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KUTSU:
Yhdistyksen kevätkokous 2019

Sanni Grahn-Laasonen Mikkelissä
5.4.

Mikkelin Kokoomus Ry:n sääntömääräinen kevät kokous järjestetään torstaina 28.3.2019 klo
17:00 Hotelli Scandicissa (Mikonkatu). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on tavattavissa Mikkelissä 5.4. 2019 klo 13:30-14:15 Ramin kahvilassa kauppakeskus Akselissa. Eduskuntavaaliehdokkaita myös paikalla.

Hallitus

KUTSU:
Kunnallisjärjestön kevätkokous 2019
Kokoomuksen Mikkelin Kunnallisjärjestö kutsuu jäsenyhdistyksiensä valtuuttamat edustajat (1
edustaja/10 jäsentä) Kunnallisjärjestön sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 28.3.2019
klo 18:00 Hotelli Scandicissa (Mikonkatu). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Hallitus

Petteri Orpo Mikkelissä 19.3.2019
Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on tavattavissa Mikkelissä tiistaina 19.3.2019 klo
10-10:30 Ramin kahvilassa kauppakeskus
Akselissa.
Tule kuuntelemaan Petterin terveiset vaalikevääseen. Erityisesti kannattaa tulla kuuntelemaan kokoomuksen kanta vanhustenhoitoon, joka on ollut pahasti väärin ymmärretty
mediassa.
Eduskuntavaaliehdokkaita myös paikalla.
Kahvi tarjoilu!

Eduskuntavaalit 14.4.2019
Eduskuntavaalit ovat aina tärkeät Suomen tulevaisuuden kannalta, mutta tällä kertaa ne ovat aivan
erityisen tärkeät. Kokoomus on hallituksessa saanut Suomen suunnan oikealle uralle, työllisyys on
vahvistunut, hyvinvointi lisääntynyt ilman, että
eriarvoisuus olisi kasvanut. Hyvinvointi säilytetään
vain työn ja toimeliaisuuden kautta.
Seuraavassa hallituksessa päätetään Suomen
suunta eteenpäin, ja muiden puolueiden vaalipuheiden perusteella Suomen hyvä suunta on vaarassa. Siksi on tärkeää, että Kokoomuksen vaalitulos on mahdollisimman vahva.
Nyt tarvitaan jokaiselta kokoomuslaiselta jalkatyötä ja somenappia käyttöön. Tukekaa ehdokkaitamme toreilla, kaduilla, keskusteluissa ja somessa. Nyt on aika vaikuttaa!
Mikkelin ehdokkaat Nina Rasola ja Oskari Valtola
tarvitsevat
ääntänne
ja
tukeanne!
Kamppanjasivut löytyvät osoitteista:
Nina Rasola: http://ninarasola.fi/
Oskari Valtola: https://www.oskarivaltola.fi/
Suomen puolesta!

Kaihuilta 26.3.2019
Kaihun tonttiin liittyvä kaavoitus on keskusteluttanut kaupunkilaisia viime aikoina. Mikkelin Kokoomus järjestää asiasta keskustelutilaisuuden 26.3.
klo 18:00. Paikka tarkentuu myöhemmin ja tästä
tulee erillinen kutsu.
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Eurovaalit 2019
Eurooppa tarvitsee selkeän suunnan populististen
puolueiden kannatuksen noususta huolimatta. Eurovaalikampanjat ovat käynnistymässä. Mikkelissä meillä on omana ehdokkaana Jyrki Koivikko.
Kevään aikana suuri joukko Kokoomuksen eurovaaliehdokkaita tulee kaupunkiin vierailulle. Ollaan innolla mukana tapahtumissa. Lisäksi tuetaan yhdessä somekampanjoita kaikkien ehdokkaiden osalta, jotta kokoomuksen tulos saadaan
mahdollisimman hyväksi.
Jyrki Koivikko kamppanjasivut:
https://www.jyrkikoivikko.fi/

Porvarivappu 1.5.2019
Varaa kalenterista aika perinteiselle porvarivapulle. Aikataulu varmistuu myöhemmin.

Kotisivut kokoomusmikkeli.fi
Mikkelin Kokoomusyhdistysten kotisivut löytyvät
osoitteesta kokoomusmikkeli.fi. Sivuilla ajankohtaista tietoa Mikkelin ja Suomen ajankohtaisista
asioista!
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