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Olen ylöjärveläinen kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu, kaupungin-

hallituksen jäsen sekä maakuntavaltuuston jäsen. Työkseni johdan varhais-

kasvatuksen ammattilaisia päiväkodin johtajana ja koulutan kasvatus- ja 

opetusalan henkilöstöä ja työyhteisöjä. 

 

Järjestötyö on minulle sydämen asia ja jatkuvan kehittämisen kohde. Olen 

toiminut paikallisyhdistyksen puheenjohtajana Ylöjärven Kokoomusnaisissa 

(v.2006-2012) ja Kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestössä (v.2011-

2014). Paikallistasolla olen saanut toimia koordinaattorina kaikissa vaaleis-

sa. Viime kunnallisvaaleissa toimin myös vaalipäällikkönä. Pirkanmaan 

Kokoomus palkitsi minut aktiivisesta järjestötyöstä järjestöjyrä-palkinnolla 

v. 2012. 

 

Olen tällä hetkellä Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja ja Pir-

kanmaan Kokoomuksen varapuheenjohtaja. Olen myös puoluevaltuutettu 

sekä puoluehallituksen varajäsen. 

 

Valikoiduin Pirkanmaalta Kokoomuksen Naisten Liiton tulevaisuuskoulutettavaksi vuosina 2013-2014. Lop-

putyöni aihe oli ”Yhdessä olemme enemmän! – kunnallisvaalit ja kokoomuslaisen toimintakulttuurin kehit-

täminen”. 

 

Kokoomuslaisen työn kehittäminen arvojen pohjalta 
 

Hyvinvoivat jäsenet – hyvinvoivat yhdistykset – hyvinvoiva järjestö 

Jäsenten eli meidän kaikkien hyvinvointi edistää poliittisen työmme menestystä. Saavutamme tämän yh-

dessä, kun vahvistamme myönteistä ilmapiiriä, kehitämme osaamistamme ja olemme aktiivisia. Puheenjoh-

tajana haluan osallistaa ihmisiä, jakaa vastuuta ja tehtäviä, kiertää Pirkanmaata, kuulla ja nostaa esiin Pir-

kanmaan eri alueiden intressejä, ideoida yhdessä sekä järjestää enemmän teemoitettuja koulutus- ja kes-

kustelutilaisuuksia. 

 

Valtakunnallisen aseman vahvistaminen 

Pirkanmaan Kokoomuksen ääni – meidän mielipiteemme – on saatava entistä paremmin esille valtakunnan 

tasolla. Meidän on tehtävä enemmän aloitteita ja oltava etulinjassa Kokoomuksen uudistustyössä. Meidän 

on itse ehdotettava pirkanmaalaisia poliittisiin tehtäviin ja työskenneltävä yhdessä yhteisen päämäärän 

eteen. 

Puheenjohtajana hyödynnän nykyistä poliittista verkostoani ja edelleen laajennan sitä, teen yhteistyötä 

muiden piirien ja sidosryhmien kanssa, tiedotan yhdistyksiämme ja otan vastaan jäsenistömme palautetta 

ja keskustelunavauksia.  

 

Arvolähtöisyys 

Kokoomus on arvoyhteisö. Meidän tulee vahvistaa ja pitää esillä arvojamme toiminnassamme. Kehitämme 

ja arvioimme toimintaamme arvojen kautta. 

Puheenjohtajana toimintaani ohjaavat kokoomuslaiset arvot, vahva arkikokemus ihmisten elämästä sekä 

käsitys yhteiskuntamme järjestelmistä. Asennettani politiikkaan ja elämään yleensä kuvaavat välittäminen, 

sivistys, innostus, kehittämismyönteisyys, kuuntelu, kannustus, sinnikkyys, suvaitsevaisuus ja rohkeus. Us-

kon työhön, osaamiseen, välittämiseen ja vuorovaikutteisuuteen. Kaiken työni lähtökohta on esimerkillä 

johtaminen – sanojen ja tekojen tulee olla yhtä. 

 

Olen vilpittömin mielin käytettävissä Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajaksi! 

Ystävällisesti  Minna  

 minna.mustakallio@kolumbus.fi  

 p. 050 4129 368 


