Miksi
#pianmukana

”Ihmiset ja yhdistykset
ovat Kokoomusnaisten sydän”
Minua pyydettiin asettumaan ehdolle Kokoomuksen Naisten Liiton
puheenjohtajaksi monen toimesta ja eri puolilta Suomea. Otin haasteen
vastaan. Olen innostunut, motivoitunut ja käytettävissänne.

Välitämme.
Vastuullisesti.
uudistaen.
Yhdessä.

Kokoomusnaiset ovat tehneet hyvää työtä tasa-arvon ja naisten aseman
parantamiseksi. Paljon on vielä tehtävää. Uskon, että yhdessä pystymme
parempaan. Puheenjohtajaksi haluan, koska kannan huolta Kokoomusnaisten
tulevaisuudesta.
Kokoomusnaisten on pystyttävä paremmin tukemaan yhdistysten toimintaa,
löydettävä paikkansa puolueyhteisössä, kirkastettava toimintansa perusta,
viestittävä se ja oltava innostava. Meidän pitää saada järjestökenttämme toimimaan enemmän yhdessä ja tuotava jokaisen Kokoomusnaisen osaaminen esiin.
Ihmiset ja yhdistykset ovat Kokoomusnaisten sydän ja niihin pitää panostaa.
Uskon, että yhdessä tekemällä, toinen toistamme kannustaen saamme enemmän aikaan.
Tule mukaamme tekemään Kokoomusnaisista maailman paras järjestö!

Pia

”Rakastan ihmisiä ja politiikkaa”

KOKOOMUSNAISET ON VÄLITTÄVÄ SILLOIN, KUN:

Olen 46-vuotias Savosta kotoisin oleva, maailman kautta Helsinkiin päätynyt
järjestöammattilainen.

• meillä on uskottavia vastauksia ja poliittinen näkemys työelämän
murrokseen vastaamisesta.
• muistamme huomioida kannanotoissamme myös sellaiset ryhmät, jotka
tarvitsevat erityistä tukea.
• pidämme lujasti naisten puolta perhe-elämään, palkkaukseen, eläkkeeseen,
yrittäjyyteen ja hoivavastuun jakamiseen liittyvissä asioissa.

Olen avoin ja sosiaalinen, utelias ja lähes kaikesta kiinnostunut. Rakastan ihmisiä
ja politiikkaa. Keskusteluja ja maailman paremmaksi tekemistä. Ihmiset, vuorovaikutus, välittäminen ja mielekäs työ ovat voimanlähteitäni. Haluan välittää ja
vaikuttaa, en valittaa.
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri (VTM). Työskentelen Mielenterveysomaisten Keskusliitto - FinFamin toiminnanjohtajana. Minulla on ilo ja kunnia
toimia Kokoomusnaisten Helsingin piirin puheenjohtajana. Olen mukana myös
Kokoomuksen Helsingin piirin piirihallituksessa ja puoluevaltuustossa.
Olen järjestöihminen. Työurani on järjestöistä. Tiedän kentän ongelmat,
resurssien vähyyden vaikutukset ja motivoinnin haasteet. Politiikassa uskon
yhdessä tekemisen voimaan. Maailman parantaminen vaatii ideoita, tekoja, yhteistyötä. Järjestöä ja sen johtamista. Vahva verkostoituminen yhdistää ja
mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen.
Kokoomusnaisena haluan tehdä töitä sen eteen, että Kokoomusnaiset on jatkossa
välittävä, vastuullinen ja uudistava. Yhdessä.

KOKOOMUSNAISET ON VASTUULLINEN SILLOIN, KUN:
• nostamme keskiöön lastemme ja tulevien sukupolviemme oikeuksien ja
mahdollisuuksien puolustamisen.
• olemme työnantaja, jonka arvot ja tapa tehdä ovat kestävällä pohjalla.

