
 
 

Paimion Sosialidemokraatit ry 
 
JÄSENKIRJE 2/2021 

Syksyinen tervehdys hyvät Toverit! 

On aika jälleen hieman kertoa mitä tänä vuonna 
olemme saaneet aikaiseksi ja mitä kaikkea on ta-
pahtunut. 

Ensinnäkin Korona-epidemia ei ole hellittänyt, 
vaikka halusimme uskoa niin. Olemme joutuneet 
venymään niin monessa asiassa ja soveltamaan 
käytäntöjämme, että melkeinpä niistä on tullut 
uusia pysyviä toimintamenettelyjä. Sinänsä 
tämä uudenlainen toiminnallisuus on luonut 
meille ehkä hieman joustavuutta, voimme ko-
koustaa kotona ja viestitkin tavoittavat What-
sAppin kautta nopeasti. 
 
Toisaalta mikään ei korvaa fyysistä tapaamista 
ja siihen toki pyrimme jatkossa niin pian kuin 
mahdollista. 
 

 
 
Niin, vaalit olivat kesäkuussa ja kuten jo var-
maan kaikki ovat tietoisia, niin vaalimenestyk-
semme ei ollut ihan toivotunlainen. Meiltä lähti 
yksi paikka valtuustossa ja menetimme muita-
kin ”johtopaikkoja” viime kauteen nähden.  
 

Mutta emme toki lannistu vaan 
teemme töitä niiden arvojen mu-
kaan, jotka meille on tärkeitä.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seuraavat vaalithan kolkuttelevat jo ns. ovella > 
 
Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnun-
tai 23.1.2022.  

• aluevaltuuston koon määrää hyvinvointi-
alueen asukasluku: 31.8.2021 

• ehdokashakemusten jättäminen aluevaa-
lilautakunnalle viimeistään 14.12.2021 en-
nen klo 16 

 
Aluevaaliehdokkaiksi meiltä on ilmoitettu:  
Seppo Laitinen, Sari Murto, Sari Rannikko ja Ta-
pani Salo.  
 
Terveisin pj Sari Rannikko 
 

-------------------- 
 
V-S Sos. Dem. piirikokous pidetään Turussa 
10.10.21, jossa esitetään piirihallitukseen Samuli 
Sundell. 
 
Yhdistyksen kuukausikokoukset ovat olleet 
käytännössä jäissä, mutta yritämme saada lähi-
aikoina sellaisen pidetyksi.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous sen-
tään pidetään varmasti ja kannattaa jo nyt mer-
kitä kalenteriin ylös sunnuntai-ilta 28.11.21 klo 
18.00. 
 
Kutsut tulevat myöhemmin jäsenrekisterissä il-
moittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 
 
Mennyttä: 
Demari-ilta maauimalan saunalla 23.7.  
Sovittiin luottamushenkilövalinnat kunnallisiin 
ja ylikunnallisiin luottamustehtäviin seuraa-
vaksi nelivuotiskaudeksi. Vietettiin loppuehtoo 
vapaamuotoisesti saunoen, uiden ja grillaillen. 
 
Valittiin SDP:n valtuustoryhmän puheenjohta-
jaksi Sari Rannikko, vpj. Seppo Laitinen ja sih-
teeriksi Riitta Rantanen.    
 
 
 
 



Lahtien läksiäistilaisuus 23.5.2021  
kerhohuoneella 

Vietimme yhteisen hetken ja kiitimme Helena ja 
Tapani Lahtea yhdistyksen hyväksi tehdystä 
työstä kakkukahvien merkeissä! 
 

 

Tilaisuus järjestettiin pienimuotoisesti koronarajoitukset 
huomioiden. Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Ismo Lehti 
oli tehnyt muistelmat yhteisistä ajoista. Muistelemassa 
myös Erkki Granö. 

 

Yhdistyksen puolesta kiitoksen antoivat pj. Sari 
Rannikko, vpj. Mervi Kuusela ja taloudenhoitaja 
Päivi Huhtala. 

 

 

 

Kättelyt koronasuositusten mukaisesti! 

 

Yhdistyksen kiitoksena: SDP:n kultaiset ansiomerkit, 
kunniakirjat ja kukkaset! 

Kuvat: Samuli Sundell 

 
 
 
 
 
 

http://www.paimio.fi/paatoksen-

teko/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/ 
 
t. Johtokunta 
 
 

Ma-palaverit pidetään edelleen myös  

Teamsin välityksellä ja kerhohuoneella!   
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