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1  TERVETULOA 

 

Hienoa, että olet liittynyt Kokoomusnaisiin! Olet lämpimästi tervetullut mukaan juuri sellaiseen 

toimintaan kuin sinulle itsellesi parhaiten sopii.  

 

Kokoomusnaisten toiminnasta kannattaa ottaa kaikki irti, olla aktiivinen ja osallistua. Toimintaa on 

niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla poliittisesti asiapitoisista tapahtumista 

rennompiin tilaisuuksiin. 

 

Kokoomusnaisten liitto on perustettu 1919, me olemme vain vuoden nuorempia kuin Kansallinen 

Kokoomus rp. Kokoomusnaisilla on vahva verkosto ja jäsenistö, joka kattaa koko Suomen. 

Kokoomuksen Naisten Liitto toimii naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi, 

mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi sekä poliittisena järjestötoiminnan kotina tuhansille 

naisille. 

 

Kokoomusnaiset tarjoavat sinulle mahdollisuuden olla aktiivinen toimija, jäsenhankkija, 

varainkerääjä ja tietenkin politiikan tekijä. Kokoomusnaisten sydämen asioita ovat mm. 

mahdollisuuksien tasa-arvon parantaminen ikään, asemaan tai sukupuoleen katsomatta sekä 

perhepoliittiset kysymykset lasten ja nuorten osaamisen kehittämisestä, syrjäytymisen ehkäisyyn ja 

lähisuhdeväkivallan poistamiseen. 

 

Kokoomusnaisissa voit verkostoitua upeiden samanhenkisten naisten kanssa eri puolelta Suomea, 

tulet varmasti solmimaan ystävyyssuhteita, jotka kestävät koko elämän. Monipuolisista verkostoista 

on hyötyä varmasti myös muuhun elämääsi. 

 

Tässä perehdytysoppaassa asiat kulkevat siten, että voit perehtyä aina juuri siihen kohtaan, mikä on 

sillä hetkellä ajankohtainen. Kokoomuskummisi kanssa voitte suunnitella myös vuosikellon miten 

etenette asioihin perehtymisessä, koska uutta tulee varmasti paljon ja kaikkea ei voi hetkessä sisäistää. 

 

Kehitä ja kehity, tuo rohkeasti uudet ajatuksesi ja ideasi esille. Tule sellaisena kuin olet, ole sellainen 

kuin haluat, ennen kaikkea nauti jäsenyydestäsi 

Kokoomusnaisissa, sillä ilman naista politiikka on 

puolinaista! 

 



4 
 

2 PUOLUEEN RAKENNE 

 

2.1 Kansallinen Kokoomus r.p. 

 

Kokoomus on perustettu Helsingin Vanhalla Ylioppilastalossa 9.12.1918 nimellä Kansallinen 

Kokoomuspuolue. Perustava kokous päättyi ponsiesitykseen, että ”Yhteyden aikaansaaminen niiden 

kansalaisten kesken, jotka tahtovat tehokasta toimintaa yhteiskuntaa säilyttävien ainesten 

vahvistamiseksi tarvitaan kansallinen kokoomuspuolue”. 

 

Kansallinen Kokoomus on tulevaisuussuuntautunut aate- ja kansalaispuolue, jonka tärkeimpiä 

perusarvoja ovat hyvän elämän edellytysten turvaaminen, yksilönvapaus, vastuullisuus, tasa-arvo, 

turvallisuus, moniarvoinen kansanvalta sekä ihmisen ja luonnon ehdoilla toimiva markkinatalous. 

 

Puolueen toiminta perustuu sen pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten eteenpäin viemiseksi. 

Puolue osallistuu sekä kunnallisiin että valtiollisiin vaaleihin, tiedottaa jäsenistöään, harjoittaa 

julkaisutoimintaa, järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja muita tapahtumia sekä tukee jäsentensä 

toimintaa. Kansallisella Kokoomus r.p.:lla on säännöt ja periaateohjelma, mitkä antavat kaikelle 

toiminnalle raamit ja puitteet. Sääntöjä ja periaateohjelmaa päivitetään säännöllisesti.  

Kansallinen Kokoomukseen kuuluu noin 1000 paikallisyhdistystä, joissa jäseniä on noin 40 000. 

 

Kansallinen Kokoomus rp säännöt.pdf   

Kokoomuksen-periaateohjelma-2018.pdf 

 

 

2.2. Organisaatio 

 

Kokoomuksen organisaatio muodostuu kolmesta tasosta. Paikallistasolla toimitaan kunnissa, 

piiritasolla kun puhutaan vaalipiireistä ja liittotasolla valtakunnallisissa asioissa. Yksittäiset 

henkilöjäsenet kuuluvat pääsääntöisesti kunnissa toimiviin paikallisiin yhdistyksiin. Paikalliset 

yhdistykset kuuluvat vaalipiirikohtaisiin piirijärjestöihin ja puolueeseen. Osa paikallisyhdistyksistä 

kuuluu lisäksi jäsenliittoihin ja niiden piirijärjestöihin. 

