“Vain sitä voi uudistaa,
minkä tuntee.”

Valovoimainen Ammattivaikuttaja
& Kokenut Järjestöjohtaja

Sofia henkilönä:

valovoimainen ammattivaikuttaja ja kokenut järjestöjohtaja
Sofia tunnetaan määrätietoisena ja ahkerana ammattivaikuttajana ja kokeneena järjestöjohtajana. Sofia välittää ja innostaa, koska
hänellä on aito palo muuttaa maailmaa paremmaksi.
Sofia on joukkueenjohtaja, jolle politiikka on ennen muuta ihmisten kuuntelemista ja yhdessä tekemistä. Hän on työllään osoittanut, että politiikassa ratkaisevaa on laaja asiaosaaminen ja ammattitaito vaikuttaa. Sofia on kehittänyt kansanedustajan ammatillista osaamistaan
pitkäjänteisesti.
Sofia uudistaa Kokoomusnaisia. Hän myös tuntee järjestön, jota uudistaa. Kokoomusnaisissa Sofia on vasta työnsä alussa, vaikka erinomaiset tulokset puhuvat jo puolestaan. Sofian johdolla olemme kirkastaneet Kokoomusnaisten poliittisen linjan yhteisessä tavoiteohjelmatyössä ja Perheet ja työelämä –saavutusten myötä lunastaneet paikkamme puolueessa. Liiton vetovoima ja kiinnostavuus on käännetty kasvuun
ja talous laitettu vastuullisesti kuntoon.
Sofialla on pitkä kokemus Kokoomuksen järjestö- ja aatetyöstä. Se on antanut parhaat mahdolliset eväät ja asiantuntemuksen johtaa
Kokoomusnaisia joukkueena.
Sofian pitkä kokemus ja sitoutuneisuus järjestötoimintaamme on osoittanut, että hän on aidosti sydämellään mukana Kokoomusnaisissa.
Tunnustuksena toiminnastaan Kokoomuksen järjestötyössä Sofia kutsuttiin myös Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan kunniajäseneksi.
Oman järjestötaustansa vuoksi hän ymmärtää omakohtaisesti järjestömme työn arvon ja merkityksen. Omien sanojensa mukaan
hän ei olisi kansanedustaja ilman kokoomusnaisten vahvaa tukea. Toisten kannustamisen ja uusien rekrytoimisen lisäksi hän on toistuvasti auttanut
joukkuetta myös Kokoomuksen listan ääniharavana.
Sofialla on kyky saada ihmiset innostumaan ja tekemään yhdessä. Turkoosi Sofian Matkassa -tiimi on ollut suuri, näkyvä ja myönteinen
tiimi vaaleista toiseen. Meille kokoomusnaisille on tärkeää, että puheenjohtaja johtaa myös esimerkillään ja näyttää, miten ahkeruudella ja toisia
innostamalla naiset voivat edetä urallaan ja vaaleissa.
Sofialla on ikäänsä (34) nähden poikkeuksellisen laaja johtamiskokemus. Hän on tuloksekkaasti toiminut useissa vaativissa johtotehtävissä
niin yritys- kuin järjestömaailmassakin. Sofia on suorittanut myös Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinnon ja Sitran johtamisopintoja. Vuosi sitten
Aamulehti uutisoi Sofian tehneen historiaa, kun hän nousi ensimmäisenä naisena maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtajaksi
Suomen hallituksen päätöksellä.
Sofia on esimerkillisesti kehittänyt asiantuntemustaan eduskunnassa myös naisille epätyypillisemmillä aloilla. Laaja osaaminen on tärkeää, koska Kokoomusnaiset ei ole yhden asian liike.
Sofian tekemisessä ahkeruus yhdistyy asiaosaamiseen ja määrätietoisuuteen. Sofia valittiinkin koko viime eduskuntakaudella eniten töitä lasten
ja nuorten puolesta tehneeksi kansanedustajaksi. Samanlaisella asiantuntevalla työotteella hän on sitoutuneesti ja erinomaisin tuloksin johtanut
Kokoomuksen Naisten Liittoa. Parempaa puheenjohtajaa emme voi toivoa.
Sofia tuntee kentän ja kenttä Sofian.
Minna Mustakallio-Sorvari
Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Sofian yhteystiedot:

www.sofiavikman.fi
sofia.vikman@eduskunta.fi
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Sofialla on kentän laaja tuki
Me Kokoomusnaisten kenttätoimijat olemme tyytyväisiä kansanedustaja Sofia Vikmanin uudistustyöhön ja tuemme Sofiaa jatkokaudelle liittomme puheenjohtajana.
Kokoomusnaisten tärkein tehtävä on maailman muuttaminen. Siksi tarvitsemme johtoomme valovoimaisen kansanedustajan, jolla on laaja asiaosaaminen ja vahva ammattitaito vaikuttaa.
Sofia on jo johtanut Kokoomusnaisten toiminnan uudelle tasolle. Kokoomusnaisten uudistaminen on hyvässä vauhdissa. Työn pitää jatkua.
Sofia kuuntelee, kannustaa ja huolehtii siitä, että Kokoomusnaisissa jokaisen osaamista hyödynnetään ja jokainen pääsee
vaikuttamaan ja osallistumaan. Sofialla on kyky innostaa meidät mukaansa työskentelemään yhteisten tavoitteiden puolesta. Asiasisällöt ja
vaikuttaminen on nostettu tärkeimmäksi ulottuvuudeksi Kokoomusnaisten toiminnassa.
Sofia on koko Suomen puheenjohtaja. Hän on kiertänyt ahkerasti. Puheenjohtajan onkin tunnettava Suomen eri alueiden tilanteet. Vain
sellaista voi johtaa ja uudistaa, minkä tuntee läpikotaisin. Sofia tuntee kentän ja Kokoomusnaisten järjestötyön.
Sofia on ahkera ja aito työnainen. Juurevasti aito Kokoomusnainen ja Kokoomuksen järjestötyön kokenut taitaja.
Suomen vaikuttavin ja uskottavin poliittinen naisjärjestö tarvitsee osaavan ja valovoimaisen ammattivaikuttajan puheenjohtajaksi. Juuri sellainen Sofia on. Kokoomusnaisten aloitteesta ja Sofian johdolla Kokoomukselle valmisteltu Perheet ja työelämä -asiakirja on jo
menestystarina. Se on esimerkki työstä, joka vastaa kysymykseen, mihin Kokoomusnaisia tarvitaan. Sofian johdolla olemme yhdessä vahvistaneet
Kokoomusnaisten ohjelmatyötä.
Sofia on hyvin argumentoiva keskustelija, joka esiintyy edukseen ja Kokoomusnaisten eduksi joka tilanteessa. Puheenjohtajamme on oltava monipuolinen ja ammattitaitoinen arvopoliitikko, jonka voimme luottavaisin mielin heittää kehään aiheesta kuin aiheesta. On tärkeää,
että Kokoomusnaisten johdossa on ammattivaikuttaja, jolla on kansanedustajan valtiopäivätoimet, tietolähteet ja medianäkyvyys käytössään.
Edessämme on useita vaaleja, joissa järjestömme on johdettava menestykseen. Pidämme tärkeänä, että puheenjohtajallamme on todellisia
näyttöjä menestyksekkäästä vaalityöstä ja joukkojen mukaan innostamisesta. Sofian puhetta seuraavat teot. Puheenjohtajalla on oltava
myös kokemusta kunnanvaltuustossa ja Kokoomusnaisten liittohallituksessa työskentelystä. Sofialla on.
Sofia on innostava, kuunteleva ja määrätietoinen johtaja, jonka kanssa on ollut ilo tehdä töitä yhdessä ja saavuttaa tuloksia. Kokoomusnaisten näkyvyys, vaikuttavuus ja kiinnostavuus ovat nousussa ja talous tasapainossa. Sofia tekee eikä meinaa. Annamme vahvan tukemme Sofian
ammattitaitoisen työn jatkolle Kokoomusnaisten puheenjohtajana ja uudistajana.
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Satu Koskinen, Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten pj.
Marju Sjösten, Satakunnan Kokoomusnaisten pj.
Minna Mustakallio-Sorvari, Pirkanmaan Kokoomusnaisten pj.
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Larisa Arminen, Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten pj.
Kastehelmi Vuolle-Apiala, Keski-Suomen Kokoomusnaisten pj.
Raija Lummi, Lapin Kokoomusnaisten pj.
Anna-Liisa Lämsä, Oulun Kokoomusnaisten pj.
Marjo Pakka, Kokoomuksen Naisten Liiton vpj.
Elina Suonio-Peltosalo, Kokoomuksen Naisten Liiton vpj.

#sofianmatkassa

Sofian tavoitteet
Tahdon uudistaa Kokoomuksen Naisten Liittoa yhdessä Sinun kanssasi. Olemme hyvässä vauhdissa. Olen sitoutunut liiton 100-vuotisjuhlaan tähtäävään uudistustyöhömme.

