisäännöt eikä niihin voi tehdä yhdistyskohtaisia 
muutoksia. Puolueen yhdistyksillä ja liittojen yhdistyksillä on omat mallisääntönsä. 
Puolue on tehnyt uudet mallisäännöt syksyllä 2021 ja puoluehallitus on tehnyt 
aloitteen jokaiselle puolueen yhdistykselle uusien sääntöjen hyväksymiseksi. Sään-
tömuutos on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 2/3 enemmistöllä ja asian käsitte-
lystä on muistettava mainita kokouskutsussa. 

Tietoa sääntöjen muuttamisesta ja uudet mallisäännöt löytyvät osoitteesta 
https://www.kokoomus.fi/yhdistyksen-aineistopankki/#mallisaannot

Vaikka syys-, kevät- ja vuosikokous ovatkin osa sääntömääräystä hallintoa, ei niiden 
tarvitse olla paperin makuisia tapahtumia. Toimintasuunnitelman tekeminen voi 
olla todellista tulevan toimisen ideointia, valtuustoryhmän kunnallispoliittinen 
selonteko voi olla katsaus kokoomuksen saavutusten näyttelyyn ja jäsenille myön-
nettävien ansiomerkkien jako voidaan tehdä kokouksen päätteeksi järjestettävässä 
juhlassa. 

Kokoukset voivat olla kaikille avoimia ja kannattaakin suunnitella kokouksen yhte-
yteen sellaista sisältöä mikä kiinnostaa ja innostaa tulemaan mukaan. Näin tietoi-
suus paikallisista kokoomustoimijoista ja - toiminnasta saavuttaa muitakin kuin 
jäseniä. 

 

KUNTAPOLITIIKKA 
Kokoomusyhdistys osallistuu kuntavaaleihin etsimällä ehdokkaita jäsenistöstään ja 
kokoomusmyönteisistä asukkaista. Yhdistys tukee heidän ja kokoomuksen vaali-
työtä sekä osallistuu yhteistyöhön valtuustoryhmän ja kokoomusyhdistyksen sään-
töjen määrittämällä tavalla.  

Vaaleissa ehdokkaiden tukijoukkojen ihmiset ovat potentiaalisia uusia yhdistyksen 
jäseniä. Kannattaa siis pyytää heitä mukaan yhdistykseen. 

Kuntapolitiikka sivuaa monella tavalla jokaisen jäsenen elinpiiriä, joten jäsenten 
sitä kohtaan tuntema mielenkiinto on ymmärrettävää. Siksi kuntapolitiikan 
sisältöjä on tuotava mahdollisimman lähelle yhdistyksen arkipäivän toimintaa. 
Parhaimmillaan kokoomuksen jäsenelle syntyy tunne, että hän on etuoikeutetussa 
asemassa, koska hänellä on avoin tiedonkulku- ja vuorovaikutuskanava päättäviin 
elimiin. 

Valtuutetut ovat velvollisia osallistumaan yhdistyksen kokouksiin ja raportoimaan 
aikaansaannoksistaan. Yhdistys ja sen jäsenet voivat toimia valtuutettujen taustatie-
donhankintakanavana ja kokoomuslaisen kunnallispolitiikan tunnetuksi tekijänä 
äänestäjien suuntaan. 
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VALTAKUNNAN POLITIIKKA 
Vaikka paikallisyhdistyksen toiminta-alue yleensä rajoittuukin yhden kunnan 
alueelle, yhdistys voi ottaa kantaa myös laajemman alueen asioihin. Keskustelu- 
ja koulutustilaisuudet ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä ovat hyvää sisältöä 
jäsentarjontaan ja samalla mahdollisuus laajentaa jäsenkuntaa. 

