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JÄSENKIRJE 2/2016 
 

Vaalipäällikön tervehdys 
 
Sosialidemokraateilla ovat hyvät 

mahdollisuudet nousta Paimiossa 
suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Puo-

lueen valtakunnallinen gallupkanna-
tus lupaa hyvää vaalitulosta myös 

Paimiossa. Tämän varaan ei kuiten-
kaan tule tuudittautua, vaan hyvän 
vaalituloksen saavuttaminen edellyt-

tää hyvää ehdokasasettelua sekä jo-
kaisen ehdokkaan hyvää vaalityötä. 
 

 

Paikallisesti tärkeitä teemoja ovat muun 

muassa: 

 

 
 Kunnan talouden vakauttaminen 

 Koulujen peruskorjausten jatka-
minen 

 Vanhustenhoidon resurssien tur-
vaaminen 

 Uuden päiväkodin rakentaminen 

 Kuntalaisten terveyttä ja hyvin-
vointia tukevat toimet 

 Joukkoliikenteen edellytysten pa-
rantaminen, tavoitteena liittyä 
Turun seudun joukkoliikentee-

seen Föliin. 
 

 
 

Kuntavaalien ehdokasrekrytointi on käynnisty-

nyt hyvin. Paimion SDP:llä on toistaiseksi kuu-

sitoista ehdokasta. Tavoitteenamme on aset-

taa vähintään kolmekymmentä kuntavaalieh-

dokasta. Olemme siis tavoitteen puolessa vä-

lissä. Kaikkien jäsenten ehdokkaaksi saaminen 

on siis tärkeää. Voit myös itse ehdottaa ehdo-

kasta, jonka arvelet olevan kiinnostunut eh-

dokkuudesta. 

 
Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan 

lisää ehdokkuudesta. 

 

Tapani Lahti  
0407254730 

 
 

 

 

 

 

 

V-S Sos. Dem. syyspiirikokous Masku-

talolla 12.11.2016 

 

 
Yhdistyksen edustus paikalla takarivistössä! 

 

Jäsenistölle piirikokouksesta Antti Kotin tervei-

set: Muistakaa lukea sähköpostiinne tule-

va piirin sähköinen eKompassi tiedote!  

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
20.11.2016 

 
Toimihenkilövalinnat vuodelle 2017 

Puheenjohtajana jatkaa Juha Mäkinen ja 

varapuheenjohtajana Mervi Kuusela.  

Johtokunnan jäsenet:  

Tapani Lahti, Sari Rannikko, Riitta Rantanen ja 

Pasi Ristilä ja varajäsenet Jaana Hörkkö ja 

Asko Mäentaka.  

Vaalipäällikkö:  

 

Tapani Lahti ja varalle Juha Mäkinen. 

 

 



 

 

 

 

 

Toiminnantarkastajat:  

 

Jarmo Dunder ja Erkki Granö sekä varatoimin-

nantarkastajat Seppo Laitinen ja Timo Virta. 

 

V-S piirin piirikokousedustajat: 

 

Juha Mäkinen, Mervi Kuusela, Sari Rannikko ja 

Pasi Ristilä sekä varaedustajiksi Helena Lahti, 

Päivi Huhtala, Asko Mäentaka ja Seppo Laiti-

nen. 

 

V-S Naispiirin piirikokousedustajat: 

 

Mervi Kuusela, Outi Kaarela ja Jaana Hörkkö 

sekä varapiirikokousedustajiksi Päivi Huhtala, 

Helena Lahti, Sari Rannikko. 

 

TSL:n itäisten kuntien opintosihteeri ja 

vuosikokousedustaja:  

 

Riitta Rantanen ja varaedustajaksi Pasi Ristilä. 

 

TIEDOKSI 

Jokelan koulun kiitos lasten liikennetyökirjojen 

kustannuksiin osallistumisesta lukuvuodelle 

2016 - 2017. Yhdistys kustansi 2 kirjaa yh-

teensä 50 €. Merkittiin kiitokset tiedoksi ja 

päätettiin kehystää saatu kunniakirja kokousti-

lan seinälle. 

 

ARPAJAISET 

Asko Mäentaka piti arpajaiset perinteiseen 

tapaan ja niiden tuotto 60 € yhdistykselle. 

 

http://sdp.fi/fi/joulukalenteri-2016/ 

 
 

MAANANTAIPALAVERIT  
 
Khall:n 2017 alkuvuoden kokouspvm. 

18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 

26.4., 10.5., 17.5. ja 7.6. 

 

 
 

 

 

Kokoonnumme säännöllisesti aina sen viikon 

maanantaina, jolloin on kaupunginhallituksen 

tai -valtuuston kokous. Tilaisuudet ovat avoi-

mia kaikille kuntalaisille. Paimion kaupungin 

nettisivuilta voit lukea ja tulostaa kaupungin-

hallituksen kokouksen esityslistan kokousta 

edeltävänä perjantaina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esi

tyslistat_ja_poytakirjat 

 

Katsaus yhdistyksen syyskauden 

muuhun toimintaan! 

Johtokunta kokoontui syyskaudella kolme 

kertaa. 

 

Pidettiin yksi kuukausikokous 9.10.2016, 

puhujavieraana kaupunginvaltuutettu 

Kimmo Nurmi Raisiosta ja läsnä oli 13 hen-

kilöä. 

TIEDOTAMME: 

 jäsenkirjeillä  

 kunnallislehden yhdistykset toimivat 

palstalla 

 www.paimio.sdp.fi 

 www.facebook.com/paimiondemarit 

 www.twitter.com/PaimionSdp 

 v-s piirin sähköisessä e-Kompassi-

tiedotteessa 

 

MUITA TÄRKEITÄ NETTISIVUJA 

 www.sdp.fi 

 http://www.sdp.fi/fi/jasenelle  

JÄSENEXTRA 

 http://www.sdpvs.fi/ 

 www.facebook.com/sdpvs 

 

 
RAUHALLISTA JOULUA 

JA  

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2017! 
t. Johtokunta 

psta 

Riitta Rantanen 

sihteeri – ja jäsenasiainhoitaja 

rituk.rantanen@gmail.com 

0400-464076 

 

 

 

Palaverit pidetään yhdistyksen kerho-

huoneella aina klo 18.30 alkaen! 

 

http://sdp.fi/fi/joulukalenteri-2016/
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat
http://www.paimio.sdp.fi/
http://www.facebook.com/paimiondemarit
http://www.twitter.com/PaimionSdp
http://www.sdp.fi/
http://www.sdp.fi/fi/jasenelle
http://www.sdpvs.fi/
http://www.facebook.com/sdpvs
mailto:rituk.rantanen@gmail.com



