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Moninaista
Entinen ministeri ja maaherra Pirkko Työläjärvi
julkaisi kirjan ”Moninaista – menneitä muistellen,
tulevasta haaveillen” (Kustannus Into 2018).
Työläjärvi kertoo kirjastaan menneitä muistellen ja
tulevastakin epäilemättä haaveillen tiistaina 11.12.
klo 14.00 ravintola Koulun historianluokassa.
Työläjärveä jututtaa toiminnanjohtaja Petja
Raaska. Kirjaa myydään tilaisuudessa hintaan 25€, kun kirjakaupan hinta on neljä
euroa enemmän. Erotuksen neljä euroa voi halutessaan lahjoittaa tilaisuudessa
joulupataan vietäväksi. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Punavalkoisia lauluja
Punavalkoisia lauluja -konser käsi elee vuoden 1918
sisällissodan aikaa tar umalla niin punaisten kuin
valkoisten joukoissa laule uihin lauluihin. Kokonaisuus
ensiesite in 1.2.2018 Helsingin Musiikkitalossa täydelle
katsomolle, ja sitä tullaan esi ämään vuoden 2018
aikana eri puolilla Suomea. Konser%n valmistumista ovat
tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Kansan Sivistysrahasto.
Lisä%etoja: h ps://www.punavalkoisialauluja.com/
Kooste esityksestä: h ps://www.youtube.com/watch?v=ayN6JEDmzbk
Konser%t Turun ylioppilastea erilla 7.12. klo 19.00 ja 8.12. klo 19.00. Liput 15/8€. Alenne u
hinta opiskelijoille, työ ömille ja eläkeläisille.

Plan D: the Name of the Game
Tule katsomaan kohudokumentti The Name of The Game ja tapaamaan elokuvan
tekijöitä!
Plan D lauantaina 15.12. elokuvateatteri Diana kello 15.30-18.00.
Tilaisuuden alussa elokuvan tuottaja Jirka Silander avaa elokuvan syntyhistoriaa,
sitten katsotaan itse leffa ja lopussa keskustellaan dokkarin herättämistä ajatuksista!
VAPAA PÄÄSY!
TERVETULOA!
Tilaisuuden järjestävät: Toveriseura ja Turun Työväenyhdistys

Joulutapahtumia
Turun SDP tarjoaa joulupuuroa Maarian
joulukauden avauksessa vanhalla Osuuspankin
aukiolla Jäkärlän puistotiellä su 9.12. klo 14 alkaen
niin kauan kuin puuroa riittää. Tilaisuudessa on
paljon jouluista ohjelmaa, puheen pitää
kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta.
--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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