KOKOOMUSNAISET ON UUDISTAVA SILLOIN, KUN:
• uskallamme tehdä uusia avauksia.
• teemme ahkerasti työtä järjestökentän vahvistamiseksi ja uusien jäsenten
hankkimiseksi.
• uskallamme tehdä valintoja omassa toiminnassamme ja priorisoida sellaista
toimintaa, joka elää aidosti ajassa.
Kokoomusnaisten kehittäminen ei ole yksilöpeliä vaan siihen tarvitaan joukkue.
Se on jatkuvaa työtä ja tekemistä, iloa ja naurua – työtä johon tarvitaan meitä kaikkia.

”pia välittää suurella sydämellä”
”Olen todella iloinen, että Pia lähti ehdolle Kokoomuksen Naisten Liiton
puheenjohtajaksi. Kokoomuksen Naisten Liitto on tärkeä poliittinen toimija.
Minulle kokoomusnaiset on vuosia ollut rakas poliittinen koti. Maailma ja
politiikka on myllerryksessä, siksi on välttämätöntä, että myös kokoomusnaiset
keskustelevat Liiton toiminnasta ja tavoitteista.
Kokoomusnaiset tarvitsevat innostuneen puheenjohtajan, joka edustaa laajasti
Liiton arvoja. Pia välittää suurella sydämellä, hän on vahva järjestöosaaja, työelämän asiantuntija, joka kokoaa ihmiset yhteen. Pialla on vankkaa kokemusta
johtamisesta arvostetuissa kansalaisjärjestöissä. Pia kokoaa ihmisiä yhteen ja
haluaa viedä asioita eteenpäin, yhdessä.
Pian osaamisella, positiivisella energialla ja yhteistyötaidoilla Kokoomuksen
Naisten Liitto vahvistaa asemiaan toimijana niin kokoomusperheessä kuin
laajemmin politiikassa ja yhteiskunnassa. Pia toisi Kokoomusnaisiin kaivattua
lämpöä, iloa ja välittämistä. Kokoomuksen Naisten Liitto tarvitsee uusia jäseniä.
Pia edustaakin sellaista asennetta ja osaamista, jota moni nainen arvostaa ja
kaipaa politiikassa.
Annan Pialle kaiken tukeni Kokoomusnaisten puheenjohtajakisassa.”
- LENITA TOIVAKKA

Miksi #pianmukana?
”Kokoomusnaiset tarvitsevat nyt johtajakseen todellisen järjestöosaajan, jolla on
myös sydän paikallaan. Pia saa ihmiset syttymään ja antaa kaikille tilaa tehdä ja
olla mukana. Pian laajat verkostot järjestömaailmassa, puolueessa ja yli puoluerajojen takaavat kokoomusnaisille parhaat mahdolliset vaikutuskanavat. Pia saa
kaikki innostumaan ja asioita aikaan. Pia on järjestöammattilainen inhimillisellä
twistillä. Siksi olen #Pianmukana”
- JAANA LAITINEN-PESOLA
”Hyvä johtaja saa jäsenet sekä yhteisön lois”pia on joukkuejohtaja, tamaan. Hän saa ihmiset tuntemaan olevansa
asioiden ytimessä, ei ulkopuolella. Pia on taitava
joka nostaa muiden
ihmisosaaja. Hänellä on asiantuntemusta sekä
osaamisen esiin.”
uskallusta kehittää ja ideoida Kokoomusnaisten toimintaa - yhdessä. Hän kuuntelee aidosti,
innostuu itse ja innostaa muita. Hän arvostaa omasta mielipiteestäkin poikkeavia mielipiteitä. Pia on mestariviestittäjä. Kokoomusnaiset ovat aktiivisia, ajassa
eläviä sekä kantaaottavia. Siksi olen #Pianmukana”

”Pia on nainen, jonka juuret ovat maaseudulla, verkostot kattavat koko Suomen
ja sydämessä on järjestön jäsenet. Pia on valinta toiminnan kehittämiseen ja
aidosti jäsenet kohtaavaan järjestötoimintaan. Siksi olen #Pianmukana”
- LEA SAIRANEN
”Piasta tulee erinomainen puheenjohtaja, sillä hänellä on sydäntä ja virtaa.
Hän on valmis antamaan kaikkensa Kokoomuksen Naistenliiton järjestöllisen
ja poliittisen toiminnan viemiseksi uudelle tasolle ja näkyvyyden lisäämiseksi.
Siksi olen #Pianmukana”

