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Kokoomuksen Naisten Liitto ry
Toimintakertomus vuodelta 2017

YleistE

Kokoomuksen Naisten Liiton 98. toimintavuosi
keskittyi po[iittiseen vaikuttavuuden lisaamiseen
sekd jirjestcin ja viestinnin kehittlimiseen.

Asiasisattdt tuotiin etusijatle Kokoomusnaisten
toiminnassa ja Kokoomusnaiset oti toimintavuonna
aktiivinen ja asiantunteva toimija puolueen
potiittisessa valmistelutydssa, vaa[itavoitteiden
asettamisessa sekd eduskuntaryhmdn suuntaan
paatdksenteossa ja liiton tavoitteiden edistamisessa.

Perheasioiden ja tyiietdmiin mahdoltisuuksien tasa-
arvon lisdksi painotimme vattakunnan politiikassa
erityisesti taloutta ja tyiittisyyden parantamista,
sivistysta ja koulutusta sekd arjen turvaltisuutta.
Omatla toiminnatlamme toimme esiin, etta naiset
ovat vahvoja aivan kaikilta atoitta.

Poliittiset tavoitteemme etenivat vauhdiIta ahkeran
vaikuttamisen ja hyviin yhteisty6n tuloksena.
Vuoden kokokohtia otivat Kokoomusnaisten
atoitteesta, puheenjohtaja Sofia Vikmanin johdotla
Kokoomukse[le vatmistettu ja hetmikuussa jutkaistu
Perheet ja tycietdmii -asiakirja. Lisiksi marraskuussa
Oulussa jarjestetty edustajakokous seka
Kokoomusnaisten uuden tavoiteohjeIman vatmistelu
ja siihen tiittyvat titaisuudet ympari Suomen
vauhdittivat toimintavuotta.

Kokoomusnaisten teemana vuonna 2017 oti
Itseniiinen nainen. Teema vuonna nostettiin esiin
naisten roolia turvaltisuuden ja itsenaisen Suomen
tutevaisuuden rakentajina sekd korostettiin
erityisesti vaalienkin nakiikutmasta naisten
osaltistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekd
naisten etenemistl yhteiskunnan eri tehtaviin.

Vuonna 20'17 kaksivuotiskautensa jetkimmaisen
vuoden tiittojohdossa toimi puheenjohtajisto ja 9-
jiiseninen tiittohattitus. Liiton puheenjohtajana
toimii kansanedustaja Sofia Vikman Tampereelta.
Liiton varapuheenjohtajina toimivat Marjo Pakka
Jyvdskythsti ja Elina Suonio'Pettosato Salosta.
Liittohattituksen muut jasenet toimintavuonna otivat
(varajasenet sutuissa): Carita Orlando
Uudettamaatta (Merja Laaksonen), Marju Sjcisten
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Satakunnasta (Eeva Leena Lehtisato), Liisa Juvonen
Hameesta (Teresa Rautap6,i), Hetena Puolakka
Kaakkois-Suomesta (Heti Pettota) Marjateena
llmakangas Savo-Karjatasta (Ritu Mononen),
Withetmiina Kukkamo Pohjanmaatta (Mari Lampinen-
Tuomela), Anna-Liisa Liimsi Pohjois-Pohjanmaatta
(Pia-Riitta Korvenheimo), Raija Lummi Lapista (Satu
Koskinen) sekii pysyviistd esteesta ilmoittanut Jaana
Pelkonen Hetsingiste (Nina Virto-Vhisdnen). Liiton
peasihteerina ja tiittohattituksen esittetijend toimi
Jutta Wir6n.

Toimintavuoden aikana Kokoomuksen Naisten
Liitossa tiittohatlituksen alaisuudessa toimi
varainhankintatyoryhmi ja viestintatyiiryhma.
Varainhankintatydryhmea johti Larisa Arminen
Kaakkois-Suomesta j a viestintatyciryhmaa veti Marjo
Pakka Keski-Suomesta.

Liittohattitus kokousti vuoden 2017 aikana yhdeksan
(9) kertaa. Kokoomuksen Naisten Liiton
edustajakokous pidettiin Outussa 18.-19.1 1.

