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KOKOOMUSNUORET 2020
Kokoomusnuoret 2020 on strategia, joka ohjaa järjestön kehittämistä vuosina 2018-2020. Strategian toteutumista
ja edistymistä tarkastellaan vuosittain. Tarkemmat vuosittaiset toimenpiteet strategisten tavoitteiden
edistämiseksi kirjataan liiton toimintasuunnitelmaan.

MISSIO
Kokoomuksen Nuorten Liitto on Kansallisen Kokoomuksen nuorisojärjestö, joka on olemassa edistääkseen arvojensa mukaisesti oikeistolaisen politiikan toteutumista. Se luo edellytyksiä nuorten toimimiselle yhteiskunnassa ja menestymiselle politiikassa. Kokoomusnuoret kokoaa toimintansa piiriin kaikki alle 30-vuotiaat kokoomuslaiset ja vaikuttaa laajasti Kokoomuksessa,
suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kansainvälisesti.

VISIO 2020
Kokoomusnuoret on selkeästi vaikuttavin ja houkuttelevin väylä nuorille yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen.

TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET
Kokoomusnuoret rakentaa toimintansa seuraavien periaatteiden varaan:

Kannustavuus

Kokoomusnuorissa annetaan vapautta ja vastuuta toimia ja vaikuttaa. Jäseniä kannustetaan etenemään ja antamaan itsestään
kaiken. Ansioituneita ja ahkeria toimijoita palkitaan ja muistetaan.

Yhteisöllisyys

Kokoomusnuoret on yhteisöllinen järjestö, jonka toimintaan jokainen jäsen kokee olevansa tervetullut. Yhteisöllisyys näkyy
yhteisissä tavoitteissa, hyvässä yhteishengessä ja reilussa vuorovaikutuksessa.

Avoimuus

Kokoomusnuorten toiminta on avointa ja demokraattista keskustelukulttuuriltaan, toimintatavoiltaan ja päätöksenteoltaan.

Tuloksellisuus

Kokoomusnuorten toimintaa, taloutta ja vaikuttamista suunnitellaan ja niiden tuloksia arvioidaan. Resursseja kohdistetaan tulokselliseen ja vaikuttavaan toimintaan.

Ennakkoluulottomuus

Kokoomusnuoret on kyseenalaistava edelläkävijä, joka näkyy toiminnassa niin poliittisissa avauksissa kuin toiminnan sisällöissä ja muodoissa.

Yhdenvertaisuus

Kokoomusnuorten toiminnassa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Kiusaamista, rasismia ja muuta syrjintää ei sallita ja kaikkien mahdollisuus osallistua toimintaan turvataan taustasta riippumatta.

STRATEGISET TAVOITTEET
1. KASVU
Kokoomusnuoret kasvattaa jäsentensä, aktiiviensa, kannattajiensa ja toimintansa määrää.
Tavoitteet:
•

Kokoomusnuorten jäsenmäärä ja aktiivisten jäsenten osuus kokonaisjäsenmäärästä kasvavat merkittävästi
nykyisestä.

•

Kokoomusnuoret kokoaa yhteen suuren ja monipuolisen joukon kokoomushenkisiä nuoria ja tarjoaa heille omiin
mielenkiinnon kohteisiin ja osaamisalueisiin sopivaa, mielekästä ja motivoivaa toimintaa. Tämän seurauksena
laajalla joukolla nuoria on side Kokoomukseen.

•

Kokoomus on nuorten keskuudessa puolue, johon suhtaudutaan myönteisesti, jonka äänestäminen on helppoa
ja johon liittyminen on luontevaa

•

Kokoomusnuoret on helposti lähestyttävä ja läsnä nuorten käyttämissä viestikanavissa

•

Kokoomusnuoret koetaan nuorten keskuudessa luontevimmaksi ja houkuttelevimmaksi väyläksi vaikuttaa

•

Kokoomusnuorten jäseneksi liittyminen on helppoa ja vaivatonta

•

Kokoomusnuorilla on vakiintuneet käytännöt uusien jäsenten vastaanottamiseen

•

Kokoomusnuoret tarjoaa tasokasta ja monipuolista toimintaa joka puolella Suomea

•

Kokoomusnuorten jäsen kokee jäsenyytensä merkitykselliseksi ja hyödylliseksi

•

Kokoomusnuorten toiminta on avointa asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta ja muusta taustasta
riippumatta

2. MUUTOS
Kokoomusnuoret käyttää merkittävää valtaa Kokoomuksessa
Kaikissa vaaleissa saadaan läpi nuoria kokoomuslaisia.

ja

muissa

sille

luontaisissa

viiteryhmissä.

