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I JOHDANTO

1.1 YLEISTÄ

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry - Samlingspartiets Ungdomsförbund rf (Kokoomusnuoret) on vuonna 1928 perustettu valtakun-
nallinen poliittinen nuorisojärjestö, jonka arvoja ovat vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistys, kannustavuus, mahdollisuuksien 
tasa-arvo sekä isänmaallisuus. Kokoomusnuoret on Kansallinen Kokoomus rp:n jäsenjärjestö. Kokoomusnuoret puolustaa 
päättäväisesti oikeusvaltioperiaatteeseen, edustukselliseen demokratiaan ja vapaaseen markkinatalouteen perustuvaa länsi-
maista yhteiskuntamallia, joka maksimoi sekä yhteiskunnallisen kokonaisedun että yksilönvapauden toteutumisen. Toiminnan 
lähtökohtina ovat Kokoomusnuorten periaateohjelma sekä nuorisolain arvopohja.

Toimintasuunnitelma on jaettu viiteen osioon:

• Johdanto (sisältää toiminnan yleisen esittelyn ja painopisteet)

• Politiikka (sisältää poliittisen valmistelun, vaikuttamisen ja sidosryhmäyhteistyön)

• Järjestö (sisältää yleisen järjestötoiminnan, järjestöorganisaation ja koulutustoiminnan)

• Viestintä (sisältää viestinnän, markkinoinnin, jäsenhankinnan ja julkaisut)

• Hallinto (sisältää toimielimet, henkilöstön ja talouden)

Toimintasuunnitelma ja erityisesti toiminnan painopisteet pohjautuvat Kokoomuksen Nuorten Liiton järjestöstrategiaan vuosille 
2018-2020. Strategia on hyväksytty liittokokouksessa vuonna 2017. Strategian mukaan Kokoomusnuoret pyrkii vuonna 2020 
olemaan selkeästi vaikuttavin ja houkuttelevin väylä nuorille yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Tähän tavoitteeseen 
liitto pyrkii seuraavien strategisten painopisteiden kautta: jäsenmäärän ja toiminnan kasvu, vaikuttava yhteiskunnan muuttami-
nen, jäsentensä kyvykkyyden ja osaamisen maksimointi sekä onnistuneen toiminnan peruslähtökohtien vahvistaminen. 

1.2 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2018

1. Vaalityö

Vuoden 2018 keskeinen painopiste on vaalityö, joka tähtää vuoden 2018 maakuntavaaleihin ja vuoden 2019 eduskuntavaalei-
hin ja eurovaaleihin. Vuoden 2018 aikana Kokoomusnuoret varmistaa, että jokaisessa maakunnassa on potentiaalisia nuoria 
kokoomuslaisia ehdokkaita. Kokoomusnuoret tukee ehdokkaita ja heidän kampanjatiimejään mm. koulutustoiminnalla. Vuon-
na 2018 aloitetaan myös valmistautuminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja eurovaaleihin erityisesti ehdokashankintaan 
panostamalla. Erityisesti Kokoomusnuoret vahvistaa vaalityöhön liittyvää varainhankintaa voidakseen paremmin tukea nuorten 
ehdokkaiden kampanjoita.  

2. Poliittinen vaikuttamistyö ja näkyvyys

Vuonna 2018 Kokoomusnuoret panostaa aiempaa vahvemmin poliittiseen valmisteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun 
osallistumiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Puolueen sisäisessä vaikuttamisessa Kokoomusnuoret kohdistaa panokset vuo-
den 2018 puoluekokoukseen. 



3. Järjestötoiminnan vahvistaminen 

Vuonna 2018 järjestötoiminnan vahvistamisen painopisteenä on erityisesti piiri- ja paikallistoiminnan määrällinen lisääminen ja 
laadullinen kehittäminen. Tavoitteena on, että kaikissa osissa Suomea järjestetään säännöllistä, aktiivista ja laadukasta Kokoo-
musnuorten toimintaa niin, että jokaisella alle 30-vuotiaalla nuorella Suomessa on mahdollisuus osallistua Kokoomusnuorten 
toimintaan. Toimintaa käynnistetään myös uusilla paikkakunnilla. Keskusjärjestö panostaa piiri- ja paikallistason toimijoiden 
tukemiseen ja varmistaa koulutuksin, toiminnallisin työkaluin ja resurssein piirien ja paikallisyhdistysten onnistumisen edellytyk-
set. Käyttöön otettua aluekoordinaattorimallia kehitetään vastaamaan paremmin kunkin alueen yksilöllisiä tarpeita.

4. Jäsenkasvu 

Kokoomusnuoret panostaa myös vuonna 2018 jäsenmäärän kasvuun. Jäsenhankintaan kehitetään myös uusia konsepteja, 
kuten mahdollisuus kevytjäsenyyteen. Uusien jäsenten hankinnan lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, miten olemassa olevat 
jäsenet saadaan pysymään mukana ja aktivoitumaan järjestöllisessä tai poliittisessa toiminnassa.

 
 5. Kansainvälisen toiminnan laajentaminen

Vuonna 2018 Kokoomusnuoret panostaa kansainvälisen toiminnan laajentamiseen. Tavoitteena on, että yhä useampi kokoo-
musnuori saa kokemuksen kansainvälisestä toiminnasta kotimaasta tai ulkomailta. Kokoomusnuoret vakiinnuttaa vuonna 2017 
aloitetun Eurooppa-akatemia-koulutusohjelman, osallistuu aktiivisemmin eurooppalaisen kattojärjestönsä YEPP:n toimintaan ja 
toteuttaa kansainvälisen opintomatkan. 

II POLIITTINEN TOIMINTA

2.1 YLEISTÄ

Kokoomusnuorten tavoitteena on olla merkittävä ja kiinnostava yhteiskunnallinen keskustelunherättäjä, jonka politiikka pe-
rustuu perusteellisesti valmisteltuihin ja liittokokouksessa hyväksyttyihin ohjelmiin. Kokoomusnuorten tekemä politiikka on 
uskottavaa, rehellistä ja pitkänäköistä. Liitto jatkaa vuonna 2018 entistä vahvemman roolin ottamista yhteiskunnallisen keskus-
telun herättäjänä tuomalla julkisuuteen myös valtavirrasta poikkeavia kehitysehdotuksia ja yhteiskuntaa uudistavia näkökulmia. 
Kokoomusnuoret vaikuttaa tuloksellisesti puolueyhteisössä, valtakunnallisessa ja paikallisessa päätöksenteossa, korkeakou-
lupolitiikassa, kansainvälisten kattojärjestöjensä kautta sekä laajasti nuorisojärjestökentällä. Vuonna 2018 kokoomusnuorten 
poliittista linjaa ohjaavat liittokokouksessa 2016 hyväksytyt tavoiteohjelma 2017-2018 sekä vuoden 2017 liittokokouksessa 
uudistettu periaateohjelma ja hyväksytyt liittokokousaloitteet. Kokoomusnuorten poliittisen toiminnan keskeisenä tavoitteena 
on saada nuoret innostumaan politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja käyttämään äänioikeuttaan vaaleissa. Liitto 
tulee nähdä jäsenten moninaiset mielipiteet huomioivana ja erilaisilla näkemyksille avoimena toimijana. Liiton virallisia kanna-
nottoja laaditaan ajankohtaisuuden mukaan, pyrkien proaktiivisuuteen. Kannanottojen onnistuneisuutta ei kuitenkaan mitata 
määrässä, vaan laadussa ja vaikuttavuudessa. Näyttäviä ulostuloja tehdään myös erilaisten seminaarien ja pamflettien muo-
dossa. Kaikki tehtävät kannanotot ja muut linjaukset valmistellaan osallistavasti sekä asiantuntevasti. 