Tällaisia ovat Kokoomuksen Naisten Liitto ry, 

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry ja 

Kokoomusopiskelijat Tuhatkunta ry. 
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Edellä mainittujen Kokoomuksen jäsenliittojen lisäksi Kokoomuksella on useita läheisjärjestöjä, 

jotka eivät ole puolueen jäseniä mutta niillä on porvarillinen arvopohja ja yksilön vapautta 

kunnioittava maailmanakatsomus. Näitä läheisjärjestöjä ovat Kansallinen Lastenliitto ry, Kansallinen 

Senioriliitto ry, Kansalliset Maahanmuuttajat – KaMut, Naiset Yhdessä – NASY, Kansallinen 

sivistysliito ry ja opintokeskus Kansio, Kansallinen Kulttuuriliitto ry, MC Kokoomus, Kansallinen 

Kokemus ry ja Porvarillinen Terveys- ja Sosiaalipoliittinen Liitto ry. Näistä läheisjärjestöistä löytyy 

lisätietoa kunkin järjetön omalta internet sivulta. 

 

KAAVIO 1. Organisaatio. 

 

 
 

 

2.3. Henkilöjäsenet 

 

Paikallisen yhdistyksen jäseneksi voi päästä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö. Jäseneksi 

haluavan tule hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä puolueen toiminnan yleiset 

periaatteet. Jäseneksi haluavan henkilön hyväksyy jäseneksi yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen 

jäseneksi pyrkivä ei saan kuulua muuhun puolueeseen eikä 

varsinaisena jäsenenä muuhun Kansallinen Kokoomus 

r.p.:n jäsenyhdistykseen. 
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Puolue kerää jäsenistöltään jäsenmaksuja. Tyypillisin keräysmuoto on puolueen perusjäsenmaksu + 

paikallisyhdistyksen osuus. Puolueen perusjäsenmaksusta päättää puoluevaltuusto vuosittain ja se on 

vuonna 2018, 40 euroa. Yhdistyksen osuudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Henkilöjäsenten 

jäsenmaksun tuomia etuja ovat muun muassa Nykypäivä – lehden vuosikerta, Kansallisen 

Sivistysliiton tarjoamat koulutuspalvelut, paikallisyhdistyksen tarjoamat tapahtumat ja muut edut. 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen, kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja päättää erota 

yhdistyksestä, on hänen tehtävä eroamisestaan kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle. Yhdistyksen hallitus voi joissakin tapauksissa myös erottaa jäsenen. Tyypillisin syy 

on jäsenmaksujen maksamatta jättäminen. Erotettavalta jäseneltä on aina ennen jäsenlistalta 

poistamista, kysyttävä haluaako hän olla edelleen yhdistyksensä toiminnassa mukana. 

Kun jäsen on eronnut tai erotettu on yhdistyksen tiedotettava siitä puolueen jäsentietojärjestelmään.  

 

 

2.4. Paikallisyhdistykset 

 

Kokoomuksen lähtökohtana paikallistasolla on toimia palveluorganisaationa, jonka tehtävänä on 

tukea järjestökentän toimintaa. Järjestökenttää pidetään puolueen kivijalkana, jonka perustalle 

puolueen toiminta rakentuu. Paikallisyhdistyksien tehtävänä on toimia Kansallinen Kokoomus rp:n 

pyrkimysten toteuttamiseksi. Paikallisyhdistykset ovat piirijärjestöjensä jäseniä ja henkilöjäsentensä 

kotipesiä. 

 

Paikallisyhdistykset hoitavat alueillaan kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin liittyviä toimenpiteitä, 

julkaisee jäsentiedotteita, toteuttaa koulutus- ja muita tapahtumia sekä tekee jäsen- ja 

varainhankintaa. Paikallisyhdistys toimii jäsenistönsä äänenä piiritasolle. Yhdistykset välittävät 

jäsenistönsä näkemykset piirin poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhdistyksen toiminnalla 

on runsaasti merkitystä jäsentensä viihtyvyyteen. 

 

Joissakin kunnissa ja kaupungeissa, missä on useampia paikallisyhdistyksiä, toimii niiden ja 

piirijärjestön välissä kunnallis- tai aluejärjestöjä.  

Kunnallisjärjestön tehtävä on edustaa puoluetta paikallisesti kunnallispoliittisessa toiminnassa ja 

toimia yhteistyössä kokoomuslaisten kunnan- tai 

kaupunginvaltuutettujen muodostaman valtuustoryhmän 

kanssa. Kunnallisjärjestö toimii 

jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä ja toimii tiedon 
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kuljettajana ja tapahtumien järjestäjän sekä työskentelee puolueen omaksumien pyrkimysten ja 

aatteiden eteenpäinviemiseksi.  