- PIIA-NOORA KAUPPI

”Pia tuo myönteistä energiaa ja yhdessä tekemisen iloa Kokoomuksen Naisten
Liittoon. Pia on inhimillinen tekijä. Siksi olen #Pianmukana”

”Pia on loistava viestijä. Hän tuo rohkeasti
arvonsa, asiansa ja ympärillä olevat ihmiset
näkyviksi. Pia on ennen kaikkea tiimitoimija
ja yhdessä tekijä. Pia
uskaltaa tehdä päätöksiä ja kantaa vastuun.
Hyvä puheenjohtaja on koko ajan tietoinen
Naisten Liiton tilanteesta, seuraavista toimenpiteistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Hyvää johtamista on nopea ja vastuullinen päätöksenteko, yhteisten
pelisääntöjen miettiminen, vastuullinen ja välittävä henkilöstöhallinto ja koko
kentän osallistaminen yhteiselle asialle. Pialla on taito vastuuttaa, kannustaa,
innostaa ja mahdollistaa toimintaa ja yhteisten kehittämis- ja ratkaisuehdotuksien miettimistä koko tiimille. Ja tiimi olemme me Kokoomusnaiset. Siksi olen
#Pianmukana”

- SARI SARKOMAA

- MARIANNE SIPILÄ

- PIA-RIITTA KORVENHEIMO

”hyvä johtaja saa jäsenet
sekä yhteisön loistamaan.
Siksi #pianmukana”

”Maailma on helposti vaikea, ruma ja epävarma – yksin. Me kaikki tarvitsemme
rinnallakulkijoita, kuuntelijoita, tekijöitä, tukijoita. Pia elää todeksi kultaista
käskyä – tee kuten toivoisit itsellesi tehtävän. Eikä Pia luule olevansa valmis,
vaan altis oppimaan, yhdessä. Siksi olen #Piamukana”
- SARI RAUTIO
”Kokoomusnaiset tarvitsevat Piaa kirkastamaan tavoitteita, joita varten kokoomusnaiset ovat olemassa ja viestimään niistä näkyvästi muillekin. Pia on joukkuepelaaja, joka on aina valmis auttamaan ja tsemppaamaan kokoomusnaisia menestykseen. Tästä on itsellänikin kokemuksia vaalikentiltä. Siksi olen #Pianmukana”
- PIA PAKARINEN
”Pia on innostava ja osallistava johtaja. Hän ottaa selvää eikä todellakaan pelkää
panna toimeen. Hän käsittelee asiat asioina ja ihmiset ihmisinä. Se, jos mikä on
politiikassa arvokas ominaisuus! Piasta Kokoomusnaiset saavat asioihin perehtyvän, kuuntelevan, yhteistyökykyisen ja työtä pelkäämättömän järjestöjohtajan. Pia uskaltaa pistää toimeksi ja innostaa kaikki muutkin mukaan. Siksi olen
#Pianmukana”

”On heitä, jotka ovat niin mahtavia tyyppejä, että he sytyttävät ympärillään olevat
liekkeihin. Heidän ympärilleen syntyy taikapiiri, johon ympärillä olevat haluavat
päästä mukaan. He luovat ympäristöönsä uskoa paremmasta tulevaisuudesta,
”pia käsittelee asiat asioina
lämmöstä ja yhdessä tekemisen voimasta.
ja ihmiset ihmisinä. se, jos
He eivät jätä ketään kylmäksi. He puhuttelevat äänestäjiä ja niitä, jotka eivät vielä
mikä on politiikassa arvokas
ole mukana. He ovat politiikan tuli. Luvut
ominaisuus.”
voi jokainen opetella ulkoa. Karisma on
jotain muuta. Se on lahja, joka on harvoille annettu. Sitä ei voi hankkia mainostoimistosta tai nettikaupasta. Se on jotain
mitä jokainen poliittinen johtaja itselleen toivoo. Katson, että jokaisen poliittisen
liikkeen toimintaan kuuluu kasvun tavoite. Se edellyttää, että me jäsenet valitsemme johtajiksi henkilöitä jotka saavat kansanliikkeemme syttymään. Politiikassa kukaan ei ole yksin mitään. Kaikki perustuu rohkeuteen ja joukkojen liikkeelle
saamiseen. Siksi olen #Pianmukana”
- HELI RÄTY