2.2 POLIITTINEN VALMISTELU

Yleistä

Poliittisesta valmistelusta vastaa liiton sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja yhdessä liittohallituksen kanssa. Puheenjohtajaa ja 
liittohallitusta tukee tässä keskustoimiston henkilöstö. Keskustoimiston henkilöstö vastaa liiton poliittisen valmistelun tukemis-
esta, vaalityön valmistelusta ja toimeenpanosta sekä poliittisten tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutusten järjestämisestä 
yhteistyössä liiton luottamusjohdon kanssa. Vuonna 2018 poliittisessa valmistelussa keskitytään laatimaan ohjelmia ja perus-
teellisempia avauksia painopistealueiksi valituista poliittisista kysymyksistä.



Ohjelmahierarkia

Kokoomusnuorten politiikka perustuu liittokokouksessa 2017 hyväksyttyyn periaateohjelmaan, joka luo järjestön aatteellisen 
ohjenuoran. Periaateohjelma sisältää järjestön poliittisen vision sekä politiikan periaatteet ja arvot. Lyhyemmän tähtäimen 
poliittisena asiakirjana toimii tavoiteohjelma, joka sisältää konkreettisia esityksiä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tavoiteohjelma 
päivitetään vuodesta 2016 alkaen kahden vuoden välein limittäisinä vuosina puheenjohtajavaalivuosien kanssa. Seuraavat ta-
voiteohjelmat hyväksytään siis vuosien 2018 ja 2020 liittokokouksissa. Lisäksi liiton poliittista linjaa ohjaavat liittokokouksessa 
hyväksytyt poliittiset aloitteet ja liittohallituksen päätökset. 

Jäsenten osallistaminen politiikan valmisteluun

Kokoomusnuorilla on verkostoja ja työryhmiä, jotka ovat avoimia kaikille jäsenille. Näissä jäsenet pääsevät vaikuttamaan poli-
ittiseen valmistelutyöhön sektoreittain. Vuoden 2018 alussa työryhmä- ja verkostorakenne uudistetaan ja niiden toimintam-
allit päivitetään. Tavoitteena on, että yhä useampi jäsen pääsisi aidosti vaikuttamaan verkostojen ja työryhmien kautta liiton 
toimintaan. Liiton keskeiset poliittiset asiakirjat hyväksytään liittokokouksessa, jota ennen asiakirjat ovat kommentoitavana 
verkossa jäsenten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Piirijärjestöjä kannustetaan järjestämään tilaisuuksia, joissa kes-
kustellaan liiton poliittisista linjoista ja valmistellaan yhdessä esimerkiksi liittokokousaloitteita. Jäsenten osallistamiseksi liiton 
luottamusjohto sekä keskeiset toimihenkilöt kiertävät aktiivisesti piirijärjestöissä. Vuonna 2017 hyvän vastaanoton saanutta 
puheenjohtajan ja pääsihteerin kaikki piirit kattavaa keskustelutilaisuuksien kiertuetta jatketaan. Vuoden 2018 kiertueen pain-
opiste on poliittisissa sisällöissä. Kokoomusnuoret vahvistaa jäsenistönsä edellytyksiä osallistua valtakunnalliseen, alueellisen 
ja paikalliseen poliittiseen keskusteluun tuottamalla jäsenistölleen sisältöjä, kuten faktamuistioita ja kirjoituspohjia. 

2.3 KANSALLINEN KOKOOMUS RP

Yleistä

Kokoomusnuoret kuuluu järjestönä Kansallinen Kokoomus rp:een, jonka muita jäsenjärjestöjä ovat Kokoomuksen Naisten Li-
itto ry, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry ja puolueen piirijärjestöt sekä näiden piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset. 
Kokoomuksen sisällä Kokoomusnuoret vaikuttaa eduskuntaryhmässä, ministeriryhmässä, puoluehallituksessa, puoluevaltuus-
tossa ja puoluekokouksessa. Puolueessa vaikuttamista koordinoivat puheenjohtaja ja liittohallitus. Kokoomusnuorten tavoit-
teena on vaikuttaa poliittisten asiakirjojensa pohjalta puolueen poliittisiin linjoihin. Tavoitteen toteuttamiseksi pyritään nos-
tamaan nuorten edustajamäärää puoluekokouksissa ja puoluevaltuustossa. Kokoomusnuoret kannustaa jäseniään toimimaan 
aktiivisesti puolueen verkostoissa ja vaikuttajaryhmissä, joissa tehdään puolueen poliittista valmistelua. 

Eduskuntaryhmä ja ministeriryhmä

Kokoomusnuoret vaikuttaa eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän suuntaan puheenjohtajan johdolla. Kokoomusnuorten pu-
heenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Kokoomuksen eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän kokouksissa. Eduskuntary-
hmän ja ministeriryhmän kokouksiin osallistumisen lisäksi vaikuttamista toteutetaan olemalla tiiviissä yhteydessä kansane-
dustajien, eduskuntaryhmän kanslian henkilöstön sekä kansanedustajien avustajakunnan kanssa. Kokoomusnuoret tarjoaa 
eduskunta- ja ministeriryhmälle rakentavia näkemyksiä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 

Puoluehallitus

Kokoomusnuorten puheenjohtaja on Kansallisen Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen ja toinen varapuheenjohtajista va-
rajäsen. Kokoomusnuorten puoluehallitusvaikuttamisesta vastaavat puheenjohtaja ja hänen varajäsenenään toimiva varapu-
heenjohtaja. Kokoomusnuoret osallistuu edustajansa välityksellä aktiivisesti puoluehallituksen työskentelyyn. Puoluehallituk-
sessa painotetaan erityisesti puolueen poliittiseen linjaan vaikuttamista ja sen varmistamista, että puolue hallituspolitiikassaan 
noudattaa Kokoomusnuorten linjan mukaisia puoluekokouksen päätöksiä.  



Puoluevaltuusto

Kansallisen Kokoomuksen puoluevaltuustossa Kokoomusnuorten jäseniä toimikaudella 06/2016 - 06/2018 ovat: jäsen Pessi 
Marttunen (Helsinki), varajäsen Emilia Knaapi (Uusimaa), varajäsen Anna-Kaisa Kälviäinen (Turku), jäsen Juuso Seppälä (Häme), 
jäsen Nea Lehmussaari (Pirkanmaa), varajäsen Petri Rajala (Pirkanmaa), varajäsen Matti Lindholm (Kaakkois-Suomi), jäsen Rakel 
Saarinen (Savo-Karjala), varajäsen Riku Tulla (Keski-Suomi) ja jäsen Ville Ojala (Pohjanmaa).
Kokoomusnuoret ylläpitää nuorten puoluevaltuutettujen verkostoa verkostoitumisen, perehdytyksen ja muun ajatustenvai-
hdon edistämiseksi. Nuorten puoluevaltuutettujen välistä aloitteellista yhteistyötä tiivistetään. Uusi puoluevaltuusto valitaan 
vuoden 2018 puoluekokouksessa. Kokoomusnuoret tavoittelee nuorten osuuden kasvua puoluevaltuutettujen joukossa. 

