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1. JOHDANTO
1.1 YLEISTÄ

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry - Samlingspartiets Ungdomsförbund rf (Kokoomusnuoret) on

vuonna 1928 perustettu valtakunnallinen poliittinen nuorisojärjestö, jonka arvoja ovat
vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo, isänmaallisuus ja
kansainvälisyys sekä ekologinen kestävyys.
Kokoomusnuoret on järjestönä sitoutunut puolustamaan yksilönvapautta,
markkinataloutta, länsimaista sivistystä, oikeusvaltioperiaatetta sekä edustuksellista
demokratiaa. Kokoomusnuorten politiikkaa leimaavat muutosmyönteisyys ja
edistyksellisyys.
Kokoomusnuoret tarjoaa nuorille edellytyksiä vaikuttaa yhteiskunnassa ja menestyä
politiikassa. Se kokoaa toimintansa piiriin alle 30-vuotiaat kokoomuslaiset. Se vaikuttaa
tuloksellisesti kokoomuksen puolueyhteisössä, valtakunnallisessa, alueellisessa ja
paikallisessa päätöksenteossa, kansainvälisissä kattojärjestöissään, korkeakoulupolitiikassa
sekä laajasti nuoriso- ja kansalaisjärjestökentällä.
Kokoomusnuoret on Kansallinen Kokoomus rp:n jäsenjärjestö.

1.2 STRATEGIA 2021-2025
Toimintasuunnitelma pohjautuu liiton strategiaan 2021-2025, joka on hyväksytty
liittokokouksessa 2020.
Visio
Kokoomusnuorten visio 2020 kiteytyy seuraavasti: “Kokoomusnuoret on mitattavasti yksi
Suomen vaikutusvaltaisimmista poliittisista keskustelijoista ja toimijoista.”
Toimintaa ohjaavat periaatteet
Kokoomusnuorten toimintaa ohjaavia periaatteita ovat kannustavuus, yhteisöllisyys,
avoimuus, tuloksellisuus, ennakkoluulottomuus sekä yhdenvertaisuus. Periaatteet on avattu
perusteellisemmin strategia-asiakirjassa.
Strategiset tavoitteet
Kokoomusnuorten strategisia tavoitteet on jaettu neljään ryhmään: yhteiskunnallinen
muutos, jäsenistö, osaaminen ja järjestö. Tavoitteet on avattu perusteellisemmin
strategia-asiakirjassa.
● 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.

1.3 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2022
1. Vaalitoiminta

Kokoomusnuorten ensisijainen painopiste vuodelle 2022 on tammikuun aluevaalit, sekä ennen
kaikkea kevään 2023 eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Eduskuntavaaleihin
valmistautumisella taataan se, että Kokoomusnuoret nostaa kansanedustajamääräänsä vuoden
2019 vastaavasta. Vuonna 2019 kokoomusnuoret sai kaksi kansanedustajaa.
2. Fyysisen toiminnan täysipainoinen palauttaminen
Koronaviruspandemia on vienyt mahdollisuuden täysipainoiselta toiminnan järjestämiseltä jo
lähes kahden kokonaisen toimintavuoden ajan. Vuonna 2022 liitto panostaa erityisesti siihen,
että toiminta saadaan erilaisin toimintamallein käynnistettyä ja liiton aktiivit pääsevät jälleen
kohtaamaan toisiaan tapahtumilla. Liiton valtakunnalliseen koulutustoimintaan kiinnitetään
myös erityistä huomiota käynnistämällä uudenlaisia koulutuskonsepteja luomaan toiminnalle
entistä enemmän lisäarvoa.
3. Vaikuttaminen puolueyhteisössä
Vuonna 2022 Kokoomusnuoret panostaa vahvasti puolueen sisäiseen vaikuttavuuteen. Kesän
2022 puoluekokous Kalajoella on puolueen sisäisen vaikuttavuuden kannalta selkeästi
merkittävin painopiste. Puoluekokouksen ohjelmatyöhön pyritään vaikuttamaan entistä
suuremmilla resursseilla. Puoluekokouksessa pyritään myös maksimoimaan
Kokoomusnuorten vaikuttavuus puoluevaltuustossa nostamalla liiton edustajien määrää
toimielimessä.

2. VAIKUTTAMINEN
2.1 YLEISTÄ
Kokoomusnuorten toiminnan tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä
antaa jäsenistölleen edellytyksiä toimia yhteiskunnassa ja menestyä politiikassa. Sen
tärkeimpiä tehtäviä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen kasvattaminen. Kokoomusnuorten tavoitteena on olla nuorille selkeästi
vaikuttavin ja houkuttelevin väylä yhteiskunnan muuttamiseen.
Kokoomusnuoret vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan kokoomuksen puolueyhteisössä,
paikallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa, opiskelijapolitiikassa
sekä laajasti nuorisojärjestökentällä.

2.2. POLIITTINEN VALMISTELU JA VIESTINTÄ
Ohjelmahierarkia

Kokoomusnuorten politiikka perustuu liittokokouksessa 2017 hyväksyttyyn
periaateohjelmaan, joka luo järjestön aatteellisen perustan. Periaateohjelma sisältää järjestön
poliittisen vision sekä politiikan periaatteet ja arvot. Periaateohjelma uudistetaan 5-7 vuoden
välein.
Lyhyemmän tähtäimen poliittisena asiakirjana toimii liittokokouksessa 2020 hyväksytty
tavoiteohjelma, joka ohjaa liiton linjauksia ja tavoitteita politiikan eri osa-alueilla. Se sisältää
konkreettisia esityksiä yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tavoiteohjelma päivitetään kahden
vuoden välein limittäisinä vuosina puheenjohtajavaalin kanssa. Seuraavat tavoiteohjelmat

hyväksytään siis vuosien 2022 ja 2024 liittokokouksissa.
Lisäksi liiton linjaa ohjaavat liittokokouksessa hyväksytyt muut ohjelmat ja aloitteet sekä
liittohallituksen tekemät linjaukset, jotka eivät voi olla ristiriidassa periaateohjelman ja
tavoiteohjelman kanssa. Liittokokouksessa hyväksytyt muut ohjelmat voivat pureutua
yksittäisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin periaateohjelmaa ja tavoiteohjelmaa
syvemmin.
Julkilausumat ja kannanotot
Kokoomusnuoret vaikuttaa osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se
julkaisee julkilausumia, kannanottoja ja tiedotteita sekä reagoiden käynnissä olevaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun että proaktiivisesti käynnistääkseen keskustelua omista
aiheistaan.
Kampanjat ja mielenilmaukset
Kokoomusnuoret toteuttaa myös erilaisia arvojensa ja tavoitteidensa mukaisia poliittisia
kampanjoita ja mielenilmauksia. Aikaisempina vuosina kampanjoita on järjestetty muun
muassa puoluekokouksissa puoluekokousaloitteiden teemoihin liittyen. Viime vuosien
mielenilmaukset ovat liittyneet liberaalidemokratian puolustamiseen suurvaltojen päämiesten
vierailujen aikana.

