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Hyvä Mikkelin Kokoomusnainen
Olet lämpimästi tervetullut toimimaan Mikkelin
Kokoomusnaisissa tänäkin vuonna!
Tuo mukanasi myös uusia toimijoita.
Me välitämme, vahvistamme ja vaikutamme.
Tuomme arjen kokemuksemme ja monipuolisen
osaamisemme kotikaupunkimme rakentamiseen.
Yhteinen voimamme on naisen ääni ja naisen tahto.

Tulevia tapahtumia

Vuoden 2013 toiminnassa on Tekemisen Meininkiä.
Olemme edelleen Etelä-Savon piirin suurin jäsenyhdistys.
Me panostamme tänä vuonna paitsi naisyhteisömme
jäsenten määrän kasvuun, erityisesti keskinäiseen oppimisen
iloon.
Toimimme yhdessä Kokoomuksen muiden yhdistysten
kanssa. Luomme vahvaa yhtenäistä kokoomuslaisten
yhteisöä, jossa naiset ja miehet, nuoret ja vanhat,
arvostavat, tukevat ja täydentävät toistensa osaamista ja
toimintaa. Mikkeli on yhteinen kotikaupunkimme, joka saa
vetovoimaa hyvin hoidetusta kuntahallinnosta, sujuvista
palveluista, iloisesta palvelukulttuurista, luonnonkauniista
ympäristöstä ja idearikkaasta kokoomustoiminnasta.
Meillä on kiinnostava keskusta, joka houkuttelee yrityksiä ja
asukkaita. Olemme maaseutukaupunki, johon Ristiinan ja
Suomenniemen on ollut uusimpina luottavaista liittyä.
Kuulemme asukkaita. Toimimme lasten, nuorten, ikäihmistenkaikkien hyvän elämän edistämiseksi ja Mikkelin elinvoiman
kasvamiseksi. Tuemme yrittäjyyttä, rohkaisemme naisia
yrittäjiksi. Toimintavuoden tapahtumissa korostuu yhteistyö
myös valtuutettujen kanssa. Mikkelin kokoomusnaiset ovat
mukana Järjestöakatemia-koulutuksessa.
Tule mukaan!
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14.2. Jäsenilta Piiritoimistolla.
Mukana valtuutettu Juha
Vuori
maaliskuu
21.3. Kymen Naiset
Mikkelissä
24.3. Kevätkokous Pruuvissa
huhtikuu
10.4. Kokoomusnaisten- ja
miesten yhteinen hallituksen
kokous

Tärkeitä tiedotteita
Kulttuurinen matka Pietariin
19 -21.4.2013,
Lähdemme junalla.
Matka on avec, joten ota
mukaan ystäväsi, puolisosi
tai sukulaisesi.
Jaana Kervinen
puh: 050 557 83 70
kepakerv@yahoo.com

Vuoden 2013 hallitus
Mali Soininen, puheenjohtaja;
Armi Salo- Oksa, varapuheenjohtaja;
Heli Korpelainen; Telma Pekkarinen; Heli Peltola; Seija
Niiranen; Jaana Kervinen; Arja Tiensuu; Hannele Paasikivi;
Wilhelmiina Halme;
Hallituksen ulkopuolisena Helen Kontturi, sihteeri
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Helmikuussa
14.2. klo 18- 20, paikkana Kokoomuksen piiritoimisto, Vuorikatu 5, A, 2. kerros, Mikkeli
kokoomusvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Juha Vuori kertoo valtuustotyöstä ja valtuustoryhmän valmistelutyöstä sekä kaupunginhallituksen
työtavoista.
Maaliskuussa
21.3. Etelä-Savon ja Kymen Kokoomusnaiset tulevat vierailulle Mikkeliin. Tutustumme Etelä-Savon
naisten uuteen puheenjohtajaan, Tiina Cederströmiin Savonlinnasta ja tutustutamme Kymen
naiset Mikkeliin. Ole mukana tässä kivassa vierailussa, seuraa nettiä ja tiedotusta.
24.3. Kokoomusnaisten ja -miesten yhteinen kevätkokous ja keskusteluilta Pruuvissa, seuraa
järjestöpalstaa.
Huhtikuussa
Lähdemme tosiaan Pietariin, koko kokoomusyhteisö, naiset ja miehet, pe - su 19 -21.4.2013
Lähde Sinäkin ja ota puoliso, kaveri, ystävä, sukulainen mukaan, matka on avec.
Matka on kulttuurinen ja ruokaisa ja vapaa ja letkeä, matkustamme junalla. Matkan hinta on
noin 400 euroa (sis. matkat + yöpyminen). Jaana Kervinen on matkan järjestäjävastuunainen.
Ilmoittaudu suoraan Jaanalle kepakerv@yahoo.com, tai puh: 050 557 83 70. Paikkoja on
rajoitetusti joten ilmoittaudu pian mukaan!
Toukokuussa
Vietämme yhteistä porvarivappua, ilmapalloja, sillivoileipiä, simaa ja puheet!
Mutta myös jotain irrottelua - kaikki kokoomusyhdistykset yhdessä - kuka parhaan jutun keksii!
Ja heti vapun jälkeen, to 2.5. jälleen valtuustoyhteistyötä, jäsenilta klo 18- 20, pyydämme
valtuutettu ja valtuustoryhmän ja Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtajan Pirkko Valtolan
kertomaan poliittisesta työstämme Mikkelissä
Kesällä on Nice Run ja Jättikirppikset – ja Etelä-Savon kokoomusnaisten kutsumana ministeri
risteilyilta Savonlinnassa. Täysillä mukaan!
Syksyllä jatkamme valtuustotyöskentelyyn osallistumista, laadimme valtuusto- ja
kansalaisaloitteita ja kampanjoimme lähisuhdeväkivaltaa vastaan. Pidämme
kansalaiskeskusteluiltoja ja vierailemme Lenitan luona Eduskunnassa! Pidämme syyskokouksen,
olemme valtakunnallisissa verkostoissa mukana.
Joulukuussa vietämme makoisan ja mukavan pikkujoulun yhdessä Kokoomusyhdistysten kanssa!
Näistä tarkemmin tulevissa jäsentiedotteissa. Et voi olla poissa, Sinua ja kaveria odotetaan!
Tervetuloa!

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