Edustajakokouksessa hyvdksyttiin tiitotte thysin uusi
tavoiteohjetma, Kokoomusnaisten MahdoItisuuksien
Maailma -asiakirja vuositte 2018-2019. Lishksi
edustajakokouksessa tehtiin henkitcivalintoja
vatitsematta [iitolte puheenjohtajisto ja tiittohattitus
vuositle 2O18-2019. Puheenjohtajaksi jatkokaudette
vatittiin dinin 58-23 kansanedustaja Sofia Vikman
Tampereelta. Toisena puheenjohtajaehdokkaana oli
Kokoomuksen Naisten Hetsingin piirin puheenjohtaja
toi Pia Hyt6nen. Liiton varapuheenjohtajiksi vatittiin
Larisa Arminen Lappeenrannasta ja Wilhetmiina
Kukkamo Lapualta. Liittohattitukseen toimikaudeksi
20'18-2019 vatittiin (varajasenet sutuissa) Pia-Riitta
Korvenheimo (Anna-Liisa LiimsS,) Pohjois-
Pohjanmaatta, Minna Kyttinen (Teresa Rautapaa)
Hd,meestii, Raija Lummi (Jaana Kostiainen) Lapista,
Satta Mdketli (Kristiina Tikkata) Uudeltamaatta,
Marjo Pakka (Kastehelmi Vuotte-Apiala) Keski'
Suomesta, Matta Rannikko-Laine (Marika
Metsdhonkata) Varsinais-Suomesta, Anna-Maija
Renko (Minna Mustakallio-Sorvari) Pohjanmaatta,
Marju Sjiist6n (Teresa Kaaresmaa) Satakunnasta ja
Jonna Torni-Hotopainen (Heteena Uusi-lttikainen
)Savo-Karj alasta.

Kokoomusnaisten sd6nt6mddrdinen Iiittokokous
pidettiin edustajakokouksen yhteydessi Outussa.
Kokouksessa kdsitettiin [iiton tatoudenhoitoon ja
toimintaan tiittyvet seantiimeareiset asiat.
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Vaalit

Toimintavuonna kiytiin kuntavaatit. Kokoomuksen
Naisten Liitto asetti ja jutkaisi omat vattakunnatliset
kuntavaatitavoitteensa. KuntavaaIitavoitteet
julkaistiin liiton nettisivuilta ja toimitettiin
jokaisette jS,senetle sahkdisesti. Liitto toteutti oman
shhkdisen ja sosiaalisen median vaalikampanjan,
joka nosti esiin naisten osaamista kaikitla kunnan
pddttiksenteon osa-atuei[[a seka esitteli yti sata
kokoomustaisia naisehdokasta ymp6ri Suomen.

Vaalikeskusteluun nostettiin Kokoomuksen Naisten
Liitotte tarkeita teemoja sekS tiiton oman
kampanjan kautta etta ajankohtaisitta kirjoituksitta
ja kannanotoitta. Liitto teki vaality6td kaikkien
kokoomustaisten naisehdokkaiden puotesta ja tuki
myiis Kokoomus rp:n vaatityritd osallistumatla
aktiivisesti vaaliohjelman ja vaatikampanjan
suunnitteluun ja toteutukseen, sekd pyrki
toiminnaItaan vaikuttamaan kunnallisvaalien
aanestysaktiivisuuden tisddmiseen.

Kokoomuksen Naisten Liiton tavoitteena oti, ettd
Kokoomuksen kuntavaatiehdokkaista puolet otisi
naisia. Aktiivisimpien paika[isyhdistysten
kaupungeissa tavoitteeseen p56,stin, mutta
vattakunnaltisesti naisten osuus ehdokkaista oti 39
prosenttia. Naisten Liitto teki ehdokashankintaa ja
kannusti naisia aktiivisesti tahtemaan ehdotte
vaikuttamaan ja piireissa jarjestettiin useita
ehdokaskoulutuksia. Vaalien jitkeen naisia
rohkaistiin ja kannustettiin tavoittetemaan keskeisid
kunna[[isia Iuottamuspaikkoja my6s Kokoomuksen
puheenjohtaja Petteri Orpon ohj eistuksen myiita.

Toimintavuoden loputla vatmistauduttiin
presidentinvaaleihin puolueen asetettua
kansantiikkeen ehdokas Sauti Niinistiin
uudetteenvalitsemisen tueksi. Kokoomusnaiset
kampanjoivat ja otivat ahkerasti mukana
kansanliikkeen eri kampanjatehtdvissd
presidentinvaateissa.
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JHrjestiitoiminta

Toiminnan painopistetta ja resursseja ohjattiin
piirien toiminnan aktivointiin ja tukemiseen sekd
jdsenmdiirSn kasvattamiseen. Piirit jarjestivat
aktii宙sesti erilaisia koututus- ja
keskustelutitaisuuksia sekd teemaittoj a.