2.3 POLIITTISET VERKOSTOT
Poliittiset verkostot toimivat jäsenistölle väylänä vaikuttaa Kokoomusnuorten linjoihin sekä
osallistua liiton poliittiseen valmistelu- ja vaikuttamistyöhön. Verkostot tarjoavat
valtakunnallisen vaihtoehdon maantieteellisesti organisoidulle piiri- ja
paikallistoiminnalle.
Verkostot valmistelevat liitolle kannanottoja, julkilausumia ja pamfletteja erilaisista
yhteiskunnallisista aiheista. Ne myös järjestävät vierailuja, tapaamisia ja muita
tapahtumia. Verkostot toimivat myös olennaisena osana liiton tavoiteohjelman työstöä
vuoden 2022 liittokokousta varten.
Verkostojen tominnan vahvistamista jatketaan vuonna 2022 aiempaa selkeämmällä
suunnitelmallisuudella, tulosvastuulla, johtamisen työkaluilla, koulutuksella sekä jokaiselle
verkostolle korvamerkityllä budjetilla. Tämän lisäksi verkostojen toimintaan osallistuville
tarjotaan entistä vahvempaa koulutusta verkoston substanssikysymyksiin. Verkostotoiminnan
tuesta vastaa pääasiassa liiton poliittinen suunnittelija.
Kunkin verkoston toimintaa johtaa liittohallituksen nimeämä johtoryhmä, johon kuuluvat
verkoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Verkoston johtoryhmä voi osoittaa
valmisteluvastuita verkoston sisäisille työryhmille tai yksittäisille verkoston jäsenille.
Kokoomusnuorten poliittisina verkostoina ovat toimineet vuoden 2019 alusta
alkaen: 1) Talouspolitiikan verkosto
Talouspolitiikan verkoston vastuualueina ovat valtiovarainministeriön ja työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa julkiseen
talouteen, verotukseen, valtion omistajaohjaukseen, työmarkkinoihin ja elinkeinoihin

liittyvästä politiikasta.
2) Sivistyspolitiikan verkosto
Sivistyspolitiikan verkoston vastuualueena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala.
Verkosto vastaa muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen
koulutukseen, lukiokoulutukseen, korkeakouluihin, tieteeseen, tekijänoikeuksiin,
kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon liittyvästä politiikasta.
3) Hyvinvointipolitiikan verkosto
Hyvinvointipolitiikan verkoston vastuualueena on sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan,
eläkkeisiin, perheisiin ja päihteisiin liittyvästä politiikasta.
4) Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston vastuualueina ovat ulkoministeriön,
puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa
muun muassa ulkosuhteisiin, vapaakauppaan, kehitysyhteistyöhön, maanpuolustukseen,
maahanmuuttoon, sisäiseen turvallisuuteen, oikeusjärjestelmään, demokratiaan ja
perusoikeuksiin liittyvästä politiikasta.
5) Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkosto
Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston vastuualueina ovat ympäristöministeriön, maa
ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalat sekä työ- ja
elinkeinoministeriön osalta ilmastopolitiikka. Verkosto vastaa muun muassa ilmastoon,
energiaan, ympäristöön, luonnonvaroihin, maatalouteen, maankäyttöön, rakentamiseen,
asumiseen, liikenteeseen ja viestintään liittyvästä politiikasta.

2.4 KANSALLINEN KOKOOMUS RP
Kokoomusnuoret kuuluu järjestönä Kansallinen Kokoomus rp:een, jonka muita jäsenliittoja ovat
Kokoomuksen Naisten Liitto ry ja Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry. Lisäksi
puolueen jäseniä ovat puolueen piirijärjestöt sekä näiden kunnallisjärjestöt ja
paikallisyhdistykset.
Kokoomusnuoret vaikuttaa kokoomuksen sisällä puoluevaltuustossa, puoluehallituksessa ja
eduskuntaryhmässä sekä puolueen piiri-, paikallis- ja kunnallisjärjestöissä. Lisäksi
Kokoomusnuoret kannustaa jäseniään toimimaan aktiivisesti puolueen verkostoissa ja
vaikuttajaryhmissä, joissa tehdään puolueen poliittista valmistelua.
Kokoomusnuorten tavoitteena on vaikuttaa poliittisten asiakirjojensa pohjalta puolueen
poliittisiin linjoihin.
Puoluevaltuusto
Kokoomuksen puoluevaltuustossa toimikaudella 09/2020-06/2022 ovat seuraavat
Kokoomusnuorten jäsenet:
● Lindholm Mira, jäsen (Pirkanmaa)

● Matikainen Sami, jäsen (Uusimaa)
● Miala Maria, jäsen (Helsinki)
● Puntila Hanna, jäsen (Häme)
● Pärnänen Anna, jäsen (Keski-Suomi)
● Pääkkö Sakari, jäsen (Savo-Karjala)
● Tolvanen Arvi, jäsen (Varsinais-Suomi)
● Tuomela Antti, jäsen (Pohjanmaa)
● Abdali Ali-Reza, varajäsen (Pirkanmaa)
● Elo Otto, varajäsen (Savo-Karjala)
● Holsti Emma, varajäsen (Uusimaa)
● Pakarinen Toni, varajäsen (Helsinki)
● Stenfors Sebastian, varajäsen (Oulu)
● Vanhanen Joel, varajäsen (Uusimaa)
● Yli-Jama Maria, varajäsen (Varsinais-Suomi)
Kokoomusnuoret ylläpitää nuorten puoluevaltuutettujen verkostoa verkostoitumisen,
perehdytyksen ja muun ajatustenvaihdon edistämiseksi. Nuorten puoluevaltuutettujen välistä
aloitteellista yhteistyötä tiivistetään.
Vuoden 2022 puoluekokouksen yksi konkreettisimmista Kokoomusnuorten tavoitteista on
nostaa istuvien puoluevaltuutettujensa määrää entisestään.
Puoluehallitus
Kokoomusnuoret osallistuu aktiivisesti puoluehallituksen päätöksentekoon.
Kokoomusnuoret vaikuttaa puolueen linjaan poliittisten ohjelmiensa ja linjaustensa
mukaisesti. Kokoomusnuoria puoluehallituksessa edustaa jäsenenä liiton puheenjohtaja ja
varajäsenenä liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja.
Puolueen verkostot
Kokoomusnuoret kannustaa jäseniään toimimaan aktiivisesti puolueen verkostoissa ja
vaikuttajaryhmissä, joissa tehdään puolueen poliittista valmistelua. Kokoomusnuoria
toimii Kokoomuksen verkostojen johtotehtävissä toimikaudella 06/2020-06/2022
seuraavasti:
● Aromaa Jaakko, sihteeri (Liikenne- ja viestintäpolitiikan verkosto)
● Autio Aku, sihteeri (Maaseutupolitiikan verkosto)
● Euro Alvar, puheenjohtaja (Liikenne- ja viestintäpolitiikan verkosto)
● Isoaho Atte, sihteeri (Yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkosto)
● Ketola Lenita, sihteeri (Oikeuspolitiikan verkosto)
● Kiiskinen Maria, sihteeri (Seniorifoorumi)
● Matikainen Sami, sihteeri (Eurooppa verkosto)
● Salomaa Olli, sihteeri (Talouspolitiikan verkosto)
Eduskuntaryhmä
Kokoomusnuoret vaikuttaa eduskuntaryhmän suuntaan puheenjohtajan johdolla.
Kokoomusnuorten puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokoomuksen
eduskuntaryhmän kokouksissa. Kokoomusnuoret pitää tiiviisti yhteyttä myös yksittäisiin

kansanedustajiin, eduskuntaryhmän kansliaan sekä kansanedustajien avustajiin.
Europarlamenttiryhmä
Kokoomusnuoret toimii tiiviissä yhteistyössä kokoomuksen europarlamenttiryhmän kanssa.
Europarlamenttiryhmä raportoi toiminnastaan vuosittain Kokoomusnuorten
liittokokouksessa.
Puolueen piiri-, alue- ja kunnallisjärjestöt
Kokoomusnuorten piirijärjestöt ovat kokoomuksen piirijärjestöjen jäsenjärjestöjä ja
paikallisyhdistykset piiri- ja kunnallis- tai aluejärjestöjen jäseniä. Kokoomusnuoret pyrkii
vahvistamaan vaikutusvaltaansa kasvattamalla puolueen piiri-, alue- ja kunnallisjärjestöjen
hallituksissa toimivien jäsentensä määrää.

