SYKSY 2018

KOKOOMUSNAISTEN
IDEAOPAS
Vinkkipaketti yhdistyksiltä yhdistyksille
varain- ja jäsenhankintaan
sekä ideoita hyviin käytänteisiin

YHDISTYKSELTÄ
YHDISTYKSELLE
Ideaopas on laadittu
Kokoomusnaisten
paikallisyhdistyksille
suunnatun kyselyn
pohjalta.
Lopputuloksena on
tiivis tietopaketti,
josta löytyy paljon
ideoita jäsen- ja
varainhankintaan,
hyviin käytänteisiin
sekä jäsenistön
aktivointiin.

Tämä yhdistysopas on koottu avuksi Sinulle, joka
toimit Kokoomusnaisten paikallisyhdistyksessä.
Onnistunut jäsen- ja varainhankinta on yhdistyksen
perustoiminnan, toiminnan jatkuvuuden ja
uudistumisen edellytys.
Siksi olemme koonneet tähän oppaaseen ideoita,
esimerkkejä ja vinkkejä hyvistä käytänteistä, joihin
paikallisyhdistyksen hallitus ja sen jäsenet
tehtäväänsä hoitaessaan törmäävät. Näin samaa
polkupyörää ei toivottavasti tarvitse joka vuosi
keksiä jokaisessa yhdistyksessä uudelleen, vaan joku
pääsee joskus ajamaankin sillä.
Inspiroivia lukuhetkiä!

JÄSENHANKINTA

Kokoomusnaisten toiminnan sydän ovat sen jäsenet.
Jäsenistön aktiivisuus on kaiken onnistuneen
toiminnan edellytys. Aktiiviset ja osaavat naiset luovat
paikallisyhdistystoiminnan kautta Kokoomusnaisten
toiminnan poliittisen ja järjestöllisen pohjan sekä
varmistavat toiminnan jatkuvuuden ja uusiutumisen.
Yhdistyksen tulee kannattaa kiinnittää jatkuvasti
huomiota yhdistyksen jäsentilanteenseen ja pohtia eri
jäsenhankinnan tapoja.
Vaalit ovat erinomanen ja otollinen ajankohta
jäsenhankinnalle, koska silloin tavataan uusia ihmisiä,
ehdokkaita ja tiimiläisiä. Verkostoituminen alueen
muiden naistoimijoiden kanssa kannattaa myös.
Yhdistysten jäsenten tuttavat ja lähipiiri nähdään
potentiaalisimpina ryhminä jäsenhankinnassa. Uusien
jäsenten henkilökohtainen kontaktointi ja suoraan
jäseneksi kysyminen nähdään tehokkaimmaksi tavaksi
hankkia uusia jäseniä. Kysy siis rohkeasti työkavereita
ja sukulaisia mukaan tapahtumiin ja tutustumaan
toimintaan. Määrätietoinen työ ja kontaktointi tuottaa
kyllä tulosta ja kantaa hedelmää.
Yhdistysten perustietojen on hyvä olla helposti
saatavilla ja löydettävissä. Facebook-sivut ovat helppo,
helposti saavutettava ja ilmainen kanava. Positiivisella
asenteella ja osallistavalla toiminnalla on helpompi
saada uusia naisia kiinnostumaan juuri sinun alueesi
Kokoomusnaisten toiminnasta ja poliittisesta
vaikuttamisesta.

JÄSENHANKINTA
Ideoita ja ehdotuksia
tapahtumiin jäsenhankinnan
näkökulmasta:

Parhaat jäsenhankintatavat
- kyselyssä
kiteytyivät
onnistuneeseen
tilaisuuteen,
aktiiviseen
yhdistystoimintaan,
uuden jäsenen
henkilökohtaiseen
kontaktointiin,
ajankohtaiseen viestintään
ja viestinnän eri kanaviin.

