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KOKOOMUS LYHYESTI
Mikä on Kokoomus?
Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue. Sillä tarkoitetaan, että Kokoomus asemoi itsensä
poliittiseen keskustaan eurooppalaisella puoluekartalla ja erottuu niin poliittisesta vasemmistosta kuin
äärioikeistostakin. Kokoomus ei ole minkään tietyn kansanryhmän etujen ajaja, vaan puolueen tehtävänä
on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa.
Kokoomuksella on 41 000 jäsentä, jotka toimivat yli tuhannessa paikallisyhdistyksessä ympäri Suomea.
Kokoomuksella on 15 piirijärjestöä, joissa jokaisessa toimii oma piiritoimisto piirityöntekijöineen.
Oman alueesi piirijärjestön, piiritoimiston ja kokoomusyhdistysten yhteystiedot löydät:
http://www.kokoomus.fi/kokoomus/piirit_ja_paikallisyhdistykset/
Kokoomukseen kuuluu kolme jäsenjärjestöä; Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen Naisten Liitto ja
Opiskelijaliitto Tuhatkunta. Jäsenliittojen paikallisyhdistykset ovat kokoomusyhdistysten kanssa
tasavertaisia Kokoomuksen paikallisyhdistyksiä. Liittojen jäsenet saavat Kokoomuksen jäseninä oman
liittonsa tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi kaikki samat edut ja vaikutusmahdollisuudet kuin muutkin
puolueen jäsenet. http://www.kokoomus.fi/kokoomus/jasenliitot/
Kokoomuksella on lisäksi laaja kirjo erilaisia läheisjärjestöjä. Ne eivät ole puolueen jäsenyhdistyksiä mutta
toimivat läheisessä yhteistyössä Kokoomuksen kanssa. Läheisjärjestöillä on työnsä lähtökohtana
porvarillinen arvopohja ja yksilön arvoa kunnioittava maailmankatsomus.
Läheisjärjestöistä Kansallinen Lastenliitto harjoittaa varhaisnuorisotoimintaa ja Kansallinen Senioriliitto
senioritoimintaa. Kansallinen Sivistysliitto sekä sen opintokeskus Kansio vastaavat Kokoomuksen
monipuolisesta koulutustarjonnasta.
Kokoomuksen ruotsinkielinen toiminta on keskittynyt Svenska Delegationin
maahanmuuttajille on oma aktiivinen verkostonsa, Kansalliset Maahanmuuttajat.

verkostoon

ja

Kattavan listan läheisjärjestöistä löydät Kokoomuksen verkkosivuilta.
http://www.kokoomus.fi/kokoomus/laheisjarjestot/
Kokoomus työskentelee arvojensa edistämiseksi ihmisten lähiyhteisöissä. Kokoomuksella on kunnissa yli
2 000 valtuutettua, eduskunnassa 51 kansanedustajaa ja EU:ssa kolme europarlamentaarikkoa.

Kokoomuksen keskeiset arvot
*Vapaus, vastuu ja demokratia

*Mahdollisuuksien tasa-arvo

*Sivistys

*Suvaitsevaisuus

*Välittäminen

*Kannustavuus
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Mitkä ovat Kokoomuksen tavoitteet?
Kokoomuksen tavoitteena on omasta ja toisten elämästä vastuuta kantavien ihmisten yhteiskunta siten,
että jokaiselle mahdollistetaan hyvän elämän edellytykset. Kokoomus on vastuullinen, ihmiseen luottava
uudistaja. Kokoomukselle tärkeää on ihmisen vapaus ja vastuu omassa toiminnassaan. Mahdollisuuksien
tasa-arvo takaa jokaiselle mahdollisuuden kehittyä ja onnistua. Heikommista huolehtiminen sekä perheen
ja lähiyhteisön vastuu korostuvat kokoomuslaisessa aatteessa. Kokoomus suhtautuu vastuullisesti
luontoon, ympäristö halutaan jättää tuleville polville paremmassa kunnossa kuin se nyt on. Kokoomuksen
tavoitteena ei ole vallankäyttö itsessään, vaan arvolähtöisellä politiikalla saavutettavat sisällölliset
tavoitteet. Kokoomusaatteeseen vaikuttavat samaan aikaa useat aatetraditiot kuten esimerkiksi
sosiaalireformismi, konservatismi, liberalismi sekä eettinen individualismi.