2.5 KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN
Kansainvälinen vaikuttaminen on keskeinen osa Kokoomusnuorten poliittista
vaikuttamista. Järjestö toimii kansainvälisessä toiminnassa niiden arvojen ja tavoitteiden
puolesta, joita se kotimaassakin ajaa. Kokoomusnuorten pitkä linja kansainvälisessa
toiminnassa on ollut liberaalidemokratian, sääntöpohjaisen vapaakaupan ja eurooppalaisen
sekä kansainvälisen yhteistyön puolustaminen.
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 kautta sekä
järjestämällä omia teemaan istuvia tilaisuuksia, tapahtumia ja opintomatkoja.
Kokoomusnuorten kansainvälisen politiikan agendat pohjautuvat liiton ohjelmahierarkian
mukaisiin linjoihin.
Kokoomusnuoret pitää yhteistyökumppanuuttaan yllä myös Konrad Adenauer Stiftung ja
Wilfried Martens Centre for European Studies -säätiöiden kanssa.
Kansainvälinen toiminta riippuu loppupeleissä pitkälti maailmalla vallitsevasta tilasta. Mikäli
rajoitukset haittaavat matkustamista erilaisiin tapahtumiin, yhteistyösuhteita ylläpidetään ja
vaikuttamistyötä tehdään muilla keinoin.
Kansainvälisen vaikuttamisen jaosto
Kansainvälistä vaikuttamista johtaa kansainvälisen vaikuttamisen sihteeri eli International
Secretary (kv-sihteeri) ja kansainvälisten asioiden varasihteerit eli Deputy International
Secretaries yhteistyössä liiton puheenjohtajiston ja kansainvälisen vaikuttamisen jaoston
(kv-jaosto) kanssa.
Kansainvälistä vaikuttamista ohjaa liittohallituksen hyväksymä kansainvälisen vaikuttamisen
ohjesääntö (kv-ohjesääntö). Liittohallitus vastaa tarvittaessa liiton kannanmuodostuksesta
myös kansainvälisen vaikuttamisen osalta.
Maailmanlaajuinen yhteistyö

Kokoomusnuoret kuuluu keskustaoikeistolaisten puolueiden maailmanlaajuisen kattopuolueen
(IDU, International Democratic Union) nuorisojärjestöön International Young Democrat
Unioniin (IYDU). Kokoomusnuoret jatkaa vaikuttavaa toimintaansa järjestössä.
Eurooppalainen yhteistyö
Kokoomusnuoret kuuluu Euroopan kansanpuolueen nuorisojärjestöjen kattojärjestöön Youth of
the European People’s Partyyn (YEPP), jonka kongresseihin ja seminaareihin Kokoomusnuoret
osallistuu aktiivisesti. Eurooppalaista yhteistyötä tehdään myös pitämällä tiiviit kontaktit
Euroopan Kansanpuolueen europarlamenttiryhmään ja erityisesti sen suomalaisiin jäseniin.
Kokoomusnuoret harjoittaa kahdenvälistä yhteistyötä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä
kanssa. Eurooppalaisen nuorisopolitiikan tilannetta Kokoomusnuoret seuraa pitämällä
yhteyttä Euroopan nuorisofoorumin (European Youth Forum) toimintaan osallistuviin
suomalaisedustajiin. Kokoomusnuoret pitää yhteyttä myös Eurooppanuoret ry:n kanssa ja
vaikuttaa eurooppalaiseen nuorisopolitiikkaan Nuorisoyhteistyö Allianssin kansainvälisen
toiminnan kautta.
Pohjoismainen yhteistyö
Kokoomusnuoret tekee yhteistyötä pohjoismaisten keskustaoikeistolaisten puolueiden
nuorisojärjestöjen kanssa Nordisk Ungkonservativ Unionin (NUU) puitteissa. Vuonna 2022
Kokoomusnuoret pyrkii aktivoimaan NUU:n toimintaa kansainvälisen vaikuttamisen jaoston
kautta.
Kokoomusnuorten pohjoismaisia sisarjärjestöjä ovat Moderata ungdomsförbundet - MUF
(Ruotsi), Unge Høyre (Norja), Konservativ Ungdom (Tanska), 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. Osana Pohjoismaista yhteistyötä pyritään lähettämään Kokoomusnuorten
delegaatio kesällä 2022 järjestettävälle Almedalsveckan-tapahtumalle, joka vastaa
Suomi-Areenaa.
Kotimaassa Kokoomusnuoret osallistuu Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton
toimintaan. Baltian yhteistyö
Kokoomusnuoret tekee Baltian sisarjärjestöistä tiiveintä yhteistyötä virolaisen IRL Noored ja
latvialaisen Jauna Vienotiba -järjestöjen kanssa. Kontakteja pidetään yllä tapaamisilla ja
muulla yhteydenpidolla. Liitto kannustaa piirijärjestöjä yhteistyöhön Baltian sisarjärjestöjen ja
niiden paikallisjärjestöjen kanssa.
Kansainväliset opintomatkat, vierailut ja seminaarit
Kokoomusnuorten vuoden 2022 tavoite on aktivoida kansainvälistä toimintaa piiritasolla.
Vuonna 2022 Kokoomusnuoret pyrkii toteuttamaan aikaisempina kahtena vuotena
perunteneeseen 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.

Mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan tarjotaan myös kotimaassa. Kokoomusnuoret
järjestää toimintaa myös englanniksi tavoittaakseen esimerkiksi Suomessa olevia
vaihto-opiskelijoita ja muita nuoria, jotka eivät puhu suomea riittävästi osallistuakseen
suomenkielisiin tapahtumiin. Englanninkielisen toiminnan lisäksi Kokoomusnuoret järjestää
toimintaa myös ruotsiksi. Myös muissa tapahtumissa hyödynnetään kansainvälisiä puhujia.

