
TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2018  
Tavoitteet 

Demarien valtuustoryhmä on 10 valtuustopaikan voimalla Espoon 
kolmanneksi suurin ryhmä. Demarit haluavat rakentaa valtuustokauden 
aikana Espoota, jossa kaikenikäisillä asukkailla on tasa- arvoiset 
mahdollisuudet hyvään elämään, laadukkaat palvelu ja viihtyisä ja 
turvallinen asuinympäristö. Kaupunkia, joka on esteetön. Kaupunkia, joka 
on myös pienyrittäjäystävällinen. Kaupunkia, jossa päätöksenteko on 
avointa ja demokraattista. Jossa taloudenhoito on vastuullista ja 
läpinäkyvää. 

Espoolaiset tarvitsevat lisää työpaikkoja. Kotikaupunkimme tarvitsee lisää 
kohtuuhintaisia asuntoja. Joukkoliikenne on saatava toimimaan koko 
kaupungissa. Matkalippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja 
samansuuruisina Espoon sisällä. 

Ajamme maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille ja puolustamme 
lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Jokaiselle espoolaislapselle on 
tarjottava maailman parasta opetusta lähikoulussa. Ongelmarakennukset, 
koulut ja päiväkodit on korjattava. 

Seniorit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Kotihoito tarvitsee lisää 
resursseja ja omaishoitajat tukea jaksamiselleen. 
Terveydenhuoltojärjestelmä on pidettävä tasa- arvoisena. 
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Tämä edellyttää tasapainossa olevaa taloutta. Demarit eivät leikkaa 
palveluista tai investoinneista. Tarpeen vaatiessa on oltava rohkeutta 
nostaa kunnallisveroprosenttia ja käyttää kaupungin rahastojen tuottoja. 

Talous 

Espoon kaupunki tuki ryhmän toimintaa 10 000 eurolla. Rahasta käytettiin   
8495,8 €. Pääosa käytettiin sihteeripalveluihin, jotka ostettiin 
kunnallisjärjestöltä. Ryhmä laittoi Länsiväylään joulglögi- ilmoituksen. 
Ilmoituksen suunnitteli Kirsi Nyqvist.  

Valtuustoryhmä  

Demarivaltuustoryhmässä oli vuoden alussa 10 varsinaista ja 10 
varavaltuutettua. Syyskuussa varavaltuutettu Mika-Erik Walls loikkasi 
vasemmistoliittoon.  
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Valtuuston 3. puheenjohtajana toimi demarien Markku Sistonen. Ryhmän 
puheenjohtajana toimi Markku Sistonen ja varapuheenjohtajina Liisa 
Kivekäs ja Martti Hellström.  

Kaupunginhallitukseen saimme kaksi edustajaa: Maria Guzeninan ja Juri 
Aaltosen. Varalla ovat Liisa Kivekäs ja Jukka Vilske. Maria on myös 
konsernijaoston puheenjohtaja.  

Valtuutetut. Äänimääräjärjestyksessä. 
Viisi naista ja viisi miestä. 

Maria Guzenina, kansanedustaja 

Johanna Värmälä, aluetoimitsija  

Markku Sistonen, liikuntapalvelupäällikkö ääntä  

Leena Luhtanen, opetusneuvos, tohtori (hc)  

Ali Abdirahman, kirjastovirkailija 

Liisa Kivekäs, sairaanhoitaja-kätilö 

Martti Hellström, KT, opetusneuvos 

Juri Aaltonen, puheenjohtaja 

Habiba Ali, asioimistulkki 

Aulikki Pentikäinen, johtava talous- ja velkaneuvoja  

Varavaltuuteutut niinikään ääni- eli kutsujärjestyksessä. Kuusi naista ja 
neljä miestä.  