 

2.4.1 Paikallisyhdistyksen toiminta 

 

Paikallisyhdistykset toimivat puolueen tekemien sääntöjen mukaan. Yhdistyssääntöjä on 

kahdenlaisia, joko kahden yhdistyskokouksen tai yhden yhdistyskokouksen sääntöjä. Näistä 

yhdistyksen kokouksista käytetään myös nimeä sääntömääräiset kokoukset, koska niissä käsitellään 

sääntöjen mukaisia asioita. Näissä sääntömääräisissä kokouksissa päätetään toiminnan sisällöstä ja 

valitaan yhdistykselle hallitus toimeenpanemaan kokouksen päätöksiä.  

 

Hallitukseen valittavien henkilöiden lukumäärän määrittelee yhdistyksessä käytettävät säännöt. 

Hallituksessa tulee kuitenkin aina olla nimettynä puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen 

puheenjohtajana. Lisäksi nimetään varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Näiden lisäksi voi 

olla hallituksen jäseniä, joille sovitaan vastuutehtäviä, kuten jäsenvastaava, koulutusvastaava, 

tiedotusvastaava ja vaalipäällikkö. Kun hallituksen jäsenten roolitus on selvä, on hyvä käydä aina 

vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa jäsenten vastuutehtävien sisältö läpi (liite 1). 

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarpeen ja asioiden kiireellisyyden mukaan ja johtaa 

kokouksissa puhetta. 

 

Yhdistyksen sääntöjen edellyttämien tehtävien hoitamaista ja muistia helpottamaan on hyvä 

suunnitella yhdistyksen vuosikello (liite 2). Vuosikellon avulla tulee kaikki sääntöjen määräämät 

tehtävät kuten talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus tehtyä 

ajallaan. 

 

 

2.5. Piirijärjestöt 

 

Kokoomuksella on Suomessa 13 piirijärjestöä. Ne työskentelevät alueillaan Kansallinen Kokoomus 

r.p.:n pyrkimysten toteuttamiseksi osallistumalla paikallisyhdistysten ja jäsenliittojen toimintaan, 

tukemalla niitä valtiollisissa vaaleissa, toimimalla 

yhdyssiteenä ja foorumina järjestäen erilaisia alueellisia 

tilaisuuksia ja koulutuksia, tuottamalla 

jäsenyhdistyksilleen materiaalia tieodotukseen ja 
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varainhankintaan sekä välittää jäsentensä näkemykset puolueen poliittiseen valmisteluun ja 

päätöksentekoon.  

 

 

 

2.5.1 Piirijärjestöjen toiminta 

 

Piirijärjestöjen toiminta on rakenteeltaan hyvin samanlaista kuin paikallisyhdistysten. Toiminnan 

perustana on piirin säännöt. Vuosikokous valitsee piirihallituksen jäsenet toimeenpanemaan 

kokouksen päätöksiä. Piiritasolla Kokoomuksella on palkattuja työntekijöitä, kuten piirin 

toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. Näitä henkilöitä varten myös piiritasolla Kokoomuksella voi olla 

omia tai vuokrattuja toimitiloja. Toisin kuin paikallistasolla piirihallituksen puheenjohtaja on eri 

henkilö kuin piirin toiminnanjohtaja. Puheenjohtajan lisäksi piirihallitukseen valitaan kaksi 

varapuheenjohtajaa ja taloudenhoitaja. Piirin toiminnanjohtaja tai järjestösihteeri toimii kokousten 

sihteerinä. 

 

Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirin alueella toimivat liiton rekisteröidyt paikallisyhdistykset ja/tai 

kunnallis- ja aluejärjestöt. Piireissä voi olla myös niin sanottuja suorajäseniä eli henkilöjäseniä, jotka 

eivät kuulu mihinkään paikallisyhdistykseen vaan ovat suoraan piirin jäseniä. Tästä syystä 

piireissäkin käytetään kahdenlaisia sääntöjä, piirin säännöt, ei suorajäseniä tai piirin säännöt, 

suorajäseniä.  

 

Jäseniksi pyrkivillä yhdistyksillä tulee olla puoluehallituksen ja liittohallituksen vahvistamat säännöt 

käytössään. Yhdistysten on lähetettävä kirjallinen anomus piirihallitukselle, joka hyväksyy 

varsinaiset jäsenet. 

 

 

2.6. Puoluekokous ja puoluevaltuusto 

 

Puoluekokous on puolueen jäseniä edustava virallinen kokous, joka on myös puolueen korkein 

päättävä elin. Kansallinen Kokoomus r.p.:n puoluekokous 

järjestetään kahden vuoden välein parillisina vuosina ja 

se kestää yleensä viikonlopun ajan. 
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Puoluekokouksessa valitaan puolueelle johto ja valinnat aloitetaan puolueen puheenjohtajasta. 

