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JÄSENKIRJE 2/2019 (15.12.2019) 
 

TULOSSA v. 2020 
 
Uuden johtokunnan järjestäytymiskokous 

13.1.2020 klo 17:00 kerhohuoneella; sihtee-
rin, jäsensihteerin ja taloudenhoitajan valinta 

 
Kuukausikokous 9.2.2020 klo 18:00 ker-
hohuoneella, johon alustajaksi tulossa V-

S Sos.dem. piirin uusi pj. Niina Alho.  
 

 
Kuva piirin toiminnansuunnitteluillasta, joka pidettiin Tu-
russa 17.10. Yhdistyksestä osallistuivat Päivi Huhtala ja 

Riitta Rantanen. Kuvassa sihteeri Kaarinan SDP:n Niina 

Alhon ja Turun SDP:n Ville Roslakan kanssa yhteisiä ta-
voitteita pohtimassa.  
 

Kaarinan SDP järjestää 23.4.2020 reissun 

eduskuntaan ja SDP:n puoluetoimistolle, 
johon Niina Alho on kutsunut Paimion dema-
reita mukaan. Merkatkaa pvm. jo kalenterei-

hin; tarkemmat tiedot ja kustannukset saatu-
amme tiedotamme asiasta tarkemmin ja 

alamme kerätä ilmoittautumisia.  

 

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ JA 

HENKILÖVALINTOJA VUODELLE 2020 

 

Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuun-

nitelma 

Suunnitelmavuoden aikana ei ole säännönmu-
kaisia vaaleja. Seuraavana vuonna 2021 on 
kuntavaalit, joihin aletaan toimintavuoden ai-

kana valmistautua. 
 

 

 

 

 

Vuoden 2020 puheenjohtajana jatkaa 

SARI RANNIKKO ja varapuheenjohtajana 
MERVI KUUSELA, valinta oli yksimielinen.  

 
Kokouksen jälkeen pidettiin perinteiset arpajaiset pu-

heenjohtajiston johdolla pj. Sari Rannikko (oik.) ja vpj. 
Mervi Kuusela (vas.), voitokkaana Päivi Huhtala. 

Johtokunta                                            
Pj:n ja vpj:n lisäksi johtokunnan varsinaisiksi 

jäseniksi valittiin Päivi Huhtala, Tapani Lahti, 
Riitta Rantanen, Pasi Ristilä ja varajäseniksi 
Jaana Hörkkö ja Heli Vuorela.  

Toiminnantarkastajat  
Erkki Granö ja Seppo Laitinen sekä varatoimin-

nantarkastajiksi Jarmo Dunder ja Timo Virta. 
 

V-S Sos.dem. piirin piirikokousedustajat  
Päivi Huhtala, Mervi Kuusela, Sari Murto, Juha 
Mäkinen ja varapiirikokousedustajiksi Helena 

Lahti, Seppo Laitinen, Pasi Ristilä ja Tapani 
Salo. 

 
V-S Naispiirin piirikokousedustajat 
Päivi Huhtala, Mervi Kuusela, Heli Vuorela ja 

varapiirikokousedustajiksi Outi Kaarela, Helena 
Lahti ja Sari Rannikko. 

 
TSL:n itäisten kuntien opintosihteeri ja 
vuosikokousedustaja  

Opintosihteeriksi ja vuosikokousedustajaksi 
valittiin Päivi Huhtala ja varalle Heli Vuorela.  

 
 
 



 
Kalevi Salon vuoro toimia onnettarena, taloudenhoitaja 

Tapani Lahti arpajaisvoittojen luovuttajana.  

 

 
Onni suosi myös Ismo Lehteä ja kuvassa etualalla 
varatoiminnantarkastaja Jarmo Dunder.  
 
JÄSENELLE: 

 
”Puolueen jäsenpalvelu on saanut palautetta syksyn jä-
senmaksuista. Osa jäsenistä, joille on myönnetty puolue-
osaston päätöksellä vapautus jäsenmaksusta tai alen-
nettu jäsenmaksu, on saanut normaalin jäsenmaksun. 

Tämä johtui siitä, että puolueosasto ei ollut ilmoittanut 
SDP:n jäsenpalveluihin tekemästään päätöksestä jäsen-
maksujen osalta. Lahden puoluekokous päätti, että jä-
senmaksun alennukset ja vapautukset on käsiteltävä 
osastossa vuosittain. 
Puoluekokouspäätöksen vuoksi puolueosastojen alenne-

tut jäsenmaksut päättyivät 30.6.2018 ja muuttuivat au-

tomaattisesti normaaleiksi jäsenmaksuiksi. Tästä on tie-

dotettu jäsenmaksujen yhteydessä sekä useissa järjes-

tökirjeissä.” Petri Nurmi, Järjestösihteeri, SDP 

Mikäli jatkossa on alennettuun jäsenmaksuun 

oikeutettu esim. työttömyyden tai pienten tu-

lojen vuoksi, tulee jäsenen anoa alennettua 

jäsenmaksua omalta puolueosastoltaan vuo-

deksi kerrallaan! 

 

https://sdp.fi/fi/tutustu/tietoa-sdpsta/jasenmaksut/ 

https://sdp.fi/fi/hae-vapaajasenyytta/ 

 

 

 
 

MAANANTAIPALAVERIT  

 

 

 

 

 

Kokoonnumme säännöllisesti aina sen viikon maa-

nantaina, jolloin on kaupunginhallituksen tai -val-

tuuston kokous. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille 

kuntalaisille.  

 

Valtuustoryhmän pj. Seppo Laitinen. 
(Läsnäolo- ja puheoikeus myös johtokunnan kokouksissa) 

  
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslis-
tat_ja_poytakirjat 

 

TIEDOTAMME: 
- kotisivulla www.paimio.sdp.fi 

- facebook- ja twitter sivuilla www.face-

book.com/paimiondemarit, www.twit-

ter.com/PaimionSdp 

- Demarien juttutupa fb:ssä  

- V-S piirin eKompassi-tiedotteessa 

- Jäsenkirjeillä  

- Kunnallislehden yhdistykset toimivat palstalla 

 

MUITA TÄRKEITÄ NETTISIVUJA 

- www.sdp.fi 

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

JÄSENEXTRA 

- http://www.sdpvs.fi/ 

- www.facebook.com/sdpvs 

- Muista lukea Aimo ja eKompassi tiedote!  

 

 
Kerhohuonekin rauhoittui tämän vilkkaan vaalivuoden 

jälkeen joulun viettoon 2019 johtokunnan viimeisen ko-
kouksen jälkeen. 

 

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA 
JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
2020! 

t. Johtokunta  
 

Palaverit pidetään yhdistyksen kerhohuo-

neella klo 18.30 alkaen! Seuraa ilmoittelua 

yhdistyksen nettisivulla ja FB:ssä! 
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