Tavoitteet:
•

Kokoomusnuoret käyttää merkittävää valtaa puolueessa sen organisaation kaikilla tasoilla

•

Kokoomusnuoret saa vietyä tavoitteensa Kokoomuksen valtavirtaiseksi ajatteluksi

•

Kokoomusnuorten poliittisella toiminnalla, kuten kannanotoilla, on painoarvoa poliittisessa päätöksenteossa ja
julkisessa keskustelussa

•

Kokoomusnuorten tavoitteet saavat laajaa kaikupohjaa yhteiskunnassa ja niitä saadaan toteutettua

•

Kokoomusnuorten jäsenet vaikuttavat tuloksellisesti kunnallisella, maakunnallisella, valtakunnallisella,
eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasoilla

•

Kokoomusnuorilla on vahva asema korkeakoulupolitiikassa, nuorisojärjestökentällä sekä muilla nuorelle
sukupolvelle relevanteilla areenoilla.

•

Kokoomusnuorten jäseniä toimii merkittävä määrä politiikan taustatehtävissä, kuten avustajina ja nuoriso-,
opiskelija- ja kansalaisjärjestöjen työntekijöinä

•

Kokoomusnuoret tarjoaa jäsenilleen väylän vaikuttaa itselle tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin

•

Kokoomusnuoret vahvistaa nuorten ymmärrystä ja tietämystä yhteiskunnallisista kysymyksistä ja päätöksenteosta

•

Kokoomusnuoret on väylä menestykseen politiikassa ja työelämässä

3. OSAAMINEN
Kokoomusnuoret tarjoaa nuorille parhaan ympäristön kehittää ja hyödyntää omaa yhteiskunnallista osaamistaan.
Tavoitteet:
•

Kokoomusnuoret tarjoaa korkeatasoista koulutusta ja kasvatusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja
järjestötoimintaan

•

Kokoomusnuorten luottamushenkilöt ja henkilöstö ovat hyvin perehdytettyjä ja koulutettuja tehtäviinsä

•

Kokoomusnuorten luottamushenkilöt ja työntekijät ovat kyvykkäitä ja osaavia

•

Kokoomusnuoret on houkutteleva harrastus ja työnantaja lahjakkaille nuorille

•

Kokoomusnuoret tarjoaa luottamushenkilöille ja työntekijöille merkittävää osaamista ja kokemusta työuralla
etenemiseen

•

Kokoomusnuoret tarjoaa jäsenilleen hyödyllisen verkoston ja kasvualustan

•

Kokoomusnuoret tarjoaa jäsenilleen koulutuspolkuja johtamis-, vuorovaikutus-, vaikuttamis- ja muiden taitojen
kehittämiseen

•

Kokoomusnuoret kasvattaa kokoomuslaisesti ajattelevia ja yhteistyökykyisiä vaikuttajia laajasti yhteiskuntaan

•

Kokoomusnuoret onnistuu laadukkaalla koulutus- ja kasvatustoiminnallaan valmentamaan nuoria vaaleihin ja
vastuullisiin poliittisiin tehtäviin

•

Kokoomusnuoret tarjoaa laajaa merkitystä jäsentensä elämään tarjoamalla huipputason koulutusta, uusia
ystävyyssuhteita ja hyödyllisiä verkostoja ja avartamalla jokaisen elämänpiiriä.