Puheenjohtajan lisäksi valitaan puoluevaltuuston puheenjohtaja ja puoluevaltuusto. Näiden jälkeen 

valitaan puolueelle kolme varapuheenjohtajaa. Vuosina, jolloin Suomeen valitaan uusi presidentti, 

puoluekokous valitsee myös puolueen presidenttiehdokkaan.  

 

Puolueen johdon valintojen lisäksi puoluekokouksessa käsitellään jäsenliittojen ja 

paikallisyhdistysten tekemiä aloitteita, asioista joihin puoluekentällä halutaan Kokoomuksen ääni ja 

mielipide. Puoluekokoukseen voi olla toimitettu myös kannanottoja päivän polttavista aiheista ja ne 

käsitellään. Puoluekokous käsittelee ja hyväksyy puolueelle myös periaateohjelman ja säännöt sekä 

kutsuu puolueelle kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Puoluekokouksessa äänestetään puolueen 

johtohenkilöistä, jos heitä on ehdolla useampi, kuin paikkoja on tarjolla. Puoluekokousaloitteista 

äänestetään myös kokouksen kuluessa. 

 

Äänivaltaiset kokousedustajat valitaan paikallis-, piiri- ja liittotasoilla erityisen laskentakaavan 

mukaan. Puoluekokoukseen voi osallistua myös ilman äänivaltaa tarkkailijana. Puoluekokous 

virallisine ohjelmineen ja oheisohjelmineen on tapahtuma, mihin kannattaa ehdottomasti osallistua 

ainakin kerran. 

 

Puoluevaltuustoon valitaan puheenjohtajan lisäksi 60 varsinaista jäsentä, joilla kaikilla on varajäsen. 

Heidän lisäkseen puoluevaltuustoon kuuluu puolueen johto. Puoluevaltuusto kokoontuu muutamia 

kertoja vuodessa ja on puoluekokousten välivuosina, aina kaksi vuotta kerrallaan puolueen ylin 

päättävä elin. Puoluevaltuusto valitsee keskuudestaan myös puoluehallituksen, jonka jäsenet 

koostuvat yleensä piirihallitusten puheenjohtajista ja puolueen puheenjohtajista. Puoluehallitus johtaa 

puolueen toimintaa puoluevaltuuston kokousten välillä. 

 

Puoluevaltuusto valitsee puolueelle sihteerin, jonka toimikautta ei ole määritelty. Puoluesihteeri on 

puolueen ensimmäinen toimihenkilö ja keskustoimiston päällikkö. Puoluesihteerin 

tehtävänä on ohjata puoluehallituksen vahvistaman 

johtosäännön mukaisesti puolueen toimintaa. 
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3 KOKOOMUKSEN NAISTEN LIITTO RY 

 

Kokoomuksen Naisten Liitto ry, KNaL on perustettu vuonna 1919. Kaksi viikkoa Kansallisen 

Kokoomuspuolueen perustamisen jälkeen puolueen naiset kokoontuivat miettimään naisten 

toiminnan järjestämistä. Helmikuussa 1919 vahvistettiin Kansallisen Kokoomuspuolueen 

Naisvaliokunnan säännöt ja järjestölle valittiin ensimmäinen hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Aina 

Kaila. Vuoden 1919 lopussa järjestöllä oli jo viisitoista paikallisyhdistystä. 

 

Kokoomuksen Naisten Liitto on siis kokoomuslaisten naisten muodostama kansalaisjärjestö, joka 

toimii naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi sekä mahdollisuuksien tasa-arvon 

edistämiseksi. Kokoomuksen Naisten Liitto on valtakunnallinen keskusliitto, jonka organisaatio 

koostuu lähes samoista elementeistä kuin Kansallinen Kokoomus r.p.:n organisaatio.  

 

Kokoomusnaisten politiikan kivijalkana ovat kokoomuslaiset arvot; vapaus, vastuu, demokratia, 

mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Naisten 

mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon on oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja 

luotettavan poliittisen päätöksen teon edellytys. 

 

Kokoomusnaisilla on vaalipiirikohtaisia piirijärjestöjä 12 kappaletta. Ne muodostuvat kunnissa ja 

kaupungeissa toimivista paikallisyhdistyksistä, joita Naisten Liitolla on yli 100 kappaletta. Nämä 

paikallisyhdistykset toimivat poliittisen järjestötoiminnan kotina tuhansille naisille ympäri Suomen. 

