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Arvoisat Imatran Kokoomusnaiset ry:n jäsenet, 
 
Hyvää alkanutta uutta vuotta 2022!  
 
Aluevaalit ovatkin jo onnellisesti takana päin. Sain tehtävän toimia myös Imatran kokoomuksen 
aluevaalipäällikkönä.  Imatra sai aluevaltuustoon 11 paikkaa, joista Imatran kokoomukselle kolme 
paikkaa. Lähes puolet paikoista meni sote-osaajille ja hyvä niin! Äänestysprosentti koko maakunnassa 
oli tosin valitettavan alhainen vain 46,3 ja Imatrallakin 46,7 prosenttia. 
 
Uusien aluevaltuutettujen ensimmäisenä tehtävänä on rakentaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen uusi 
perusta. Tämä ei tule olemaan helppoa, koska kaikki on aloitettava aivan alusta. Rakentaminen alkaa 
helmikuun ensimmäinen päivä, kun puolueet kokoontuvat ensimmäiseen neuvonpitoon. Lpr:n 
kokoomuksen Helena Puolakka nousee valtuuston puheenjohtajaksi, jolla onkin jo hyvä ja vankka sote-
alan tausta. 
 
Vuosi alkoi myös uudella johtajalla Imatran kokoomuksessa, kun Ari Pöntinen valittiin Imatran 
kokoomuksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hänellä onkin jo pitkä tausta Imatran kokoomuksen hallituksen 
jäsenenä, jossa hän on toiminut aikaisemmin sihteerinä. Ari pitää tärkeänä yhteistyön merkitystä sekä 
konkreettista yhdessä tekemistä.  
 
Hyvä yhteistyömme Imatran kokoomuksen kanssa jatkuu aktiivisesti puheenjohtajan toimiessa Imatran 
kokoomuksen hallituksen ulkopuolisena jäsenenä ja tapahtumavastaavana yhdessä Sanna Priorin kanssa. 
Tavoitteena on kehittää tulevaa toimintaa ja tapahtumia siten, että jokainen aktiivinen jäsen pääsee 
osallistumaan ja vaikuttamaan. Lisäksi ns. ”matalan kynnyksen” jäsenhankintaa tullaan tekemään 
aktiivisesti jäsenmäärämme kasvattamiseksi sekä nuorentamiseksi.   
 
Tämän lisäksi puheenjohtaja toimii nyt toista kautta Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten piirin 
puheenjohtajana sekä ensimmäistä vuotta myös Naisten Liiton hallituksen jäsenenä.  
 
Yhdistykseemme on kuluneen vuoden aikana liittynyt kaksi uutta jäsentä. Loistavaa!  
Olkaamme jäsenhankinnassa edelleen aktiivisia ja kysytään ennakkoluulottomasti mukaan uusia jäseniä! 
 
Kokoomuksen tapahtumia vuodelle 2022 ovat kokoomuspiirin kevätkokous 24.4., Imatran 
hyvinvointikahvila-tapahtuma toukokuussa, puoluekokous Kalajoella 10.-12.6. sekä Kaakon vahvat 
Naiset seminaarimme 8.10. sekä piirin syyskokous marraskuussa. Tulevan kevään aikana aloitetaan 
myös kevään 2023 eduskuntavaalien ehdokasasettelujen keskustelut. 
 
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään maaliskuun lopussa, josta tarkemmin yhdistyksemme hallituksen 
seuraavassa kokouksessa ke 16.2. kello 17 Imatran kaupungintalolla. Tilanteen vaatiessa järjestetään 
myös teams-kokouksena. 
 
Edellisvuosien tapaan pyydämme jäseniämme maksamaan yhdistykselle tulevan jäsenmaksun 10 
€ helmikuun loppuun mennessä yhdistyksen Oma SP tilille FI 67 4108 0011 51 06 51. 
Maksaessanne käyttäkää viitenumeroa 2040 kiitos! 
 
Ihanaa ja antoisaa kevään odotusta kaikille! 

  
Kristine Myller Anna-Kaisa Lautala 
Puheenjohtaja              Sihteeri 
Kristine@myller.com       kaisalautala@gmail.com 


