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  JÄSENTIEDOTE 2/2020 
 
 
 
 
HYVÄ TOVERI! 
 

Koronavirus vaikuttaa edelleen meidän kaikkien arkeen eri tavoin. SDP haluaa 
omalla toiminnallaan estää koronaviruksen leviämistä. Riihimäen 
Sosialidemokraatit ry:n johtokunta seuraa sekä viranomaisten että puolueen 
ohjeita ja tiedotusta tarkasti. Kokoontumisrajoitteita on keväästä löyhennetty, 
mutta virustilanne saattaa vaikuttaa jäsenkokousten ja muiden tapahtumien 
pitämiseen. 
 

   

Kunnallispolitiikan kysymyksiä käsitellään yhdistyksen kokouksissa, joissa myös 
Sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi. Jäsenkokouksia pidetään 
pääsääntöisesti kaupunginvaltuuston kokousta edeltävänä torstaina ja lisäksi 
tarpeen mukaan. Seuraa paikkakunnan lehtien yhdistyspalstoja, sähköpostiasi ja 
yhdistyksen internet-sivua. 

Torstaina 10.9.2020 käsittelemme jäsenkokouksessa Riihimäen kaupungin 
palveluverkkoselvitystä, joka puhuttaa kuntalaisia nyt paljon. Asia on menossa 
lautakuntiin lausunnolle seuraavalla viikolla ja valtuustoon se on tulossa 
nykyaikataulun mukaan 28.9.2020. Päivittyvät materiaalit ja ohjausryhmän 
muistiot löytyvät kaupungin kotisivulta hakusanalla ”palveluverkkouudistus”. 
Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle paikallislehdissä ja sähköpostitse. 

 

Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. 
 
Seuraavat kuntavaalit pidetään 18.4.2021 ja ehdokasasettelu on käynnissä. 
Oletko kiinnostunut kuntavaaliehdokkuudesta? Tunnetko muita demariarvot 
jakavia riihimäkeläisiä, jotka olisivat sopivia lähtemään ehdokkaaksi SDP:n 
listalle? Ehdokassuostumuslomakkeen löydät ohesta ja se on saatavilla myös 
kokouksissa ja kotisivultamme. Ensimmäiset ehdokkaat vahvistetaan jo 
17.9.2020 pidettävässä vuosikokouksessa. 
 



KOKOUKSIA 
 

Vuosikokous 
Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n sääntömääräiset kevätkokous ja syyskokous 
pidetään yhtenä vuosikokouksena torstaina 17.9.2020 klo 18.00 alkaen Rity-talon 
katutason kerhohuoneella (käynti sisäpihalta). Kokouksessa käsitellään mm. 
kevät- ja syyskokoukselle säännöissä määrätyt asiat ja vahvistetaan 
ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat. 
 
Jäsenkokouksia 
Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n ylimääräinen jäsenkokous pidetään torstaina 
10.9.2020 klo 18.00 Rity-talon katutason kokoustilassa (käynti sisäpihalta). 
Aiheena on Riihimäen kaupungin palveluverkkouudistus. 
Seuraava Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n jäsenkokous pidetään torstaina 
24.9.2020 klo 18.00 Rity-talon katutason kokoustilassa (käynti sisäpihalta). 
Käsitellään mm. kaupunginvaltuuston 28.9. kokouksen asioita. 

 
TILAISUUKSIA 
 

Liikkuva luontoleiri jalkautuu Riihimäelle! Luvassa pelejä, leikkejä ja muuta 
mukavaa ympäristöteemaista tekemistä Jukka Jalosen puistossa (ent. 
Keskuspuisto) lauantaina 12.9.2020 klo 11 - 14. Ohjelma on suunnattu 
ensisijaisesti alakouluikäisille ja varhaisnuorille. Tapahtuman järjestävät 
Riihimäen Nuoret Kotkat, Pinskut sekä Nuorten Kotkien Keskusliitto. 

 
Nuoret ja kuntapolitiikka –koulutus on suunnattu nuorille, joita politiikka 
kiinnostaa, mutta osallistumismahdollisuudet ovat hämärän peitossa. 
Koulutustilaisuus pidetään 12.10.2020 klo 17 – 19 Vihreällä Talolla ja mukana 
menossa on kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. Tilaisuuden järjestää 
Riihimäen Demarinuoret. 

 
HUOLEHDITHAN JÄSENREKISTERITIETOSI KUNTOON 
 

Jäsenextra on muuttunut OmaSDP-sivuiksi ja löytyy osoitteesta oma.sdp.fi. 
Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Voit pyytää sen 
myös yhdistyksemme jäsenasiainhoitajalta osoitteesta tiedotus@rity.inet.fi. 
Uuden salasanan saat kirjautumissivulla olevan ”Tilaa uusi salasana” –linkin 
kautta. OmaSDP–palveluun voi kirjautua myös pankkitunnuksilla. 
 

 
Vaikka olemme erillään, pidetään silti yhtä. 

 
 
Riihimäen Sosialidemokraatit ry, johtokunta 