 

Kokoomuksen Naisten Liitolla on omat säännöt, jotka antavat liitolle ja järjestötoiminnalle 

perusperiaatteet.  

knal_uudet_saannot_2015.pdf 

 

Kokoomusnaisten tavoiteohjelma, Mahdollisuuksien maailma -asiakirja, on aina voimassa kaksi 

vuotta. Tässä asiakirjassa nostetaan esille Kokoomusnaisille tärkeimpiä yhteiskunnallisia ja ihmisten 

hyvinvointiin liittyviä asioita, joiden eteenpäin viemiseksi Kokoomusnaiset perustavat toimintaansa.  

http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/kokoomusnaiset_tavoiteohjelma_2018-

19_versio2.pdf 
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Lainaus asiakirjan aloitustekstistä: 

”Kokoomusnaisten tavoitteena on mahdollisuuksiltaan tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä 

yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään. Jaamme kokoomuksen arvopohjan: 

vapauden, vastuun, välittämisen, demokratian, sivistyksen, kannustavuuden ja mahdollisuuksien 

tasa-arvon. Uskomme yksilön omiin kykyihin ja haluun ottaa vastuuta omasta elämästä. Vapaus 

vaikuttaa omaan elämäänsä kuuluu jokaisen oikeuksiin, mutta sen mukana tulee myös vastuu omista 

valinnoista. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon on oikeudenmukaisen 

yhteiskunnan ja luotettavan poliittisen päätöksenteon edellytys. Kokoomusnaisten vaikuttamistyön 

perusta on vahva arvopohja, joka yhdistää suurta joukkoa suomalaisia (Kokoomuksen Naisten Liitto 

ry, Mahdollisuuksien maailma -asiakirja 2018)”. 

 

 

KAAVIO 2. Kokoomuksen Naisten Liiton asettuminen organisaatiossa. 

 

 
 

 

3.1. Yhdistys- ja piiritoiminta  

 

Kokoomuksen Naisten Liittoon kuuluvien 

paikallisyhdistysten toiminta, organisaatio ja 

rakenne ovat samanlaisia kuin Kansallinen 
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Kokoomus r.p.:n paikallisyhdistysten (Katso kohta 2.4.1). Paikallisyhdistyksen 

vuosikokouskäytännöt ja hallituksen jäsenten valinnat kulkevat yhdistyksen käyttämien sääntöjen 

mukaisesti. 

 

http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/knal_mallisaannot_yhdistys_1kokous_0.doc 

http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/knal_mallisaannot_yhdistys_2kokousta_0.doc 

 

Kokoomuksen Naisten Liiton 12 piiriä ovat: 

 

Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri 

Uudenmaan Kokoomusnaiset 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset 

Satakunnan Kokoomusnaiset 

Hämeen Kokoomusnaiset 

Pirkanmaan Kokoomusnaiset 

Savo-Karjalan Kokoomusnaiset 

Keski-Suomen Kokoomusnaiset 

Pohjanmaan Kokoomusnaiset 

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset ja 

Lapin Kokoomusnaiset 

 

Kokoomuksen Naisten Liiton piirijärjestöjen organisaatiosta löytyy hieman eroavuuksia verrattuna 

Kansallisen Kokoomuksen piirijärjestöihin. Puhekielessä saattaakin esiintyä sana ”ukkopiiri”, jolla 

tarkoitetaan Kansallisen Kokoomuksen piirijärjestöä, missä on sekä naisia että miehiä erottumisen 

vuoksi naisten piirijärjestöstä. Naisten piirissä toimitaan puolueen piirijärjestöjen sääntöjen mukaan, 

joita on käytössä kahdet sen mukaan, onko piirillä suorajäseniä vai ei. 

 

http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/knal_piirin_mallisaannot_suorajasenet.docx 

http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/knal_piirin_mallisaannot_ei_suorajasenia.docx 

 

Naisten Liiton piirihallituksen valitsee piirin vuosikokous. 

Piirille ja piirihallitukselle valitaan puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäseniä 

sääntöjen määrittelemän lukumäärän mukaan 
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kaikista piirin paikallisyhdistyksistä, jos se vain on mahdollista. Sihteerinä j a taloudenhoitaja 

 piirihallituksessa toimii usein miten piiriin palkattu järjestösihteeri. Puheenjohtaja kutsuu 

piirihallituksen koolle tarpeen mukaan. 

 

3.2. Edustaja- ja liittokokous 

 

Kokoomuksen Naisten Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää Edustajakokous, joka järjestetään, joka 

toinen vuosi parittomina vuosina, sekä joka vuosi pidettävä liittokokous. Näiden kokousten ajankohta 

on yleensä syys-marraskuussa. Edustajakokous valitsee liitolle puheenjohtajan ja kaksi 

varapuheenjohtajaa sekä liittohallituksen jäsenet. Kokouksessa käsitellään ja hyväksytään myös liiton 

poliittinen asiakirja Mahdollisuuksien maailma. Vuosittainen liittokokous päättää liiton 

toimintasuunnitelmasta, talousarvioista sekä vahvistaa tilinpäätöksen. 

 

Edustajakokoukseen valitaan äänivaltaiset kokousedustajat paikallis- ja piiritasoilla erityisen 

laskentakaavan mukaan. Edustajakokoukseen voi osallistua myös ilman äänivaltaa puhe- ja läsnöolo-

oikeudella. Edustajakokous virallisine ohjelmineen ja oheisohjelmineen on upea naisia ympäri 

Suomen yhteen kokoava tapahtuma, mihin kannattaakin osallistua. 