Kdynnistimme yhteisty<issii puolueen ja muiden
jdsen[iittojen kanssa potiittisen uransa atussa
otevien, nuorehkojen kokoomuslaisten
mentorointitoiminta. Kokoomuksen Naisten Liiton
tavoitteena on auttaa ja kannustaa kyvykkiiti ja
motivoituneita kokoomusnaisia etenemaan
potiittisetta uratlaan. Mentoreiksi on ilmoittautunut
lukuisia kansanedustajia, erityisavustajia ja muita
keskeisid puotuetoimijoita. Mentorointi suunnattiin
henkitciitl,e, jotka ovat innostuneita potitiikkaan
ldhtemisestS, ehdokkuuksista tutevissa vaateissa tai
esimerkiksi puolueen taustatehtavissa toimimisesta.

Liitto on sovettanut tulosperusteista
kannustinj arjestetmdi piiriavustuksia
mddriteltaessi. Piireitte on maksettu piiriavustusta,
jonka pisteytyksessd 50 % piirin maksaneiden
jesenten perusteetta, 30 % oman varainhankinnan
perusteetta ja 20 % toiminnan aktiivisuuden
perusteetta. Kriteerit kannustavat toiminnattiseen ja
tuloksetliseen potitiikan tekemiseen sekd
Kokoomusnaisten jiisenmiiSrdn, tunnettavuuden ja
houkuttelevuuden kasvattamiseen.

Liiton jdrjestiitoiminta pohjautui maan eri osissa
toimiviin aktiivisiin naisiin. Jisenhankinnassa on
huomioitu erityisesti nuoret naiset. Jlisenhankintaa
on vahvistettu vaikuttavatta sislittcittii,
jHrjestiitoiminnan kehittHmisel[5 ja viestinnEn
tehostamiselta sek6 niikyvyyteen panostamatta ja
erilaisiin valtakunnatlisiin titaisuuksiin

osa[[istumatIa.

Perinteiseen tapaan Kokoomusnaiset osaltistui ja
nakyi aktiivisesti Porissa SuomiAreenalta ja tisiiksi
Kokoomusnaiset osallistuivat ensimmdisen kerran
Sairaanhoitajapaivitte Hetsingisse seka Women of the
World -f estivaalitte Tampereetta.

Kokoomusnaiset osattistuivat ja ndkyivit aktiivisena
osana Suomen itsenirisyyden satavuotisjuhtintaa.
Liitto osattistui Naisjarjestdjen keskusliiton 100
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Tasa-arvotekoa -hankkeeseen vatmistelemalla
puotueette Perheet ja tydetiimii -asiakirjan.

Koulutustoiminta

Koututtaminen sekd kouluttautuminen tisaavet
jdsenistcimme osaamista ja osatlistumista.
Kokoomusnaisten koututustoiminta muodosti
keskeisen osan tiiton toimintaa ja toi edettytykset
organisaation tavoitteel[isette ty6skentetytte,
kehittamisette ja uudistumiselle.
Koututustitaisuuksia jdrjestettiin ympdri Suomen
paikatlisyhdistys- ja piiritasolta. Lis6rksi tiitto jirjesti
kuntavaatiehdokkaitte suunnatun,
avoimen ja toivotun vaikuttamisviestinnin Viesti ja
vaikuta -koututuksen Helsingissii.

Liiton oman koulutustarjonnan [isaksi jasenistda
kannustettiin osattistumaan piirien ja Kansion
tarjoamiin koulutuksiin. Liitto teki tiivista
koulutusyhteisty6te Tutevaisuuskoututuksen parissa
Kansatlisen Sivistystiiton ja Paasikivi-Opiston kanssa.

Tulevaisuuskoututuksetta on vakiintunut asema [iiton
jiirjestdmdssi koulutustoiminnassa ja siite saatu
palaute on otlut erittain positiivista. Koulutuksen
tavoitteena on koututtaa Kokoomusnaisista paattajie
tulevaisuuden muutokseen ja muuttamaan
maaitmaan seka vahvistaa osaltistujien tietotaitoa
potitiikan eri sektoreilta. Koulutus kesthd kaksi
vuotta ja rakentuu erisiselttjisten
teemaviikontoppujen ympiritte. Toimintavuonna
koututuksensa atoitti Tutevaisuuskoulutuksen 15.

ryhmii. Tammikuussa 2017 atkaneeseen
Tutevaisuuskoututukseen saatiin ennatysmaara
hakemuksia.