Puoluekokous

Kokoomuksen puoluekokous järjestetään kesäkuussa 2018 Turussa. Puoluekokousedustajina toimivat kokoomusnuoret pere-
hdytetään puoluekokousvaikuttamiseen ja Kokoomusnuorten puoluekokoustavoitteisiin. Puoluekokouksessa Kokoomusnuo-
ret pyrkii vaikuttamaan yhtenäisenä joukkona puolueen poliittiseen linjaan ja henkilövalintoihin. Kokoomusnuorten tavoitteena 
on saada Kokoomus nostamaan puoluekokouksen päätösten seurauksena Kokoomusnuorten poliittisia tavoitteita valtakun-
nanpolitiikan agendalle. Vaikuttamisen lisäksi puoluekokousta hyödynnetään nuorten kokoomuslaisten tavoittamiseen ja 
Kokoomusnuorten toiminnan tunnetuksi tekemiseen puolueyhteisön muille toimijoille. 

2.4. VAALITOIMINTA 

Maakuntavaalit

Maakuntavaalit ovat Kokoomusnuorissa vuoden 2018 suurin vaalipanostus. Kokoomusnuorten tavoitteena on, että lokakuussa 
järjestettävissä vaaleissa on ehdolla laaja ja monipuolinen joukko nuoria ehdokkaita ja vaaleissa jokaiseen uuteen maakuntav-
altuuston valitaan alle 30-vuotias kokoomuslainen. Kokoomusnuoret kiinnittää erityistä huomiota ehdokkaiden koulutukseen, 
sillä maakuntavaalit järjestetään ensimmäistä kertaa. Kokoomusnuoret järjestää kohdistettua koulutusta kaikkien maakuntien 
ehdokkaille. Kokoomusnuoret kouluttaa myös ehdokkaiden vaalitiimejä ja kokoomusnuorten aktiiveja, jotta jokaisella kokoo-
muslaisessa vaalikampanjassa mukana olevalla on riittävät valmiudet vaalityön tekemiseen. Kokoomusnuoret tukee ehdok-
kaitaan erityisesti viestinnässä ja markkinoinnissa. Yhdessä eri puolueiden nuorisojärjestöjen ja nuorisokentän muiden to-
imijoiden kanssa Kokoomusnuoret pyrkii edistämään nuorten aktiivisuuttaa maakuntavaaleissa. Tätä toteutetaan esimerkiksi 
nostamalla maakuntavaaleja ja siellä käsiteltävin olevia teemoja koskevia sisältöjä liiton viestinnässä ja järjestämällä alueellisia 
vaalipaneeleja. 

Eduskuntavaalit ja eurovaalit

Vuonna 2018 Kokoomusnuoret valmistautuu vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja eurovaaleihin. Vuoden 2018 aikana Kokoo-
musnuoret osallistuu vaalien ehdokashankintaan ja pyrkii vaikuttamaan puolueen ehdokasasetteluun niin, että Kokoomus-
nuorten menestymisen edellytykset vuoden 2019 vaaleissa ovat mahdollisimman hyvät. Syyspuolella Kokoomusnuoret 
käynnistää ehdokkaiden tuen ja koulutuksen. 

Edustajistovaalit

Kokoomusnuoret osallistuu vuoden 2018 edustajistovaalien kampanjoihin niissä korkeakouluissa, joissa edustajistovaalit 
kyseisenä vuonna järjestetään. Tavoitteena on vahvistaa kokoomuslaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä kampuksilla ja opiskeli-
japolitiikassa.

Varainhankintaseminaari 

Kokoomusnuoret vahvistaa vaalityöhön kohdistuvaa varainhankintaan käynnistämällä varainhankintaseminaarien järjestämis-
en. Tavoitteena on, että vuoden 2018 aikana järjestetään vähintään yksi varainhankintaseminaari. Hankitut varat kohdistetaan 
nuorten ehdokkaiden vaalityön tukemiseen. 



2.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Yleistä

Kokoomusnuoret pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kattojärjestöjensä poliittiseen linjaan, vahvistamaan jäsentensä osaamista ja 
edellytyksiä toimia kansainvälisissä, erityisesti eurooppalaisissa, yhteyksissä ja tarjoamaan mahdollisimman laajalle joukolle 
aktiivitoimijoitaan kansainvälisen kokemuksen. Kokoomusnuoret toteuttaa kansainvälistä toimintaansa kattojärjestöjensä kaut-
ta sekä järjestämällä omia teemaan istuvia tilaisuuksia, tapahtumia ja ekskursioita.  Kokoomusnuorten kansainvälisen politiikan 
agendat pohjautuvat liiton ohjelmahierarkian mukaisiin linjoihin. Kansainvälisen toiminnan laajentaminen on yksi Kokoomusn-
uorten vuoden 2018 painopisteistä. Lisäksi Kokoomusnuoret huomioi Suomen vuonna 2019 alkavan EU-puheenjohtajakauden 
vahvistamalla EU-lainsäädäntöön liittyvää kotimaista vaikuttamistaan ja selvittämällä mahdollisuutta järjestää eurooppalainen 
tapahtuma Suomessa puheenjohtajakauden aikana.

Pohjoismainen yhteistyö

Kokoomusnuoret kuuluu Pohjoismaiden konservatiivipuolueiden nuorisojärjestöjen kattojärjestöön Nordisk Ungkonservativ 
Unioniin (NUU). Sen jäseniä ovat Moderata ungdomsförbundet - MUF (Ruotsi), Unge Høyre (Norja), Konservativ Ungdom (Tan-
ska), Ungir sjálfstæðismenn (Islanti), Unga Moderater (Ahvenanmaa) sekä Høyrevendt ungdom for Folkepartiet (Färsaaret). 
Yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa Kokoomusnuoret vaikuttaa Nuorten Pohjoismaiden Neuvostossa.
Kokoomusnuoret kehittää jatkuvasti myös kahdenvälisiä suhteita sisarjärjestöihinsä. Liitto kannustaa piirijärjestöjä yhteistyöhön 
Pohjoismaisten sisarjärjestöjen ja niiden paikallisjärjestöjen kanssa. Kotimaassa Kokoomusnuoret osallistuu Pohjola-Nordenin 
Nuorisoliiton toimintaan.

Baltian yhteistyö

Kokoomusnuoret tekee Baltian sisarjärjestöistä tiiveintä yhteistyötä virolaisen IRL Noored -järjestön kanssa. Kontakteja pi-
detään yllä tapaamisilla ja muulla yhteydenpidolla. Vuonna 2018 tullaan kartoittamaan mahdollisuuksia uusien yhteistyötapah-
tumien järjestämiseen. Liitto kannustaa piirijärjestöjä yhteistyöhön Baltian sisarjärjestöjen ja niiden paikallisjärjestöjen kanssa.

