Paimion Sosialidemokraatit ry.
JÄSENKIRJE 3/2020

Puoluekokouksessa käsiteltiin SDP:n poliittinen
ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä
tehtiin henkilövalinnat.

Joulun tervehdys, hyvät Toverit!

SDP:n puheenjohtaja: Sanna Marin

Elämme edelleen hyvin poikkeuksellista aikaa.
Covid-19 määrittää elämäämme enemmän kuin
osasimme mitenkään edes ajatella alku vuonna.
Toivomme siitä, että kevään kuritukset olisivat
rauhoittaneet tilaneteen normaaliksi, on haihtunut.
Nyt elämme uutta normaalia, johon kuuluu
kasvomaskit, käsidesi ja riittävä etäisyys.
Huoli kasvaa ikääntyneiden yksinäisyydestä ja
heidän perustason turvaamisesta. Moni iäkäs asuu
yksin mutta ainoa kontakti saattaa olla kotipalvelu,
joka sekin minimaalinen. Yritämme suojella heitä
virukselta ja samalla työnnämme heitä
kauemmaksi. Mikä olisi oikea toimintatapa, jotta
heilläkin olisi turvallinen olo? Siihen me emme
osaa oikeaa vastausta antaa. Ja tästä syystä meidän
kaikkien tulisikin toimia omaistemme ja
ystäviemme turvana, tarjota apua niillä keinoilla,
jotka ovat mahdollisia. Voimme soittaa, lähettää
kirjeitä tai kortteja ja osoittaa, että heitä ei ole
unohdettu.
Meillä on myös kasvava huoli meidän nuorista.
Niin Paimiossa, kuin koko valtakunnassa on
huomattu lasten ja nuorten pahoinvointia. Ne
ilmentyvät lisääntyvinä lastensuojeluilmoituksina,
päihteiden käytön lisääntymisenä, rikoksina,
välinpitämättömyytenä koulunkäyntiin. Mitä me
voimme
tehdä?
Yhteiskunnan
kiire
ja
suorittaminen on nyt väistynyt koronan myötä,
olisikohan aikaa miettiä miten voisimme auttaa
näitä nuoria ja koko heidän perhettään? Moni
perhe kärsii alhaisesta toimeentulosta, joka saattaa
olla perheriitojen taustalla. Turvattu huominen
voisi pelastaa monen perheen. Mutta edelleen
kysymys on, miten voimme auttaa? Pohtimisen
aihetta jokaiselle. - Muistakaa läheisiänne.

Puoluesihteeri: Antton Rönnholm
Varapuheenjohtajat: Niina Malm, Ville
Skinnari, Matias Mäkynen
Puoluevaltuuston puheenjohtaja: Sirpa
Paatero
Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille jäsenille

Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta 2021!
Sari Rannikko pj
YHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS pidettiin 29.11.2020
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti SARI RANNIKKO ja varapuheenjohtajaksi PÄIVI HUHTALA.

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasaarvo ja solidaarisuus.

Kokousvieraaksi saimme piirihallituksen jäsen Kirsi-Maria Jokisen Salosta. Kokouksen
aluksi kuulimme Kirsi-Marian terveiset piirin kuntavaalityöstä.

SDP:n 46. puoluekokous pidettiin Tampereella,
22.8.-24.8.2020.

Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Johtokunta 2021:
Pj:n ja vpj:n lisäksi Sari Murto, Riitta Rantanen, Samuli Sundell ja Pasi Ristilä ja varajäseniksi Jaana Hörkkö ja Mervi Kuusela.
Toiminnantarkastajat:
Erkki Granö ja Seppo Laitinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Tapani Salo ja Timo
Virta.
V-S Sos.dem. piirin piirikokousedustajat:
Päivi Huhtala, Mervi Kuusela, Sari Murto,
Samuli Sundell ja varapiirikokousedustajiksi
Seppo Laitinen, Riitta Rantanen, Pasi Ristilä
ja Tapani Salo.
V-S Naispiirin piirikokousedustajat:
Päivi Huhtala, Mervi Kuusela, Heli Vuorela
ja varalle Outi Kaarela, Sari Rannikko ja
Riitta Rantanen.
TSL:n itäisten kuntien opintosihteeri ja
vuosikokousedustaja:
Päivi Huhtala ja varalle Heli Vuorela.
Katsaus yhdistyksen koronavuoden
toimintaan:
Johtokunta on kokoontunut 9 kertaa.
Suunniteltiin kuntavaalikampanjaa ja vahvistettiin kuntavaaliteemat.
Pidettiin kaksi kuukausikokousta, joissa
vieraana kansanedustaja Katja Taimela ja
V-S Sos.dem. piirin pj. Niina Alho ja
Järjestettiin kuntavaalitilaisuus 24.10.
Kuntavaalistartti S-Marketilla, paikalla ehdokkaita ja piirihallituksesta Kirsi-Maria Jokinen.
MAANANTAIPALAVERIT
Koronatilanteesta johtuen ma-palaverit pidetään myös etänä teamsin kautta. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi pj.:lle tai sihteerille
mikäli haluat etäkokouskutsun sähköpostiisi.

Puheenjohtaja
Sari Rannikko
sartsa814@gmail.com
040 717 6159
Sihteeri/Jäsensihteeri
Riitta Rantanen
rituk.rantanen@gmail.com
0400464076
Palaverit pidetään yhdistyksen kerhohuoneella klo 18.30 alkaen!

Näet kokouspäivät ennakkoon yhdistyksen
nettisivulta paimio.sdp.fi
Kaupungin nettisivuilta voit lukea ja tulostaa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan kokousta edeltävänä perjantaina.
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat
TIEDOTAMME:
• paimio.sdp.fi
• facebook.com/paimiondemarit
• facebook.com/paimiondemarienjuttutupa
• twitter.com/PaimionSdp
• instagram.com/sdppaimio
• piirin e-Kompassi tiedotteessa
• jäsenkirjeellä, joita johtokunta laatii
vuoden aikana tarpeen mukaan
• paikallislehdessä yhdistykset toimivat palstalla
• sähköpostilla jäsenrekisteri Sensen
kautta ja postitse jäsenille, joilla ei ole
sähköpostia
sdp.fi/fi/vaikuta/jasenelle/

Päivitäthän muuttuneet yhteystietosi puolueen sivuilla OmaSdp:n kautta jäsenrekisteriin. ☺ Tai ilmoita jäsensihteerille muutoksista.
t. Johtokunta

