


2 3

Hyvät Käytänteet 1.0
Marraskuu 2017

Hyvä kokoomuslainen – ota Parhaat Palat käyttöön!

Kokoomuksessa ohjelmatyö on yhdessä periaateohjelman kanssa toimintamme perus-
kallio. Ohjelmatyön yksi keskeisistä tavoitteista on koota yhteen jäsenistön hiljainen tie-
to ja osaaminen. Tätä työtä varten on perustettu uudistetut ohjelmatyön verkostot ja nii-
hin kuuluvat vaikuttajaryhmät puoluekokouksessa Lappeenrannassa 2016. Verkostoja on 
kymmenen ja järjestötoiminnan verkosto on ainoa täysin uusi verkosto.

Järjestötoiminnan verkostomme tarkoituksena on kirkastaa kokoomusaatetta, terävöit-
tää toimintatapoja sekä tukea paikallista ja alueellista toimintaa. Järjestötoiminnan ver-
koston klubit etsivät hyviä käytänteitä kentältä ja jalkauttavat ne muidenkin käyttöön. Jo 
olemassa olevien toimintatapojen lisäksi kehitetään uusia. Suositukset parhaista toimin-
tamalleista on tarkoitettu auttamaan kokoomus-yhdistyksiä tukemaan Kokoomuksen 
asemaa merkittävimpänä poliittisena toimijana Suomessa. Kaikkien kokoomusyhdistys-
ten toimien tulee heijastaa kokoomuslaisten arvoja ja auttaa sekä uusia että vakiintuneita 
jäseniä ymmärtämään, miksi Kokoomus on paras poliittinen vaihtoehto.

Järjestötoiminnan verkosto ja sen klubit ovat kiinteästi mukana uuden periaateohjelman 
ja puolueen arvojen uudistamisessa ja ajanmukaistamisessa. Tähän ensimmäiseen Par-
haat Palat 1.0 pamfl ettiin on kerätty kentältä saatuja ensimmäisiä, pitkään käytössä ollei-
ta ja hyväksi havaittuja toimintamalleja. Toivomme niiden palvelevan kenttää ja johtavan 
yhtenäiseen kansalliseen kokoomustoimintaan.

Lämmin kiitos kaikille pamfl etin kokoamisessa mukana olleille kokoomuslaisille. 
Työ jatkuu.

Seuraava Parhaat Palat 2.0 ilmestyy keväällä 2018 ennen Turun puoluekokousta. Mikäli 
olet innostunut jakamaan yhdistyksessäsi käytössä olevan toimintamallin, ota yhteys:

Parhaat Palat klubin puheenjohtaja Jukka Kymenvirta
jukka.kymenvirta(at)gmail.com

Järjestötoiminnan verkoston puheenjohtaja Leena Zittling
leena(at)zittling.eu.

Lisätietoja verkostomme toiminnasta 
www.kokoomus.fi /faktat/ohjelmatyo/jarjestotoiminnan-verkosto

Kokoomusterveisin

Jukka Kymenvirta    Leena Zittling
Puheenjohtaja  Puheenjohtaja
Parhaat Palat klubi  Järjestötoiminnan verkosto

PARHAAT PALAT KLUBI
Kokoomuksen järjestötoiminnan verkosto
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PERIAATEOHJELMAMME MUKAISESTI 
KOKOOMUS ON AKTIIVINEN JA AVOIN 
UUDISTAJA. 

Samalla tahdomme säilyttää sen perinteisen 
ja arvokkaan henkisen, hengellisen ja aineelli-
sen pääoman, jonka edeltävät sukupolvet ovat 
meille jättäneet. Se tarkoittaa myös hiljaisen 
tiedon eli sanattoman tai kirjoittamattoman 
tietotaidon, perinteen ja osaamisen vaalimista 
sekä siirtämistä seuraaville sukupolville.

Me olemme…

1) VALISTUNUT, JÄRKEVÄ 
PÄÄTÖKSENTEKIJÄ
Kokoomuksessa päätökset perustuvat tutkittuun tietoon, ovat läpinäkyviä ja perusteltuja. 
Paikallis-,  alue- sekä kunnallisjärjestöt hyödyntävät laajaa jäsenistönsä osaamista ja 
valitsevat osaajat oikeille paikoille.