 

Liittokokoukseen voi jokainen piirijärjestö lähettää äänivaltaisia edustajia erityisen laskentakaavan 

mukaan lasketun määrän. Äänivaltaisten edustajien lisäksi liittokokouksessa on puhe- ja läsnäolo-

oikeus liittohallituksen jäsenillä, liiton keskustoimiston virkailijoilla ja piirien järjestösihteereillä. 

 

3.3. Liittohallitus 

 

Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallitus johtaa liiton toimintaa liittokokousten ja 

edustajakokousten välillä, aina kaksi vuotta kerrallaan. Liittohallitukseen valitaan 6-13 jäsentä. 

Yleinen käytäntö on, että jokaisesta piiristä tulee yksi henkilö ja heille kaikille valitaan varahenkilö, 

näiden lisäksi liittohallitukseen kuuluvat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Liittohallitus 

valitsee ulkopuoleltaan myös luottamustaloudenhoitajan, joka valvoo liiton varainhoitoa. 

Liitohallitukseen kokouksissa sihteerinä toimii keskusjärjestön palkkaama liiton pääsihteeri. 

 

Liittohallitus vastaa liiton toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hoitaa käytännön asioita. 

Liittohallitus vastaa muun muassa vaalitoiminnasta ja edustaja- ja liittokokouksiin liittyvistä asioista 
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sekä käsittelee liiton jäseniin ja talouteen liittyviä asioita. Liittohallituksessa voidaan perustaa 

toimikuntia ja työvaliokuntia, joiden kesken jaetaan näitä hallituksen vastuutehtäviä. 

 

3.4. Ansiomerkkikäytäntö 

 

Kokoomuksen Naisten Liitolla on viisi eritasoista ansiomerkkiä, joita paikallisyhdistykset voivat 

hakea jäsenilleen. Ansiomerkin hakemisessa käytetään Naisten Liiton niihin tarkoitettuja 

hakemuslomakkeita, joilla perustellaan ansiomerkin myöntämistä. Jokaisen ansiomerkin 

myöntämiseen on omat kriteerinsä ja oma halulomake. 

 

Vihreä ansiomerkki (taso III) 

1. Kolmen vuoden jäsenyys liiton paikallisyhdistyksessä.  

2. Aktiivinen osallistuminen naisjärjestön toimintaan. 

 

Sininen ansiomerkki (taso II) 

1. Vähintään kaksi vuotta väliä vihreän ansiomerkin saannista.  

2. Kuuden vuoden jäsenyys liitossa.  

3. Toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä tai liiton toimihenkilönä. 

 

Valkoinen ansiomerkki (I luokka):  

1.  Vähintään kaksi vuotta väliä sinisen ansiomerkin saannista.  

2.  Yhdeksän vuoden jäsenyys liitossa.  

3. Toiminta paikallisyhdistyksen hallituksessa, siihen verrattavissa tehtävissä tai 

korkeissa johtotehtävissä tai liiton toimihenkilönä. 

 

Hopeinen ansiomerkki:  

1. Vähintään kaksi vuotta väliä valkoisen ansiomerkin saannista.  

2. Piirin tai liiton luottamustehtävien pitkäaikainen menestyksellinen hoitaminen tai  

3. Kunnallisten luottamustehtävien pitkäaikainen hoitaminen tai  

4. Edelliseen verrattava toiminta liitossa tai paikallisyhdistyksessä tai  

5. 15 vuoden aktiivinen ja ansiokas toiminta kokoomusnaisten paikallisyhdistyksessä. 

Ansiovuosia laskettaessa huomioidaan myös aikaisempi toiminta kokoomusnuorten, 

kokoomusopiskelijoiden ja kokoomuksen sekayhdistyksissä.  
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Kultainen ansiomerkki:  

1.   Vähintään kaksi vuotta hopeisen ansiomerkin saannista.  

2.   Liiton korkeiden luottamustehtävien hoitaminen tai  

3. Korkeiden kunnallisten, maakunnallisten tai valtiollisten luottamustehtävien 

pitkäaikainen hoitaminen tai  

4.  20 vuoden aktiivinen ja ansiokas toiminta kokoomusnaisten paikallisyhdistyksessä. 

Ansiovuosia laskettaessa huomioidaan myös aikaisempi toiminta 

 

Jäsen ei ole oikeutettu hopeiseen ja kultaiseen ansiomerkkiin ennen kuin hänelle on myönnetty 

aiemmat merkit. Kultaisen, hopeisen ja valkoisen ansiomerkin myöntämisestä päättää liittohallitus 

piirihallituksen anomisen perusteella. Sinisen ja vihreän ansiomerkin myötää kunkin piirin 

piirihallitus paikallisyhdistyksen sitä anottua. 

