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Mikkelin Kokoomusnaiset ry.
Antoisa, onnistumisten ja kokemusten vuosi jatkuu – olet
tervetullut mukaan!
Mali Soininen
16.2.2012

Hyvä Mikkelin Kokoomusnainen!
Vuosi on vaihtunut ja sen myötä Mikkelin Kokoomusnaisten uusi hallitus on aloittanut työskentelynsä.
Toimin tämän kauden puheenjohtajana ja Armi Salo-Oksa jatkaa hallituksessa varapuheenjohtajana.
Kerromme ajankohtaisista asioista kerran kuukaudessa ilmestyvällä jäsenkirjeellä, jonka saat näin
sähköpostitse. Mikkelin Nainen –lehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ja se lähetetään perinteisellä
postilla kotiosoitteeseesi.

Sauli Niinistön
presidentinvaalikampanja oli
huikea ja me naiset olimme siinä
mukana monin tavoin – kuka
kentällä kampanjoimassa, kuka
apuna Café Niinistössä, kuka
tukena työmatkoiltaan tai kotoa
käsin. Kiitos kaikille!

•

Mikkelin Kokoomusnaisten hallitus järjestäytyi tammikuun kokouksessa

Hallituksen vaihtuessa minulla oli ilo kiittää kukkasin Armia pitkästä ansiokkaasta puheenjohtajakaudesta, Pia
Puntasta uutterasta sihteeriydestä, viisasta ja kokenutta Kirsti Mansikkalaa taitavasta taloudenhoidosta ja koko
vanhaa hallitusta työskentelyn ilosta ja innosta. Vanhat hallitusjäsenet ovat lupautuneet toimimaan
kummitäteinämme ja uudet jäsenet ovat aloittaneet pulppuavin mielin.
Mikkelin Kokoomusnaisten hallituksen kokoonpano 2012
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Puheenjohtaja Mali Soininen
Varapuheenjohtaja Armi Salo- Oksa
Sihteeri ja www.mikkelinkokoomusnaiset.fi-palvelun päätoimittaja Tiivi Pukkila-Nupponen
taloudenhoitaja Heli Peltola
tiedotusvastaava Tiina Toivakka
tapahtumavastaava Jaana Kervinen, kirpputorit
tapahtumavastaava Heli Korpelainen, Valoa - ei- väkivaltaa - tapahtuma, naisyhdistysten yhteistyö
tapahtumavastaava Arja Tiensuu, jäsenillat
tapahtumavastaava Seija Niiranen, Naisten hyvinvointimessut
tapahtumavastaava Pirkko Valtola, kuntavaalit, Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

• Kohti kuntavaaleja – ehdokasasettelu on alkanut
Kuntavaaleihin menemme kaikki Mikkelin Kokoomusyhdistykset yhdessä ja Kokoomuksen Mikkelin
Kunnallisjärjestö vastaa ehdokasasettelusta. Mikkelin Kokoomusnaisten tavoitteena on saada ehdokaslistalle
lisää naisia eli puolet joukosta! Tule mukaan, tee sitä, mitä osaat parhaiten, ”jos olet juoksija, juokse, jos olet
kello, soi, jos olet honka, humise, olet tervetullut omana itsenäsi.”
Ilmoittaudu ehdokkaaksi ja ota yhteyttä suoraan minuun, mali.soininen@mamk.fi tai Teppo Leinoseen,
teppo.leinonen@esavo.fi. Kesän korvalla listat viimeistellään, älä myöhästy ilmoittautumisessasi. Kerro tästä
myös kaverillesi. Matkalla kohti kuntavaaleja ei lasketa vähennyslaskuja, vaan lasketaan yhteen lahjamme,
edellytyksemme ja mahdollisuutemme, tehdään yhteisestä osaamisesta ja yhteisestä toiminnasta
menestystarina – jälleen!

• Kevään tapahtumia
Helmikuu
11.2. olimme vaikuttamassa yhdessä Kokoomusnaisten Etelä-Savon piirin kanssa Naisten Hyvinvointimessuilla
näkyvällä paikalla. Kiitos arvokkaista arpajaisvoitoista lahjoittajille ja onnea voittajille!

Maaliskuu
Keskiviikkona 14.3. yleisöilta klo 18.00 – kansalaiskeskustelu kaupungintalon lounashuoneessa, teemana
Mikkelin kärkihankkeet 2020. Mukana keskustelussa Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen ja
tekninen johtaja Jouni Riihelä, toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki Misetistä ja toiminnanjohtaja Janne Viitamies Mikke
ry:stä. Yleisötilaisuutta mainostetaan lähempänä tapahtumaa lehti-ilmoituksilla.
Maaliskuussa saatte myös postissa oman tiedotuslehtemme, Mikkelin Naisen.

Huhtikuu
Kokoomusnaisten jäsenilta torstaina 12.4. klo 18.00, jolloin tutustumme nuorten tukikeskukseen, Olkkariin.

• Yhteistyötä Etelä-Savon Kokoomusnaisten ja Kokoomusnaisten Liiton
kanssa
Kokoomusnaisten Liitto rohkaisee naisia kokoomuslaisen politiikan kannattajiksi ja haluaa tehdä politiikasta
naiselle kelpaavaa ja naisydintä koskettavaa. Etelä-Savon Kokoomusnaiset ovat antaneet julki kaksi kannanottoa
tänä vuonna. Olemme ottaneet kantaa arvokkaan vanhustyön puolesta ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen
puolesta. Voit tutustua kannanottoihin osoitteessa www.etela-savonkokooomusnaiset.net

• Etsitään ja kutsutaan joukkoomme lisää naisia – vaalivuosi aktivoi
yhteiskunnallisen keskustelun
Mikkelin Kokoomusnaiset on Etelä-Savon suurin Kokoomusyhdistys. Teemme aktiivisesti myös tänä vuonna
jäsentyötä ja haluamme mukaan uusia naisjäseniä. Naisten ääntä ja kokemusta tarvitaan kokoomuspolitiikassa ja
yhteiskunnan kaikilla portailla. Vaalivuonna tarjoutuu mahdollisuuksia, keinoja, kumppanuutta ja henkeä
vaikuttaa. Suosittele Mikkelin Kokoomusnaisia ystävällesi ja kehota liittymään jäseneksi joko
www.mikkelinkokoomusnaiset.fi sivuston kautta tai suoraan www.kokoomus.fi palvelussa.

Virkistävää ja jännittävää kevättä sekä piteneviä kirkkaita päiviä toivottaen!

Mali Soininen, puheenjohtaja
mali.soininen @mamk.fi
puh. 044 520 7109