Hannele Kerola, Varatuomari, lainsäädäntöneuvos 

Nina Heinikoski, kätilö 

Olli Lehtonen, valtiotieteen maisteri 

Heini Saikkonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti  

(Mika-Erik Walls) 
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Heidi Luukkanen, tradenomi, koulunkäyntiavustaja 

Antti Aarnio, elinkeinoasioiden päällikkö  

Abdi-Rashid Mohamud nuoriso-ohjaaja Minna Aitola kokki, opiskelija ja 

Iiris Mikkilä, toiminnanjohtaja  

Valtuustovuosi 2018 pähkinänkuoressa  

Vuoteen 2018 lähdettiin budjettisovussa. Vain persut olivat jääneet 
ulkopuolelle. Neuvottelutulos nosti kaupunginjohtajan budjettiesityksen 
loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa. Monesta asiasta saatoimme olla 
hyvillä mielin. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen korotus kaatui. 
Koulupuolelle saatiin lisärahaa mm. erityisopetukseen ja 
avustajaresursseihin. Investointeihin (Espoon teatteri) lisättiin 0,5 
miljoonaa euroa. Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen saatiin  

lisää rahaa. Investointiohjelma luvatiin valmistella kokonaisuutena. 
Esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien 
koulujen osalta luvattiin tuoda käsittelyyn.  

Ja Länsimetrokin kulki. Mutta HSL:n suunnitelmien kanssa saatiin tapella 
koko vuosi.  

Tammikuu  

Heti tammikuussa osoittautui, etteivät 
vanhuksille tarkoitetut rahat taidakaan 
riittää. Monen kotona asuvan osalta 
kotiapu oli heitteillejätön tasoa. Espoon 
virkamiesten laatima koulu- ja 
lukioverkkosuunnitelma julkistettiin, ja se 
nosti kovan myrskyn. Mm. Nuuksion 
koulu uhattiin lakkauttaa.  

Espoon demarit olivat erityisen huolissaan 
Tapiolan alueen alakoulujen – Aarnivalkea ja Jousenkaari – tilanteesta. 
Alueella ei ole yhtään tervettä alakoulua.  
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Valtuusto päätti, että kaupungintalo puretaan. Demarien äänet hajosivat.  

Espoolaiset demarit nostivat ongelmia ensimmäisten joukossa esiin 
huolen metron toiminnasta. Konsernijaosto lähetti HSL:lle kattavan listan 
korjausta vaativista kohdista.  

Mutta HSL:n muut kunnat eivät halua ymmärtää tilannetta.  

Aloitteet  

- Valtuutettu Hellström ym. esittävät: ”Kiertotalouden edistämistä 
Espoossa mahdollistamalla asukkaille muovijätteen lajittelu myös 
taloudellisesti ”  
- Valtuutettu Sistonen ym. esittävät: ”Liityntäliikenteen aiheuttamien 
ongelmien ratkaisemista”  

Helmikuu  

Huonoja uutisia: Espoon Asunnot oli jatkuvasti jäljessä 
tuotantotavoitteista (tavoite 400/v, todellisuus ollut 230/v). Lastensuojelun 
asiakkuudet olivat jälleen kääntyneet nousuun. Koulujen kunto oli surkea. 
Korjausseurannassa oli 22 koulua ja 17 päiväkotia. Kahdeksan koulua oli 
sisäilmaväistössä (8%). Yhteensä väistössä on noin 2 496 oppilasta (8%).  

Aloite:  

- Valtuutettu Kivekäs ja Sistonen ym. esittävät: ”Espoon kaupungin 
tekstiilien ympäristöystävällistä hankintaa”  
- Valtuutettu Aaltonen ym. esittävät: ”Espoon asunnot Oy ja 
asuntotuotanto työryhmän perustamista ”  

Maaliskuu  

Lisää huonoja uutisia: Tarkennetun hankesuunnitelman mukaan 
Länsimetron jatkeen luovutus operaattorille tapahtuukin vasta vuoden 
2023 aikana. Ja lisäksi kustannusarvio on kasvanut 321 miljoonasta 592 
miljoonaan Euroon. Yhteensä Länsimetron jatkeen tarkennettu 
kustannusarvio on 1 159 milj. euroa.  
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Huhtikuu  

 
 Valtuusto oli perimmäisten asioiden 
äärellä. Demareiden Liisa Kivekkään ja 
Markku Sistosen  

kysymykset kotihoidon toimivuudesta ja 
vanhuspalvelulain edellyttämien 
oikeuksien toteutumisesta kirvoittivat 
pitkän ja vakavan  

keskustelun. Niin kaunis kuin tavoite saada asua kotona mahdollisimman 
pitkään onkin, jossain tulee raja vastaan.  