Kokoomuksen jäsenyys on suora kanava poliittiseen päätöksentekoon sen kaikilla 
tasoilla. Kokoomuksen kansanedustajat ovat paikallisyhdistysten ja niiden jäsenten 
käytettävissä. Kansanedustajat osallistuvat mielellään sekä yhdistysten jäsen- että 
yleisötapahtumiin. Kansanedustajavierailut on hyvä valmistella yhteistyössä piiri-
järjestön kanssa. 

 

PUOLUEKOKOUS 
Kokoomuksen sääntömääräinen puoluekokous on Kalajoella 10.-12.6.2022. Puolue-
kokouksen 900 äänivaltaista edustajapaikkaa jaetaan yhdistyksille niiden henki-
lömäärän mukaisessa suhteessa. Pienetkin yhdistykset saavat yhden edustajan ja 
jäsenmäärän kasvaessa eduskutusoikeuksien määrä lisääntyy. 

Puoluekokouksessa valitaan puoluejohto, käsitellään poliittisia kannanottoja ja 
käydään keskusteluja kokoomuksen ja Suomen politiikasta. Yhdistys voi järjestää 
kaikille jäsenilleen mahdollisuuden kokoontua seuraamaan kokousta etäyhteyden 
kautta.  

Puoluekokous käsittelee myös sille jätetyt aloitteet. Perinteisesti aloitteissa on tehty 
esityksiä sekä puolueen oman toiminnan että yhteiskunnan muuttamisen puolesta. 
Puoluekokousaloitteet tulee jättää 15.4.2022 mennessä, paitsi sääntömuutosaloit-
teet 1.4.2022 mennessä. Lisätietoa puoluekokouksesta osoitteessa https://www.
kokoomus.fi/vaikuta/puoluekokous/ 

 

KOULUTUS 
Uusille hallituksen- sekä yhdistyksen jäsenille on hyvä tarjota koulutusta toimin-
tansa tueksi sekä innostamaan uusiin tehtäviin. Kokoomuksen koulutusorgani-
saatio Kansio järjestää monipuolista koulutusta puolueen jäsenille. 

Tarjontaan voi tutustua www.kokoomus.fi/koulutus 

TOIMINTAVUOSI 2022 
Yhdistyksen hallituksen tehtävä on suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa. 
Hallituksen jäsenyys on siis melko työntäyteinen tehtävä, koska jo pelkät halli-
tuksen säännölliset kokoontumiset vievät aikaa. Yhdistyksen on lisäksi tarjottava 
osallistumismahdollisuuksia kaikille jäsenille. Jotta toimintavuodesta tulee aktii-
vinen, se kannattaa suunnitella. Konkreettinen suunnittelutapa on purkaa toimin-
tasuunnitelma tapahtumakalenteriksi. Seuraavassa esimerkki siitä, miltä jäsenille 
tarjottava tapahtumakalenteri voisi näyttää. Esimerkkiä ei kannata kopioida sellai-
senaan, mutta siitä saattaa saada virikkeitä omaan suunnitteluun. 

• Hyvinvointialuevaalit 23.1.  
• Yhdistyksen koko jäsenistö mukaan vaalityöhön
• Vaalivalvojaiset

TAMMIKUU

1

2

3

4

5

• Eduskuntaretki 
• Laskiaistapahtuma

HELMIKUU 

• Vierailu kunnanvaltuuston kokouksessa
• Jäsenilta puoluekokousaloitteen 
  valmistelemiseksi

MAALISKUU 

• Yhden kokouksen 
yhdistyksissä vuosikokous, 
uuden hallituksen 
järjestäytyminen ja sen 
toimikausi alkaa. 

• Kahden kokouksen 
yhdistyksissä kevätkokous, 
jossa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat, kuten 
edustajavalinnat eri 
kokouksiin, vuosikertomus 
ja selonteko valtuutettujen 
toiminnasta. 

• Puoluehallituksen 
tekemä aloite sääntöjen 
muuttamiseksi on 
käsiteltävä vuosi- tai 
kevätkokouksessa. 