Järjestetään avoimia ja matalankynnyksen tapahtumia.
Jaetaan järjestelyvastuuta.
Kutsutaan uusia ihmisiä mukaan henkilökohtaisesti.
Kutsutaan uudet ihmiset ensin tapahtumiin ja vasta sitten
kysytään jäseneksi.
Järjestetään tapahtumia muulloinkin kuin vaalien
läheisyydessä!
Erilaiset asiakeskeiset iltatapahtumat suosittuja
(esimerkiksi mainittiin sijoittaminen, hyvinvointi ja sote)
Asiatilaisuuksien lisäksi muistetaan järjestää myös
vapaampia ja ihan kaikille avoimia, rennompia
keskustelutilaisuuksia.
Nostetaan esiin ja keskustellaan paikallisista, kaikkien
arkeen vaikuttavista asioista.
Järjestetään vierailuja, retkiä ja koko perheen tapahtumia
Osallistetaan myös yhdistysten oma
jäsenistö osallistuminen tapahtumiin.
Viestitään tapahtumasta paikallislehdessä ja somessa,
ennen ja jälkeen taphtuman!
Otetaan ilolla mukaan yhdistystoimintaan paikkakunnalle
muuttanut jo muualla Kokoomuksessa vaikuttajana
toiminut
Yhdistetään yhdistyksien voimavarat ja järjestetään
yhdessä jokin suurempi seminaari, yritysvierailu
tai matka esimerkiksi eduskuntaan.

JÄSENHANKINTA
Ehdotuksia ja ideoita uuden
jäsenen haltuunottoon
Jäsenhankinnan merkityksestä yhdistyksille ja
paikallistoiminnalle ei voi liikaa muistuttaa.
Kokoomuksen Naisten Liitto kannustaa piirejä
jäsenhankintaan ja maksaa piirille jokaisesta
toimintavuoden aikana liittyneestä uudesta,
jäsenmaksunsa maksaneesta jäsenestä 10 euroa.
Uusiin jäseniin tulee kiinnittää erityishuomiota, jotta
liittymispäätöksen tehnyt jäsen tuntee itsensä
tervetulleeksi ja osallistumisensa merkitykselliseksi.
Uudet jäsenet tulee ottaa vastaan henkilökohtaisella
kontaktilla, ei vain sähköpostiviestillä.
Kahdesti vuodessa järjestettävä uusien jäsenten ilta;
perehdytetään yhdistystoimintaan, tullaan tutuiksi ja
suunnnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa ja politiikan
linjauksia.
Koulutetaaan uusia jäseniä yhdistystoimintaan ja
kunnallisiin luottamustoimiin.
Huolehditaan kuntavaalien jälkeisissä
luottamuspaikkajaossa luottamuspaikkoja myös uusille,
aktiivisille jäsenille.
Jaetaan vastuuta sekä sitouetaan mukaan toimintaan
erilaisilla yhdistystason tai kunnallisjärjestön
luottamuspaikoilla.
Järjestetään kahvitreffejä uuden jäsenen kanssa.
Puheenjohtaja voi kertoa itsestään ja
yhdistyksestä samalla kartoittaa uuden
jäsenen kiinnostuksia ja toiveita.

VARAINHANKINTA
"Pienistä puroista varat kertyvät ja
avainsana on talkootyö"
- Pohjois-Kymen Kokoomusnaiset
Ohessa esimerkkejä yhdistysten
varainhankinnan tavoista ja vinkeistä:

Varainhankinta on tärkeää ja sen
eteen on tehtävä yhdistyksissä töitä.
Varainhankinnalla mahdollistetaan
yhdistysten tapahtumat ja toiminta ja
esimerkiksi vaalityöskentely.
Vakaavarainen yhdistys voi myös
tukea jäsentensä osallistumista
puolueen isompiin valtakunnallisiin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Kokoomuksen Naisten Liitto
kannustaa piirejä varainhankintaan
"euro eurosta" avustuksella.