 

Vihreän, sinisen ja valkoisen ansiomerkin käytöstä päättää merkin omistaja itse tilaisuuden 

sopivuuden mukaan. Kultaista ja hopeista ansiomerkkiä käytetään juhlapuvun rintamuksessa, sen 

vasemmalla puolella. Merkkiä käytetään Kokoomuksen Naisten Liiton, Kansallisen Kokoomuksen 

tai sen jäsen- ja oheisjärjestöjen juhlatilaisuuksissa. 

 

http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/ansiomerkkisaannot.pdf 
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4 NAINEN POLIITTISENA VAIKUTTAJANA 

 

 

Kokoomusnaiset tekevät työtä mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi ja tarjoaa jäsenilleen 

korkealaatuista koulutusta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja eväitä arkeen ja poliittiseen 

osallistumiseen. Kokoomusnaiset etsivät aktiivisesti naisia joukkoonsa, jotka ovat kiinnostuneita 

yhteiskunnallisista asioista ja paremmasta Suomesta. Yhdessä tekemällä, isolla joukolla naiset ovat 

vahvoja. Kokoomuksen Naisten Liitto tukee ja kouluttaa jäseniään vastuunkantajiksi ja päättäjiksi 

niin valtakunnan politiikkaan kuin yhteiskunnan eri tehtäviin. 

 

4.1. Mitä minä voin tehdä? 

 

Aluksi riittää, kun sinulla on tahtoa! 

• Haluat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin 
• Haluat olla tekemässä Suometa entistä suvaitsevamman, välittävämmän ja sivistyneemmän 

maan meille kaikille 
• Haluat vahvistaa naisten tasa-arvoisia uramahdollisuuksia 
• Haluat edistää naisten poliittista osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia 

luottamushenkilöpaikkojen kautta kotikunnassasi 
• Haluat ottaa vastuuta ja edistää demokratian toteutumista päätöksenteossa. 

 

Tämän jälkeen sinulla on Kokoomusnaisten jäsenenä mahdollisuus: 

• Harrastaa ja tehdä poliittista järjestötyötä sinulle sopivalla tavalla 
• Toimia luottamushenkilönä ja päätöksentekijänä 
• Saada päätöksenteon taustatietoa kotikunnassasi 
• Olla suoraan yhteydessä kunnan-/kaupunginvaltuutettuihin ja kansanedustajiin. 

 

Sinulla on myös oikeus: 

• Päättää yhdistyksesi kokouksissa 
• Osallistua jäsenäänestyksiin 
• Tehdä kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja 
• Osallistua koulutuksiin ja tapahtumiin 
• Hyötyä jäseneduista. 

 

Tämän kaiken saadaksesi sinulla on myös velvollisuus: 

• Maksaa jäsenmaksusi vuosittain ajallaan. 
 

Aktiivisena yhdistystoimijana saat nopeasti 

uusia ystäviä ja kattavan sosiaalisen verkoston 
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samanhenkisistä ihmisistä. Kokoomustoiminta ei ole siis vain poliittista toimintaa ja vaikuttamista 

yhteiskunnallisisiin asioihin vaan se tarjoaa jäsenilleen mukavia ihmiskontakteja ja hyvää seuraa. 

 

Olemalla aktiivinen yhdistystoimija voit halutessasi edetä varsin nopeasti poliittisessa 

vaikuttamisessa ja siitä halutessasi jopa uran. Oman yhdistyksen hallituksen jäsenyys avaa sinulle 

mahdollisuuden osallistua myös puolueen toimintaan. Aina ei kuitenkaan tarvitse olla aktiivinen. On 

täysin sallittua olla yhdistyksesi ja piirisi toiminnassa mukana juuri siten ja silloin, kun sinulle sopii 

ilman tunnetta, että pitäisi pystyä enempään. Olet arvokas juuri sellaisena kuin haluat! 

 

Toivon sinun perehtyvän yksin tai kummisi kanssa tässä oppaassa mainittuihin linkkien sisältöihin. 

Aloita oman paikallisyhdistyksesi säännöistä ja pyydä kummiasi esittelemään sinulle yhdistyksesi 

toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Etene sitten Kokoomuksen Naisten Liiton sääntöihin ja 

Mahdollisuuksien maailma -asiakirjaan. Tutustu sitten vielä puolueen sääntöihin, arvoihin ja 

periaateohjelmaan. Tämän ei ole tarkoitus tapahtua hetkessä, vaan sitä mukaa, kun tiedonhalusi 

kasvaa. Uuden oppiminen on hauskaa mutta aikaa vievää, vuosi on uuteen asiaan perehtymisessä 

lyhyt aika. 
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5 LOPUKSI 

 

Puolueeseen liittymisen kynnys on usein melko korkea. Sinä olet sen nyt tehnyt. Onnittelut! 

Tämänkaltaisen liittymispäätöksen ihminen tekee korkeitaan kerran elämässään, monet eivät 

koskaan. 