Poliitti nen vaikuttaminen

Kokoomusnaiset ympdri Suomen osallistuivat
aktiivisesti yhteiskunnatIiseen keskustetuun ja
ajoivat tavoitteitaan eteenpain niin paikattistasoIta,
puotueyhteisiin sisdttd kuin vattakunnatlisetlakin
tasolta. Toimintavuoden aikana esittd otivat
erityisesti perhevapaauudistus, vanhemmuuden ja

sen kustannusten tasaisempi jakautuminen sekii
tyiielaman mahdol[isuuksien tasa-arvo.

Liitto on tydskennettyt maaratietoisesti
Kokoomuspuolueen sisittd, siten, etta
Kokoomusnaisten tavoitteita ajettaisiin my6s
emopuolueen toimesta. Tissi tavoitteessa on
onnistuttu, sitti Kokoomusnaisten
puotuekokousaloite Perheet ja tydetame
asiakirjasta hyvaksyttiin viime puotuekokouksessa ja
tyt skentety teeman parissa laajeni koko puo[ueen
sisiltii Kokoomusnaisten puheenjohtaja Vikmanin
johdotta. Asiakirjan valmisteluun osallistettiin
laajasti tiiton jdsenid sekii puolueen
vaikuttajaverkostojen toimijoita. YhH useammin
myiis itse puolue on ottanut ndkyviisti kantaa Naisten
Liiton esiintuomiin asioihin ja korostanut tasa-arvoa
tavoitteenaan.

Kokoomusnaiset on Iunastanut paikkansa tytietdmdn
mahdottisuuksien tasa-arvon asiantuntijana ja
vaikuttavana osana suomataista potitiikkaa. Siit5,
yhteni konkreettisena osoituksena Kokoomuksen
puheenjohtaja Petteri Orpo totesi puotuevattuuston
puheessaan lokakuussa, ettei haltitus otisi tahtenyt
uudistamaan perhevapaita itman Kokoomuksen
Naisten Liiton tekemea tyiita. Perheet ja ty6etiimi -

asiakirjan mydta valmistetimme Kokoomuksen
yhteisen perhevapaamattin ja kannat, jotka
puotuehaltitus hyvdksyi. Sitkedttd tyiittii
Kokoomusnaiset nosti perhevapaauudistuksen koko
hattituksen tavoitteeksi.

Kokoomusnaiset kannustaa naisia johtotehtaviin ja
etenemiiiin tyduraltaan. Teemme tydta
rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia oman
alansa huiputte sekh nostamme esiin naisjohtajia.
Jdrjestimme teemaan tiittyen Naiset huipulle -

johtajuusseminaarin. Ajankohtaisseminaari oti
supersuosittu ja tilaisuuteen osaltistui ennitysmddrd
ihmisia.

Kesdkuussa jarjestettiin ensimmdisen kerran liitto-
ja piirijohdon yhteinen strategiapaive, jossa
keskustettiin ja tinjattiin tutevaisuuden tavoitteita.

Liiton toimintastrategian mukaan toimintaa
kehitetddn siten, etta Kokoomusnaiset tekee
yhteiskuntaa uudistavia ja ratkaisukeskeisiii avauksia
seke verkostoituvat vaikutusvattaisiin tehtaviin.

Strategian ensimmeista osaa on onnistuttu
toteuttamaan hyvin. Kokoomusnaisten

Ti‖npaatёs l.1.2017‐ 31.12.2017
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puoluekokousaloitteesta atkoi koko emopuotueen
perheitii ja tydetamaa koskevien tinjauksien sekh
perhevapaamallin valmistetu Kokoomusnaisten
johdotta. Esimerkiksi toimintavuonna voimaan
astunut paat6s kertakorvauksesta tasoittamaan
tyijnantaj alte tyijnteki jan vanhemmuudesta koituvia
kustannuksia on asia, jonka eteen Kokoomusnaiset
ovat pitkaen ty6skennelteet.

Strategian toisessa osassa, vaikutusvaltaisessa
verkostoinnissa on niin ikiiSn onnistuttu hyvin:
Kokoomusnaisia toimi merkittavisse ja vaikuttavissa
tehtdvissd. Liiton entinen puheenjohtaja Henna
Virkkunen sekd jdsen Sirpa Pietikainen toimivat
Euroopan parlamentin jiisenini. Liiton entinen
puheenjohtaja Pauta Risikko oti toimintavuonna
eduskunnan toisena varapuhemiehend, sek5
sisaministerina. Lisdksi Kokoomusnaisia toimi
kansanedustajina, erityisavustajina sek6 muissa
puolueen ja eduskuntaryhmen merkittdvissd
tehtavissa.

