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Puheenjohtajan terveiset
Hyvät jäsenet
Tällä viikolla media on pyörittänyt puolueemme
tilannetta puheenjohtajan sairausloman johdosta.
Lisäksi eilen meidät pysäytti uutinen Maarit FeldtRannan vakavan sairauden uusimisesta.
Toivomme hänelle voimia taisteluun.
Olen tällä viikolla itse korostanut toimittajille, että
meidän sijaistamisvastuut ja prosessit toimivat
puheenjohtajan poissa-olon ajalla. Terveys edellä
mennään ja ohimenevä sairaus ei ole syy
mihinkään uudelleenarviointiin valintojen osalta.
Toimitaan joukkueena ja toisiamme tukien!
Puoluesihteeri piti skype- kokouksen piirien puheenjohtajille torstaina, viestinä
seuraavaa:
1. Antti Rinne toipuu ja sen aikataulu on lääkäreiden arvio, muuta tietoa meillä ei ole.
2. Puheenjohtajan vastuita kantavat varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri. Asiassa ei
ole ristiriitaa.
3. Painetta tulee meitä kohtaan joka suunnasta. Se kertoo siitä, että olemme
varteenotettavia ja kilpakumppanit kokevat meidät uhaksi.
4. Tilanne puolueessa kiinnostaa luonnollisesti mediaa. Turhiin spekulaatioihin ei
kannata lähteä mukaan vaan keskitytään vaalityöhön ja asioihin.
5. ”Homma on hanskassa ja hanskat vielä tallessa” Nyt pitää uskaltaa olla linjakas ja
rohkea, veri punnitaan nyt. Omia linjoja puolustetaan ja niin myös omia ihmisiä.
Mylly tulee olemaan kova, mutta pärjäämme, kun päätämme pärjätä.
Huomenna lauantaina Varsinais-Suomi lähtee joukkue-edustuksella kampanjaavaukseen Helsinkiin. Siitä kuulee mm. somen välityksellä.
Hyvää talvista viikonloppua - pidetään itsestä ja toisistamme huolta!
Vuokko

Vierailu eduskuntaan Maskusta
Maskun Sos.-dem. Ty Kipinä ry järjestää matkan
Helsinkiin tutustumaan eduskuntataloon sekä
Hietaniemen hautausmaahan.

Tapaamme eduskunnassa kansanedustaja Katja
Taimelan.
Matka alkaa ti 19.2. klo 8.00 Maskun
kunnanviraston edestä (Keskuskaari 3), josta jatkamme Helsinkiin. Matkan hintaan
sisältyy kahvitarjoilu menomatkalla.
Hinta jäseniltä 20 euroa/hlö ja ei-jäseniltä 25 euroa/hlö.
Paluumatkan lounas on omakustanteinen.
Lisätiedot matkasta ja ilmoittautuminen 10.2. mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro, tarvitsetko hissiä eduskunnassa ja mahdolliset
ruoka-aineallergiat. Ilmoittautumisen yhteydessä saat tilinumeron, johon matka
maksetaan ja lisäohjeet.
Yhteyshenkilöt: Petri puh. 044-92 52741, Maija 040-71 99750, Rami 050-570 7212
Tervetuloa mukaan!

Vierailu eduskuntaan Uudestakaupungista
Uudenkaupungin Sos.dem Kilta järjestää
eduskuntavierailun tiistaina 26.2.2019. Matka on
kaikille avoin.
Saapuminen eduskuntaan klo 10.30, jonka jälkeen
tunnin kestävä opastuskierros. Sitten
kansanedustaja Katja Taimelan tapaaminen
pullakahvien merkeissä. Täysistunnon seuraaminen lehterillä alkaa klo 13.30.
Kustannukset jaetaan osanottajien kesken, rahastus bussissa matkan aikana.
Linja-autoliikenne J. Salmisen bussi lähtee Laitilasta klo 6.15 ja on klo 6.45
Uudenkaupungin linja-autoasemalla, josta matka jatkuu Vehmaan kautta.
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä: Rauno Saarinen, puh. 0505960295,
rauno.j.saarinen@gmail.com tai Sinikka Virtanen, puh. 0503297099,
sinikka.virtanen46@gmail.com
Mikäli on kiinnostusta Helsingin keskuskirjasto Oodiin tutustumiseen, siitä voi kertoa
ilmoittautumisen yhteydessä. Kansanedustajaehdokas Jaana Vasama on mukana
matkalla.

Kansanedustajaehdokkaita vieraana Paimiossa
Paimion sosialidemokraattien kuukausikokous 27.1
klo 18 kerhohuoneella (Pussitie 6, Paimio).
Kokoukseen ovat tulossa kertomaan ajatuksistaan
ja vaaliteemoistaan kaarinalaiset
kansanedustajaehdokkaat
Niina Alho http://www.niinaalho.fi/niina/ ja
Timo Virkkula http://www.timovirkkula.fi/
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
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