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Puheenjohtajalta
Hyvät toverit
Syksyn piirikokouksessa saimme
eduskuntavaalijoukkueemme nimettyä ja kaikki
ehdokkaat ovat päässeet suunnittelemaan ja
tekemään vaalityötä sekä kokoamaan tukiryhmää.
Meillä on 17 upeaa ehdokasta, sukupuolijako on
tasapainoinen, ja ikähaitari on 21- 66 vuotta.
Ehdokkaillamme on monipuolista kokemusta
elämästä ja työstä, ammatillisesta koulutuksesta
korkeakoulutukseen, unohtamatta kuntapolitiikkaa
ja järjestötyötä. Joukkueessa on kuusi
ensikertalaista, joille eduskuntavaalityö on uutta, varmasti myös jännittävää.
Lähdemme vaaleihin mukavassa myötätuulessa, se antaa meille voimia mutta samalla
vaatii meiltä todella suurta työmäärää 14.4. 2019 asti. Meillä ei ole varaa
alisuoritukseen vaalityössä. Ehdokkaamme ovat keskiössä, meillä kaikilla muilla
puolueeseen kuuluvilla on suuri rooli demokratian tekijöinä. Esitän teille kaikille
toiveen, että olette valmiit tekemään vaalityötä omien voimavarojenne mukaisesti.
Tapoja on monia, ehdokkaat ovat kaikesta avusta hyvillään. Pidän tärkeänä, että
teemme työtä koko joukkueella ja joukkueena!
Vaalityötä teemme yhdessä näkyen, eri kunnissa ja eri paikoissa, joissa ihmisten
kohtaaminen on mahdollista. Haluan, että joka kunnassa puolueosasto(t) ja aktiivit
järjestävät vähintään yhden tapahtuman helmi- huhtikuun aikana. Miettikää ajankohta
ja ilmoittakaa siitä piiritoimistolle mahdollisimman pian, jotta voimme koordinoida
tapahtumakalenterin ehdokkaille. Mitä paremmin suunnittelemme asiat ennen joulua,
sitä paremmin voimme menestyä kisassa.
Alueellinen kilpailutilanne vapautuvista kansanedustajapaikoista kannustaa meitä
aidosti laittamaan itsemme likoon. Mitä vahvempia olemme joukkueena, sitä
suuremmat mahdollisuudet meillä on voittaa kisa.
Tehdään iloisia asioita pilke silmässä, viihdytään yhdessä
Hyvää pikkujoulua ja tulevaa Itsenäisyyspäivää
Vuokko

Joulupuurolle Antti Rinteen kanssa

Työmarkkinaselkkauksen jälkipuinti Juttutuvassa
Kuluvan vuoden viimeinen juttutupa on pe
30.11.2018 klo 18-20 ravintola Koulun
historialuokassa. Aiheena on kuluvan syksyn
työmarkkinaselkkauksen jälkipuinti.
Miksi luottamus työpaikoilla ontuu? Tarvitaanko
enemmän paikallista sopimista? Mitä mieltä
poliittisista lakoista?
Kysymyksestä alustavat, keskustelevat ja
väittelevät - yhdessä yleisön kanssa - Raision
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
pääluottamusmies Janne Laulumaa ja lietolainen
yrittäjä, Varsinaisbitumi Oy:n toimitusjohtaja,
talousneuvos Jaakko Heininen.
Tervetuloa keskustelemaan!
Järjestää Turun sos.dem. Ursin-seura.

Perhepolitiikkaa ja sotea -vaalikoulutus
Varsinais-Suomen SDP järjestää sunnuntaina 9.12.
kylpylähotelli Caribiassa vaalikoulutuksen kaikille
kiinnostuneille. Koulutuksen teemoina ovat SDP:n
perhepolitiikka (alustajana SDP:n vpj,
kansanedustaja Sanna Marin) ja sote-uudistus

(alustajana Aki Lindén). Tilaisuus alkaa lounaalla (maksuton) klo 12 ja seminaari
pidetään klo 13-17. Koko ohjelma löytyy täältä: https://sdpvs.fi/perhepolitiikkaa-jasote-koulutus/ Ilmoittautumiset 3.12. mennessä talvikki.jori@sdp.fi. Ilmoita samalla
myös mahdollinen erityisruokavalio.

Joulutapahtumia
Kaarinan SDP:n pikkujoulut 2.12. Klo 14-16
Vaparissa kaikille Kaarinan SDP:n jäsenille ja
toiminnasta kiinnostuneille.
Ohjelmassa on keskustelua, kahvit ja bingoa!
Bingon järjestää ja juontaa
eduskuntavaaliehdokkaat Timo Virkkula ja Niina
Alho. Lapsilla mahdollisuus käyttää Vaparin
leikkivälineitä. Koko perhe on tervetullut.
--Raision SDP mukana Raisiokeskuksen "Joulu saapuu Raisioon"-tapahtumassa
perjantaina 14.12.2018 klo 12-17 Raision torilla.
Tervetuloa glögille!

Viiden piirin risteily
Perinteinen viiden piirin risteily risteillään Silja Baltic
Princessillä 19.-20.1. Risteilyn teemana ovat –
yllätys! – eduskuntavaalit ja alustajana mm. SDP:n
vpj, kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.
Lisätiedot, hinnat ja varaukset
www.matkapojat.fi/sdp-risteily

Asian ytimessä -keskustelusarja
ASIAN YTIMESSÄ - keskustelusarja alkaa
Uudenkaupungin työväentalolla sunnuntaina 16.9.
klo 15. Jaana Vasaman vieraaksi saapuu
mielenkiintoisia vieraita, jotka keskustelevat
kahvikupposen ääressä Jaanan ja yleisön kanssa
eri teemoista. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Syksyn
vieraat ja teemat ovat:
su 16.12. klo 15 vieraana Pertti Rosila - aiheena talouden tunnusluvut kotona,
kunnassa ja valtiossa

Syyskokouksia
- Kaarinan SDP:n kunnallisjärjestön edustajiston
syyskokous 9.12. Klo:16.00 Kaarina-talossa
kokoushuone Kuusistonsalmessa. Käsiteltävinä
asioina on sääntömääräiset asiat.
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