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Mikkelin kokoomusnaiset
Hyvää toimintavuotta 2015 Mikkelin kokoomusnaiset
On aika astua uuteen vuoteen!
Mikkelin kokoomusnaiset on edelläkävijäyhdistys naiserityisten painotusten luomisessa kansalliseen ja
paikalliseen politiikkaan. Teemme työtämme tasa-arvon puolesta tasa-arvoisessa ja luovassa
kumppanuudessa miesten kanssa.
Edelläkävijät ovat kuin keväthangilla hiihtäjiä. Tuuli käy kasvoihin ja jäljet hangessa peittyvät, ellei ladulla
ole paljon muita hiihtäjiä, uusia tulijoita, jotka tekevät ladun näkyväksi ja kestäväksi. Onneksi meidän
ladullamme on paljon hiihtäjiä, eri-ikäisiä, innokkaita naisia, jotka tunnistavat yhdistyksemme toiminnan
mahdollisuudet ja lisäarvon yhteisessä politiikan teossa.
Mikkelin Kokoomusnaisten puheenjohtaja vaihtuu. Uutena puheenjohtajana aloittaa Heli Peltola,
innostunut ja innostava kokoomustoimija, aktiivinen tiedonhankkija ja rohkea vaikuttaja.
Edessä on vaalikevät
Vuoden 2015 hallitus:
Heli Peltola, puheenjohtaja
Jäsenet:
Marjo Rietz, sihteeri
Elina Hölttä
Heli Korpelainen
Saara Liukkonen
Satu Pulkkinen
Armi Salo- Oksa
Mali Soininen
Arja Tiensuu
Pirkko Valtola
Varajäsenet:
Ulla Mälkiäinen- Löhönen
Seija Niiranen

Kevät 2015 on vaalikevät ja nyt jos koskaan on meidän kaikkien aika hiihtää sitä samaa latua, yhdessä ja
uraa vahvistaen. Voimme jokainen osaltamme vaikuttaa siihen, saavutammeko tavoitteemme joka on
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neljän kansanedustajan paikan pysyminen myös jatkossa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteensä
52 000 ääntä, jotka jakautuvat seuraavasti: Etelä-Karjala 15 000, Etelä-Savo 15 000 ja Kymenlaakso 22 000
ääntä.
Yksi hyvä tapa saada uutta intoa vaalityöhön ja samalla vahvistaa meidän loistavaa ja osaavaa naisenergiaa
on lähteä yhdessä rentoutumaan ja lataamaan vaali innostusta Kokoomuksen risteilylle 7 – 8.3.2015. Tämä
olisi loistava mahdollisuus lähteä yhdessä nauttimaan hyvästä ohjelmasta ja seurasta. Kiinnostuitko? Minä
ainakin! Tarkemmat tiedot löytyy ja ilmoittautuminen tapahtuu Ikaalisten matkatoimiston sivuilta.
http://www.ikaalistenmatkatoimisto.fi/index/matkat/10002244/cmsdata.html.stx.
Kalenteriin kannattaa myös laittaa jo ystävänpäivä 14.2 ylös. Silloin starttaa Lenita Toivakan
eduskuntavaalikampanja. Kaakkois – Suomen Kokoomusnaisten piiri järjestää vaalikiertueen eli jokaisella
paikkakunnalla (lisäksi Savonlinna), josta on naisehdokas, järjestetään naisten piirin tapahtuma.
Kiertuepaikkakunnat ovat Kotka, Kouvola, Imatra, Lappeenranta, Mikkeli ja Pieksämäki. Mikkeli on vuorossa
lauantaina 4.4. Kaikille löytyy kevään tapahtumissa niin pieniä kuin suurempiakin tehtäviä ja kaikki tuki on
arvokasta!
Haluan innostaa kaikkia mukaan toimintaamme. Otathan minuun yhteyttä niin ideoidaan yhdessä tulevia
tapahtumia!

Innostavaa vaalikevättä kaikille!
Kevätodotuksin
Heli Peltola, puheenjohtaja
Mali Soininen