2) ERILAISIA ELÄMÄNTAPOJA 
KUNNIOITTAVA KANSANLIIKE 
Jokainen ihminen on arvokas ja hänen valintojaan käsitellään ennakkoluulottomalla 
ja kunnioittavalla arvostuksella. 

3) MYÖTÄELÄVÄ POLIITTINEN VOIMA
Kokoomus ajaa asioita, jotka tuottavat kaikissa olosuhteissa kansalaisille 
mahdollisimman paljon hyvää  ja vain pienimmän mahdollisen harmin.

4) VAPAUTTA VAALIVA JÄRJESTÖ
Ihmiset ovat vapaita tekemään oman johtopäätöksensä koskien sekä itseään, että niitä 
joista on vastuussa, tavalla joka ei  vaaranna kenenkään toisen vapautta toimia samoin.
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SUOSITUKSET PARHAISTA TOIMINTA-
MALLEISTA 

1 Puoluetoiminta on ketteräliikkeistä

Vastuullista yhteiskuntapolitiikka toteutetaan suunnitelmallisilla ja kestävillä ratkaisuilla. 
Myös aktiivisen kokoomusyhdistyksen toiminta perustuu suunnitelmallisuuteen ja jaet-
tuun johtajuuteen. Suunnitelmallisuus edistää systemaattista ja johdonmukaista toimin-
taa ja luo mahdollisuudet kaikille jäsenille olla mukana toiminnassa. Jaettu johtajuus tuo  
vilkkautta ja ketteryyttä toimintaan ja aktivoi yhä useampia kokoomuslaisia kenttätyöhön.

Hyvä käytänne: Järjestö- ja tapahtumatoiminnan vuosikello
                                  
Vuosikellon avulla yhdistysjohdon on helpompi suunnitella toimintaa ja jäsenet pysyvät 
paremmin kärryillä siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu ja minkälaisiin tapahtumiin jäsenet 
haluavat osallistua. Samalla voidaan valita vastuuhenkilö kullekin avoinna olevalle asialle.
     
 
    Oulun Kokoomusnaiset ry

Järjestö- ja tapahtumatoiminnan vuosikello

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

KesäHeinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

Jouluglögit Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhdistysrekisterin tietojen päivitys

Porokarnevaalit

Toimintakertomus

Toiminnantarkastus

Tilinpäätös

Kevätkokoukset

Kuntavaalit

Rakentajamessut

Sininen Vappu

Eurooppa-päivä

Puoluekokous

Oulun päivät

Oulun Suurmessut

Seniorimessut

Yrittäjänpäivä

Toimintasuunnitelma

Budjetti

Syyskokoukset

Naisten Liiton edustajakokous

2 Yhdistykset tukevat kunta- ja aluehallinnon päättäjiä

Kokoomus kannusta ihmisiä kehittämään itseään ja ajatteluaan. Yhdistystemme koot vaih-
televat merkittävästi ja monien parhaiden käytänteiden on tarkoitus mataloittaa sekä 
kynnystä aktiiviseen puoluetyöhön, että puolueeseen liittymiseen yleisesti. Hiljaisen tie-
don ja faktatiedon jakaminen jäsenistölle motivoi ihmisiä osallistumaan ja näin saadaan 
välitettyä yhdistyksessä olevaa osaamista päätöksenteon tueksi.

Hyvä käytänne: Lautakuntapiiri ja valtuustotunti 

Lautakuntapiiri kokoaa lautakunnan asioista kiinnostuneet henkilöt ennen lautakunnan 
kokousta yhteen keskustelemaan lautakunnassa käsiteltäviä asioita. Asioiden käsittely tu-
kee lautakunnassa olevia puolueen kuntapäättäjiä päätöksenteossaan sekä aktivoi lauta-
kunnan asioista kiinnostuneita puolueen jäseniä. Asiantuntijuus otetaan laajaan käyttöön.