”Pialla on vahva järjestöjohtamisen kokemus sekä yhdessä tekemisen meininki.
Pia on joukkuejohtaja, joka nostaa muiden osaamisen esiin. Siksi olen
#Pianmukana”

”Kokoomuksen Naisten Liitolla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada
vetäjäkseen todellinen tekijänainen, jolle ei löydy vertaa. Nainen, jolla on sydän
paikallaan, järki päässä ja jalat tukevasti maassa. Puheenjohtajana Pia tekisi
Kokoomuksen Naisten Liitosta vahvemman ja kuuluvamman toimijan, edelläkävijän ja keskustelun herättäjän niin yhteiskunnassa kuin puolueen sisälläkin.
Pialla on korvat ja sydän auki kuulla ihmistä. Parempaa puheenjohtajaa ei
Kokoomuksen Naisten Liitto voi saada. Siksi olen #Pianmukana”

- SALLA MÄKELÄ

- JAANA PELKONEN

- ELINA LEPOMÄKI

”Puheenjohtaja on järjestöään varten. Hän tuo arvonsa,
osaamisensa, näkökulmansa ja intohimonsa koko porukalle.
Pialla on tästä vahvaa kokemusta ja näyttöä järjestötyössä.
Pia antaa kaikkensa niiden puolesta, joiden ääni ei muuten
kuulu, ja tekee työtä paremman hyvinvointiyhteiskunnan
eteen. Siksi olen #Pianmukana”
- SIRPA PIETIKÄINEN

Pia Hytönen
Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi
”Haluamme nähdä Kokoomusnaisten puheenjohtajana vahvan järjestökehittäjän,
joka satsaa kenttäorganisaation kirittämiseen huippuunsa juuri eduskuntavaalien
2019 alla. Pialla on vahva kokemus järjestöjen johtamisesta, ja sitä tarvitaan juuri
nyt”, Kokoomuksen Naisten Helsingin piirin hallitus toteaa.
Pia Hytönen tunnetaan omassa kotipiirissään ihmisenä, joka kannustaa jatkuvasti
toimijoita ympärillään ja on aidosti kiinnostunut siitä, missä kunnossa järjestökoneisto on.
”Pia auttaa aina ja on se ihminen, jolta löytyy sisua ja sinnikkyyttä. Kyse ei ole
kuitenkaan vain hyvästä tuulesta ja positiivisuudesta, vaan myös rautaisesta
osaamisesta. Pialla on näyttöjä siitä, miten järjestön vaikuttavuutta kasvatetaan”,
toteavat helsinkiläiset kokoomusnaiset.
”Pialla on verkostot kunnossa, ja hän on arvostettu ja pidetty toimija yli järjestörajojen. Kukaan ei edistä omia tavoitteitaan yksin, ja politiikka on joukkuepeliä.
Nyt tarvitaan sellainen kapteeni, joka johtaa keskeltä”, päättää Kokoomuksen
Naisten Helsingin piirin hallitus.
- KOKOOMUKSEN NAISTEN HELSINGIN PIIRI

”Me Helsingin Kokoomuksen Naiset tuemme piirimme puheenjohtaja Pia
Hytöstä Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtajaksi. Pia on timanttinen
yhdistelmä järjestöllistä ja poliittista osaamista ja paloa vaikuttaa. Pia kohtaa
ihmiset sellaisina kuin he ovat. Pia tuntee valtakunnallisen järjestön johtamisen
haasteet, työnjaon ja mahdollisuudet. Kokemus yhdistyy Piassa ainutlaatuisella tavalla uusiutumiseen ja uudistamiseen,
asioiden uudella tavalla tekemiseen ja kokei”pia auttaa aina ja on
lemiseen. Pia uskoo asiaansa ja ihmisiin. Pia
se ihminen, jolta löytyy
on ihminen, joka saa ihmiset innostumaan ja
haluamaan seurata esimerkkiään.
sisua, sinnikkyyttä ja

rautaista osaamista.”