Eurooppalainen yhteistyö

Kokoomusnuoret kuuluu Euroopan kansanpuolueen nuorisojärjestöjen kattojärjestöön Youth of the European People Partyyn 
(YEPP), jonka kongresseihin ja seminaareihin Kokoomusnuoret osallistuu aktiivisesti. Eurooppalaista yhteistyötä tehdään myös 
pitämällä tiiviit kontaktit Euroopan Kansanpuolueen europarlamenttiryhmään ja erityisesti sen suomalaisiin jäseniin. Kokoo-
musnuoret harjoittaa kahdenvälistä yhteistyötä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä kanssa. Eurooppalaisen nuorisopolitiikan 
tilannetta Kokoomusnuoret seuraa pitämällä yhteyttä Euroopan nuorisofoorumin (Youth Forum Jeunesse) toimintaan osallis-
tuviin suomalaisedustajiin. Kokoomusnuoret pitää yhteyttä myös Eurooppanuoret ry:n kanssa ja vaikuttaa eurooppalaiseen 
nuorisopolitiikkaan Nuorisoyhteistyö Allianssin kansainvälisen toiminnan kautta.

Maailmanlaajuinen yhteistyö

Kokoomusnuoret kuuluu keskustaoikeistolaisten puolueiden maailmanlaajuisen kattopuolueen nuorisojärjestöön International 
Young Democrat Unioniin (IYDU). Kokoomusnuoret jatkaa vaikuttavaa toimintaansa järjestössä.

Kansainvälistymismahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille

Vuonna 2017 Kokoomusnuoret toteuttaa EU-koulutukseen sisältyvän Brysselin matkan lisäksi kansainvälisen opintomatkan 
johonkin eurooppalaiseen maahan. Matkalla perehdytään kohdemaan poliittiseen järjestelmään ja ajankohtaisiin poliittisiin 
teemoihin sekä tiivistetään yhteistyötä kohdemaan sisarjärjestön kanssa. Matkan tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen 
kokemuksen saaneiden kokoomusnuorten määrää. Kansainvälistymismahdollisuuksia tarjotaan myös kotimaassa. Kokoomus-
nuoret järjestää toimintaa myös englanniksi tavoittaakseen esimerkiksi Suomessa olevia vaihto-opiskelijoita ja muita nuoria, 
jotka eivät puhu suomea riittävästi osallistuakseen suomenkielisiin tapahtumiin. Myös muissa tapahtumissa hyödynnetään 
kansainvälisiä puhujia.



2.6 SIDOSRYHMÄTOIMINTA

Sidosryhmätoiminnasta vastaavat pääasiassa puheenjohtaja ja pääsihteeri.
Kokoomusnuoret toimii aktiivisesti toimintakentällään nuorisojärjestönä ja Kokoomuksen jäsenjärjestönä. 

Kokoomuksen jäsen- ja läheisjärjestöt
Kokoomusnuoret tekee yhteistyötä seuraavien Kokoomuksen jäsenjärjestöjen ja läheisjärjestöjen kanssa:

• Kansallinen Kokoomus rp:n piirijärjestöt
• Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
• Kokoomuksen Naisten Liitto ry
• Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö
• Kansallinen Sivistysliitto ry
• Kansallinen Lastenliitto ry
• Kansallinen Senioriliitto ry
• Kansallinen Kulttuuriliitto ry
• Kansalliset Maahanmuuttajat - Kamut ry
• Kansallinen Sateenkaariryhmä - Kasary ry
• Borgerlig samling i Finland rf

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
Kokoomusnuoret tekee aktiivista yhteistyötä myös puolueyhteisön ulkopuolisten tahojen kanssa. Sidosryhmäyhteistyön tav-
oitteena on käydä yhteiskunnallista keskustelua sekä vaikuttaa mahdollisten yhteisten päämäärien puolesta. Kokoomusnuoret 
tekee yhteistyötä seuraavien nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa:

• Suomen Keskustanuoret ry
• Keskustan Opiskelijaliitto ry
• Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry
• Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat ry
• Vasemmistonuoret ry
• Vasemmisto-opiskelijat ry
• Perussuomalaiset Nuoret ry
• Vihreät nuoret ja opiskelijat ry
• Svensk Ungdom rf
• Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry
• Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry
• Suomen opiskelijakuntien liitto - Samok ry
• Suomen Lukiolaisten Liitto ry
• Suomen Opiskelija-allianssi - Osku ry
• Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
• Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
• Eurooppanuoret ry
• Varusmiesliitto ry

Järjestöjäsenyydet
Kokoomusnuoret on jäsenjärjestönä seuraavissa järjestöissä:

• Kansallinen Kokoomus rp
• Kansallinen Sivistysliitto ry
• Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)
• Youth of the European People Party (YEPP)
• International Young Democrat Union (IYDU)
• Pohjola - Norden ry
• Pohjola - Nordenin Nuorisoliitto ry
• Suomen Nuorisoyhteistyö -  Allianssi ry
• Suomen YK-liitto ry
• Nuorisoasuntoliitto ry



III JÄRJESTÖ

3.1 YLEISTÄ

Kokoomusnuorten järjestötoiminnan keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa asiantuntevia osaajia yhteiskunnalliseen päätök-
sentekoon ja järjestötoimintaan niiden eri tasoille, sekä olla väylänä politiikkaan jokaiselle kokoomushenkiselle nuorelle. 
Kokoomusnuorten koulutustoiminta luo jäsenille edellytykset järjestötoimintaan osallistumiseen ja sen organisoimiseen sekä 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen puolueyhteisössä ja sen ulkopuolella. Kokoomusnuorten luottamushenkilöille ja hen-
kilöstölle tarjotaan laadukasta perehdytystä tehtäviinsä. Tavoitteena on lisätä entisestään Kokoomusnuorten luottamuste-
htävien arvostettavuutta, houkuttelevuutta ja tavoiteltavuutta. Jäsenistön osaamista ja asiantuntemusta hyödynnetään myös 
muiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kautta. Vuonna 2018 panostetaan erityisesti luottamushenkilöiden jaksamis-
esta ja motivaatiosta huolehtimiseen esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan johtamista kehittämällä. Kokoomusnuorten toiminta on 
avointa kaikille asuinpaikasta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Tapahtumien osallistumismaksujen omakustannu-
sosuus pidetään kohtuullisella tasolla. Järjestökulttuuri on avointa, osallistavaa ja eri näkemykset hyväksyvää. Järjestön kaikilla 
tasoilla puututaan epäterveisiin toimintatapoihin ja pidetään huoli siitä, että jokaisella jäsenellä on yhtäläinen mahdollisuus olla 
osana järjestöä. Vuonna 2017 hyväksytyn yhdenvertaisuussuunnitelman määrittelemät toimenpiteet otetaan täysimääräisesti 
käyttöön ja vuosittaista aktiivitoimijoiden yhdenvertaisuuskyselyä jatketaan. Kokoomusnuorten piirijärjestöillä on keskeinen 
rooli järjestön kehittämisessä. Toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että järjestörakenne, liiton ja piirijärjestö-
jen välinen työnjako on selkeää ja johdettua. Kokoomusnuoret toteuttaa toimintasuunnitelman tavoitteita valtakunnallisesti 
liittotasolla, alueellisesti piiritasolla ja paikallisesti aluejärjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. Kokoomusnuoret kehittyy organ-
isaationa jatkuvasti vastaten jäsenistön toiveisiin ja toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Tämä turvataan kehittämällä 
järjestön päätöksentekoa jatkuvasti läpinäkyvämpään ja demokraattisempaan suuntaan, jotta jokaisella halukkaalla jäsenellä 
on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa liittotason toimintaan saakka. Kokoomusnuorten kohderyhmästä kilpailevat sekä muut 
poliittiset nuorisojärjestöt että erilaiset kansalaisjärjestöt ja yhden asian liikkeet. Järjestötoiminnan kanssa samasta ajasta kil-
pailevat myös kaikki muut harrastusmuodot. Kokoomusnuorten toiminnan on vastattava nuorten kiinnostuksen kohteisiin sekä 
tarjottava enemmän elämyksiä ja vastinetta kuin muut vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kokoomusnuorten koulutustoiminnan 
tavoitteena on luoda jäsenille edellytykset järjestötoimintaan osallistumiseen ja sen organisoimiseen sekä yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen puolueyhteisössä ja sen ulkopuolella. 

