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JÄSENKIRJE 1/2022 
 

Hyvät toverit! 

1.1.2023 siirrymme Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueelle  

vshyvinvointialue.fi/ 

Kitkattomasti se ei varmaankaan tule ta-
pahtumaan. Isot muutokset ovat edessä, 
niin henkilö- kuin kaupunkitasolla. Hyvin-
vointialueelle siirtyvät sosiaali- ja tervey-
denhuollon, oppilashuollon ja pelastustoi-
men tehtävät. Vaikutukset kuntien talou-
teen ovat suuret, sekä välittömät että välil-
liset. Siirtyvien toimintojen osuus kunnan 
toimintakuiluista on noin 53%, vastaavasti 
kuntien saamat verotulot ja valtionosuudet 
vähenevät. 

Paimio on kasvava kunta ja tämä tarkoittaa, 
että palvelujen tulisi olla sen tasoiset. Tulossa 
on suuria investointeja kaiken ikäisille (päivä-
koti, koulu, liikuntahalli, uimahallin korjaus), 
nämä nyt mainitakseni.  

Hienoa, kun esitys täysiaikaisen kulttuurituotta-
jan viran perustamisesta toteutui myös kaupun-
ginvaltuuston kokouksessa 16.11.22. 

Elämme suuressa murroksessa ja muutos- vai-
heessa. Tässä emme ole yksin vaan kaikki yh-
dessä ja siksi myös tulevaisuuden muutokset tu-
lee yhdessä muokata. 

On jälleen aika koota myös vuoden saldo; 
mitä olemme tehneet tai jättäneet teke-
mättä?  

Tammikuun 23. pvän aluevaaleihin vara-
simme telttapaikan ja piirin makkaravaunun 
Paimion S-marketin pihalle. Juuri, kun järjeste-
lyt ok, niin tuli tieto, että koronan takia kaikki 
tilaisuudet perutaan. - Se siitä sitten! - Oli kek-
sittävä muita kanavia ehdokkaiden mainostami-
seen ja hienosti saimmekin kannatusta. Sari 
Rannikko (ääniä 385), oikeutti alueval-
tuuston varavaltuutetun paikkaan. Sari 
Murto (ääniä 156). 

 

 

 

Kevätkokous 27.3.22 Iivari Cafe´& Bist-
rossa, jäseniä oli paikalla 12 henkilöä.  

Vapunpäivänä 1.5.22 muistotilaisuus J.O. 
Haapasalon haudalla kukkia vieden. Osa lähti 
vielä Turkuun ja piirin järjestämä vappu otettiin 
innolla vastaan, koska väkeä oli todella paljon. 
Myös pääministeri Sanna Marin oli paikalla 
turvamiesten kera. Ihmiset nauttivat toistensa 
seurasta sekä aurinkoisesta säästä. 

20.8.22 osallistuimme Paimion kaupungin Har-
rastusmessuille ja Kahden Sillan soutu- ta-
pahtumaan. Teltalla” kävivät eduskuntavaa-
liehdokkaat Eeva-Johanna Eloranta ja 
Niina Alho. Jaoimme mehua, ilmapalloja, kark-
keja ja esitteitä ja keskustelimme ihmisten 
kanssa. Ilmapiiri oli oikein mukava, vaikka sää 
oli tuulinen. Aiempina vuosina meiltä on ollut 
myös soutujoukkue, jota tänä vuonna emme 
saaneet kokoon. 

Syyskokous 6.11.2022 kerhohuoneella, jä-
seniä oli paikalla 15 henkilöä. Vieraana Saku 
Nikkanen; oli mukava tutustua paremmin sa-
lolaiseen ehdokkaaseen. Kokouksessa valit-
simme uudet toimijat vuodelle 2023 johtokun-
taan ja piirin tasolle. On tärkeää, että ihmiset 
vaihtuvat, jolloin asiat eivät jää vain joidenkin 
toimijoiden tietoisuuteen.   