Toukokuu 

Harvinainen neljän kaupungin yhteinen vain yhteen asiaan keskittyvä 
kokous pidettiin Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten valtuustojen kesken 
6.5. 2018 Vantaalla Martinus-salissa. Teemoja oli tasan yksi: sote-
maakunta-valinnanvapaus-asiat. Yhteinen, kritittinen lausunto hyväksyttiin 
äänestyksien jälkeen  

Toukokuun valtuuston "kuumat aiheet" oli Vuoden 2017 
arviointikertomuksen käsittely. Kovin montaa tulostavoitteita ei 
saavutettu. Kotihoito huolestutti. Muita ryhmiä muistutettiinkin " Sitovien 
tavoitteiden tulee olla olennaiseen keskittyviä, mitattavia sekä riittävän 
kunnianhimoisia ja haastavia."  

Viisi valdemaria asetettiin ehdolle maakuntavaaleihin (joiden piti olla 
vuonna 2018) ja viisi eduskuntavaaleihin.  
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Aloitteita 
- Valtuutetut Aaltonen ja Laakso ym. esittävät: ”Kaupungin tonttivuokrien 
sitomista paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin”  

Kesäkuu  

Kesäkuun kokouksen tärkein asiakohta oli seuraavan valtuustovuoden 
puheenjohtajiston valinta, jossa persujen yli käveltiin. Persujen - tai 
tarkemmin yhden persun - sivistymättömät puheenvuorot loukkasivat 
monia.  

Espoon demarien valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksen 5.6.2018. 
Ryhmä valitsi puheenjohtajiston uudelleen. 

Valtuuston kokouksessa Aulikki Pentikäinen nosti esiin huolensa 
maahanmuuttajanaisten työllisyydestä ja Hannele Kerola muistutti, että 
Espoon taloudenpidossa ei saa lipsua.  

Elokuu  

Kuuma kesä oli takana. Elokuun kokouksessa käynnisteltiin jo 
budjettineuvotteluja. Demarit olivat huolissaan vammaispalvelutista ja 
HSL:n toimen riittämättömyydestä. Mm. Johanna Värmälä vaati  

HSL:tä toimenpiteitä.  

Valtuustolle esiteltiin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I / 
2018. Osallistuva Espoo -ohjelman osalta sen hoiti demarien Habiba Ali  
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Syyskuu  

Valtuustoryhmä piti syyskuussa seminaarin, jossa Sistalle annettiin ohjeita 
neuvotteluja varten.  

Budjetin tärkeä elementti veroprosentti haluttiin Kokoomuksen johdolla 
lyödä lukkoon jo syyskuussa. Demarit ja vihreät esittivät valtuullista ja 
maltillista 0,25 %:n korotusta, mutta esitys kaatui. Juri Aaltonen vaati 
salissa vastuullista taloudenhoitoa.  

"Vanhoillisporvareilla kädet ovat tukevasti lastemme taskuissa. 
Verotamme keinotekoisen alhaisesti. "  

Hän ihmetteli velanottokiimaa. 
Demarit vaativat myös , että veroprosentti yhdistetään jatkossa 
talousarvion hyväksymiseen.  

Maria Guzeninan mukaan älykästä kaupunkia ei tehdä kestäväksi 
leikkauslistoilla. Johanna Värmälä muistutti, että palvelujen tarve kasvaa. 
Kehys tulee hyväksyä ohjeelliseksi. Aulikki Pentikäinen kritisoi sitä, että 
kehyspaperit jne. saadaan luettaviksi vain muutaman tunti ennen 
kokousta. Martti Hellström kannatti verokorotusta, jolla estetään mm. 
leikkaukset opetukseen.  

Tietotie 6:n hankesuunnitelma hyväksyttiin, mutta itse prosessia 
krititisoiriin voimakkaasti.  

