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Mika Maaskola Turun SDP:n johtoon
Mittarikorjaaja, kaupunginvaltuutettu Mika
Maaskola on Turun SDP:n uusi puheenjohtaja
vuodet 2018-19. Hän voitti äänestyksessä
kaupunginvaltuutettu Mari-Elina Koivusalon äänin
34-32. Istuva puheenjohtaja Toni Eklund ei ollut
enää käytettävissä tehtävään hoidettuaan sitä
kahdeksan vuotta.
Varapuheenjohtajaksi valittiin tehosairaanhoitaja
Nina Kallio. Hän voitti äänestyksessä Petra
Peltosen äänin 33-32.

Mikko Majander Juttutuvassa
Kaikille avoin juttutupa pe 24.11. klo 18 ravintola
Koulun historianluokassa, Eerikinkatu 16.
Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja, dosentti
Mikko Majander alustaa kansainväliseen
sosialidemokratiaan liittyen.
Tilaisuuden järjestää Turun Sos.dem. Ursin-seura.

(Uusien) luottamushenkilöiden kokoontumisajot

(Uusien) luottamushenkilöiden kokoontumisajot
Aika:
la 16.12.2017 klo 10.30-13
Paikka:
Hotelli Cumuluksen Airisto-kabinetti
(Eerikinkatu 28, Turku)
Ohjelma
klo 10.30
Kahvi
klo 10.45
Tilaisuuden avaus /puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi, Varsinais-Suomen
SDP
klo 11.00
Mitä on sosialidemokraattinen kuntapolitiikka? /puheenjohtaja Antti
Rinne, SDP
klo 11.45
Keskustelu
klo 12.00
Ryhmätoiminta kunnallispolitiikassa /toiminnanjohtaja Talvikki Jori,
Varsinais-Suomen SDP
klo 12.30
Keskustelu
klo 12.45
Mitä koulutusta tai muuta toimintaa toivotaan? /keskustelu
klo 13.00
Tilaisuuden päätös /puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi, Varsinais-Suomen
SDP
Ilmoittautuminen Talvikille piiritoimistoon 1.12. mennessä.

Naispiiri valitsi hallituksen
Varsinais-Suomen sos.dem. naispiiri ry. valitsi
piirikokouksessaan Turussa 19.11.2017 uuden
puheenjohtajan ja piirihallituksen.
Tilaisuuden alussa kansanedustaja Katja Taimela
Salosta piti ajankohtaisen poliittisen katsauksen.
Taimela totesi, että tämän hallituskauden aikana
toiminta eduskunnassa on ollut tosi raskasta, kun
asiat eivät ole edenneet päätettäväksi.
Soten kohtalosta ei voi edelleenkään sanoa mitään varmaa. Hallitus selvästi myös
haluaa kasvattaa tuloeroja antamalla rikkaille ja ottamalla pienituloisilta. Yksi erityisen
paha heikennys on suunniteltu lapsivähennyksen poisto, joka kurjistaa lapsiperheiden
asemaa. Toinen on työttömille aktiivimallissa asetetut vaatimukset, jotka ovat
suorastaan kohtuuttomia.
Taimelan alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu ja hän sai esille tuomiensa
asioiden lisäksi myös paljon palautetta varsinkin koulutukseen liittyvistä ongelmista.
Naispiirin uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2018-2019 valittiin piirin nykyinen 1.
varapuheenjohtaja Maiju Boenisch Loimaan Alastarolta, joka on johtanut piiriä jo
vuosina 2008-2013. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Helenius (u)
Ruskolta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Nina Savinen Pöytyältä. Nykyinen
puheenjohtaja Pirjo Hovi-Hairisto, Turku, siirtyy hallituksen jäseneksi ja muiksi
piirihallituksen jäseniksi valittiin Kirsi Haanperä (u), Mynämäki, Mervi Kuusela,
Paimio, Ilse Leppäranta, Raisio, Jaana Vasama, Uusikaupunki, Heidi Virtanen (u),
Turku ja Pirjo Virtanen, Salo. Varajäseniksi valittiin Eeva-Kaarina Sundberg, Sauvo,
Kirsti Tuominen (u), Rusko, ja Jutta Valkama (u), Turku.
Hallituksessa tapahtui jälleen melkoinen muutos, kun sen jäsenistä uusia on kolme ja
varajäsenistä kaksi. Hallituksen koko pysyi samana kuin nykyisen, vaikka sitä olisi ollut
mahdollista vähän suurentaakin.
Tärkeä muistutus jäsenyhdistyksille: olettehan muistaneet valita yhdistyksenne
piirikokousedustajat vuodelle 2018 myös naispiiriä varten. Ilmoittakaa heidät
sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen vuoden loppuun mennessä minulle ja
vastaanottajaksi nimetylle sihteeri Ilse Leppärannalle. Jos henkilöllä ei ole sp-osoitetta,
niin sitten ilmoitetaan postiosoite.

Viisi piiriä risteilee maaliskuussa
Perinteinen viiden piirin risteily risteillään
seuraavan kerran 10.-11.3.2018 Baltic Princessillä.
Lähtö lauantai-iltana, paluu sunnuntai-iltana.
Alustajina puoluesihteeri Antton Rönnholm ja
Euroopan parlamentin jäsen Miapetra KumpulaNatri. Hinnat alkaen 59e/hlö.
Tarkemmat tiedot ja varaukset www.matkapojat.fi/sdp-risteily.

Syyskokouksia
Maskun Sos.-dem. Työväenyhdistys Kipinä ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
25.11. klo 13.00 alkaen
Louhisaaren kartanon kahvilassa (Louhisaarentie
229, Askainen).
Piirin edustajana paikalla puheenjohtaja Vuokko
Puljujärvi.
Tule mukaan valitsemaan yhdistykselle uutta puheenjohtajistoa ja johtokuntaa sekä
kuulemaan ajankohtaisia asioita puolueesta ja kunnasta!
Tilaisuudessa kahvitarjoilu!

Varsinais-Suomen Sos.dem. Piiri ry
www.sdpvs.fi
Eerikinkatu 30, 20100 Turku
varsinais.suomi@sdp.fi
Toiminnanjohtaja
Talvikki Jori
040 518 1948
talvikki.jori@sdp.fi
Viestintäasiat (eKompassi)
Antti Kotti
0400 443 636
antti.kotti@eduskunta.fi
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