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JÄSENKIRJE 2/2020  
 
Syksyinen tervehdys toverit! 

 
Tämä vuosi on ollut kovin hämmen-
tävää monessa suhteessa. Alku-
vuonna elämämme oli hyvin nor-
maalia ja suunnittelimme kovasti tu-

levaa. Oli sovittuna monia tapaami-
sia kuten myös yhdistyksemme ke-
vätkokous. Ajankohta, jolloin tuo 
kokous oli määrä pitää, 29.3.2020, 

jouduimme peruuttamaan. Syy sii-
hen oli pandemia, joka oli nimetty 

Koronaksi (Covid-19).  

 
Korona oli levinnyt koko maailmaan sellaisella vauhdilla, 
ettei kukaan osannut edes aavistaa, saatikka sitä miten jul-
masti se kohteli terveyttämme.  
 

Maaliskuusta heinäkuun alkuun elimme melko eristettyinä, 
tapaamiset oli hoidettava mieluiten digitaalisesti. Kokouk-
sia pidettiin tietokoneiden välityksellä ja asiat saatiin hoi-
dettua mutta tapaamiset hoidettiin vain muutaman henki-
lön tapaamisilla.  
 
Perheet joutuivat koville. Lapset eivät päässeet kouluun, 

joten vanhempienkin tuli olla kotona. Opiskelut etänä ai-
heuttivat monissa perheissä suurta ahdistusta. Perheen 

toimeentulo oli mietittävä uudelleen koska monet vanhem-
mat joutuivat jäämään kotiin. 
 
Kesän mentyä yhteiskuntamme jälleen avattiin, rajoituksia 
purettiin. Virus oli saatu jokseenkin hallintaan. Koulut avat-

tiin ja matkustuskieltoja vähennettiin, myös isompia tapah-
tumia sai järjestää.  
 
Saimme pidettyä kevätkokouksen vihdoinkin 14.6.2020. 
Mutta mitä tapahtuikaan, tautia alkoi esiintyä uudelleen. 
Olemme nyt tilanteessa, jossa kaikkien tulisi muistaa miten 

virus tarttuu ja toimia sen mukaisesti. 
 
SDP:n puoluekokous Tampereella pidettiin 22.-
24.8.2020. Saimme puolueen puheenjohtajaksi 
Sanna Marinin ja puoluesihteeriksi Antton Rönnhol-
min. - Onnittelut heille! 
 

Kokousta oli mahdollista seurata myös etänä, jolloin kaik-
kien oli helppo päästä mukaan. 
 
Me sosialidemokraatit Paimiossa haluamme kantaa kor-
temme kekoon ja tehdä myös meidän kaupungistamme hy-
vän ja oikeudenmukaisen paikan asua. 
 

Hyvää vuoden jatkoa teille kaikille! 
 
Toivottaa yhdistyksen puheenjohtaja Sari Rannikko 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Kuntavaalit 2021 – Ehdokkaaksi? 

Nyt on hyvä hetki lähteä seuraaviin kuntavaaleihin 
ehdokkaaksi tai jos tiedät jonkun muun halukkaan 
niin rohkeasti mukaan.  
 
Tartu tilaisuuteen! 
sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/ 

 

 

Ilmoittautua voit myös tulemalla paikan päälle ko-

kouksiin tai ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai 

muihin esim. tuttuihin jäseniin. Yhteystiedot yhdis-

tyksen nettisivulta. 

TULOSSA: 
 

Kuukausikokous 27.9.2020 klo 17:00 ker-

hohuoneella.  
 Vieraaksemme tulossa kansanedustaja Katja 

Taimela 
 Kahvitarjoilu, arpajaiset 
 Tervetuloa! 

 

Kuntavaalitilaisuus S-Marketilla la 
24.10.20 klo 11-13  
 
Esitellään vaaliteemat ja tarjotaan kaffetta ja makkaraa, 
varataan piiristä makkaravaunu. 
 
 

 
 
Muistakaamme pestä kädet saippualla, käyttää käsi-
desiä, pitää etäisyyttä, välttää joukkotapaamisia ja 
käyttää maskia, kun turvaväliä ei pysty pitämään. 
Jos tuntee olonsa sairaaksi niin pitää pysytellä ko-

tona ja tarvittaessa käydä virustestissä. 
 
 
 
  

https://sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/


 

Pidetty kokouksia: 

 
 
KEVÄTKOKOUS KESÄKUUSSA, 14.6.2020. 
 

