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”Päälliköitä”

Ehdokkaan 
kampanjapäällikkö (työpari)

Paikallisyhdistyksen 
vaalivastaava

Kunnan vaalipäällikkö

Isoissa kunnissa 
kunnallisjärjestön nimeämä

Yhden yhdistyksen kunnissa 
vaalipäällikkö = 
vaalivastaava 

Piirin vaalipäällikkö Piirin toiminnanjohtaja



Ehdokas

Sinä

Ystävä

Ystävän 
ystävä

Ystävä 
ystävä

Ystävän 
ystävä

Ystävän 
ystävä

Ystävä

Ystävän 
ystävä

Ystävän 
ystävä

Ystävän 
ystävä

• Vastaa, että kampanja on ehdokkaan 
itsensä näköinen.

• Valitsee itselleen työparin tai 
kampanjapäällikön joka
• Vastaa yhdessä ehdokkaan kanssa 

kaikesta
• Tärkein asia on jakaa tehtäviä
• On ehdottoman luottamuksen 

arvoinen



Ehdokkaan tiimi ja tukiryhmä

• Tietoa (politiikasta ja kampanjoinnista)

• Taitoa (kampanjan teosta ja markkinoinnista)

• Yhteyksiä (media, rahoitus)

• Aikaa (tekstejä, esitteitä, tapahtumia)

• Rahaa (rahaa, alennuksia, oravannahkoja)

• Sitoutumista (jos tulosta ei saavuteta, tehty työ menee 
hukkaan!)

• Ydintiimin hyvä koko 3-5 henkilöä

• Lisäksi tarpeelliset työryhmät

• Selkeä vastuujako
• Materiaalit
• Mediat
• Tilaisuudet
• Talous
• Politiikan sisältö
• Tukiryhmä
• Kohderyhmät

• Demokratia on hieno asia, mutta ei 
kaikkialla.

• Sitoutuneet tukijat ovat parasta vaalityötä
• He ovat läheistensä silmissä politiikan 

asiantuntijoita, joihin luotetaan.
• Sitoutuminen syntyy osallistumisesta!



Tuki-
henkilöt

Vaalitiimi

Ehdokas ja 
kampanja-
päällikkö

Ehdokkaan ja yhdistyksen vaaliorganisaatio

Jäsenet

Hallitus

Puheen-
johtaja ja 

vaali-
vastaava

Kunnallispoliitikot



Yhdistys tai kunnallisjärjestö

Kunnan vaalipäällikkö

* Yhdistysten tai 
yhdistyksen 

edustus

Valtuustoryhmän 
edustus

Tavallisia jäseniä
Läheisjärjestöjen 

edustus

• Paikallinen kampanjointi:
– Ilmoitukset
– Esitteet
– Kahvitukset ja muut tilaisuudet 
– Jäsenten työvoima käyttöön
– Kaikki mahdollinen tuki jokaisen 

kokoomuksen ehdokkaan 
vaalityölle.

* Jos monta yhdistystä



Piiri (=vaalipiiri/ek-vaalin kampanja-alue)

• Neuvottelee kokoomusyhdistysten kanssa ehdokas-asettelun jaon eri 
kriteerein

• Piirihallitus johtaa ehdokashankintaa ja kampanjaa (voi nimetä oman 
toimikunnan) ja nimeää ehdokkaat

• Jättää Kokoomuksen ehdokaslistan piirin keskusvaalilautakuntaan
• Vastaa yhteismarkkinoinnista, ehdokas/puoluejohdon kiertueista ja muista 

yhteistapahtumista
• Vastaa ehdokkaiden yhteisen kampanjan organisoinnista sekä ehdokkaiden 

ja kuntien perusvaalikoulutuksesta
• Tukee ehdokkaita tasapuolisesti
• Piirin vaalipäällikkö on Kokoomuksen piirin toiminnanjohtaja
• Vastaa vaalien jälkeisistä ylikunnallisista luottamushenkilöneuvotteluista



Puolue

• Kattomarkkinointi 

• Julisteet ja nassugalleriat 

• Verkkosivut ja sosiaalisen median tuki

• Jäsensivusto

• Ilmoituspohjat 

• Logot ja muu yhteinen tunnistemateriaali

• Esitteitä

• Poliittiset taustamuistiot

• Ehdokasposti

• Strateginen hallitusohjelma

• Huolehtii, että puoluejohto kiertää kaikissa piireissä