- Kirpputorin järjestäminen
- Vierailun järjestäminen bussimatkan
päähän toiselle paikkakunnalle
- pieni osallistumismaksu ja arpajaiset
bussissa!
- Järjestötuen haku kunnalta
- Ruokakauppojen inventaarityöhön
osallistuminen
- Tilaisuuksien järjestyksenvalvontatyöt
- Messutapahtumat
- Ravintolapäivään ja myyjäisiin
osallistuminen
- Perhetapahtumat ja lapsille suunnattua
ohjelmaa
- Yhdistyksen oma teltta
- vuokrataan muille yhdistyksille
- Yhdistys siivoaa kunnallisjärjestön
toimistoa kahdesti kuussa ja
siivouspalvelusta veloitetaan 50 €/kk
- Muotinäytökset, naisten illat ja kauneusillat
- esittelyjä ja tuotemyyntiä
- muistetaan tuotteissa paikallisuus,
naisyrittäjyys ja sesongit!

VARAINHANKINTA

Tapahtuma ABC:

Ajatuksia arpajaisista:

Hyvä idea
Suunnittelu
Organisointi
Budjetti
Toteutus

Kannattavaa järjestää
kaikkien tilaisuuksien yhteydessä.
Helppo varainhankinnan keino.

Hyvät yhteistyökumppanit

Tavarapalkinnot yhdistysten
jäsenten omien verkostojen kautta

Yhteistyö muiden paikkakunnan
kokoomusyhdistysten kanssa

"Joka toinen arpa voittaa"
-hyvä myyntiargumentti.

Edullinen tai ilmainen tapahtumapaikka

Herkkukorit takuuvarma palkinto.

Oheismyyntiä ja arpajasia
- suosi paikallista!

Muistetaan kiittää vielä jälkikäteen
tuesta ja osallistumisesta.

Hyvä ja informatiivinen
ennakkomarkkinointi ja onnistunut
jälkimarkkinointi
kruunaa tilaisuuden.
Muistetaan kiittää jälkikäteen
osallistuneita ja yhdistystä tukeneita.

Lappeenrannan
Kokoomusnaisten vinkki:
Tuotemyyntiä toritapahtumissa, sääntömääräisissä
kokouksissa (yhdistys, kunnallisjärjestö, naiset ja
peruspiiri),
suoraan tilauksesta.
Kun tuotemyynti tapahtuu tilauksen mukaan,
laskutetaan ne.
Muuten käteismyyntiä.

YHDISTYSTEN HYVÄT
KÄYTÄNTEET
"Vastuullinen hallitus kokoustaa
säännöllisesti, keskustelee ja käy
vuoropuhelua,järjestää poliittisia
tilaisuuksia sekä kuulee
asiantuntijoita."
- Vantaan Kokoomusnaiset

Yhdistystoiminta ja sen jäsenet
kaipaavat toimivia käytänteitä.
Hallitustyöskentelyn halutaan
olevan suunniteltua, organisoitua
ja tavoitteellista.
Vastuullinen hallitus kokoustaa
säännöllisesti,
keskustelee ja käy
vuoropuhelua,järjestää poliittisia
tilaisuuksia sekä kuulee
asiantuntijoita, kuvaa Vantaan
Kokoomusnaiset osuvasti.
Wellamon Kokoomusnaiset
täydentää hienosti, että
yhdistykset ovat myös kaikkea
muutakin kuin kokouksia varten.
Juuri näin!
Seuraaviin kappaleisiin on koottu
toimivia käytänteitä, jotka
voisivat toimia myös Sinun
yhdistyksessäsi.

