Paimion Sosialidemokraatit ry.
JÄSENKIRJE 2/2017
Uudet valtuutetut, lautakuntien ja ylikunnallisten luottamustoimien edustajat ovat jo saaneet tuntumaa työskentelyyn ensimmäisen puolivuotiskauden pian päättyessä. Tämän vuoden
viimeinen valtuuston kokous pidettiin
15. marraskuuta. Siinä hyväksyttiin jo
2018 talousarviokin ensimmäistä kertaa veroprosenttien kanssa samassa
kokouksessa.

Puhujavieraana oli kansanedustaja Ilkka
Kantola. Kiitoksen antoi kokouksen puheenjohtajana toiminut vpj. Mervi Kuusela.
Toiminnantarkastajat:

Valtuuston pj Reijo Halliston kiitos ja hyvän joulun ja uuden vuoden toivotus kaikille kuntalaisille!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS pidettiin 5.11.2017
Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti JUHA MÄKINEN ja varapuheenjohtajaksi MERVI KUUSELA.
Johtokunta 2018:
Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2018 valittiin Tapani Lahti, Sari Rannikko, Riitta Rantanen, Pasi Ristilä ja varajäseniksi Jaana Hörkkö ja Matti Väisänen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin
Erkki Granö ja Seppo Laitinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Jarmo Dunder ja
Timo Virta.
V-S piirin piirikokousedustajat:
Piirin piirikokousedustajiksi valittiin Juha
Mäkinen, Mervi Kuusela, Sari Rannikko ja
Pasi Ristilä ja varaedustajiksi Päivi Huhtala, Helena Lahti, Tapani Salo ja Seppo Laitinen.
V-S Naispiirin piirikokousedustajat:
Naispiirin piirikokousedustajiksi valittiin
Mervi Kuusela, Outi Kaarela ja Jaana Hörkkö ja varaedustajiksi Päivi Huhtala, Helena
Lahti ja Sari Rannikko.
TSL:n itäisten kuntien opintosihteeri
ja vuosikokousedustaja:
Opintosihteeriksi ja vuosikokousedustajaksi valittiin Päivi Huhtala ja varalle Pasi Ristilä.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi:
Seppo Laitinen toi tiedoksi, että nyt Paimion
kirjastossa voi vihdoin lukea Demokraatti- lehteä e-Press sähköisen palvelun kautta. Laitinen
toi myös tiedoksi, ettei Haapasalon hautamuistomerkin kunnostusasiaan liittyen toimitetusta
apuraha-anomuksesta (13.8.2017) Ursin –
rahastolle, ollut päätöstä vielä tullut.

TIEDOTAMME:
- kotisivulla www.paimio.sdp.fi
- facebook- ja twitter sivuilla
www.facebook.com/paimiondemarit,
www.twitter.com/PaimionSdp
- V-S piirin sähköisessä e-kompassitiedotteessa
- 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 myös Aimo ja eKompassi
tiedote!

Katsaus yhdistyksen muuhun toimintaan!
Sääntömääräisten kokousten ja kuntavaaleista
johtuvien palaverien lisäksi johtokunta on kokoontunut yhdeksän kertaa.
Kuukausikokouksia on pidetty:
- 26.2. vieraana kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen, aiheena sote- ja
vanhuspalvelut.
- 21.5. vieraana V-S Sos.dem. piirin toiminnanjohtaja Talvikki Jori, aiheena V-S kuntavaalianalyysi.
- 8.10. vieraana Paimion kaupungin opetuspäällikkö HILKKA KORET, aiheena varhaiskasvatus

MAANANTAIPALAVERIT
Palaverit pidetään yhdistyksen kerhohuoneella klo 18.30 alkaen!

Kokoonnumme säännöllisesti aina sen viikon
maanantaina, jolloin on kaupunginhallituksen
tai -valtuuston kokous. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kuntalaisille. Paimion kaupungin
nettisivuilta voit lukea ja tulostaa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan kokousta
edeltävänä perjantaina.
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslis
tat_ja_poytakirjat

Päivitäthän muuttuneet yhteystietosi puolueen
jäsenextraan. Ilmoita myös johtokunnalle mikäli et tarvitse enää kirjepostia ja olet hankkinut sähköpostiosoitteen 

Hyvää SUOMI 100 v. itsenäisyyspäivää
kaikille 6.12.2017!