Kokoomusnaisten haasteet liittyvät muun
muassa houkuttelevuuteen, jäsenmäärään, naisten määrään puolueen eturivissä, jäseninä ja äänestäjinä. Hartioiden kaventuessa
myös vaikuttavuus kärsii. Kokoomusnaiset tarvitsevat olemassa olonsa oikeutuksen, jotta se nähdään vaikuttajana, asiantuntijana, kasvattajana ja poliittisena
kotina. Se vaatii, että Kokoomusnaiset keskittyy erityisesti naisille tärkeisiin
politiikan kysymyksiin ja uskaltaa myös nykyistä räväkämmin ottaa niihin kantaa
sekä osaa edistää niitä puolueessa ja yhteiskunnassa. Se tarkoittaa myös sitä, että
Kokoomusnaisten pitää nostaa, tuoda esiin ja kannustaa osaavia naisia politiikassa ja politiikan ulkopuolella. Lisäksi järjestötoiminnan pitää olla niin houkuttelevaa, että siihen halutaan liittyä.
Haasteet ovat laajat. Mutta niin ovat mahdollisuudetkin. Pia, jos kuka, pystyy
kääntämään kurssin.”
- HELSINGIN KOKOOMUKSEN NAISET

”Hämeen Kokoomusnaiset eivät halua tyytyä nykytilaan, vaan tahtovat muutosta
ja lasikattojen rikkoontumista ”tapana olleista” tavoista.
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtajan tulee olla intohimoinen ja
innostunut kehittämään Kokoomusnaisten toimintaa myös yhdistystasolla.
Puheenjohtajan tulee sitoutua ja antaa aikaansa järjestötoimintaan. Puheenjohtajuus syntyy tahtotilasta kehittää Kokoomusnaisten toimintaa valtakunnallisesti, ei
hienosta cv:stä.
Tulevaisuuden Kokoomusnaiset ovat innostuneita ja aktiivisia järjestönaisia, joiden puheenjohtaja on helposti lähestyttävä, rohkea, karismaattinen, iloinen, osaava ja oppiva tulevaisuuden tekijä. Pia pystyy täyttämään nämä kriteerit, siksi Pia!
Yhdessä Pian kanssa olemme vieläkin parempia kokoomuslaisia Naisia!”
Hämeen Kokoomusnaisten pj. Liisa Juvonen
Heinolan Kokoomusnaisten pj. Seija Saittakari
ja sihteeri Anja Vahteristo-Järvinen
Hämeenlinnan Kokoomusnaisten pj. Raija Lautanen
Janakkalan Kokoomusnaisten pj. Riitta Lindell
Lahden Kokoomusnaisten pj. Minna Kyllinen
Wellamon Kokoomusnaisten pj. Sari Kääpä
- HÄMEEN KOKOOMUSNAISTEN PUHEENJOHTAJAT

”Pia on upea Kokoomusnainen, jolla on osaamista, kokemusta, näkemystä ja
uskallusta kantaa vastuuta. Pialla on iso sydän paikallaan ja elämänkokemuksen
tuomaa varmuutta sekä suvaitsevaisuutta.
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtajan tehtävä vaatii myös erinomaisia
johtajuustaitoja, vakuuttavuutta, näkyvyyttä ja positiivisuutta. Tässä tehtävässä
pitää tulla toimeen niin oman porukan sisällä, kuin tehdä rakentavaa yhteistyötä
yli puoluerajojen. Sitähän politiikka on. Tehdään yhdessä töitä Kokoomusnaisten
ja koko Suomen hyväksi.”
- ARKADIAN KOKOOMUSNAISET
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Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää/
#naisjohtajatesiin #suomi100
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