
 
Paimion Sosialidemokraatit ry. 
 
JÄSENKIRJE 1/2018 
 

Hei! 

 

Tässä jäsenkirjeessä vähän koostetta 

alkuvuoden toiminnasta ja kalenteriin 
merkittäväksi kokous- ja tapahtuma-

päivämäärät!  

 

Kokouksia on pidetty ja kerhohuoneella vie-
raili viimeksi V-S Sairaanhoitopiirin hall. pj. 

Piia Elo sääntömääräisessä kevätkokouk-

sessa 25.3.2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piia Elolta toivottiin asiaa SOTE:sta sairaan- 

hoitopiirin näkökulmasta. Hän aloitti käyden 
läpi SOTE:n pohjatilannetta, hallituksen esi-

tystä ja haasteita. Keskustelua ja kysymyk-
siä heräsi esim. maakuntavero, sos.huollon 
järj./virkamiespäätökset ja palo-ja pelastus-

asiat. Lopuksi vpj Kuusela kiitti Eloa ja 
ojensi yhdistyksen psta perinteisen kukka-

kiitoksen.  

 

KEVÄTKOKOUS 25.3.2018 

Yhdistyksen puheenjohtajan estyessä valit-
tiin kokouksen puheenjohtajaksi vpj. Mervi 
Kuusela ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri 

Riitta Rantanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Granö 

ja Seppo Laitinen. 
 

 

 

 
 

VAHVISTETTIIN VUODEN 2017 TILIN-
PÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 
 

TODETTIIN TOIMINNANTARKASTAJIEN 
ANTAMA LAUSUNTO: ”Yhdistyksen hal-

linto on asianmukaisesti järjestetty ja toi-
minnassa on noudatettu hyvää hallintota-
paa, yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyslakia”. 

Puheenvuorossaan Erkki Granö vielä toi 
esille, että maksetut raha-asiat ovat olleet 

hyvin kirjattuina johtokunnan pöytäkirjoihin. 
 
MYÖNNETTIIN VASTUUVAPAUS 2017 

JOHTOKUNNALLE 
 

EHDOKKAIKSI SYKSYN 2018 MAAKUN-
TAVAALEIHIN ovat ilmoittautuneet Seppo 

Laitinen, Sari Murto, Sari Rannikko ja Ta-
pani Salo. 
 

TULOSSA:  
 

 Varsinais-Suomen SDP:n kevätpiirikokous 
14.4. klo 10 alkaen Laitilassa. 
 

 Johtokunnan kokous su 22.4. klo 18 
 

 Kuukausikokous su 29.4. klo 18, 
jolloin vieraaksi tulossa L-S Esperi 
Care Oy:n aluejohtaja Kimmo 

Karvonen. 
 

 Toukokuun kuukausikokousta ei 
tähän tietoon pidetä 

 

 
J.O.HAAPASALON 

HAUTAMUISTOMERKKIASIA 
 
Seppo Laitinen ilmoitti, että tekstin kultaus 

jo tehty ja kiven puhdistus ja oikaisu teh-
dään, kunhan sää lämpenee. Kustannukset 

maksetaan yhdistyksen varoista sekä järjes-
tetään keräys, johon voivat kaikki halutes-
saan osallistua.  

 
Hautamuistomerkillä käynti ja muistotilai-

suus päätettiin irrottaa vapusta ja pitää 
Haapasalon kuolinpäivänä 15.5.  
 

Asiasta lisää huhtikuun kk-kokouksessa 
29.4.  

 
 

 
 



VAPPU 1.5.2018 

 
 Lasten vapputapahtuma Tillintuvalla 

1.5. klo 10 -14. Osallistumme viime 
vuotiseen tapaan räiskäleiden 
paistopisteellä/teltalla järjestäen lapsille 

pihaleikkejä. 
 Iskun talon vappujuhla 1.5. klo 15 

alkaen. Osallistumme ja järjestämme 
tilaisuuden yhdessä vasemmistoliiton 
kanssa. Puuhaihmiset ovat Marko 

Pekkarinen ja Melina Virtanen.  
 Vappu- työryhmän suunnittelu-

palaveri pidetään 3.4. klo 16.30 
kerhohuoneella, johon osallistuvat 
Juha Mäkinen ja Melina Virtanen. 

 
MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

 
 Arpajaiset siirrettiin pidettäväksi 

29.4. kuukausikokouksessa  
 

Kuukausikokous 4.3. 

 

Kaupungin kaavoitusinsinööri Juha Suominen se-

losti kaavoitustilannetta ja näytti kolmiulotteisia 

visioita Vistalta! 

 

 

 Kiitoksen antoi 

yhdistyksen pj. Juha Mäkinen. 

 

MAANANTAIPALAVERIT  

 

 

 

Kokoonnumme säännöllisesti aina sen viikon 

maanantaina, jolloin on kaupunginhallituksen tai 

-valtuuston kokous. Tilaisuudet ovat avoimia kai-

kille kuntalaisille.  

  
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 on ihan 

uusi keskustelupaikka 

- V-S piirin sähköisessä e-kompassi- 

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 

 

 

Aurinkoista kevättä! 

 

Johtokunta: Pj Juha Mäkinen, vpj Mervi Kuusela, 

taloudenhoitaja Tapani Lahti, sihteeri- ja jäsen-

sihteeri Riitta Rantanen, jäsenet Pasi Ristilä, Sari 

Rannikko ja varajäsenet Jaana Hörkkö ja Matti 

Väisänen. 

 

 

Palaverit pidetään yhdistyksen kerhohuo-

neella klo 18.30 alkaen!  
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