Viestinte

Kokoomuksen Naisten Liitto vaikuttaa aktiivisesti
viestimatta. Kokoomuksen Naisten Liiton
viestintasuunnittetijana atoitti kesdtti Janina
Myttynen.

Viestinnan avulta tisSrttiin tiiton nakyvyytta seka
tehtiin tunnetuksi tiiton ja piirien toimintaa.
Kokoomusnaisten viestintaAn kuutui olennaisesti
aktiivinen osatIistuminen jutkiseen keskusteluun.
Vitineini keskusteluun osatlistumiseen keytettiin
[iiton ja sen puheenjohtajiston kannanottoja,
mietipidekirjoituksia ja siihktjistii mediaa.
Kokoomusnaisten nettisivuja ja sosiaatista mediaa
hyiidynnettiin entiste paremmin Kokoomusnaisten
potiittisten tavoitteiden eteenpain viemisessd
puheenjohtajan ja tiittohattituksen btogien,
mietipidekirjoitusten ja kannanottojen kautta.
Sosiaaliseen mediaan ja Iiiton nettisivuiIte tuotettiin
saanndttisesti uutta ja ajankohtaista sisdttcii.

Eri viestinnan keinoin kerrottiin Kokoomusnaisten
toiminnasta, tavoitteista ja saavutuksista oikeitle
kohderyhmitte, oikeaIta hetkeltii ja oikeaa viestinnan
vitinettd kayttaen. Viestin vatittemiseen keytettiin
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mahdottisimman monipuolisia ja kuttoinkin
tarkoituksenmukaisia viestinnhn kanavia.

Liiton viestintestrategia paivitettiin kiinnittamatta
erityista huomiota tiiton sisettiijen huoleItiseen
vatmistetutycih6n, sdhktjiseen ja sosiaatiseen
viestintaan sekii niiden tehokkaaseen ja
kohdennettuun kdyttiirin unohtamatta perinteisiii
viestintakanavia. Liiton viestinte oti
suunnitetmallista ja saavutti taajan na,kyvyyden.

Kokoomusnaisten jutkaisemaa Suomen Nainen -
tehtei kehitettiin entista toimivammaksi
jhsenhankinnan ndkcikuimasta, sekd esittelemS6Ln
Kokoomusnaisten potiittisia tavoitteita ja
saavutuksia ja laajentamaan kuvaa kokoomusnaisista
aktiivisina ja osaavina toimijoina ja eri atojen
asiantuntijoina.

Liiton tiedottaminen painottui yhe enemman
sihkijiseen ja sosiaaliseen mediaan. Liiton
piivitetyittd nettisivuitla jutkaistiin ajankohtaisia
kirjoituksia ja tiiton kannanottoja. Facebookin
kautta jaettiin [iiton kannanotot ja ajankohtaisia
uutisia. Viestinnan vaikuttavuuteen kiinnitettiin
toimintavuonna erityista huomiota ja esimerkiksi
Facebook-sivun tykkhhjdmdiird kasvoi
toimintavuoden aikana yli 500 tykkdiijittii.
Facebookista on tullut liiton vakiintunut, laajan
yleiscin tavoittava viestintiikanava. Lisdksi
aktiivisessa kdytiissii on kaytetty TwitteriA ja
kevyempiiiin viestimiseen lnstagramin
kuvanjakopatvetua.

Sisiistii tiedotusta yhdistyksiin yttdpidettiin eri
sdhkd,postitistoin. Liitto keytti omaa postitustistaa
puheenjohtajitte, jarjestiisihteereitte ja
liittohattituksette. LisSrksi noin kerran kuukaudessa
ltihetettiin koko jdsenisttitte sihkiiinen jiisenkirje.

Kokoomusnaiset on tehnyt aktiivisesti yhteiskuntaa
uudistavia avauksia ja Naisten Liiton puheenjohtaja
Sofia Vikman on oltut usein keskustetemassa niistd
eri medioissa. Liitto otti muun muassa kantaa
seuraavi[[a julkilausumiIta ja tiedotteitta:

72,72,2O17 - Kokoontusnaiset: Hairinte kitket&iv5

19,Ll,2O17 - Kansanedustaia Sofia Vikman yatittiin
iatkamaan Kokoomusnaisten puheeniohtaiana
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19,1 1.2O 17 -Kokoonrusnaiset vaatii noPeasti
konkreettisia toimia lehisuhde- ia perheviikivallan
kitkemiseksi

L6.ll.2ol7 - Kokoomusnaiset iariestaii
aiankohtaisserninaarin turvallisurdesta

l+.ll.2Ol7 - Kokoomusnaisten Edustaiakokous
Oulussa 18.-19.11.