1) Vaikuttava, kantaaottava ja osaamisellaan näkyvä Kokoomuksen Naisten Liitto

Kokoomusnaiset on Suomen vaikuttavin ja uskottavin poliittinen naisjärjestö. Maailman muuttaminen ja asiasisällöt ovat ykkössijalla toiminnassamme. Teemme tavoitteistamme totta yhdessä.
Onnistumisemme ja uskottavuutemme mitataan ennen kaikkea sillä, miten Kokoomusnaiset vaikuttaa päätöksiin. Siksi puheenjohtajan on oltava
päivittäin ammattityössä valtakunnan päätöksenteon ykköspaikalla eduskunnassa.
Kaudellani vahvistettu yhteinen ohjelmatyö ja kirkas poliittinen linjamme ovat Kokoomusnaisten näkyvyyden ja vetovoimaisuuden perusta. Teemme
jatkuvaa ohjelmatyötä yhdessä jäsenistön osaamista hyödyntäen, kuunnellen ja osallistaen. Tarjoamme uskottavan vaikutuskanavan.
Otamme kannanotoissamme selkeästi ja rohkeasti oman linjan, ja tuomme vahvasti esiin Kokoomusnaisten painotukset ja teemat. Annamme
tukemme Kokoomuksen arvoille ja olemme näkyvästi mukana puolueen uudistamistyössä osana Kokoomusperhettä.
Mikään politiikan sektori ei ole naisille vieras. Painotamme erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista työelämässä, naisten uramahdollisuuksia sekä naisyrittäjyyttä ja naisjohtajuutta. Vahvistamme Kokoomuksen työotetta koulutukseen, sivistykseen ja nuorten työllisyyteen sekä
lähisuhdeväkivallan kitkemiseen liittyvissä kysymyksissä.
Poliittinen viestintämme on ammattimaista ja asiantuntevaa sekä uusia toimintatapoja hyödyntävää. Aktiivista näkymistä valtakunnan medioissa
jatketaan televisiossa, radiossa ja sanomalehdissä. Sosiaalinen media täydentää, mutta ei korvaa, muuta näkyvyyttämme.

2) Vahva järjestö ja aktiivinen tuki paikalliseen toimintaan

Kokoomusnaisten jäsenkehitys on positiivista konkreettisten tekojen, yhdessä tekemisen ja liiton uudistamisen ansiosta. Avaimia ovat uskottava ja
vaikuttava poliittinen linja, kiinnostavat tapahtumat sekä naisten tukiverkostot ja laadukas koulutustoiminta.
Liittomme tulevaisuus riippuu korostetusti nuorten innostamisesta mukaan. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi puheenjohtaja panostaa henkilökohtaisesti nuorten uusien jäsenten houkuttelemiseen.
Käytämme vaalisuman mahdollisuutena virittää järjestömme kohti eduskuntavaalivoittoa 2019. Jalkautamme vaaliosaamistamme siten, että jokaiset vaalit ovat naisten vaalit.
Liiton taloutta hoidetaan vastuullisesti. Varmistamme, että paikalliseen toimintaan löytyy resursseja ja liiton tukea. Tässä on onnistuttava paikallistoimijoiden kannustamiseksi ja palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Puheenjohtaja tuntee kentän ja kiertää paikallisyhdistyksissä ympäri Suomen sekä on jäsenistön helposti lähestyttävissä ja tavoitettavissa.
Yhteisöllisyyttä vaalitaan ja hyviä käytäntöjä jaetaan yhteisillä neuvottelupäivillä. Kokoomusnaisissa kiitetään, motivoidaan ja annetaan ihmisen
kokoisia tehtäviä jokaiselle.

3) Tuemme, koulutamme ja kannustamme #NaisetHuipulle

Tuemme, koulutamme ja kannustamme naisia johtopaikoille ja verkostoitumaan. Kokoomuksen Naisten Liitto toimii aktiivisena tukena, sparraajana, rekrytoijana ja kouluttajana naisten vaikuttamistyössä. Koulutus-, mentorointi- ja seminaaritoimintamme on laadukasta ja vetovoimaista.
Sisältöjä kehitetään yhdessä jäsenistön tarpeista lähtien.
Aatetyö ja liiton tavoitteiden kirkastaminen yhdessä ovat pohja Kokoomusnaisten vaikuttamistyölle kaikilla tasoilla. Aktiiviset, määrätietoiset ja
osaavat jäsenemme vievät tavoitteitamme eteenpäin. Työhön tarvitaan mukaan koko joukkue!
Kuuntelen ja keskustelen mielelläni Kokoomuksen Naisten Liiton uudistamisesta ja johtamisesta kanssasi. Tule mukaan muuttamaan maailmaa!
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Katso ”Sofiasta sanottua” ja lue lisää: www.sofiavikman.fi