2.6 OPISKELIJAPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN
Kokoomusnuoret vahvistaa asemaansa opiskelijapolitiikassa vuonna 2022. Opiskelijapoliittista
vaikuttamista tehdään tiiviissä yhteistyössä Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan
(Kokoomusopiskelijat) kanssa. Tavoitteena on nostaa Kokoomus suurimmaksi puolueeksi
korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.
Opiskelijapoliittinen jaosto
Kokoomusnuorten opiskelijapoliittisesta vaikuttamisesta vastaa opiskelijapoliittinen
jaosto, jonka puheenjohtajan, varapuheenjohtajat (1-2) ja jäsenet liittohallitus nimittää.
Valintojen perusteena on erityisesti opiskelijapoliittinen kokemus. Jaoston tehtävänä on
koota yhteen kokoomuslaiset opiskelijapolitiikan toimijat ja tukea heitä oman
toimintaympäristönsä vaikuttamistyössä.
Opiskelijapoliittisen jaoston sihteerinä toimii liiton poliittinen
suunnittelija. Edustajistovaalit
Kokoomusnuorten opiskelijapoliittisen vaikuttamisen suurin projekti vuonna 2022 ovat
edustajistovaalit osassa ylioppilaskuntia sekä kaikissa ammattikorkeakoulujen
opiskelijakunnissa. Liitto edesauttaa kokoomuslaisten listojen syntymistä niin yliopistoissa
kuin ammattikorkeakouluissakin ja kohdistaa vaaleihin henkilöstö- ja talousresursseja.
Ehdokaslistojen menestystä tuetaan myös koulutuksellisella ja viestinnällisellä tuella.
Aiempaa vahvempaa tukea annetaan erityisesti ammattikorkeakouluihin.
Liitto tekee erityisesti edustajistovaaleissa tiivistä yhteistyötä Kokoomuksen Opiskelijaliitto
Tuhatkunnan kanssa.

2.7 VAALITOIMINTA

Kokoomusnuorten vaalitoiminnan tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden kokoomuslaisten
menestymistä keskeisissä vaaleissa. Kokoomusnuorten vaalitoiminta on keskeinen osa
puolueen vaalimenestystä.
Kokoomusnuoret panostaa vahvasti vuoden 2022 tammikuussa pidettäviin aluevaaleihin sekä
ennen kaikkea kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on kasvattaa alle 30-vuotiaiden
kokoomuslaisten ehdokkaiden ja valittujen määrää eduskuntaan, nostaa nuorten
äänestysaktiivisuutta kaikissa vaaleissa sekä tehdä menestyksekkäät ja vaikuttavat
ensimmäiset aluevaalit.
Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalien ehdokashankinta ja -koulutukset aloitetaan vuonna 2022. Tavoitteena on,
että jokaisen piirin alueella voi äänestää kokoomusnuorta. Lisäksi pyritään ylläpitämään hyvää

vaalihenkeä kouluttamalla ehdokkaiden lisäksi myös tiimiläisiä.
Aluevaalit
Aluevaalien ehdokashankinnassa hyödynnetään kuntavaaleissa ehdolla olleita ja niissä
menestyneiden potentiaalia kannustamalla heitä asettumaan ehdolle.
Edustajistovaalit
Kts. opiskelijapoliittinen vaikuttaminen.

2.8 SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Kokoomusnuoret toimii aktiivisesti sekä kokoomuksen puolueyhteisössä että laajemmin
nuoriso- ja kansalaisjärjestökentällä. Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on käydä
yhteiskunnallista keskustelua sekä vaikuttaa mahdollisten yhteisten päämäärien
puolesta.
Kokoomusnuoret järjestää nuorisojärjestökentän kokoomusvaikuttajille tilaisuuksia
verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia. Sidosryhmätoiminnasta vastaavat pääasiassa
puheenjohtajisto, pääsihteeri ja poliittinen suunnittelija.
Kokoomusnuoret tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien yhteisöjen
kanssa: Kokoomuksen jäsenliitot ja läheisjärjestöt
● Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
● Kokoomuksen Naisten Liitto ry
● 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
● Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö rs
● Kansallinen Kulttuurisäätiö rs (Ajatuspaja Toivo)
Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
● Suomen Keskustanuoret ry
● Keskustan Opiskelijaliitto ry
● Sosialidemokraattiset Nuoret ry
● Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry
● Vasemmistonuoret ry
● Vasemmisto-opiskelijat ry
● Perussuomalainen Nuoriso ry
● Vihreät nuoret ja opiskelijat ry
● Svensk Ungdom rf
● Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry

Sitoutumattomat opiskelijajärjestöt
● Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry
● Suomen Opiskelijakuntien Liitto - Samok ry ●
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
● Suomen Opiskelija-allianssi - Osku ry
● Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Sitoutumattomat nuorisojärjestöt
● Varusmiesliitto ry
● Eurooppanuoret ry
● Nuorisoasuntoliitto ry
● Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ●
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
● Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry
Järjestöjäsenyydet
Kokoomusnuoret on jäsenjärjestönä seuraavissa järjestöissä:
● Kansallinen Kokoomus rp
● Kansallinen Sivistysliitto ry
● International Young Democrat Union (IYDU) ●
Youth of the European People’s Party (YEPP) ●
Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)
● Nuorisoasuntoliitto ry
● Pohjola - Norden ry
● Pohjola - Nordenin Nuorisoliitto ry
● Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ●
Suomen YK-liitto ry

3. AKTIIVI- JA KOULUTUSTOIMINTA
3.1 YLEISTÄ

Kokoomusnuorten järjestötoiminnan keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa asiantuntevia
osaajia yhteiskunnan eri osa-alueille ja järjestötoiminnan eri tasoille ja olla väylänä
politiikkaan jokaiselle kokoomushenkiselle nuorelle. Kokoomusnuorten koulutustoiminta luo
jäsenille edellytykset järjestötoimintaan osallistumiseen ja sen organisoimiseen sekä
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen puolueyhteisössä ja sen ulkopuolella. Kokoomusnuorten
toimintaa järjestetään myös toisella kotimaisella kielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös
englanniksi.
Kokoomusnuorten luottamushenkilöille ja henkilöstölle tarjotaan laadukasta perehdytystä
tehtäviinsä. Tavoitteena on lisätä entisestään Kokoomusnuorten luottamustehtävien
arvostettavuutta, houkuttelevuutta ja tavoiteltavuutta. Jäsenistön osaamista ja
asiantuntemusta hyödynnetään myös muiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien
kautta.
Kokoomusnuorten toiminta on avointa kaikille taustasta riippumatta. Tapahtumien

omakustannusosuus 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 2019 päivitetyn yhdenvertaisuussuunnitelman määrittelemien
toimenpiteiden käyttöä ja vuosittaista aktiivitoimijoiden yhdenvertaisuuskyselyä jatketaan.
Yhdenvertaisuussuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville.
Kokoomusnuorten piirijärjestöillä on keskeinen rooli järjestön kehittämisessä. Vuonna 2022
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että järjestörakenne, liiton ja sen piirijärjestöjen sekä
paikallisyhdistysten välinen työnjako on selkeää ja johdettua. Toimintavuonna panostetaan
erityisesti piiri- ja paikallisyhdistysten luottamustoimijoiden toimintaedellytysten
vahvistamiseen.
Kokoomusnuoret toteuttaa toimintasuunnitelman tavoitteita valtakunnallisesti liittotasolla ja
poliittisissa verkostoissaan, alueellisesti piiritasolla ja paikallisesti aluejärjestöissä ja
paikallisyhdistyksissä. Kokoomusnuoret kehittyy organisaationa 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.