l".f l.2OL7 - Kokoomusnaiset: lset perhevapaalle

11.l l.zo L7 - Kokoomusnaiset: Naiset kutsuntoihin

3.ll.2Ol7 - Kokoonrusnaisetr Palkkatasa-arvo seuraa
mahdollisuuksien tasa-arvoa

,.,11,?O17 - Kokoomusnaiset: Silpolniset ia
pakkoavioliitot kitkettAve Suomesta

24.1O.2017 - Kokoomusnaiset: Lukutaito
kuuluu iokaiselle

13,1o.2o17 Sofia Vikman: Kokoomuksen malli
perhevapaista taytaa hatlittlksen reunaehdot

L,,.lO,2O 17 - Kokoomusnaiset: Koulutusviel)ti5
tyttoien turvaksi

S.1O.2O 17 Kokoomusnaisten Vikman: Laittomasti
maassa otevat saatava pois nykyistii nopeammin

4.lO.2Ol7 Kokoornusnaisten Vikman: Iokaisen on
saatava tulltea olonsa turvalliseksi

A.9,2O 17 - Kokoomusnaiset: Yrittiiyyskasvatusta
vahvistettava kaikilla koulutusasteilla

3 l.A.?O 17 - Perhevapaauudistus on Kokoomuksen
tytivoitto perheiden ia naisten puolcsta

lO.a.2O 17 Kokoomusnaiset: Esteita
perhevapaauudistukselle ei ole

1O.8. 20 17 Kokoomusnaiset: Perhevapaat
uudistettava viipyntittii

9,B.ZOL7 Kokoomusnaisten Sofia Vikmani Emme
tatritse uusia veroia kansataisten kiusaksi

,.g.7.2Ol7 Kokoornusnaiset: Kouluruol(a pidetcive
maksuttomana

14.5.2017 - Kokoomusnaiset: Perhevapaauud istus on

iokaisen iiidin etu
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25.4.2017 - Kokoomusnaiset: Varhaiskasvatuksen
maksuien alentaminen ed:suiA tyitllisyytta

1,4.2O17 - Kokoomusnaiset: Naisten asema
tyaielam:iss,i paranee

L4. 2Oa7 Kokoomusnais€t: Perhevapaan
kertakorvaus askel merkittivii askel oikeaan
suuntaan

3 l.3.ZOl7 Kokoomusnaiset: Puolustamme
maksutonta koulutusta

I 4,3.2o 17 Kokoomusnaisten Suomen Nairlen -lehti
iulkaistu!

A 3.ZO 17 - Kokoomusnaiset; Naistenpaivaste
liputuspaiva!

2.3. Kokoonrusnaiset: Perheiden ia tyiiele:nan edut
ovat yhteisiri

L.3.2O L7 Kokoomuksen Viktnan tyrmeA Keskustan
vaitteet: Kokoomuksen mallissa sailyy mahdollisuus
hoitaa lasta kotolla
27.2,2017 - Kokoomrs iulkisti Perheet ia tyoelAme-
asiakirian

11.2, Kokoomusnaiset: Yhteiskunnan tukea
naisurheilijoille parannettava

17.2.?Ol7 - Kokoomusnaiset: rulkisen tuen
tavoitettava myiis tlrttiiielr suosimat laiit

3L.1. 20 17 Kokoomusnaisten Vikman: lokaiselle
lapselle ia nuorelle mahdollisuus harrastukseen

27.1. Huomenta Suomi: Naiset ktltsuntoihin ia lisaa
naisia kriisinhallintatehtaviin,
keskusteluvieraana liiton puheeniohtaia Solia
Viknran

27.1. Kokoomusnaisten Viknran: Nuoret tiiihinl

Yhteisty6 Puolueessa, eduskunta- hallitus-
ja lutEP-ryhmiissli

Kokoomusnaiset on puotueyhteis6ssa aktiivinen
toimija. Kokoomusnaisten vaikuttavuus on nostettu
ohjetmaty6n kautta uudette taso[[e, tinjamme on

kirkastettu ja otemme lunastaneet vahvan aseman

puolueessa.

Liiton edustajana puoluehallituksessa oti
puheenjohtaja Sofia Vikman varajasenenaen
varapuheenjohtaja Marjo Pakka. Liiton
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Kokoomuksen Naisten liitto r.y., 0213534-7

puheenjohtaja Sofia Vikman osallistui tisiksi mycis
Kokoomuksen ministeriryhman kokouksiin.