3.2 JÄRJESTÖORGANISAATIO

Kokoomusnuorten järjestöorganisaatio muodostuu keskusjärjestöstä, piirijärjestöistä, paikallisyhdistyksestä sekä yksittäisestä 
jäsenestä. Varsinaisen järjestöorganisaation rinnalla isoimmissa kaupungeissa toimii myös paikallisyhdistysten muodostamia 
aluejärjestöjä.

Liitto

Kokoomuksen Nuorten Liitto toimii piirijärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä kokoavana keskusliittona. Sen ylintä päätösvaltaa käyt-
tää vuosittain järjestettävä liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus. Päivittäisestä toimeenpanosta vastaavat liiton pu-
heenjohtajisto ja keskustoimiston henkilöstö. Keskusliiton tasolla liittokokouksessa määritellään koko järjestöorganisaation 
politiikan päälinjat poliittisten ohjelmien kautta. Keskusliitto tarjoaa piirijärjestöille ja paikallisyhdistyksille hallinnollista ja koulu-
tuksellista tukea. Lisäksi liitto resursoi piirien toimintaa rahallisesti sekä tarjoamalla aluekoordinaattorien työpanoksen piirito-
iminnan käyttöön. 

Piirijärjestöt

Piirijärjestöt ovat järjestön organisaation kivijalka. Pääosa Kokoomusnuorten varsinaisesta käytännön tason järjestötoiminnas-
ta toteutetaankin piirijärjestöissä. Piirijärjestöjen korkeinta päätösvaltaa käyttää piirikokous ja toimeenpanovaltaa piirihallitus. 
Päivittäisestä toimeenpanosta vastaavat piirijärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä aluekoordinaattori. Piirijär-
jestöt tarjoavat jäsenistölleen vahvan vaikuttamisväylän sekä monipuolista koulutus- ja harrastustoimintaa. Piirijärjestöt koulut-
tavat yhdistysjohtoa ja aktiivikenttää. Yksi piirijärjestöjen tärkeimmistä tehtävistä on koordinoida ja tukea paikallisyhdistysten 
toimintaa tai muulla tavoin varmistaa toiminnan alueellinen kattavuus.         
      
                            



Aluejärjestöt

Aluejärjestöt toimivat säännöissä määrätyn kaupungin alueella. Ne eivät ole osa varsinaista Kokoomusnuorten organisaatiota, 
eikä niillä siten ole esimerkiksi valtakirjoja liittokokouksiin. Aluejärjestöt muodostuvat niiden jäseninä olevista paikallisyhdistyk-
sistä. Aluejärjestöjä on tällä hetkellä neljä: Espoon Kokoomusnuoret ry, Vantaan Kokoomusnuoret ry, Kokoomuksen Nuorten 
Tampereen Aluejärjestö ry sekä Kokoomuksen Nuorten Turun Aluejärjestö ry. Keskusliitto kuitenkin tekee aluejärjestöjen kans-
sa yhteistyötä muun muassa yhteisten aluekoordinaattorien kautta. 

Paikallisyhdistykset

Paikallisyhdistykset toimivat yksittäisen jäsenen ensisijaisena linkkinä puolueyhteisöön. Paikallisyhdistykset toteuttavat Kokoo-
musnuorten toimintaa toiminta-alueellaan. Paikallisyhdistysten rooli järjestöorganisaatiossa on keskeinen myös toiminnan al-
ueellisen kattavuuden näkökulmasta.

Järjestöjohdon verkosto

Liitto ylläpitää järjestöjohdon verkostoa, johon kuuluvat liittohallitus sekä piirien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi 
liiton henkilöstö osallistuu verkoston toimintaan. Toimielin toimii piirijärjestöjen äänenä liiton päätöksenteossa myös liittokok-
ousten välillä. Liitto järjestää tarpeen mukaan järjestöjohdon tapaamisia, jonne kutsutaan liittohallitus, piirien puheenjohtajistot 
ja liiton henkilöstö. Tapaamiset pyritään järjestämään liiton valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä. Järjestöjohdon tapaami-
set tarjoavat  piirijärjestöjen edustajille mahdollisuuden käydä keskustoimiston ja liittojohdon kanssa läpi vuoden toimintaa ja 
mahdollisia erityistoiveita ja ongelmakohtia, joihin piirijärjestöt kaipaavat keskusliiton tukea. Lisäksi tapahtumalla vaihdetaan 
hyviä käytänteitä ja ideoita. 

Järjestörakenteen strategian mukainen kehittäminen

Vuoden 2017 järjestöstrategiaprosessissa esiin nousseita tarpeita järjestöorganisaation kehittämiseksi toimeenpannaan. Erity-
isesti pienemmillä paikkakunnilla raskaaksi koetun järjestöbyrokratian välttämiseksi mahdollistetaan hallinnollisesti kevyempien 
paikallisten toimintaryhmien perustaminen. Lisäksi rakennetaan malli ja pilotoidaan jonkin teeman ympärille vapaamuotoisesti 
rakentuvien valtakunnallisten ryhmien toimintaa, jotka voivat myöhemmässä vaiheessa kehittyä myös ns. teemapaikallisyh-
distyksiksi. 

3.3 VALTAKUNNALLINEN KOULUTUS- JA TAPAHTUMATOIMINTA

Kokoomusnuorten koulutustoiminta muodostuu yksittäisistä koulutustapahtumista, koulutussarjoista sekä pidemmistä kurs-
seista. Koulutusten sisältöjä kehitetään suunnitelmallisesti tapahtumilta kerättävän palautteen avulla. Koulutustarvetta arvi-
oidaan säännöllisesti keskusjärjestön ja piirijärjestöjen johdon toimesta. Koulutustoiminnan tavoitteena on kouluttaa järjestön 
aktiivitoimijoita politiikan ja järjestötoiminnan ammattilaisiksi. Keskusjärjestö kouluttaa valtakunnallisilla koulutustapahtumilla 
erityisesti järjestötoiminnan toteuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä politiikan asiasisältöihin. Koulutuksissa panos-
tetaan määrän sijasta laatuun. Lisäksi keskusjärjestö tarjoaa kiinnostuneille, halukkaille ja aktiivisille kouluttajakoulutusta ja 
perehdytystä järjestöjohtamiseen. Piirijärjestötasolla järjestetään säännöllistä kurssitoimintaa. Liiton toiminta on valtakunnallis-
esti kattavaa. Valtakunnalliset koulutustapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan vaihtelevasti ympäri Suomen. Kou-
lutustoiminnassa otetaan organisaatiotasosta riippumatta huomioon jäsenistön erilainen osaamistaso ja pyritään tarjoamaan 
laadukasta koulutusta sekä kokeneemmille että uudemmille toimijoille. Vuonna 2018 panostetaan monipuolisen toiminnan 
tarjoamiseen, joka huomioi erilaiset elämäntilanteet koko jäsenistön keskuudessa kannustamalla piirijärjestöjä järjestämään 
monipuolisesti erilaisia tapahtumia paikallisen jäsenistön toiveiden mukaan. Liittotasolla vahvistetaan erityisesti uusien luot-
tamushenkilöiden edellytyksiä onnistua tehtävissään, tapahtumatarjonnan monipuolisuutta sekä digitaalisen osallistumisen 
mahdollisuuksia. Koulutustoimintaa toteutetaan tarvittaessa yhdessä Kansallisen Sivistysliiton sekä Kansallisen Kokoomuksen 
ja sen piirijärjestöjen kanssa sekä muiden alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa.