3.2 TOIMINTAKULTTUURI
Yleistä
● Kokoomusnuoret jatkaa hyväksi havaittua mallia, jossa liitolla on kaksi virallista
häirintäyhdyshenkilöä, jotka keskustoimisto valitsee keskuudestaan.
Piiriorganisaatioille koulutetaan omat häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilöt
ovat eri sukupuolta keskenään. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat
häirintäyhdyshenkilöinä myös liiton tapahtumilla, ja heidän ollessaan estyneinä tilalle
valitaan joku muu työntekijöiden tai liiton johdon keskuudesta.
● Vapaaehtoistoimijoiden jaksamiseen ja yhdenvertaisuusteemoihin keskittyvä
hyvinvointikysely toteutetaan vakiintuneeseen tapaan vuoden 2022 aikana ●
Yhdenvertaisuuteen kiinnitetään huomiota yhdenvertaisuussuunnitelman määrittämillä
eri osa-alueilla, joita ovat alueellinen yhdenvertaisuus, sosioekonominen ja
koulutuksellinen tausta, sukupuolten väliset yhtäläiset mahdollisuudet, esteettömyys sekä
painostuksen, häirinnän, ja syrjinnän ehkäiseminen. Toimintaa määrittelee
yhdenvertaisuuslaki.
● Kokoomusnuorissa on nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle, häirinnälle ja
kiusaamiselle
Strategiset tavoitteet
● Kokoomusnuoret on yhteisöllinen järjestö, jonka toimintaan jokainen jäsen kokee
olevansa tervetullut
● Kokoomusnuorten aktiivit, luottamushenkilöt ja henkilöstö voivat hyvin ●
Kokoomusnuorten toiminta ja päätöksenteko on avointa ja demokraattista
Toimenpiteet

● Luodaan avointa vuoropuhelua järjestökulttuurin ongelmista ja jatketaan hyviksi
todettuja käytänteitä
● Seurataan toimijoiden hyvinvointia vuosittaisella hyvinvointikyselyllä. Kiusaamiseen,
häirintään ja syrjintään on ehdoton nollatoleranssi ja kaikkiin aiheeseen liittyviin
ongelmiin puututaan.

3.3 KOULUTUSTOIMINTA
Liiton toiminta on valtakunnallisesti kattavaa. Valtakunnalliset koulutustapahtumat
järjestetään mahdollisuuksien mukaan vaihtelevasti ympäri Suomen kulkuyhteydet
huomioiden. Koulutustoiminnassa otetaan organisaatiotasosta riippumatta huomioon
jäsenistön erilainen osaamistaso ja pyritään tarjoamaan laadukasta koulutusta sekä
kokeneemmille että uudemmille toimijoille.
Vuonna 2022 panostetaan monipuolisen toiminnan tarjoamiseen, jolla pyritään huomioimaan
jäsenistön erilaiset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Liittotasolla vahvistetaan erityisesti
uusien luottamushenkilöiden edellytyksiä onnistua tehtävissään sekä tapahtumatarjonnan
monipuolisuutta. Tämän lisäksi tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa ohjaava tekijä on
tapahtuman funktio, jonka ympärille tapahtuman sisällöt rakennetaan.
Kokoomusnuorten koulutustoiminta muodostuu koulutuskokonaisuuksista, jotka pitävät
sisällään sekä yksittäiset koulutustapahtumat ja pidemmät kurssit että mentoritoiminnan.
Koulutusten sisältöjä kehitetään suunnitelmallisesti tapahtumilta kerättävän palautteen
avulla. Koulutustarvetta arvioidaan säännöllisesti keskusjärjestön ja piirijärjestöjen johdon
toimesta. Koulutustoiminnan tavoitteena on antaa laajat valmiudet toimia erilaisissa
yhteiskunnallisissa tehtävissä ja politiikassa. Kokoomusnuoret tarjoaa nuorille parhaan
ympäristön kehittää ja hyödyntää omaa yhteiskunnallista osaamistaan.
Vuoden 2022 aikana tuotetaan ja testataan mallia osaamisen parempaan tunnistamiseen ja
tunnustamiseen. Liiton aktiivien on mahdollista saada todistus kouluttautumisestaan ja
tekemistään luottamustoimista, joita he voivat hyödyntää opiskeluissaan tai esimerkiksi
työnhaussa. Uutta osaamisen tunnustamisen mallia pilotoidaan erityisesti piirijärjestöjen
keskeisten vastuutehtävien avulla.
Järjestöllisen osaamisen koulutuskokonaisuus
Kokoomusnuorten järjestöllisen osaamisen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa
osaavia järjestö- ja vaikuttamistoiminnan tekijöitä sekä antaa lisäarvoa liiton toiminnan
laatuun. Kokonaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että Kokoomusnuorten
luottamushenkilöt, aktiivit ja henkilöstö ovat hyvin perehdytettyjä ja koulutettuja
tehtäviinsä. Vuonna 2022 koulutuskokonaisuuden alle tuodaan vahvemmin
koulutussisältöjä myös puolueyhteisön sisällä vaikuttamisesta.
Politiikan koulutuskokonaisuus
Politiikan koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on antaa laaja ymmärrys yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta ja yhteiskunnan rakenteista. Kokoomusnuoret onnistuu laadukkaalla
koulutus- ja kasvatustoiminnallaan valmentamaan nuoria vaaleihin ja vastuullisiin poliittisiin
tehtäviin.

Kansainvälisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuus
Kansainvälisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuus tarjoaa jäsenistölle laajan ymmärryksen
kansainvälisestä politiikasta, EU:n toiminnasta sekä Suomen suhteista toisiin valtioihin.
Koulutuskokonaisuus tarjoaa laajat verkostot Kokoomusnuorten ulkomaalaisissa
yhteistyöjärjestöissä sekä edellytykset toimia KNL:n edustajana näissä järjestöissä. Laajojen
kv-mahdollisuuksien myötä Kokoomusnuoret on erityisen houkutteleva harrastus ja
työnantaja lahjakkaille nuorille.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuus
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on tuottaa
verkostoituneita ja yhteiskunnallisista asioista valveutuneita osaajia. Kokoomusnuoret tarjoaa
jäsenilleen koulutussisältöjä johtamis-, vuorovaikutus-, vaikuttamis- ja muiden taitojen
kehittämiseen sekä kasvattaa kokoomuslaisesti ajattelevia ja yhteistyökykyisiä vaikuttajia
laajasti yhteiskuntaan.
Mentorointi
Mentorointi kuuluu olennaisena osana liiton koulutukseen ja mentorit valitaan
koulutuskokonaisuuksittain. Tällöin myös aktorit saavat mentoroinnista parhaan mahdollisen
hyödyn.
Koulutustoimintaa toteutetaan tarvittaessa yhdessä Kansallisen Sivistysliiton sekä Kansallisen
Kokoomuksen ja sen piirijärjestöjen kanssa sekä muiden alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa.
Kansallisen Sivistysliiton koulutustoiminta
Kokoomusnuoret tekee koulutustoiminnassaan läheistä yhteistyötä puolueen ja sen
piirijärjestöjen sekä Kansallisen Sivistysliiton kanssa. Liitto kannustaa piirijärjestöjen ja
paikallisyhdistysten toimijoita osallistumaan sivistysliiton tarjoamaan koulutukseen.
Kokoomusnuorilla on edustaja Kansallisen Sivistysliiton hallituksessa. Liiton henkilöstölle
tuotetaan kurssitoiminnan hallinnointiin opastusta ja ohjeita.
Piiri- ja paikallistason koulutustoiminta
Piiri- ja paikallistason aktiivi- ja koulutustoiminta suunnitellaan kunkin alueen paikallisiin
tarpeisiin. Sen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa jäsenistön osaamista vaikuttamisesta ja
järjestötoiminnasta. Liitto tukee piiri- ja paikallistason koulutustoimintaa ohjeistuksilla sekä
talous- ja henkilöstöresursseilla. Myös piiri- ja paikallistason koulutustoiminta tukee liiton
koulutustoiminnan koulutuskokonaisuuksia. Liiton koulutuskokonaisuuksia jalkautetaan piiri
ja paikallistason koulutustoimintaan.
Paikallisyhdistyksiä ja aluejärjestöjä kannustetaan järjestämään erityisesti toiminta-alueensa
paikallisiin kysymyksiin keskittyviä koulutustapahtumia. Nämä voivat liittyä esimerkiksi
paikalliseen politiikkaan tai maakunnalliseen päätöksentekoon.