Vuoden aikana liitto teki yhteistycita ja piti yhteytta
ja kansanedustajiin, puolueen johtoon,
kansanedustajien avustajiin sekd muihin
sidosryhmiins5. Liiton virkaitijat osallistuivat
puolueen toimihenkitiipiivitte etokuussa 2017
Paasikivi -Opistolta.

Yhteistoiminta kotimaisten ja
kansainvHlisten naisjHrjestiijen kanssa

Toimintavuonna Kokoomuksen Naisten Liitto oti
Naisjarjestdjen Keskustiiton, Naisjarjesttjt yhdessii

Talous

Kokoomusnaisten toiminta rahoitetaan pi6asiassa
Kansatlinen Kokoomus rp:tta saatavasta
puoluetuesta, joka toimintavuonna oti .l O %

Kokoomuksen puotuetuesta. Vuonna ZO17
Kokoomuksen Naisten Liiton saama puotuetuki oti
yhteensd 274 128,OO euroa. Puoluetuki maaraytyy
eduskuntavaati tuloksen perusteeIa
kansanedustajamidriin mukaan, minkli vuoksi
Kokoomusnaisten saama puotuetuki pieneni
huomattavasti aiemmin arvioidusta. Koska
toiminnan miitirhrahat pienenivit merkittavasti, kavi
liitto loppuvuodesta 201 5 tuotannot[is-tatoudellisista
syista yhteistoimintaneuvottetut, joiden tavoitteena
oti tiiythd 0,5 henkitdtycivuoden sdiistrjt vuodesta
2016 atkaen Iiiton tatouden tasapainottamiseksi.
Tatoudetlisen titanteen ja siita johtuneiden
toimenpiteiden vaikutukset heijastuivat
toimintavuonna [iiton henki Icistiiresursseissa, vaikka
talous on haastavien vuosien jdtkeen saatu
tasapainotettua. Omaa varainhankintaa tehostettiin
ja taloutta seurattiin tiiviisti.

Tilinpddtos 1.1.2017 - 31.12.2017

eti NYTKIS ry:n ja Suomen Unifemin jdsenjirjestii.
Liitto osattistui naiden toimintaan aktiivisesti.

Liitto on tehnyt tdheistd yhteisty6ta Naisjdrjestrijen
Keskusliiton kanssa. Kokoomuksen Naisten Liiton
varapuheenjohtaja Etina Suonio-Pettosalo toimi
NJKL: n varapuheenjohtajana toimintavuonna.

Lisdksi tiitto tukee Petastakaa lapset ry:n
kummilapsitoimintaa, jotta tuetaan keniataisen
lasten koutunk5ynti6.

Kokoomusnaisia vieraiti kokoomuslaisten
europartamentaarikkojen vieraana Bryssetissli
maaliskuussa 2017 tutustumassa muun muassa
Euroopan partamentin ja komission toimintaan.

Liiton omistaman asunto-osakkeen myynnista viime
titikauden aikana tuloutunut myyntivoitto (250 O00
euroa) sijoitettiin toimintavuonna vertaitujen ja
kitpailutuksen jdtkeen tiittohaltituksen pddt6ksen
mukaisesti seuraavanlaisesti :

. 50.000 euroa Helsingin Seudun
Osuuspankin Tuotto-osuuksiin

. 100.000 euroa OP-Vuokratuotto B-
erikoissijoitusrahastoon

. 50.000 euroa maaitmanlaajuisesti
si joittavaan OP-Varovainen A-yhdistetmirahastoon

. 50.000 euroa OP-Suomi Osake-
rahastoon

ヽ

レ
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1.1.2017‐ 31.12.2017 1.1.2016‐ 31.12.2016

Vars:nainen toirninta

Tuotot

Kulut

Henk‖ёstё ku:ut

Poistotia aⅣ Onalentumiset

Muut kulut

Tuottoイ kuluiaama

Vara:nhankinta

丁uotot

Kulut

Tuotto‐rku:uiaama

S101uS― ia rah01ustoiminta

Tuotot

Kulut

23375,30

…124739,45

…198,17

‐161382,38

39831,89

‐109602,92

-264,25

‐192281,72

-262944,70

1214,00

‐2329,04

-262317,00

248002,30

…16751,47

-1115,04

670,94

-196,58

231250,83

607,82

‐406,22

474=36

274128,00

201,60

274128,00

■‖npaatё s l.1.2017-31.12.2017
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Aineel‖ set hyOdykkeet