 

Olet rohkea nainen, joka on tehnyt ison päätöksen. Sinun kaltaisiasi naisia Suomi tarvitsee! 

 

Pysy rohkeana ja aktiivisena. Ole säännöllisesti tai aina tarvittaessa yhteydessä sinulle nimettyyn 

kummiisi. Älä epäröi tuoda ajatuksiasi ja ideoitasi esille, jos ne eivät heti saa tuulta alleen voi niistä 

ajan kuluessa, hieman jalostamalla tulla isoja ja merkittäviä.  

 

Kerro meistä Kokoomusnaisista omassa sosiaalisessa piirissäsi ja jos huomaat, että ystäväsi 

kiinnostuu ja hän haluaa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, pyydä hänet mukaasi johonkin 

Kokoomusnaisten tapahtumaan tai sovi hänelle ja kummillesi tapaaminen.  

 

Kokoomusnaiset ovat avoimina 24/7 ja kuten puolueen nimikin kertoo  

Kokoomus = kokoaa kaikki yhteen.  

 

Yhdessä olemme enemmän ja vahvempia! 

 

Seuraavalta sivulta löydät vielä pienen politiikan sanaston, jota saatat tarvita matkasi varrella 

vaikuttajanaisena.  
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6 SANASTOA 

 

Aloite puoluekokoukselle kirjallisesti tehtävä esitys Kokoomuksen 

toimintaa koskevasta asiasta, tai laista 

Eduskuntaryhmä eduskuntaryhmän muodostavat puolueen 

paikallisyhdistysten jäseninä olevat kansanedustajat 

Jäsenäänestys ehdokkaiden asettamista varten voidaan toimittaa salainen 

ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva jäsenäänestys, johon 

ovat oikeutettuja osallistumaan vaalipiirissä asuvat 

puolueen varsinaisten jäsenten henkilöjäsenet 

Kannanotto oman mielipiteen, näkemyksen, käsityksen tai asenteen 

esille tuominen jostakin asiasta 

Keskustoimisto Kokoomuksen pääkonttori, missä työskentelee 

Kokoomuksen toimihenkilöitä puoluesihteerin johdossa 

Kunniajäsen puolue, piirijärjestö tai paikallisyhdistys voi kutsua 

kunniajäseneksi henkilö, joka on merkittävällä tavalla 

toiminut edellä mainitun kutsujan hyväksi 

Kunniapuheenjohtaja puolue, piirijärjestö tai paikallisyhdistys voi kutsua 

kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on edellä mainitun 

kutsujan puheenjohtajana ansiokkaalla tavalla työskennellyt 

kutsujan hyväksi 

Luottamushenkilö puolueen, kaupunkien ja kuntien luottamuksellisiin 

tehtäviin, kuten lautakuntiin ja yhtiöihin valittu puolueen 

jäsen 

Nuorten Liitto ry Kokoomuksen Nuorten Liitto KNL on nuorille alle 30-

vuotialle suunnattu Kokoomuksen jäsenliitto 

Periaateohjelma puolueen tärkein yksittäinen asiakirja, missä määritellään 

mm. Kokoomusaate ja puolueen arvot 

Ponsi toimintaohje aloitteen loppuun tai kokouksessa annettavaksi 

päätösasian valmistelijoille 

PRH Patentti- ja rekisterihallinto 

r.p.   rekisteröity puolue 

ry.   rekisteröity yhdistys 
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Suorajäsen piirijärjestön henkilöjäsen, joka ei kuulu mihinkään 

paikallisyhdistykseen 

Tuhatkunta Opiskelijaliitto Tuhatkunta TK on puolueellinen ja 

aatteellinen korkeakouluopiskelijoiden järjestö 

”Ukkopiiri” puhekielen sanonta piirijärjestöistä, joihin kuuluu alueellisia 

nais- ja sekayhdistyksiä 

Verkostotoiminta Kokoomuksen erilaiset verkostot ja verkostotoiminta 

tarjoavat jäsenille suoran mahdollisuuden vaikuttaa 

politiikan sisältöön erilaisilla aihealueilla 

Vaalipiiri alue, jonka piirissä vaalit käydään ja josta valitaan yksi tai 

useampi edustaja, vaalipiirin alueelta ei voi äänestää toisen 

vaalipiirin ehdokasta  

Valtuustoryhmä Kokoomuksen kuntiin ja kaupunkeihin valituista 

valtuutetuista ja varavaltuutetuista sekä mahdollisista 

muista jäsenistä koottu ryhmä 

Varsinainen jäsen vaalipiirin paikallisyhdistys sekä paikallisyhdistyksen 

henkilöjäsen 

Äänivaltainen henkilövalintoja ja muita päätöksiä tekeviin kokouksiin 

paikallis- ja/tai piiritasolla valittu henkilö, jolle annetaan 

valtakirja käyttää yhdistyksensä tai piirinsä ääntä 
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