3.4 TAPAHTUMAT
Kokoomusnuorten talvipäivät

Kokoomusnuorten toimintavuoden 2022 käynnistyy tammikuun Talvipäiviltä. Tapahtumalla
tarjotaan liiton järjestötoimijoille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja syvennytään tuleviin
vaaleihin. Tapahtuman tavoitteena on myös antaa Kokoomusnuorten liitto-, piiri- ja
paikallisyhdistystoimijoille hyvät valmiudet laadukkaan järjestötoiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen.
Talvipäivien yhteydessä järjestetään Kokoomusnuorten järjestöjohdon tapaaminen, johon
osallistuvat liittohallitus sekä piirien puheenjohtajistot. Tapaamisen tarkoitus on antaa piirien
puheenjohtajistoille eväitä piiritoiminnan johtamiseen ja liittohallitukselle piirien tukemiseen.
.
Winter Games
Winter Games -tapahtuma järjestetään alkukeväästä. Tapahtumalla tarjotaan mahdollisuus
verkostoitua muiden kokoomusnuorten kanssa, sekä syventää osaamista erilaisilla politiikan
substanssialueilla. Tapahtuma on osa politiikan, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä
järjestöllisen osaamisen koulutuskokonaisuuksia

Pääsihteerin Wappuboolit
Vappuaattona järjestetään kaikille kokoomusnuorille ja yhteistyökumppaneille avoin
vastaanotto, jossa kuullaan muun muassa kokoomuksen kansanedustajien
tervehdyksiä.

Opintomatka
Kansainvälinen opintomatka järjestetään touko-kesäkuussa. Mukaan valitaan noin
kaksikymmentä motivoitunutta jäsentä. Tavoitteena on tutustua kohdemaan politiikkaan,
Suomen ja kohdemaan välisiin suhteisiin sekä verkostoitua paikallisten sisarjärjestöjen
edustajien kanssa. Opintomatka on osa kansainvälisen vaikuttamisen
koulutuskokonaisuutta.
Summer Games
Summer Games -tapahtuma järjestetään kesäkuussa. Tapahtuma tarjoaa Winter Gamesin
tavoin mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua, mutta tapahtumassa käsitellään myös
järjestöllisiä asioita toimijoiden taitojen laajentamiseksi ja syventämiseksi. Tämän lisäksi
tapahtumassa järjestetään liiton työryhmien ja verkostojen kokoontumisia. Tapahtuma on osa
politiikan, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä järjestöllisen osaamisen
koulutuskokonaisuuksia.

Politiikan Approbatur
Kesälukio Politiikan Approbatur järjestetään elokuussa. Tapahtuma tarjoaa syvällisen
perehtymisen politiikan ja järjestötoiminnan eri osa-alueisiin. Tavoite on, että kurssin
luennoitsijat ovat politiikan, talouselämän ja kolmannen sektorin kärkinimiä sekä

yhteiskunnan muiden alojen huippuosaajia. Tapahtuma on osa järjestöllisen
osaamisen, politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuskokonaisuuksia.

Kokoomusnuorten Syyspäivät
Tapahtuma järjestetään syys-lokakuussa ja kokoaa liiton aktiivit yhteen. Syyspäivillä
järjestetään koulutusta kaikista Kokoomusnuorten koulutuskokonaisuuksista.
Syyspäivien yhteydessä järjestetään järjestöjohdon foorumi. Tapahtumassa käsitellään laajasti
piirien toimintaa, piirien ja liiton yhteisiä rajapintoja sekä pohditaan liiton kehittämistä ja
tulevaisuutta. Tapahtuma on osa järjestöllisen osaamisen koulutuskokonaisuutta.

Eurooppa-akatemia
Eurooppa-akatemia järjestetään syksyllä 2022. Koulutusohjelmaan valitaan hakemusten
perusteella kymmenkunta osallistujaa. Ohjelmaan valituille järjestetään koulutusviikonloppu
Suomessa sekä matka Brysseliin. Akatemiassa perehdytään Euroopan Unionin instituutioiden
toimintaan ja tavataan keskeisiä EU-vaikuttajia. Tapahtuma on osa kansainvälisen
vaikuttamisen koulutuskokonaisuutta.

Liittokokous
Kokoomusnuorten liittokokous järjestetään marraskuussa.

Kokoomusnuorten Jouluglögit
Järjestetään vuoden lopussa. Tapahtuman keskeisenä kohderyhmänä ovat puolueyhteisön
muut jäsenet, liiton yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.
Järjestöjohdon vaihto
Järjestöjohdon vaihto järjestetään joulukuussa väistyvän ja tulevan vuoden liittohallituksille
sekä piirien puheenjohtajistoille. Tapahtumassa perehdytetään järjestöjohdon keskeiset toimijat
tehtäviinsä erityisesti väistyvien luottamushenkilöiden osaamista hyödyntäen. Tämän lisäksi
asetetaan liiton toiminnalliset ja poliittiset tavoitteet tulevaa vuotta varten. Tapahtuma on osa
järjestöllisen osaamisen koulutuskokonaisuutta.

4. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
4.1 YLEISTÄ

Vuonna 2022 Kokoomusnuorten viestinnän tärkein painopiste on uusien jäsenten hankinnassa
ja jäsenpidossa. Liiton viestintää tehostetaan luomalla erilaisia viestinnällisiä toimintatapoja ja
työkaluja eri kohderyhmiin kuuluvien jäsenten tavoittamiseksi ja liiton poliittisten tavoitteiden
esille tuomiseksi.
Liiton tavoitteiden ja toiminnan viestiminen on monipuolista ja tapa tehdä viestintää elää ajan

