KOKOOMUSNAISET - politiikan sydän
Kokoomusnaiset on minulle enemmän kuin vain järjestö tai
liitto, johon kuulun. Kokoomusnaiset ovat elämäntapa ja
se näkyy arjessani sekä toiminnassani päivittäin.
Kokoomusnaisten arvot ja tavoitteet paremman

tulevaisuuden puolesta ovat minulle tärkeitä ja siksi
haluan olla vahvasti mukana liiton toiminnassa.
Kokoomusnaisilla on usko tulevaisuuteen ja kaikki avaimet
kädessään vaikuttaa parempaan huomiseen siten, että
tulevilla sukupolvilla on tasa-arvoinen ja työhön
kannustava, taloudellisesti vakaa Suomi.

KOKOOMUSNAISTEN

Perhe:

Tytär 6v, poika 5v

varapuheenjohtajana haluaisin

Koulutus:

Ekonomi, tradenomi,
tohtorikoulutettava, Vaasa

Työ:

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus:
Konkurssi- ja velkajärjestelyasiat

‣ Keskittyä järjestötoiminnan kehittämiseen
ja jäsenmäärän kasvattamiseen myös
ruuhkavuosi- ikäisten keskuudessa.
‣ Liiton antavan enemmän vahvoja
näkemyksiä talous- ja turvallisuusasioissa.
‣ Kannustaa naisia luottamaan omiin
kykyihinsä.
‣ Vaikuttaa työlainsäädännön kehittämiseen
työtapoja ja -menetelmiä uudistaen
nykyaikaisiksi.
‣ Vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmän
uusimiseen työnteon kannustavuutena.
‣ Turvata lapsille ja nuorille hyvinvointia ja
ennaltaehkäiseviä palveluita mm.
mielenterveysongelmissa.
‣ Panostaa naisten turvallisuuteen
yhteiskunnassamme, ja että
lähisuhdeväkivaltaan kiinnitetään
enemmän huomiota.

Luottamustehtävät:
‣ KNaL liittohallituksen jäsen
‣ Kokoomuksen puoluevaltuuston varajäsen
‣ Pohjanmaan Kokoomusnaisten
piirihallituksen varajäsen
‣ Lapuan Kokoomusnaiset ry, sihteeri
‣ Lapuan perusturvalautakunnan varajäsen

Wilhelmiina
Kukkamo
Ehdolla Kokoomuksen Naisten Liiton
varapuheenjohtajaksi

Vastuunkantamista itsestä ja toisista
Kaiken toiminnan ydin on ihmiset ja välittäminen sekä laaja
osaaminen. Kokoomusnaisilla on valtava voimavara
jäsenissään ja järjestötyö on meille naisille vahvuus.
Kokoomusnaiset ovat päättäväisellä ja pitkäjänteisellä työllä
yhdessä saavuttaneet tärkeitä tavoitteita, kuten tällä
hetkellä vahvasti esillä oleva perhevapaiden uudistaminen.

Yhdessä pystymme edistämään meille tärkeitä
tavoitteita ja meidän jokaisen osaamista tulisi pyrkiä
hyödyntämään yhä enemmän.

Tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja
työntekoon kannustava yhteiskunta on meidän
jokaisen oikeus, joka on säilytettävä myös
tuleville sukupolville. Kokoomusnaisten ei tule
luottaa tuttuun ja turvalliseen. Yhteiskunta
tarvitsee jatkuvaa kehittymistä ja muutosta
parempaan ja haluan olla mukana
vaikuttamassa tähän omalla toiminnallani
Naisten Liitossa. Vahvat näkemykset ja
päättäväinen toiminta luovat muutosta.

‣ Naisten ja perheiden hyvinvointi
‣ Tasa-arvo työelämässä

Oikeudenmukainen, rehellinen, päättäväinen,
kunnianhimoinen, toisia arvostava ja perheistä
välittävä Kokoomus on minun Kokoomus.
Minulle tärkeitä arvoja ovat naisten ja
perheiden hyvinvointi, tasa-arvo työelämässä,
talous ja turvallisuus sekä suomalainen puhdas
lähiruoka.
Naisten Liiton tulee tulevaisuudessakin

olla nuorekas, asiantunteva, houkutteleva
ja uskottava poliittinen toimija.

Wilhelmiina Kukkamo
Nähdään edustajakokouksessa!

‣ Talous ja turvallisuus
‣ Suomalainen puhdas lähiruoka

Puh. 040 7642 933
wilhelmiinakukkamo@hotmail.com