Kansallisen Sivistysliiton koulutustoiminta

Kokoomusnuoret tekee tiivistä yhteistyötä puolueen läheisjärjestönä toimivan Kansallisen Sivistysliiton kanssa. Liitto kannustaa 
piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten toimijoita osallistumaan sivistysliiton tarjoamaan koulutukseen. 
Kansallisen Sivistysliiton koulutustapahtumat ovat avoimia myös Kokoomusnuorten jäsenille. Kokoomusnuoret vaikuttaa 
Kansallisen Sivistysliiton hallituksessa. Piiriorganisaatioissa opintokeskusyhteyshenkilöinä toimivat liiton aluekoordinaattorit, 
joilla on käytössään Kansallisen Sivistysliiton tuottamat koulutusmateriaalit. Aluekoordinaattorit saavat kurssitoiminnan hal-
linnointiin opastusta ja ohjeita keskustoimistolta.



Mentorointi- ja valmennusohjelmat

Liitto ylläpitää ja vahvistaa vuonna 2017 käynnistettyä mentoritoimintaa. Toiminnan tavoitteena on saattaa yhteen Kokoomus-
nuorten poliittisista tehtävistä kiinnostuneet aktiivit ja kokeneet poliittiset toimijat. Mentoritoiminnalla pyritään vahvistama-
an jäsenten valmiuksia edetä kohti itselleen asettamiaan tavoitteita. Kokoomusnuoret järjestää mentorointitoiminnan lisäksi 
jäsenten osaamista syventäviä valmennusohjelmia. 

TAPAHTUMAT

Porvaristartti
Kokoomusnuorten vuoden toiminta käynnistyy Porvaristartilta tammikuussa. Tapahtumalla tarjotaan liiton järjestötoimijoille 
mahdollisuus tutustua toisiinsa sekä käydään läpi järjestötoiminnan eri osa-alueita, kuten tapahtumien järjestämistä, yhdistyk-
sen taloushallintoa, yhdistyksiin liittyvään lainsäädäntöä sekä kokoomusyhdistysten markkinointia ja viestintää.  Viikonlopun ai-
kana käydään läpi liiton toiminnan keskeiset poliittiset ja järjestölliset painopistealueet sekä vuoden toimintakalenteri.  Tapah-
tuman keskeisin tavoite on antaa Kokoomusnuorten luottamushenkilöille ja aktiivisille järjestötoimijoille eri tasoilla valmiudet 
toiminnan tekemiseen ja kannustaa vapaaseen ideointiin ja yhteistyöhön myös järjestettyjen tapahtumien ulkopuolella.

Winter Games
Kokoomusnuorten perinteinen Winter Games -tapahtuma järjestetään kevättalvella. Tapahtuma on aktiivi- ja koulutustapah-
tuma. Tapahtuman tarkoituksena on pureutua syvemmin johonkin politiikan osa-alueeseen ja tarjota vapaamuotoisempaa 
harrastustoimintaa kokoomusnuorten jäsenille. 

Puheenjohtajapäivät
Järjestetään Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtajapäivien yhteydessä Kokoomusnuorten omat puheenjohtajapäivät. Päiv-
ille kutsutaan puolueen puheenjohtajapäiville osallistuvat Kokoomusnuoret. Kokoomusnuorten puheenjohtajapäivät toimivat 
piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten puheenjohtajien koulutus-, innostus- ja kiitostapahtumana.

Kokoomusnuorten Wappu-tapahtumat
Vapun aattona järjestetään kaikille kokoomusnuorille ja yhteistyökumppaneille avoin vastaanotto, jossa kuullaan muun muassa 
kokoomuksen kansanedustajien tervehdyksiä. Vappupäivänä Kokoomusnuoret osallistuu Ullanlinnanmäellä järjestettävään 
PorvariWappuun. 

Snellman-säätiön seminaari
Toukokuussa Kokoomusnuoret järjestää perinteisen Snellman-säätiön kutsuseminaarin. Seminaariin kutsutaan kokoomusn-
uorten ja- opiskelijoiden aktiiveja kuulemaan korkeatasoisia alustuksia ajankohtaisista poliittisista aiheista. Tapahtumassa jae-
taan myös Snellman-säätiön stipendit korkeakouluopinnoissaan ansioituneille nuorille. 

Puoluekokousseminaari

Puoluekokousseminaarissa Kokoomusnuorten puoluekokousosallistujat perehdytetään puoluekokouksessa toimimiseen ja 
Kokoomusnuorten painotuksiin puoluekokouksessa. Seminaarissa käydään läpi puoluekokoukseen tulevia poliittisia sisältöjä 
sekä annetaan osallistujille eväät henkilövalintojen tekemiseen esimerkiksi paneeleiden avulla. 

SuomiAreena
Kokoomusnuoret osallistuu heinäkuussa Porissa järjestettävään SuomiAreena-tapahtumaan. Kokoomusnuoret pyrkii tapah-
tumalla herättelemään keskustelua nuoria kiinnostavista poliittisista aiheista. Kokoomusnuoret julkaisee tapahtumalla uutta 
poliittista sisältöä ja järjestää yhteistyössä paikallisen piirijärjestön kanssa verkostoitumistilaisuuden, jonne kutsutaan kokoo-
musnuoria, päättäjiä ja yhteistyökumppanien edustajia. 

Summer Games - maakuntavaaliseminaari
Heinäkuussa järjestetään perinteinen Summer Games -aktiivitapahtuma, joka on suunnattu kaikille jäsenille. Tapahtumalla 
järjestetään korkeatasoinen seminaari sekä liiton työryhmien ja verkostojen kokoontumisia. Näiden lisäksi tapahtuman tarko-
ituksena on mahdollistaa jäsenille vapaamuotoinen tutustuminen eri puolelta Suomea tuleviin kokoomusnuoriin. Vuonna 2018 
Summer Gamesin seminaari keskittyy maakuntavaaleihin. 



Politiikan Approbatur
Kokoomusnuorten perinteisimpiin tapahtumiin kuuluu vuosittainen Politiikan Approbatur-kesäkurssi, joka tarjoaa intensiivistä 
perehtymistä politiikan ja järjestötoiminnan eri osa-alueisiin. Kurssin luennoitsijat ovat politiikan, talouselämän ja kolmannen se-
ktorin kärkinimiä. Vuoden 2018 Politiikan Approbatur järjestetään kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen järjestetään elokuus-
sa viiden päivän kestoisena Paasikivi-opistolla ja toinen syksyllä viikonlopun mittaisena Helsingissä.