mukana. Kohderyhmät tavoitetaan kullekin sopivalla viestinnällä. Viestinnän tavoitteena on
vahvistaa nykyisten jäsenten sidettä järjestöön, sekä kasvattaa jäsenmäärää. Tämän
saavuttamiseksi on tärkeää, että jäsenet kokevat saavansa merkittävää hyötyä jäsenyydestään
ja Kokoomusnuorten jäsenyys koetaan houkuttelevana ja luontevana yhteiskunnallisesti
valveutuneiden nuorten keskuudessa.
Kokoomusnuorten ollessa yhden asian liikkeen sijaan yleispoliittinen, järjestöviestintä
käsittelee poliittisia ja kohderyhmän arkea koskevia asioita laajasti ja taustoittavasti.
Kaikki ulkoinen sekä sisäinen viestintämateriaali noudattaa yhteistä visuaalista ohjeistusta.
Tavoitteen saavuttamiseksi liitto päivittää ohjeistuksiaan tarpeen mukaan, ylläpitää laajaa ja
kasvavaa kuvapankkia sekä tuottaa valmiita pohjia erilaisten taittojen tekoon. Viestinnän
tekijöille tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia ja tukea laadukkaan ja visuaalisesti
uskottavan viestinnän tekemiseen, sen ollessa yksi suurimmista viestinnän trendeistä tällä
hetkellä. Liiton henkilöstöä ja jäsenistöä koulutetaan tuottamaan laadukasta, yhtenäistä,
informatiivista ja visuaalisesti tyylikästä viestintää ja sisältöä.
Liitto seuraa ja analysoi viestintää jatkuvasti, ja pyrkii kehittämään viestintää dataan
pohjautuen entistä vaikuttavammaksi. Vertailua ei tehdä vain muihin poliittisiin
nuorisojärjestöihin, vaan laajemmin muihin yhteiskunnallisiin keskustelijoihin ja
toimijoihin.

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.
Jäsenviesti
Kokoomusnuorten jäsenviesti toimii järjestelmällisenä tiedotuskanavana jäsenille.
Jäsentiedotteen keskeinen sisältö muodostuu koulutusten, tapahtumien, poliittisten
tilannekatsausten ja liiton kannanottojen esittelyn ympärille. Rivijäsenistölle pyritään
viestimään mahdollisimman kattavasti vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista
Kokoomusnuorissa ja koko puolueyhteisössä.
Facebook-ryhmä
Liitto ylläpitää Facebookissa suljettua Kokoomusnuorten aktiivit -ryhmää. Ryhmässä
tiedotetaan liiton ajankohtaisista asioista ja käydään vapaamuotoista keskustelua liiton
toiminnasta. Lisäksi liiton eri toimielimillä, työryhmillä ja verkostoilla on omaan sisäiseen
viestimiseensä tarkoitettuja ryhmiä Facebookissa ja WhatsAppissa.
Kokoomusnuorten aktiivit -ryhmää hyödynnetään erilaisten liiton toimintaa kehittävien
kyselyjen toteuttamiseen. Ryhmä tarjoaa myös mahdollisuuden sisäiselle keskustelulle liiton
julkaisemista kannanotoista, julkilausumista ja muusta poliittisesta viestinnästä.

4.3 ULKOINEN VIESTINTÄ
Kokoomusnuorten ulkoisen viestinnän tavoitteena on vahvistaa kuvaa uskottavasta ja
vaikutusvaltaisesta poliittisesta nuorisojärjestöstä, jonka toiminta koetaan houkuttelevana ja

hyödyllisenä.
Erityistä huomiota kiinnitetään poliittisen viestinnän vaikuttavuuteen vahvemman julkisen
keskustelijan roolin rakentamiseksi. Kokoomusnuorten viestintä tähtää järjestön poliittisten
tavoitteiden vaikuttavaan viestimiseen ja tietoiseen imagon rakentamiseen.
Ulkoisen viestinnän tavoitteena on näkyä vahvasti kohderyhmän, eli 15-29-vuotiaiden nuorten
viestivälineissä. Kokoomusnuoret pyrkii tarjoamaan nuorille kokoomuslaisille selkeän ja
luontevan väylän vaikuttaa yhteiskunnallisesti.
Verkkosivut
Verkkosivustoa kokoomusnuoret.fi sekä sivuille lisättyjä piirikohtaisia sivuja päivitetään
säännöllisesti. Verkkosivut kokoaa yhteen paikkaan kaiken mahdollisen informaation
helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa.
Sivujen sisältö palvelee jo aktiivista toimijaa tarjoten helposti mm. tietoa erilaisista
vaikutusmahdollisuuksista sekä tapahtumista. Uudelle jäsenelle tai toiminnastamme
kiinnostuneelle sivuilta löytyy materiaalia mm. Kokoomusnuorten arvoista ja toiminnasta,
jolloin kynnys mukaan lähtemiselle on mahdollisimman pieni.
Verkkosivujen artikkelisivu toimii kaikkien kannanottojen ja julkaisujen arkistona.
Hyödynnetään syksyllä 2020 toteutettua vaalisivustoa toimintavuoden vaaleissa.. Tarjotaan
jäsenille mahdollisuus saada oma alasivu vaaligalleriaan.
Sosiaalinen media
Aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa panostetaan vuonna 2022 sisällöllisesti. Liiton
julkaisutoimintaa sosiaalisessa mediassa pyritään monipuolistamaan eri tyyppisten
julkaisujen avulla, jotta viestintä tavoittaa eri kohderyhmiin kuuluvat seuraajat.
Liiton sosiaalisen median tileillä kiinnitetään erityistä huomiota säännöllisyyteen, sisältöjen
laatuun sekä läsnäoloon ja helppoon lähestyttävyyteen. Julkaisuissa tuodaan esille
kokoomusnuoria, heidän tarinoitaan ja persooniaan. Viestinnässä suositaan kuvia
jäsenistöstämme kuvapankkikuvien ja grafiikan sijaan. Viestintä somessa on strategista,
suunnitelmallista ja sisällöltään huoliteltua. Sisältöjen toimivuutta tarkastellaan analytiikan
työkaluilla ja näiden tulosten perusteella viestinnän trendejä ja linjaa on syytä tarkastella
kuukausittain. Esimerkiksi meemit ovat trendikkäitä, ja siksi teemme niitä.
Viestinnän tekijöitä koulutetaan laadukkaan sisällön tuottamiseen ja heidän käyttöönsä
valmistellaan valmiita pohjia ja esimerkkejä, jotta sisältö on yhtenäistä, informatiivista ja
visuaalisesti tunnistettavaa. Lisäksi keskustoimisto tuottaa sisältöä, joka palvelee myös
piiritason toimintaa niin, että julkaisut sopivat jaettavaksi piirien ja paikallisyhdistysten
sosiaalisen median tileillä.
Tarkastellaan sosiaalisen median viestinnän kannalta tärkeimpiä tulevia aiheita
säännöllisesti etukäteen, mutta panostetaan erityisesti nopeaan reagoimiseen ajankohtaisissa
asioissa. Liiton järjestösuunnittelija vastaa tapahtumien viestinnän suunnittelusta ja
viestintäsuunnittelija toteutuksesta. Poliittisesta viestinnästä vastaavat viestintäsuunnittelija
ja puheenjohtaja yhdessä.