Vaalikampanjointi:
Viime kunnallisvaalien alla järjestimme
ryhmämeikkauksen ja
yhteisvalokuvauksen. (Jyväskylän
Kokoomusnaiset)
Yhteisellä asustuksella, pinkeilä
turvaliiveillä, saimme valtavasti
huomiota vaalikentillä. (Lappeenrannan
Kokoomusnaiset)
Uusien jakomateriaalien käyttöönotto:
kuntavaaleissa jaettiin omenoita ja
presidentinvaaleissa terveellisyys teema jatkui, jaettiin vaalikentillä
klementtiinejä.
Eurovaalien yhteydessä jaettiin
paikalliselta viljelijältä saatua
spelttiryyneistä tehtyä puuroa. (Ulvilan
Kokoomusnaiset)

YHDISTYSTEN HYVÄT
KÄYTÄNTEET

Vinkkejä sujuvaan
hallitustyöskentelyyn:
Toiminnan ennakointi ja
suunnitelmallisuus on kaiken
sujuvuuden lähtökohta.
Vuosikello rytmittämään
toimintavuotta!
Puolivuotissuunnitelma ja
päivämäärien lukkoon lyöminen
ajoissa.
Hallituksen vastuunjako
jokaiselle oman kiinnostuksen ja
osaamisen suhteen
Hallituksella käytössä
ryhmäkeskustelu Messengerissä,
jolloin hallituksen jäsenet saavat
ajankohtaisen tiedon nopeasti ja
yhteydenpito on matalalla
kynnyksellä.

Säännölliset kokoukset ja asioiden
huolellinen valmistelu
- Kokouksia pidetään vain
tarvittaessa, ja nekin sähköisesti, jos
vain mahdollista.
Keskitytään toiminnan
järjestämiseen ei kokoustamiseen
kokoustamisen ilosta
Hyvään hallintotavanmukaisesti
yhdistyksen pöytäkirjojen ja
talousmapin läpikäynti kaksi kertaa
vuodessa.
Ollaan avoimia. Hallituksen
kokouksiin kaikilla jäsenillä vapaa
pääsy.
Kokousten pitäminen esimerkiksi
ruokailun merkeissä, jäsenistön
luona tai jonkin paikallisen
yrityksen tiloissa.
Kokoustarjoiluihin kiertävä
vastuuvuoro.

YHDISTYSTEN HYVÄT
KÄYTÄNTEET

Tiedotus ja viestintä yhdistyksessä:
Säännöllinen yhteydenpito jäsenistöön ja
ajankohtaisista asioista tiedottaminen
sähköpostitse ja Facebookin kautta.
Yleisöosastokirjoitukset ja paikallisiin
asioihin tarttuminen säännöllisesti.
Olemme poliittinen naisjärjestö ja myös
jäsenillä pitää olla sanottavaa poliittisiin
sisältöihin.
Keskustelutilaisuuksia ja poliittisia
alustuksia sääntömääräisten kokousten
yhteydessä sekä erikseen varsinkin
vaalivuonna.
Yhdistyksen avoimen Facebook-sivun
lisäksi aktiivijäsenille, oma suljettu ryhmä
tiedon sulkemiseksi ja keskustelukanavaksi.

YHDISTYSTEN HYVÄT
KÄYTÄNTEET

Yhteisiä tempauksia.

Yhteistyötä.
Yhteiset syyskokoukset samaa
aikaan, samassa paikassa alueen
muiden naisyhdistyten ja
perusyhdistysten kanssa.
Yhteistyötä, vuorovaikutusta ja
keskustelua.
Yhteiset aamiais-, ja
lounastapaamiset.
Yhdessä tekeminen ja yhdessä
osallistuminen esimerkiksi alueen
markkinoille.
Yhteistyö yritysten kanssa
- tutuminen paikallisiin yrityksiin
ja niiden tuotteisiin/palveluihin.

Leikkipuistojen, yhteisten pihojen ja
rantojen siivoaminen yhteistyöllä on
näkyvää toimintaa.
Niistä sitten vielä juttua
paikallislehteen/sosiaaliseen
mediaan.
Muita ideoita:
Stipendien luovuttaminen
erityiskoululle
Ikäihmisten huomioimen:
yhteisjoululaulut, levyraadin pito,
piirtäminen ja kuvittaminen ja
kukkakimppujen teko.
Äitienpäivän lähellä on jaettu
orvokin taimia. Ruiskukkien
siementen jako toimii alkukeväällä
esimerkiksi vaalien alla.