Koneetia kaluStO

Aineel‖ set hyOdykkeet yhteensう

sudtukset

Muut osakkeetia oSuudet

Sり。itukset yhteensa

PYSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Valhtoomaisuus

A neetia tarvikkeet

Valhtoomaisuus yhteensa

Lyhytalkaiset saamiset

Myynlsaamiset

Muut saamiset

S‖ rtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensa

Rahatia pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA

594,53

594,53

252283,48

252283,48

252878,01

14128,93

14128,93

4208,10

1400,00

4054,80

792,70

792,70

2183,48

2183,48

2976,18

15292,34

15292,34

8966,34

2071,56

4521,22

9662,90

34192,62

15559,12

286282,69

57 317134,15

Kokoomuksen Naisten‖ ito ry,0213534-7

TASE
VASTAAVAA

■‖npaatOs l 1 2017‐ 31 122017

31_122017 31122016

310862,46 320110,33
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Ede‖ isten l‖ kausien y:“ aama(alり aama)

■‖kauden yl"うama(alJぅ ama)

OMA PAAOMA YHTEENSA
V:ERAS PAAOMA

Lyhytalkainen vieras paぅ。ma
Ostovelat

Muut velat

S‖ rtovelat

Lyh)僣lkainen vieras paaOma yhteensa

VIERAS PAAoMAYHTEENSA

282748,44

10542,62

39485,01

243263,43

293291,06

6029,99

1919,00

9622,41

282748,44

28754,88

2001,64

6605,37

17571,40 37361,89

37361,89

■‖npaat6s l 1 2017-31122017

31122017 31122016

11



L‖TETlEDOT 31 12 2017

TILINPAATOKSEN LAADINTAPERIAATTEET

醐1鑑耀ほit括よ■il:λl哩‖1輩‖:鼎 ;綸i問:`:き普:ilよ :T。
ま°kSesぅ

S!JO:TUKSET
Muut osakkeetia oSuudet
Nordea FDR 345 kpl
EIsa Communications 300 kpl

Palkatia palkkiOt
Elakekulut

Muut henk osivukulut
Yhteensa

1 645,28
53820

2183,48

86513,28
18901,89
4971.57

11041674

1645,28
538,20

2183.48

Sijoitusrahaslo-osuudet
OP-SuomiA

OP-Vuokraluotto B
Tuotto-osuuden merkinta

OSAKKEET

RAHASTOT
OP-Suomi. OP-Varovainen

Kaikki osakkeet ovat Kokoomuksen Naislen Liitto ry:n hallussa.

HENKIL05T6
Henkil6sl6n keskimaarainen lukumaara lillkauden aikana keskimaarin

6

Julkisesti noteerattuien osakkeiden seka rahastoien markkina_ ia kirianpitoarvoien eroius

5000000
50000,00

10000000
50000.00
250000,00

11 11702

104466.67
17628,14
264464

124739,45

Kansal‖ nen Sivistyslitto ry on osallstunut koulutustoiminnan kuluihin
kuluvana tlikautena 4 531,19 euro‖ a

PO:KKEUKSELLiSET ERAT

Yhdistyksen omistaman asunto‐ osakeen myynnista saaduista myynt vo tosta
on kuluVana t lkautena s,oitettu 250 000.00 euroa OP‐ s,o tuS「ahastoon

Ti‖npaatos l 1 2017-31 122017Kokoomuksen Naisten liitto r.y., 0213534-7
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Tllinpaabksen allekittoitus

Palkka:                       Helsingissa

puheenjohtaja

1-ilinpddtosmerkintd

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tdniidn annettu kertomus.

Palkka:

Aika:

Helsingissd

ルム́狂
ａｕａＫｌｉｎａ

ＨＴ

Ｅ

Ｋ

vardpuheenjohtaja

Jonna Torni-Holopainen

Ti‖npaat6s l.1.2017‐ 31.12.2017

?―R降～ヘ

巫蜃‖閻yhだ
tグ″ クわ

Mattu Siё sten

l/4(,.1y1q /-/a-Dzi tw tJ p17.4
Malla Rannikko-Laine

Marjo Pakka Raija Lummi
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Kirjanpidot ja tositelajit sekii niiden sdilyttimistapa

l rlinpddtos

Tilinpddtos ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

Kirianpidot
Pddkirjat
Palkkakirjanpito

Tosifteet
AutomaattisettilinpSdtoskirjaukset 1-1
Muut 1-7
Myyntilasku 1 - 2

Myyntisuoritus 1 - 9
Ostolasku 1 - 287

Ostosuoritus 1 - 282
Palkat 1 - 71

Pankki 1 -235

Tilinpddtos 1.1 .2017 - 31 .12.2017
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