Valtuustotunti kokoontuu paikallisyhdistyksen kuukausittaisen hallituksen kokouksen 
yhteydessä, joka järjestetään aina ennen valtuuston kokousta, käyden läpi seuraavassa 
valtuuston/lautakuntien kokouksessa käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuutetut jakavat ensi 
käden tietoa valtuuston/lautakuntien toimista puoluekenttä väelle.
   

     Raaseporin Kokoomus, Klaukkalan alueen 
                Kokoomus – Klako ry
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4 Kokoomus on vahva yhteisö

Kokoomusyhdistysten kiinteä yhteistoiminta paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja pii-
rien kesken perustuu luottamukseen ja haluun muuttaa maailmaa sekä viedä kokoomus-
laista politiikka eteenpäin. Aito luottamus kasvattaa vahvaa sosiaalista pääomaa, joka toimii 
moottorina kentän toiminnassa. Tietoa jakavat yhteistilaisuudet toimivat. Kaikki puolueen 
jäsenet ovat tervetulleita mukaan! Keskinäinen kunnioitus kasvattaa yhteisöllisyyttä ja 
aktivoi yhteistoimintaan. Yhdessä olemme vahvempia!

Hyvä käytänne: Mentoritoiminta, Sininen Vappu 
Porvariskumppa/Kokoomuskuohut, 

Mentoritoiminta alkaa uusien jäsenten “sisäänkouluttamisesta” ja jokaisella jäsenellä on 
oma mentoroitava uusi jäsen.

Sininen Vappu kerää kokoomuslaiset yhteen toukokuun ensimmäisenä päivänä arvosta-
maan työnteon merkitystä, keskustelemaan kokoomuksen  työn arvoista ja tulevista  
työntekoon liittyvistä haasteista.

Porvariskumppa/Kokoomuskuohut on ajankohtaisaiheesta pidetty tietoiskuluonteinen 
tapahtuma kuohuviinin äärellä. Jokainen joko hankkii kuohuviinin itse tai sen voi tarjota 
vaikka kunnallisjärjestö. Luennoitsijoina toimivat ajankohtaisesta aiheesta kertova henkilö. 
                  

   Helsingin Kansallisseura                                         
   Kokoomuksen Joensuun Kunnallisjärjestö                            

3  Puoluetoiminta tyydyttää jäsenten ja kansalaisten 
tiedonjanoa

Kokoomus arvostaa sydämen ja tiedon sivistystä. Erikokoiset ja  eri näköiset kokoomus-
yhdistykset hyödyntävät tiedonjakoa eri tavalla. Paikallisyhdistyksien ja alue- sekä kunnal-
lisjärjestöjen  tulee vahvistaa demokratiaa mahdollistamalla osallistuminen yhteisten asi-
oiden hoitoon ja päätöksentekoon. Päätöksenteon pohjalla on oltava tietoa      
käsiteltävistä asioista. 

Hyvä käytänne: Valtuustokirje

Valtuustokirje kokoaa valtuustoryhmässä käsiteltävät asiat lyhyeksi ja ytimekkääksi koko-
naisuudeksi, jota voi jakaa jäsenistölle ja asioista kiinnostuneille kuntalaisille esimerkiksi 
sähköpostin, tavallisen postin Facebook sivuston kautta.

   
   

    Useita paikallisyhdistyksiä
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6 Innovoiva vaalityö herättää huomiota ja löytää 
aktiivisia jäseniä

Kokoomuksen jäsenyys on tulevaisuudessakin avoin kaikille yhteiskunnan kerroksille tulo-
tasoon tai kulttuuriseen taustaan katsomatta. Tämä on mahdollista ajassa kiinni olevalla 
vaalityöllä, jossa äänioikeutettuja lähestytään sellaisia medioita hyödyntäen, joita ei perin-
teisesti yhdistetä Kokoomuksen toimintaan. Hyvä media voi myös olla sellainen, jolla on 
paljon näkyvyyttä, mutta jota muut puolueet eivät hyödynnä periaatteellisista syistä. Kokoo-
muksella on tähän mennessä mm. hyviä kokemuksia Instagramin kautta tapahtuneesta 
ehdokashausta, jossa ”kalastellaan” osaavia aktiivihenkilöitä.