JÄSENISTÖN
AKTIVOINTI

Ajatuksia ja ideoita jäsenistön
aktivointiin:
Kuunnellaan, kysytään ja kerätään
palautetta ja ideoita.

Kokoomusnaisten jäsenistö on
moninainen ja koostu erikäisistä ja eri
eämäntilanteissa olevista naisista
ympäri Suomen.
Toiminnan pitää olla kiinnostavaa ja
merkityksellistä, jotta siinä halutaan
olla mukana.
Useimmat odottavat vastinetta
jäsenmaksulle, joten jotain tulisi
säännöllisesti järjestää.
Isommin ja harvemmin,
pienemmin ja useammin
- tämä kaikki on yhdistyksen
päätettävissä.
Pääasia, että yhdistyksen toiminta on
yhdistyksen jäsenistön näköistä ja
jäsenistö pääsee toimintaan
vaikuttamaan.

Kiinnostavan koulutuksen
järjestäminen koko jäsenistölle.
(esimerkiksi sote, some)
Yhteistyö paikallisen poliittisen
nuorisojärjestön kanssa.
Asiakeskeiset arki-iltojen
seminaarit.
Enemmän valtakunnallisia tapahtumia
Naiset huipulle -seminaarien tapaan.
Hallituksessa tehtävien kierrättäminen,
aktivoi toimintaa ja jäsenistöä.
Uudelle jäsenelle tervetulo-paketti
Muistetaan myös henkilökohtainen
kontakti ja mukaan kutsuminen.

KOKOOMUSNAISTEN
IDEAOPAS
Yhdistyskyselyyn vastanneet
paikallisyhdistykset:

Kiitos kaikille yhdistyskyselyyn
vastanneille!
Liittohallitus on palkinnut neljä yhdistystä
hyvistä ideoista ja vinkeistä
rahapalkinnolla.
Liittohallitus on ottanut ideat ja
ehdotukset vastaan ja laittanut osan niistä
jo toteutukseen. Esimerkiksi
kummitoiminnan konsepti, uuden jäsenen
opas ja erilaiset jakomateriaalit ovat
valmistuneet tai valmistelussa. Myös
erilaisissa koulutuksissa ja
seminaarikiertueita on jälleen luvassa.
Palkitut yhdistykset ovat:
Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset,
Uusimaa
Ulvilan Kokoomusnaiset,
Satakunta
Pohjois-Kymen Kokoomusnaiset,
Kaakkois-Suomi
Wellamon Kokoomusnaiset,
Häme
Yhdistyskyselyn koonnista on vastannut
Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja,
jäsen- ja varainhankintatyöryhmän
puheenjohtaja Larisa Arminen.

Haminan Kokoomusnaiset
Joensuun Kokoomusnaiset
Wellamon Kokoomusnaiset
Salon Kokoomusnaiset
Kouvolan Kokoomusnaiset
Kauhavan Kokoomusnaiset
Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset
Jyväskylän Kokoomusnaiset
Itä-Turun Kokoomusnaiset
Isonkyrön Kokoomusnaiset
Tampereen Kokoomuksen Naiset
Seinäjoen kokoomusnaiset
Lahden Kokoomusnaiset
Lapuan Kokoomusnaiset
Heinolan Kokoomusnaiset
Pohjois-Kymen Kokoomusnaiset
Tapiolan Kokoomusnaiset
Lappeenrannan Kokoomusnaiset
Turun Kokoomusnaiset
Piritan Kokoomusnaiset
Halikon Kokoomusnaiset
Kauhajoen Kokoomusnaiset
Ulvilan Kokoomusnaiset
Jyväskylän Kokoomusnaiset
Tervaportin Kokoomusnaiset
Heinolan Kokoomusnaiset
Pyhtään Kokoomusnaiset
Kotkan Kokoomusnaiset
Vantaan Kokoomusnaiset
Naantalin Kokoomusnaiset
Imatran Kokoomusnaiset
Ilmajoen Kokoomusnaiset

