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Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä.

Tässä viestissä
Piirin puheenjohtajan kolumni
Ministerin kyselytunti Pansiossa
Soppaa Kauppatorilla
Viiden piirin risteily tulee taas
Kaarinan SDP sparraa
Lähiölenkki kurvaa Varissuolle

Piirin pj. Niina Alho: pienituloisten eläkeläisten ja työttömien
asema on parantunut
Vaalien alla kuulin monia kertomuksia eläkeläisten köyhyydestä ja työttömien työnhakijoiden vaikeasta
tilanteesta. Kertomuksia, joiden ei pitäisi olla totta nykyisessä Suomessa. Suomessa, jossa kaikista
kansalaisista tulisi pitää huolta. Porvarihallituksen aikana tehty kansaneläkkeiden historiallinen leikkaus ja
työttömyysturvan aktiivimalli vahvistivat köyhyyden kierrettä.
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Moni eläkeläinen joutui valitsemaan lääkkeiden ja ruoan välillä. Rahat eivät riittäneet molempiin. Usein
eläkeläisen lapset, joiden omakin tilanne on ollut vaikea, joutuivat pienistä tuloistaan auttamaan omia
vanhempiaan.
Nykyinen hallitus on korjannut näitä kohtuuttomia päätöksiä.
Lue lisää

Ministerin kyselytunti Pansiossa
Perhe- ja peruspalveluministerin kyselytun järjestetään torstaina 23.1.
Pansion Hövelin Me-talossa. Ministeri Krista Kiuru on paikalla klo 16-17.
Tilaisuuden emännöi ja juontaa pansiolainen kaupunginvaltuute u Taru
Pätäri. Kyselytun in osallistuvat myös mm. kansanedustajat Eeva-Johanna
Eloranta ja Aki Lindén, sekä Turun SDP:n puheenjohtaja Mika Maaskola.
Turun SDP tarjoaa kahvit. Tilaisuus järjestetään yhdessä Länsi-Turun
Sos.dem. yhdistyksen kanssa.

Soppaa Kauppatorilla
Turun Telakka- ja Metalliväen Sos.dem. yhdistys tarjoaa soppatykillisen
hernekei oa torstaina 16. tammikuuta klo 11 Turun Kauppatorilla
Ortodoksikirkon edessä.
Ju useurana ainakin yhdistyksen väkeä sekä kansanedustaja Eeva-Johanna
Eloranta.

Viiden piirin risteily tulee taas
5 piirin risteily 21.-22.3.2020 Bal c Princessillä. Esiintyjinä MEP Eero
Heinäluoma ja SDP:n järjestöpäällikö Jenny Suominen. Varaukset ja
lisä edot www.matkapojat.ﬁ/sdp-risteily. Paikat myydään
ilmoi autumisjärjestyksessä.

Kaarinan SDP sparraa
15.1.2020 klo:17-19.00 Aiheena: Kuinka kirjoitan huomiota herä ävän
teks n – ilman, e ä saan kunnianloukkaussyyte ä tai muuta jänni ävää.
Tähän pajaan tulee kirjoita noin sivun mi ainen teks (1000-2000 merkkiä)
itselle tärkeästä aiheesta ennen koulutusta, koulutuksessa käydään tekstejä
läpi ja tuetaan omaa kirjoi amista. Mie tään myös, kuinka vastata
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lukijoiden kommen eihin ja miten Trolleja voi hillitä. Koulu ajana Jarmo
Ahonen Turun AMK:n yliope aja, lopuksi kommen puheenvuoro Timo
Virkkula. Paikkana Kaarina-talo, kokoushuone Kuusistonsalmi
13.2.2020 klo:17-19.00 Aiheena: Esiintyminen. Miten lähestyn ihmisiä
tapahtumissa ja mitä huomioita kanna aa tehdä. Koulu ajana Timo
Virkkula freelancer käsikirjoi aja ja mediaääni. Paikkana Kaarina-talo,
kokoushuone Kuusistonsalmi
12.3.2020 klo:17-19.00 Aiheena: Miten puolueiden/polii kkojen, kansan ja median välinen suhde on aikojen
saatossa muu unut. Puhutaan myös populismista. Koulu ajana Jenni Karinmäki, yliopistonlehtori,
Eduskuntatutkimuksen keskus. Paikkana Kaarina-talo, kokoushuone Kuusistonsalmi
Lämpimäs tervetuloa!
Koulutuksiin voi osallistua myös muiden puolueosastojen jäsenet. Toivomme ilmoi autumisia sähköpos tse
(niina.alho@gmail.com).

Lähiölenkki kurvaa Varissuolle
Turun SDP:n lähiölenkki kurvaa Varissuon Annikan tasanteelle
Pihkalankadun päähän la 8.2. klo 12.00. Kei otarjoilu.
Ju useuranasi sopan lomassa ainakin kansanedustajat Eeva-Johanna
Eloranta ja Aki Lindén, sekä Turun SDP:n puheenjohtaja Mika Maaskola,
sekä Berhan Ahmadi ja Mauri Kivilaakso.

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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