4. RESURSSIT
Kokoomusnuoret on vahva ja vakavarainen järjestö, jonka taloutta ja toimintaa johdetaan
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Tavoitteet:
•

Kokoomusnuorten taloutta hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti

•

Kokoomusnuorten järjestörakenne vastaa nykypäivän tarpeita - toiminta on tärkeämpää kuin rakenteet

•

Kokoomusnuorten keskusjärjestön, piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten välinen työnjako on selkeä ja
tarkoituksenmukainen

•

Kokoomusnuorten piirijärjestöjen rahoitus kannustaa toiminnan määrän kasvattamiseen ja laadun parantamiseen

•

Kokoomusnuoret on haluttu ja houkutteleva työnantaja, jonka henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta,
osaavaa ja ammattitaitoista

•

Kokoomusnuorten aktiivit, luottamushenkilöt ja henkilöstö voivat hyvin

•

Kokoomusnuorten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on saumatonta ja työnjako on selkeä ja
toimiva

•

Kokoomusnuoret on yhteisöllinen järjestö, jonka toimintaan jokainen jäsen kokee olevansa tervetullut

•

Kokoomusnuorten on edelläkävijä osallistumisen mallien ja teknologian hyödyntämisessä

•

Kokoomusnuorten toiminta ja päätöksenteko on avointa ja demokraattista

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA TUKEVAT STRATEGISEN TASON TOIMENPITEET
Strategiaa toimeenpannaan vuosittaisella toimintasuunnitelmalla ja operatiivisen toiminnan tavoitteiden mukaisella
kehittämisellä. Strategia-asiakirjaan on nostettu hyväksyttäväksi alla olevat strategisen tason toimenpiteet, joilla on erityistä
merkitystä liiton toiminnan järjestämisen kannalta.
•

Lisätään talouden suunnittelun pitkäjänteisyyttä ja varaudutaan vaalivuosiin sekä muihin suurempiin taloudellisiin
panostuksiin ennakolta.

•

Vähennetään riippuvuutta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta monipuolistamalla rahoituspohjaa ja
huolehtimalla oman pääoman riittävyydestä.

•

Luodaan avointa vuoropuhelua järjestökulttuurin ongelmista.

•

Seurataan toimijoiden hyvinvointia vuosittaisella hyvinvointikyselyllä. Kiusaamiseen, häirintään ja syrjintään on
ehdoton nollatoleranssi ja kaikkiin aiheeseen liittyviin ongelmiin puututaan.

•

Tarjotaan jäsenille koulutusta paitsi politiikasta ja järjestötoiminnasta, myös laajemmin elämässä ja työuralla
tarvittavista taidoista, kuten johtamisesta, esiintymisestä ja kulttuurista.

•

Kasvatetaan järjestön jäsenten määrää puoluekokouksissa, puoluevaltuustossa sekä piiri-, alue- ja
kunnallisjärjestöjen hallituksissa.

•

Ylläpidetään nuorten kokoomuslaisten päättäjien verkostoja ja tarjotaan alusta heidän vuorovaikutukselleen.
Pidetään tiiviisti yhteyttä nuoriin kokoomuslaisiin päättäjiin.

•

Panostetaan toimintaan ja vaikuttamiseen opiskelija- ja nuorisojärjestökentällä.

•

Avataan järjestön tapahtumat kaikille Kokoomuksen ja sen jäsenliittojen alle 30-vuotiaille jäsenille.

•

Tiivistetään yhteistyötä puolueen ja muiden jäsenliittojen kanssa valtakunnallisesti sekä piiri- ja paikallistasolla.

•

Luodaan kevytjäsenyysmalli niille, jotka eivät halua liittyä puolueeseen esimerkiksi urasuunnitelmiensa vuoksi.

•

Luodaan uusia paikallisuuden sijaan tiettyjen teemojen ympärille rakentuvia yhdistyksiä ja verkostoja.

•

Kehitetään piiri- ja paikallistoimintaa, jotta toiminta olisi laadukasta joka puolella maata.

•

Panostetaan järjestön imagon ja maineen kehittämiseen kohdistamalla lisäresurssia viestintään, markkinointiin
ja jäsenhankintaan.

•

Luodaan paikkakuntakohtaisen yhdistystoiminnan rinnalle muita tapoja osallistua toimintaan joka puolella
Suomea.