Hyvä käytänne: Instagram ehdokashaku

Instagram ehdokashaku kuntavaali ehdokkaiden etsimisessä. Käydään läpi aktiivisia 
henkilöitä sosiaalisessa mediassa ja ollaan heihin yhteydessä ja 
tiedustellaan kiinnostusta.

  Forssan Kokoomus

5 Yhteiskunnan ikärakenne on huomioitu ja otettu hyötykäyt-
töön

Välittäminen on Kokoomuksen keskeisiä arvoja. Kokoomusyhdistysten tulee huomioida 
toiminnassaan suomalaisten ikärakenne. Yhteisöllisyys toteutuu kestävällä tavalla vain 
silloin, kun välitämme ja tunnemme vastuuta lähimmäisestä. Välittämistä ei voi ulkoistaa. 
Jokaisen tulee yksilötasolla kantaa tästä henkilökohtainen vastuunsa. Seniorijäsenten 
aktiivisuus on valjastettava hyötykäyttöön.

Hyvä käytänne: ”Luokkavaari” 
  
Luokkavaari tukee alakoululaista koulutien alkutaipaleella. Neuvoo, opettaa, tukee ja 
kannustaa. Lähes kaksi vuosikymmentä käytössä ollut hyvä käytänne laajenee ja tuo mu-
kanaan jo parlamentaarisia vivahteita.
  

    
    Kauniaisten Kokoomus
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7  Puoluetoiminta on tulevaisuusorientoitunutta

Poliittisen toiminnan tarkoitus on tulevaisuuden rakentaminen ja yhteiskunnallisten asioi-
den korjaaminen. Kokoomusyhdistysten tulee tarjota aktiivisesti muutoksia puoluetoimin-
taan ja kansalliseen lainsäädäntöön silloin kuin siihen on tarvetta, eikä näitä toimia tule 
pantata puoluekokoukseen tai muuhun suureen yhdistys- ja piiripäättäjien tapaamiseen.

Kaikissa yhdistyksissä tulee olla mahdollisuus tehdä nopeita yhdistyksen toimintaan vai-
kuttavia päätöksiä. Perinteisten kokousten, sähköpostien rinnalle on hyvä rakentaa verkos-
sa tapahtuvat neuvottelut ja mahdolliset puhelinapplikaatio kokoukset. Jokainen  
yhdistyksen jäsen voi edellyttää uudistuksia päätöksenteon nopeuttamiseksi.

Hyvä käytänne: Kokoomusaloite käyttöön, WhatsUp ryhmät ja muu 
some toiminta

Kokoomusaloite on jo käytössä oleva, helposti netissä täytettävä lomake. Kokoomus ha-
luaa, että yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus vaikuttaa helposti suoraan 
puolueen toimintaan ja linjauksiin. Kokoomusaloitteen voi tehdä kuka tahansa yhteis-
kunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunut – kokoomuksen jäsenyyttä ei vaadita. Kokoo-
musaloitteella voit esimerkiksi pyytää puoluetta muodostamaan kantansa tietystä ai-
heesta tai kokeilemaan uusia toimintatapoja. Jaetaan kokoomusaloite linkkiä ja tehdään 
kansalaiset tietoiseksi vaihtoehdosta.

   Kansallinen Kokoomus ry

JAA HYVÄT KÄYTÄNTEESI JA AKTIVOI 
PUOLUEYHTEISÖÄSI!

Seuraavan parin vuoden aikana puoluekoneistomme käy läpi useita vaaleja ja kaikki hy-
vät käytänteet edistävät vaalivoittoamme, vahvistavat kenttätyötämme ja varmistavat 
kannatuksemme nousun!

Uskomme, että paikallis-, alue-, ja kunnallisjärjestöissä on lukuisa määrä Parhaita Paloja 
ja Hyviä Käytänteitä jaettavaksi. Kerro ne meille, me jaamme ilomielin ne muille!

Liity itseäsi kiinnostaviin verkostoihin jäsensivujen kautta ja näin pidät itsesi ajan tasalla 
lukuisista meneillään olevista toimenpiteistä asianomaisessa verkostossa. 

Katso liittymisohjeet : https://www.kokoomus.fi /faktat/ohjelmatyo/

YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA! Taitto: Zeroten Oy