 V-S Sos.dem. piirin piirikummi Kirsi Maria Joki-
nen oli vieraamme ja kävihän siinä myös piirin toi-
minnansihteeri Talvikki Jorikin pyörähtämässä. 

Kirsi-Maria kertoi piirin ajankohtaisista asioista. Ja 
antoi hyviä vinkkejä ehdokas- ja jäsenhankintaan 
liittyen esim. ehdokaskortti, lasten ämpäri, iso rin-

tanappi, radio- ja some- kampanjat, piirille han-
kittu myös popcorn kone.  

 Tapani Lahti lähetti piirille ehdotuksen, että voisiko 
piirillä olla yhteinen Kuntavaalit 2021 –lehti. 

 
Sääntömääräiset asiat:  
 

 Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuo-
delta 2019.  

 Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastajien antama 
myönteinen lausunto: ”Yhdistyksen hallinto on asi-

anmukaisesti järjestetty ja toiminnassa on nouda-
tettu hyvää hallintotapaa, yhdistyksen sääntöjä ja 
yhdistyslakia. Tarkastuksessa emme ole havain-
neet, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa 
tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu.” 

 Myönnettiin vastuuvapaus 2019 johtokunnalle 

 

 
JOHTOKUNTA 
 
Johtokunta on pitänyt sähköisesti yhteyttä ja pitänyt 
myös kokouksia sähköisesti: 20.4. sähköpostikokous,  
normikokoukset 18.5. ja 4.8.  

 
Yhdistykseemme on liittynyt kaksi uutta jäsentä, jotka 
molemmat myös ovat ilmoittautuneet kuntavaaliehdok-
kaiksi. Heidän esittely tulevassa kuukausikokouksessa 
27.9.2020. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

JÄSENASIAT 
 
Puolue on ottanut uuden SENSE- jäsenrekisterin käyttöön 

ja puolueen/piirin tiedotus ja yhdistyksen kokouskutsut ja 
tiedotus toimitetaan pääosin sen välityksellä.  
 
HUOM! Tärkeää, että siellä oleva sähköpostiosoite 
on voimassa oleva. 
 

Tietojen päivittämien OMASDP  (teksti sisältää linkin) 

sdp.fi/fi/vaikuta/jäsenelle 

 
Jäsenmaksut ja maksuluokat 
sdp.fi/fi/tutustu/tietoa-sdpsta/jasenmaksut 

 
Lahden puoluekokouksen päätös alennetun jäsenmaksun 
vuosittaisesta anomisesta on kumoutunut! 

 
Kaikille tähän mennessä myönnetty maksuluokan alennus 
on voimassa edelleen, eli on palattu takaisin aikaisem-
paan käytäntöön. 

 
Tästä saatu varmistus puolueen järjestösihteeri Petri 
Nurmelta, jonka kanssa jäsensihteeri on hoitanut 
asiaa. 

 

MAANANTAIPALAVERIT  

 

 

 

 

 

 
Kokoonnumme säännöllisesti aina sen viikon maanantaina, 
jolloin on kaupunginhallituksen tai -valtuuston kokous.  
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kuntalaisille.  

 
Valtuustoryhmän pj. on Seppo Laitinen. 

 
Kaupunginhallituksen ja –valtuuston esityslistat kaupungin 
nettisivulla 
paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat ja poytakirjat 
 
TIEDOTAMME: 

- paimio.sdp.fi 

- facebook.com/paimiondemarit 

- twitter.com/paimiospd 

 V-S piirin e-kompassi –tiedotteessa 

 Jäsenkirjeillä  

 Kunnallislehden yhdistykset toimivat -palstalla 

 

MUITA TÄRKEITÄ: 

- Suomen Sosialidemokraattinen puolue sdp.fi/fi 

Varsinais-Suomen Sosialidemokraatit sdpvs.fi 

Varsinais-Suomen Sos.dem Naispiiri 

Demarinuoret 

 

 
t. JOHTOKUNTA 
 

Palaverit pidetään yhdistyksen kerhohuo-

neella klo 18.30 alkaen! Seuraa ilmoittelua 

yhdistyksen nettisivulla ja FB:ssä! 

 

https://sdp.fi/fi/vaikuta/j%C3%A4senelle
https://sdp.fi/fi/tutustu/tietoa-sdpsta/jasenmaksut/
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat
https://paimio.sdp.fi/
https://www.facebook.com/paimiondemarit
https://twitter.com/paimiosdp
https://sdp.fi/fi/
http://www.sdp.fi/
sdpvs.fi/