4.4 MARKKINOINTI JA JÄSENHANKINTA

Vuonna 2022 liitto panostaa voimakkaasti jäsenhankintaan keskittyvään
markkinointiviestintään.
Resursseja varaamalla mahdollistetaan monimuotoinen erilaisten markkinointikeinojen
käyttö. Kokoomusnuorten visuaalista ilmettä käytetään kaikissa viestinnän kanavissa
viestinnän yhtenäistämiseksi. Markkinointimateriaalit ovat visuaaliselta ilmeeltään helposti
tunnistettavissa Kokoomusnuorten materiaaleiksi.
Sosiaalisen median jäsenhankintaan tähtäävää kampanjointia jatketaan vuonna 2022.
Kampanjoinnin avulla saadaan näkyvyyttä myös liiton poliittisille linjauksille.
Jäsenhankintaa tehostetaan seuraamalla ja analysoimalla jäsendataa säännöllisesti. Liiton
toimisto ja liittohallitus seuraavat liiton jäsenkehitystä sekä laativat tarpeellisia toimenpiteitä
jäsenkasvun ja -pidon parantamiseksi. Liitto kannustaa piirejä järjestämään aluekohtaisia
jäsenhankintakampanjoita ja -tilaisuuksia.

5. HALLINTO
5.1 YLEISTÄ

Kokoomusnuorten hallintosektori sisältää järjestön toimielinten päätöksenteon ja päätösten
toimeenpanon, henkilöstö- ja taloushallinnon sekä järjestöorganisaation rakenteen. Vuonna
2022 hallintosektorin painopisteitä ovat henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja
kehittäminen.

5.2 TOIMIELIMET
Liittokokous
Kokoomusnuorissa korkeinta päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous.
Liittokokous valitsee joka vuosi liittohallituksen jäsenet ja kahden vuoden välein liiton
puheenjohtajiston. Liittokokouksessa hyväksytään vuosittain järjestön toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä käsitellään aloitteet. Tavoiteohjelma hyväksytään vuorovuosin
puheenjohtajavaalin kanssa.
Vuonna 2022 jatketaan jäsenten vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä
liittokokousasioissa. Erityisesti asiakirjatyöskentelyä kehitetään tavoitteellisempaan ja
suunnitelmalliseen suuntaan, mikä mahdollistaa myös laadukkaamman piirien kuulemisen
aiheesta. Toimintasuunnitelman rakennetta ja sisältöä pohditaan uudelleen.
Liittokokouksessa käsiteltävät strategiset ja poliittiset asiakirjat lähetetään
lausuntokierrokselle jäsenistön keskuuteen ja niitä käsitellään myös liiton valtakunnallisissa
tapahtumissa. Lisäksi jäsendemokratiaa edistetään tarjoamalla jäsenille sähköisiä
vaikutuskanavia.
Piirit järjestävät liittokokousaloitteiden valmisteluun liittyviä iltoja sekä
liittokokouskoulutuksia, joihin tehdään valmiit mallit ja koulutusrungot. Tämän
lisäksi keskusliitto tarjoaa tapahtumiin kouluttajia tarpeen mukaaan.
Liittohallitus
Liittohallitus käyttää järjestön toimeenpanovaltaa. Se koostuu puheenjohtajasta, kahdesta (2)

varapuheenjohtajasta sekä kymmenestä (10) jäsenestä. Liittohallituksen toimintaa johtaa
puheenjohtaja apunaan pääsihteeri. Liittohallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus
liiton henkilöstöllä. Virkailijayhdistyksen edustaja osallistuu henkilöstön edustajana
mahdollisuuksiensa mukaan kaikkiin liittohallituksen kokouksiin.
Toimintavuoden alussa liittohallitus hyväksyy liiton johtamista ohjaavan hallintosäännön.
Liittohallituksen toiminnassa painotetaan vuonna 2022 erityisesti verkostorakenteen
kehittämistä.

5.3 HENKILÖSTÖ

Kokoomusnuorissa työskentelee palkattua henkilöstöä vahvistamassa luottamustoimijoiden ja
vapaaehtoisten työn vaikuttavuutta sekä tuomassa pitkäjänteisyyttä liiton toimintaan.
Kokoomusnuorissa työskentelee pääsihteeri sekä liiton hallintoa, poliittista toimintaa,
viestintää, koulutus- ja järjestötoimintaa, jäsenhankintaa sekä piiri- ja paikallistoimintaa
tukevia työntekijöitä. Esimiestyöhön ja työnohjaukseen panostetaan. Henkilöstön
työhyvinvointia ja kehittymismahdollisuuksia kehitetään muun muassa kehityskeskusteluihin
ja henkilöstön koulutukseen panostamalla.

5.4 TALOUS
Kokoomuksen Nuorten Liiton taloushallinnollisena painopisteenä on vahvistaa liiton
taloudellista tilannetta hyvin epävarman rahoituskehyksen ajassa. Liitto jatkaa vuonna 2019
aloitettua piirihallinnon tehostamista ja luottamustoimijoiden toimintakyvyn vahvistamista
hallinnollisten asioiden hoitamisessa.

5.5 JÄRJESTÖRAKENNE
Liitto
Kokoomuksen Nuorten Liitto toimii piirijärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä kokoavana
keskusliittona. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous ja
toimeenpanovaltaa liittohallitus. Päivittäisestä toimeenpanosta vastaavat liiton
puheenjohtajisto ja henkilöstö.
Liittotasolla liittokokouksessa määritellään koko järjestöorganisaation politiikan päälinjat
poliittisten ohjelmien kautta. Liitto tarjoaa piirijärjestöille ja paikallisyhdistyksille
hallinnollista, viestinnällistä ja koulutuksellista tukea. Lisäksi liitto resursoi piirien toimintaa
rahallisesti sekä tarjoamalla kohdennettuja henkilöstöresursseja piiri- ja paikallistoiminnan
käyttöön.
Piirijärjestöt
Piirijärjestöt ovat järjestön organisaation kivijalka. Pääosa Kokoomusnuorten varsinaisesta
päivittäisestä ja viikoittaisesta järjestötoiminnasta toteutetaan piirijärjestöissä. Piirijärjestöjen
korkeinta päätösvaltaa käyttää piirikokous ja toimeenpanovaltaa piirihallitus. Päivittäisestä

toimeenpanosta vastaavat piirijärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja liiton kohdennetun
henkilöstöresurssin tuella.
Piirijärjestöt tarjoavat jäsenistölleen vahvan vaikuttamisväylän sekä monipuolista koulutus- ja
harrastustoimintaa. Piirijärjestöt kouluttavat yhdistysjohtoa ja aktiivikenttää. Yksi
piirijärjestöjen tärkeimmistä tehtävistä on koordinoida ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa
tai muulla tavoin varmistaa toiminnan alueellinen kattavuus.
Aluejärjestö
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 paikallisyhdistyksistä.
Aluejärjestöjä on tällä hetkellä kaksi:
Kokoomuksen Nuorten Tampereen Aluejärjestö ry ja Kokoomuksen Nuorten Turun Aluejärjestö
ry.
Paikallisyhdistykset
Paikallisyhdistykset toteuttavat Kokoomusnuorten toimintaa toiminta-alueellaan.
Paikallisyhdistysten rooli järjestöorganisaatiossa on keskeinen toiminnan alueellisen
kattavuuden näkökulmasta.
Poliittiset verkostot
Poliittiset verkostot tarjoavat valtakunnallisen vaihtoehdon maantieteellisesti organisoidulle
piiri- ja paikallistoiminnalle panostaen yhdistystoiminnan sijaan substanssikysymyksiin ja
poliittiseen vaikuttamiseen.
Ks. lisää 2.3 Poliittiset verkostot