Haluatko kokoomuspomoksi? -koulutus
Syksyn alussa järjestetään järjestökoulutustapahtuma, jonka tavoitteena on kouluttaa piirien ja paikallisyhdistysten johtoon ha-
luavia kokoomusnuoria tuleviin tehtäviinsä. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota yhdistystoiminnan perusteisiin, vapaaehtois-
toimijoiden johtamiseen, poliittiseen osaamiseen sekä muihin onnistuneen poliittisen toiminnan järjestämisen peruspilareihin. 

Eurooppa-akatemia
Vuonna 2018 järjestetään vuonna 2017 käynnistetty koulutusohjelma EU-asioista kiinnostuneille kokoomusnuorille. Koulutu-
sohjelmaan valitaan hakemusten perusteella noin kymmenen osallistujaa. Ohjelmaan valituille järjestetään vuoden aikana 
koulutusviikonloppu Suomessa sekä Brysselin matka, joiden aikana perehdytään EU:n instituutioiden toimintaan ja tavataan 
keskeisiä EU-vaikuttajia.

KNL 90-vuotisjuhlat
Kokoomuksen Nuorten Liitto juhlii 90-vuotiasta taivaltaan juhlaseminaarilla ja iltajuhlalla. Juhlallisuuksissa syvennytään Kokoo-
musnuorten historiaan, juhlitaan liiton onnistumisia ja palkitaan ansioituneita toimijoita vuosien varrelta. 

Uusien maakuntavaltuutettujen tapaaminen
Järjestetään maakuntavaaleissa valituiksi tulleille uusille nuorille maakuntavaltuutetuille tapaaminen, joka sisältää koulutusta 
ja verkostoitumista.

Sikajuhlat
Vuoden lopussa järjestetään perinteiset Kokoomusnuorten Sikajuhlat eli liiton pikkujoulut. Tapahtumaan kutsutaan liiton 
yhteistyökumppaneita, kokoomuspäättäjiä sekä kokoomusnuorten jäseniä kaikkialta Suomesta. 

Puolueen 100-vuotisjuhlat
Kokoomusnuoret osallistuvat puolueen 100-vuotisjuhlallisuuksiin. 

Piiritason koulutustoiminta
Piireihin muodostetaan koulutustiimejä, jotka vastaavat piirikohtaisesti peruskoulutuksista. Liitto suunnittelee ja toteuttaa kou-
luttajakoulutuksen yhdessä Kansallisen Sivistysliiton kanssa. Koulutusten päätarkoituksena on tuottaa jäsenistölle tarvittava 
osaaminen muun muassa järjestötoiminnasta. Paikallisyhdistyksiä ja aluejärjestöjä kannustetaan järjestämään erityisesti toi-
minta-alueensa paikallisiin kysymyksiin keskittyä koulutustapahtumia. Nämä voivat liittyä esimerkiksi paikalliseen kuntapolitiik-
kaan tai maakunnalliseen päätöksentekoon.
        
   

IV VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

4.1 YLEISTÄ    

Kokoomusnuorten viestintä tähtää järjestön poliittisten tavoitteiden vaikuttavaan viestimiseen ja tietoiseen imagon rakentam-
iseen. Kokoomusnuoret pyrkii rakentamaan itsestään mielikuvaa poliittisen kentän vaikutusvaltaisimpana, laadukkaimpana, 
houkuttelevimpana ja uudistuskykyisimpänä nuorisojärjestönä. Liiton tavoitteiden ja toiminnan viestiminen on monipuolista ja 
tapa tehdä viestintää elää ajan mukana. Kohderyhmät tavoitetaan kullekin sopivalla viestinnällä. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän 
tavoitteena on vahvistaa nykyisten jäsenten sidettä järjestöön, sekä kasvattaa jäsenmäärää. Tämä saavutetaan, mikäli jäsenet 
kokevat saavansa merkittävää hyötyä jäsenyydestään ja Kokoomusnuorten jäsenyys koetaan houkuttelevana ja luontevana 
järjestönä yhteiskunnallisesti valveutuneiden nuorten keskuudessa. Kokoomusnuorten ollessa yhden asian liikkeen sijaan 
yleispoliittinen järjestö viestintä käsittelee poliittisia ja kohderyhmän arkea koskevia asioita laajasti ja taustoittavasti. Toimint-
avuonna 2018 Kokoomusnuoret kiinnittää erityistä huomiota järjestön imagon, visuaalisen ilmeen ja viestinnällisen identiteetin 
kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään myös poliittisen viestinnän vahvistamiseen vahvemman julkisen keskustelijan 
roolin rakentamiseksi. 



4.2 SISÄINEN VIESTINTÄ

Kokoomusnuorten sisäisen viestinnän tavoitteena on järjestön poliittisten ja toiminnallisten tavoitteiden jalkauttaminen 
organisaation eri osiin. Sisäinen viestintä tuo toimijoille säännöllisesti ajantasaista tietoa järjestön harjoittamasta politiikasta ja 
toiminnasta.

Jäsentiedote

Kokoomusnuorten jäsentiedote toimii kuukausittaisena tiedotuskanavana jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille nuorille. 
Jäsentiedotteen keskeinen sisältö muodostuu koulutusten, muiden tapahtumien, poliittisten tilannekatsausten ja liiton kan-
nanottojen esittelyn ympärille. Rivijäsenistölle pyritään viestimään mahdollisimman kattavasti vaikuttamis- ja osallistumismah-
dollisuuksista Kokoomusnuorissa ja koko puolueyhteisössä.

Sosiaalinen media

Liitto ylläpitää Facebookissa Kokoomusnuorten aktiivit -ryhmää. Ryhmä kokoaa yhteen kaikki Kokoomusnuorten jäsenet, jot-
ka ovat halunneet lähteä aktiivisesti toimimaan Kokoomusnuorissa. Ryhmässä tiedotetaan liiton ajankohtaisista asioista ja 
käydään vapaata keskustelua liiton toiminnasta. Lisäksi liiton eri toimielimillä, työryhmillä ja verkostoilla on omaan sisäiseen 
viestimiseensä tarkoitettuja ryhmiä Facebookissa ja WhatsAppissa. 

4.3 ULKOINEN VIESTINTÄ

Kokoomusnuorten ulkoisen viestinnän tavoitteena on välittää kuvaa uskottavasta ja vaikutusvaltaisesta poliittisesta nuorisojär-
jestöstä, jonka toiminta koetaan houkuttelevana. Liitto erottuu positiivisesti muista poliittisista nuorisojärjestöistä sekä muista 
järjestöistä pärjätäkseen kilpailussa kohderyhmänsä vapaa-ajasta. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on näkyä vahvasti kohdery-
hmän, eli 15-29-vuotiaiden nuorten arjen viestivälineissä.  Kokoomusnuoret pyrkii tarjoamaan nuorille kokoomuslaisille selkeän 
ja luontevan väylän vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