HUHTIKUU 

• Vappujuhla 
• Tutustuminen paikallisen yrityksen toimintaan  
• Snellman -päivän juhla 

TOUKOKUU 

• Yhden kokouksen yhdistyksissä vuosikokous
• Kahden kokouksen yhdistyksissä kevätkokous
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JÄRJESTÖÄSI VARTEN  
TEEMAKOULUTUKSET 2022 
POLITIIKAN SININEN LANKA  
Yhdistyksesi uusille jäsenille suunnattu kokoomusjärjestön ja sen toiminnan 
peruspaketti. Kesto 1 viikonloppupäivä. 

HALLITUSTEHTÄVÄT HALTUUN  
Yhdistyksen hallitukselle suunnattu koulutus, jossa on tarjolla tutkittua tietoa ja 
uudenlaisia toimintatapoja toiminnan kehittämiseksi. Kesto 1 viikonloppupäivä. 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT HALTUUN  
Uusille kunnallisille ja alueellisille luottamushenkilöille suunnattu koulutus, josta 
saa perustiedot ja -taidot luottamustehtävän hoitamiseksi. Kesto 1 ilta + 1 viikon-
loppupäivä. 

KANSION KESKIVIIKKO  
Kerran kuussa (8 krt/v) pidettävä Kokoomuksen jäsenille tarkoitettu teematunti 
ajankohtaisista sisällöistä. Ensimmäisen 16.2. aiheena ”kokoomuslaisia tavoitteita 
koko hyvinvointialueen hyväksi”.  
 

KANSION AKATEMIAT 2022 
Akatemia on aina useamman kokoontumisen (lähi ja etä) aihekohtainen koulutus-
kokonaisuus. 

VAIKUTTAJA-AKATEMIA  
Aiheena henkilökohtaisten vaikuttajataitojen kehittäminen kuten viestintä, esiin-
tymistaidot, sekä puhuminen ja kirjoittaminen. Seuraava koulutus alkaa keväällä 
2022. 

JÄRJESTÖAKATEMIA  
Aiheena oman järjestön ja sen toiminnan kehittäminen, yhdistysjohtamisesta 
digitaalisiin taitoihin. Seuraava koulutus alkaa keväällä 2022. 

DIGIAKATEMIA  
Aiheena digiloikan haltuunotto kokoomusjärjestössä sekä henkilökohtaisten 
digitaitojen kehittäminen. Tarjolla paljon uutta mutta myös harjoitteita käytännön 
työssä. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2022. 

EUROOPPA-AKATEMIA  
Aiheena tutustuminen Euroopan Unionin päätöksentekoon sen päättäjiin sekä 
vaikuttamiseen EU:ssa. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2022.  
 
LISÄTIETOA KOULUTUKSISTA: WWW.KANSIO.FI/KOULUTUS

6

7

8

9

10

11
12

• Koulunsa päättävien onnitteleminen  
• Puoluekokous 10.-12.6. Kalajoella. Yhdistyksen   
  edustaja osallistuu kokoukseen ja yhdistys järjestää 
  kokouksen etäseurannan jäsenistölle

KESÄKUU 

• Osallistuminen paikalliseen 
   kotiseututapahtumaan

HEINÄKUU  

• Jäsenilta tulevan talvikauden 
  aktiviteettien suunnittelemiseksi 
• Venetsialaiskarnevaali 

ELOKUU   

• Jäsenilta hyvinvointialueen asioista 
• Ruskaretki tai rapujuhlat  

SYYSKUU    

• Kansanedustajavierailu 
• Eduskuntavaalityön suunnitteluilta   

LOKAKUU     

• Kahden kokouksen yhdistyksissä syyskokous  
• Uuden hallituksen järjestäytyminen ja sen 
   toimikausi alkaa    

MARRASKUU      

• Pikkujoulu   

JOULUKUU       
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MATERIAALIN ON TUOTTANUT 
KANSALLINEN SIVISTYSLIITTO

OPINTOKESKUS KANSIO

WWW.KANSIO.FI
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