Tiimityöskentelyssä on voimaa! 

Yksi iso asia on jäänyt vielä kesken; yhdistyksen 
vanhojen arkistojen läpikäynti ja toimittamien 
Työväen arkistoon. Iso ja pölyinen homma, 
mutta jos sitten ensi vuonna? 

 

Hyvää Joulun odotusta ja parhainta 
Uutta Vuotta 2023! 

Terveisin yhdistyksen v. 2021-22 puheen-
johtaja Sari Rannikko, p. 0407076159 

 



 

SYYSKOKOUKSEN VALINNAT 
VUODELLE 2023: 

 
Puheenjohtaja PETRI KUISMA 

Varapj SARI RANNIKKO 

 

Johtokuntaan  

Pj:n ja vpj:n lisäksi varsinaisiksi jäseniksi 
Päivi Huhtala, Olli Koivukangas, Riitta 
Rantanen, Pasi Ristilä sekä varajäseniksi 
Melina Virtanen ja Jouko Olander. 
 
Toiminnantarkastajat  
 
Seppo Laitinen ja Timo Virta sekä varatoi-
minnantarkastajiksi Matti Pajala ja Tapani 
Salo. 
 
Piirikokousedustajat: 
 
Päivi Huhtala, Petri Kuisma, Pasi Ristilä, Me-
lina Virtanen ja varaedustajat Mikko Niemi, 
Tapani Salo, Susanna Sivonen, Riitta Ran-
tanen. 

 
V-S Sos.dem. Naispiirin piirikokous-
edustajat: 
 
Päivi Huhtala, Mervi Kuusela, Melina Virta-
nen ja varaedustajat Outi Kaarela, Sari 
Rannikko, Riitta Rantanen. 
 
TSL:n itäisten kuntien opintosihteeri ja 
vuosikokousedustaja:  
 
Päivi Huhtala ja varalle Riitta Rantanen.  
Tiedoksi myös: 

 Johtokunta kokoontui 9 kertaa. 
  

 Pidettiin ainoastaan yksi kuukausiko-
kous, joissa vieraana Paimion Yrittäjät, 
pj. Salla Axelin ja Heli Tommila. Osallistui 
6 henkilöä. 
 

 Suunnittelimme Srk-vaaliteemat. Ja pe-
rustimme Tulkaa kaikki – valitsijayhdis-
tyksen. 

 
 Kiitos valitsijayhdistyksen asia-

miehelle ja perustajajäsenille! 
 

 

SEURAKUNTAVAALIT 2022 

”Tulkaa kaikki”- ehdokaslista, Lista 1 

seurakuntavaalit.fi/tulokset 

Kirkkovaltuustoon: Paimion SDP, Riitta 
Rantanen (43) ja Timo Virta (40), Paimion 
VAS. Jonna Henninen (30).  
 
Varalla: Sauvon SDP Kenneth Finnholm 
(26), Paimion SDP/Heli Vuorela (17), Sau-
von SDP Eeva-Kaarina Sundberg (12), 
Raija Högmander (9) ja Pekka Toivonen 
(ääniä 9) 
 
MAANANTAIPALAVERIT  
 
Yhdistyksen kerhohuoneella klo 18.30 aina 
sen viikon maanantaina, kun on khall tai 
kvalt kokous. 
 
Näet palaveripvm yhdistyksen nettisivulta 
paimio.sdp.fi 
 
Kaupungin nettisivuilta voit lukea ja tulos-
taa kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja 
lautakuntien kokouksien esityslistat. 
paimio.fi/kaupunki-ja-hallinto/paa-
toksenteko/esityslistat-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 puolu-
een sivuilla OmaSdp:n kautta jäsenrekiste-
riin. Tai ilmoita jäsensihteerille muutok-
sista. 
 
t. Johtokunta 
psta sihteeri, jäsensiht. Riitta Rantanen 
p.0400464076 