Verkkoviestintä

Kokoomusnuorten verkkoviestintä on yksi ulkoisen viestinnän työkalu. Verkkoviestintä on keskeisessä asemassa järjestön ima-
gon rakentamisen ja rakentumisen kannalta. Keskusjärjestö hyödyntää viestinnässä verkkosivujaan kokoomusnuoret.fi, sekä 
sosiaalisen median palveluita, kuten Facebookia, Twitteriä, Snapchattia, Youtubea sekä Instagramia. Lisäksi keskusjärjestö 
kannustaa sekä tukee luottamus- ja toimihenkilöitä koulutus- ja tiedotustoiminnan kautta hyödyntämään edellä mainittujen 
palveluiden lisäksi hyväksi havaittuja tapoja viestiä. Vuonna 2018 verkkoviestintää vahvistetaan erityisesti lisääntyneellä vide-
otuotannolla. Vuonna 2018 kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalisen median hyödyntämiseen Kokoomusnuorten poliittisessa 
toiminnassa. Tavoitteena on toimia aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana kaikissa keskeisissä nuorten hyödyntämissä 
keskustelu- ja viestikanavissa. Aktiivinen läsnäolo erilaisissa viestikanavissa edellyttää myös jäsenistön aktiivista osallistumista. 
Tätä tukemaan liitto ja piirijärjestöt järjestävät tarpeen mukaan koulutusta ja perehdytystä viestikanavien käyttöön ja liiton poli-
ittisten asiasisältöjen hallintaan. Tavoitteena on vahvistaa Kokoomusnuorten viestinnän tuloksellisuutta. Viestinnällistä sisältöä 
hyödynnetään kattavasti kaikissa käytössä olevissa verkkomedioissa.

Mediatuotanto

Kokoomusnuoret toteuttaa mediatuotantoa, jonka kohderyhmiä ovat kokoomusnuorten jäsenet, kaikki kohderyhmään kuulu-
vat nuoret sekä yhteistyökumppanit. Mediatuotantoa toteutetaan sekä painetun lehden että verkkojournalismin kautta. Me-
diatuotannosta vastaa Kokoomusnuorten sisällä toimiva ajatuspaja Linja. Linja keskittyy toiminnassaan erityisesti laadukkaan 
poliittisen analyysin tuottamiseen ja sen ympärille rakentuvaan keskusteluun osallistumiseen. Vuoden 2018 painopisteenä on 
Linjan toiminnan tiiviimpi sitominen Kokoomusnuorten toimintaan ja vahvempi näkyminen jäsenille. 

4.4. MARKKINOINTI JA JÄSENHANKINTA

Jäsenhankinta on yksi Kokoomusnuorten vuoden 2018 keskeisistä painopistealueista. Jäsenhankintaa tehdään sekä kesk-
usliiton, piirijärjestöjen että paikallisyhdistysten tasolla. Keskusliitto tukee piiri- ja paikallistason jäsenhankintaa muun muassa 
koulutusten ja materiaalituotannon avulla. Lisäksi keskusliitto tekee suoria jäsenhankintatoimenpiteitä esimerkiksi verkkovi-
estintäkampanjoin. Keskeisiä Kokoomusnuorten jäsenhankinnan keinoja ovat näkyminen nuorten suosimilla messuilla ja muis-



sa tapahtumissa sekä sosiaalisen median näkyvyys ja -kampanjat. Markkinointi- ja jäsenhankintakäyttöön laaditaan ja tilataan 
laadukasta ja monipuolista, kohderyhmät huomioivaa markkinointimateriaalia. Kokoomusnuorten markkinointia kohdistetaan 
erilaisiin nuorisokohderyhmiin. Vuonna 2018 Kokoomusnuoret toteuttaa kesäkiertueen, jolla se näkyy nuorten suosimilla kes-
ätapahtumilla ympäri Suomea. Piiri- ja paikallisjärjestöjä kannustetaan jäsenhankintaan rahallisesti, tuloksiin perustuen.

V HALLINTO

5.1 YLEISTÄ

Kokoomusnuorten hallintosektori sisältää järjestön toimielinten päätöksenteon ja päätösten toimeenpanon sekä henkilöstö- ja 
taloushallinnon. Vuonna 2018 hallintosektorin painopisteitä ovat henkilöstön työhyvinvoinnin sekä työssä kehittymisen vahvis-
tuminen, sekä taloudenpidon suunnitelmallisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden vahvistaminen. 

5.2 TOIMIELIMET

Liittokokous

Kokoomusnuorissa korkeinta päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Liittokokous valitsee joka vuosi liitto-
hallituksen jäsenet ja kahden vuoden välein liiton puheenjohtajiston. Liittokokouksessa hyväksytään vuosittain järjestön toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio sekä käsitellään aloitteet. Tavoiteohjelma hyväksytään vuorovuosin puheenjohtajavaalin kans-
sa.  Vuonna 2018 jatketaan jäsenten vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä liittokokousasioissa. Liittokokouksessa käsiteltävät 
asiakirjat lähetetään lausuntokierrokselle piireihin ja niitä käsitellään myös liiton valtakunnallisissa tapahtumissa. Lisäksi jäsen-
demokratiaa edistetään tarjoamalla jäsenille sähköisiä vaikutuskanavia. Jäsendemokratian kehittämisellä pyritään parantama-
an asiakirjavalmistelun laatua ja osallistuttavuutta hyödyntämällä jäsenistön osaamista ja asiantuntemusta.
Piirejä kannustetaan järjestämään liittokokousaloitteiden valmisteluun liittyviä tapahtumia ja liittokokousedustajille suunnattuja 
liittokokousvaikuttamisen koulutuksia. Keskusliitto tukee toimintaa muun muassa tarjoamalla tapahtumiin kouluttajia. 

Liittohallitus

Liittohallitus käyttää järjestön toimeenpanovaltaa. Se koostuu puheenjohtajasta, kahdesta (2) varapuheenjohtajasta sekä 10 
jäsenestä. Liittohallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja apunaan pääsihteeri. Liittohallituksen kokouksissa on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus keskustoimiston henkilökunnalla ja toimihenkilöiden edustajalla. Toimintavuoden alussa liittohallitus hyväksyy 
liiton johtamista ohjaavan hallintosäännön. 

5.3 HENKILÖSTÖ

Kokoomusnuorissa työskentelee palkattua henkilöstöä keskustoimistolla ja piiritoimistoilla. Keskustoimistolla työskentelee 
pääsihteeri sekä liiton hallintoa, poliittista toimintaa, viestintää sekä koulutus- ja järjestötoimintaa tukevia työntekijöitä. Piirito-
imistoilla työskentelevien toimihenkilöiden päätehtävä on tukea piirijärjestöjen toimintaa. Esimiestyöhön ja työnohjaukseen 
panostetaan. Henkilöstön työhyvinvointia ja kehittymismahdollisuuksia kehitetään muun muassa kehityskeskusteluihin ja hen-
kilöstön koulutukseen panostamalla.

5.4 TALOUS

Kokoomuksen Nuorten Liiton taloushallinnollisena painopisteenä vuonna 2018 on jatkaa koko liiton toiminnan tuloksellisuuden 
parantamista ja taloudellisen aseman vahvistamista. KNL jatkaa jo vuonna 2017 tutuksi tullutta säästäväisyyden linjaa. Se 
tarkoittaa sitä, että turhia menoja pyritään karsimaan, mutta viestintä-, jäsenhankinta- ja vaalikampanjoihin ja muuhun näkyvään 
toimintaan panostetaan entistä enemmän. Kampanjoiden ja rahallisen panostuksen on tähdättävä erityisesti näkyvyyteen me-
diassa, tunnettuuteen kansan keskuudessa, menestymiseen vaaleissa ja uusien jäsenten määrän kasvattamiseen.