Kuka päättää Kokoomuksessa?
Kokoomuksen ylin päätöksentekoareena on kahden vuoden välein kokoontuva puoluekokous, jossa
puolueen jäsenet ovat edustettuina paikallisyhdistysten kautta. Puoluekokousten välillä puoluevaltuusto ja
puoluehallitus määrittävät puolueen linjan ja tekevät tärkeimmät päätökset. Eduskuntaryhmä,
ministeriryhmä ja MEP- ryhmä vastaavat omalta osaltaan kokoomusjoukkueen toiminnasta.
http://www.kokoomus.fi/kokoomus/puoluejohto_ja-elimet/

Kuka on kukin?
Kokoomuksen puheenjohtaja on kansanedustaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Kokoomuksen
varapuheenjohtajat ovat kansanedustaja, opetusministeri Henna Virkkunen, kansanedustaja Sampsa
Kataja sekä kansanedustaja Anne-Mari Virolainen. Katainen johtaa puoluetta puoluehallituksen
puheenjohtajana. Puoluesihteerinä toimii Taru Tujunen. Kokoomuksen kannatus on elokuussa 2010 23,1%,
jolla Kokoomus on mittaushetkellä Suomen suurin puolue.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Pekka Ravi ja
varapuheenjohtajina kansanedustajat Petteri Orpo, Ben Zyskowicz ja Lenita Toivakka. Kokoomus saavutti
vuoden 2007 eduskuntavaaleissa 22,3 % kannatuksen.
http://www.kokoomus.fi/kokoomus/eduskuntaryhma/
Meppiryhmään kuuluvat Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola ja Sirpa Pietikäinen. Kokoomus saavutti 23,2%
kannatuksen Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 ja on Suomen suurin Eurooppa-puolue. Kokoomuksen
edustajat kuuluvat Euroopan Parlamentin suurimpaan EPP-ryhmään.
http://www.kokoomus.fi/kokoomus/meppiryhma/ ja http://www.kokoomusmepit.eu/

Kokoomuksen ministeriryhmä
Kokoomus on muodostanut hallituksen Suomen Keskustan, Vihreän Liiton sekä Ruotsalaisen
Kansanpuolueen kanssa eduskuntavaalien 2007 jälkeen. Mari Kiviniemen johtamassa hallituksessa on
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kahdeksan kokoomuslaista ministeriä: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, opetusministeri Henna
Virkkunen, peruspalveluministeri Paula Risikko, ulkoministeri Alexander Stubb, sisäministeri Anne
Holmlund, puolustusministeri Jyri Häkämies, asuntoministeri Jan Vapaavuori sekä viestintäministeri Suvi
Lindén. Hallituksen muut ministerit ovat Keskustan pääministeri Mari Kiviniemi, sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, kunta- ja alueministeri Tapani Tölli,
ympäristöministeri Paula Lehtomäki, työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paavo Väyrynen ja liikenneministeri Anu Vehviläinen. RKP:n ministerit ovat
kulttuuriministeri Stefan Wallin ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Vihreiden ministerit
ovat työministeri Anni Sinnemäki ja oikeusministeri Tuija Brax. Yhteensä hallituksessa on 20 ministeriä.
Mari Kiviniemen johtama hallitus on toiminut kesäkuusta 2010 lähtien. Sitä ennen hallitusta johti
pääministeri Matti Vanhanen.
http://www.kokoomus.fi/kokoomus/ministeriryhma/ ja www.valtioneuvosto.fi

Mitä on Toivo?
Toivo tarkoittaa positiivisuutta, tulevaisuudenuskoa, turhien vastakkainasetteluiden välttämistä,
rehellisyyttä ja luotettavuutta. Toivo ei ole kikkoja tai temppuja – se merkitsee arvoja ja ajattelutapaa.
Toivo on jotakin, joka näkyy kaikessa mitä teemme.
Toivo on tekemisen polttoaine. Teot tekevät ajatuksista arvokkaita. Ne tekevät maailmasta pala palalta
paremman paikan elää. Toivo ei ole uskon asia, se on tekemistä. Toivotalkoot on meidän tapamme tehdä
toivosta totta. Tervetuloa Toivotalkoisiin!

Lisätietoja järjestöstä ja Kokoomuksen politiikan sisällöstä
Puolue- ja piiritoimistot auttavat kaikissa Kokoomukseen liittyvissä kysymyksissä. Kotisivuiltamme
kokoomus.fi löytyy runsaasti hyödyllistä materiaalia sekä linkkejä. Suomentoivo.fi -sivujen sähköinen Toivokirjasto palvelee laajalla asiakirjakokoelmallaan. Toivo-kirjastosta löydät mm. puolueen kaikki
periaateohjelmat, puoluekokouskannanotot ja -aloitteet vastauksineen. Lisäksi sinne on talletettu lukuisa
määrä muita asiakirjoja ja mm. eduskuntaryhmän tuottamat raportit.

