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Kokoomuksen Nuorten Liitto 2025

Kokoomuksen Nuorten Liitto 2025 on strategia, joka ohjaa liiton toimintaa vuosina 2021 - 2025.
Strategian toteutumista ja edistymistä tarkastellaan jatkuvasti. Strategian tueksi on laadittu
taustapaperi, jossa määritellään tarkemmin konkreettisia toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin
päästään. Lisäksi vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet strategian jalkauttamiseksi kirjataan liiton
toimintasuunnitelmaan

---Kokoomuksen Nuorten Liitto on Kansallisen Kokoomuksen nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on
kehittää kokoomusta ja muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja kansainvälistä yhteisöä arvojemme
mukaisesti. Keskeisin näistä arvoista on usko ihmisten vapauteen ja vastuuseen.
Kokoomusnuorten tavoittelema yhteiskunnallinen muutos lähtee liikkeelle ja tapahtuu osaavan ja
laajan jäsenistön voimin, ja siksi liitto yhdistää kaikki alle 30-vuotiaat kokoomuslaiset ja
kokoomuslaisesti ajattelevat nuoret.

VISIO
Kokoomusnuoret on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista poliittisista voimista.

TOIMINTA JA SEN TAVOITE
Yhteiskunnallinen muutos
Kokoomusnuorten tavoitteena on muuttaa yhteiskuntaa. Siksi kaikki toimintamme niin
paikallisyhdistyksissä kuin liittotasolla pyrkii edistämään ja luomaan pohjaa tälle
yhteiskunnalliselle muutokselle. Tämä tavoite määrittää rungon ja tavoitetilan sille, miten
hankimme ja koulutamme jäsenistöä, minkälainen rakenne järjestöllämme on, ja minkälaiset
periaatteet ohjaavat toimintaamme.

Jäsenistö
Jäsenistö on Kokoomusnuorten tärkein ja keskeisin voimavara. Jäsenistö on se taho, joka
muuttaa yhteiskuntaa ja liiton organisaation tehtävä on tukea jäsenistöä siinä työssä. Jäsenistön
voima on sen laajuudessa ja osaamisessa. Siksi tavoittelemme jäsenmäärän jatkuvaa kasvua.

Jäsenmäärän kasvattaminen ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan tärkeintä on kasvattaa aktiivisten
jäsenten määrää ja heidän mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan

Osaaminen
Kokoomusnuoret tarjoaa mahdollisuuden kasvaa uudesta tekijästä aina politiikan
ammattalaiseksi asti. Ainut asia, mitä kokoomusnuoriin liittyvältä nuorelta odotetaan, on
kiinnostus ja halu oppia - me mahdollistamme loput. Koulutamme jäsenemme oikeaan
politiikkaan ja kohtaamaan todellisia politiikan tilanteita. Uskomme, että parhaiten oppii ottamalla
vastuuta, ja siksi haluamme antaa vastuuta ja mahdollisuuksia jäsenillemme. Kokoomusnuoret
kasvattaa Suomen parhaat osaajat aina kuntapolitiikasta Euroopan parlamenttiin sekä kaikkialle
työ- ja elinkeinoelämään.

Järjestö
Järjestöllisen rakenteen tarkoitus on tukea liittomme jäsenistöä ja tavoitetta yhteiskunnan
muuttamisesta mahdollisimman ketterästi. Järjestöllisen rakenteen ylläpitäminen ei ole
itseisarvo. Uskallamme uudistaa, kehittää ja tehostaa omaa toimintaamme ja järjestöämme
ennakkoluulottomasti ja edistämme kaikin keinoin tätä ajattelua myös kokoomuksessa.

Keskeisimmät strategiset tavoitteet
● Yhteiskunnallinen muutos - Mahdollistaa arvojemme mukainen yhteiskunnallinen muutos
● Jäsenistö - Kasvattaa aktiivisten jäsenten määrää
● Osaaminen - Kouluttaa ja kasvattaa nuoria yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaajiksi
● Järjestö – Edesauttaa muiden strategisten tavoitteiden toteutumista kehittämällä ja
tehostamalla järjestörakennetta

Toimintaa ohjaavat periaatteet ja arvot
Kokoomusnuoret on väylä, jonka kautta jokainen politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut nuori
voi muuttaa maailmaa. Toimintamme ohjaa avoimuus, kannustavuus, yhdenvertaisuus,
ennakkoluulottomuus sekä yhteisöllisyys. Uskomme, että tekemällä kunnianhimoisesti töitä
tavoitteidemme eteen pystymme muuttamaan yhteiskuntaa suuntaan, jossa uskotaan yhä
voimakkaammin meille tärkeisiin arvoihin ja ajatuksiin.

Kokoomusnuorten strategiset tavoitteet
Kokoomusnuorten strategiset tavoitteet vuosille 2021-2025 ovat poliittisen vaikuttavuuden
kasvattaminen, jäsenmäärän nostaminen sekä jäsenistön osaamisen kehittäminen ja parempi
hyödyntäminen sekä järjestön toiminnan kehittäminen suuntaan, jossa aikaa ja resursseja kuluu
vähemmän rakenteisiin ja enemmän toimintaan. Seuraamme aktiivisesti tavoitteiden
onnistumista erilaisia mittareita käyttäen.