Aloite:  

- Valtuutetut Kivekäs ja Värmälä ym. esittävät: ”Täyttä elämää 
ikääntyneenä- ikääntymispoliittisen ohjelman korjaamista”  

Lokakuu  

Lokakuun valtuuston kokous oli ennätyksellisen lyhyt. Se alkoi ajallaan klo 
17.30 ja päättyi jo 19.35.  

Edelleen demarien oli vaadittava: Ryhtiä hyvä HSL! Espoon joukkoliikenne 
alkaa olla kriisissä Budjettineuvottelujen aikataulut sovittiin.  

Demarien varavaltuutettu Walls loikkasi vasemmistoliittoon.   
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Marraskuu  

Marraskuussa kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä pitivät oman 
budjettiseminaarin, jossa asetettiin konkreetit tavoitteet 
neuvottelijallemme Markku Sistoselle.  

Olimme jälleen olleet se ryhmä, joka  vaati vanhusten palveluihin lisää 
rahaa. Eikä ainoastaan kotihoitoon vaan koko kokonaisuuteen mukaan 
lukien ympärivuorokautinen hoiva. Lisäksi   vastustimme Johannan 
johdolla mm. kotihoidon ulkoistusta ja että olemme muutenkin vaatineet 
oman palvelutuotannon vahvistamista ja vastustaneet muun muassa Elä- 
ja asu -yksikön ulkoistusta. 

Valtuustonkokouksessa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä toimittaja Seppo 
Korkmanin muistoa.  

Juri Aaltonen kritisoi Espoon Asuntoja; ei yhtään uutta asuntoa ole 
valmistunut! Leena Luhtanen nousi pönttöön ja vaati (perustellusti) 
tarkastuslautakunnalta kriittisyyttä. Tapilolan uimahalli on jo farssi.  

Koulujen työjärjestuksiä koskeva virkamiesmääräys puhututti tässäkin 
kokouksessa. Budjettineuvotteluissa saavutettiin jälleen sopu; persut 
jäivät nytkin yksin sen ulkopuolelle.  

Joulukuu  

Joulukuussa oli kaksi 
valtuustonkokousta, joissa 
hyväksyttiin talousarvio 
vuodelle 2019 ja 
investointiohjelma vielä 
pidemmälle ajalle.  

Vuonna 2018 tehtyjä/käsiteltyjä valtuustokysymyksiä:  
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Valtuustokysymys koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta. 
Taustalla oli espoolaisrehtorin pahoinpitely omassa koulussaan (Martti 
Hellström) Valtuustokysymykseen koulunkäyntiavustajien aseman 
parantamisesta (Johanna Värmälä). Valtuustokysymys ajanvarauksesta 
terveydenhoitoon (Ali Abrahim). Valtuustokysymys Kansallisen 
muistiohjelman 2012-2020 ”Kohti muistiystävällistä Suomea” 
toteuttamisesta Espoossa (Olli Lehtonen). Valtuustokysymys: Toteutuvatko 
vanhuspalvelut Espoossa? Valtuustokysymys ympäristöterveyden 
huomioimisesta päätöksenteossa (Johanna Värmälä)  

Vuonna 2018 tehtyjä valtuustotoivomusaloitteita :  
Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta 
Valtuustoaloite vastuullisista tekstiilihankinnoista (Kivekäs). Valtuustoaloite 
ikääntymispoliittisen ohjelman tarkistamiseksi ( Värmälä).Valtuustoaloite: 
kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan 
hintaindeksiin (Juri Aaltonen).Valtuustoaloite liityntäliikenteen 
aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.Valtuustoaloite kiertotalouden 
edistämiseksi Espoossa mahdollistamalla asukkaille muovijätteen 
lajittelusta (Hellström).  

Vuonna 2018 tehtyjä valtuustotoivomuksia:  

Valtuustotoivomus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta 
(Johanna Värmälä). Toivomus Finnoon alueen kaavasta (Liisa Kivekäs)  
Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseen liittyvä 
toivomusaloite (Juri Aaltonen). Toivomus parantuneen taloustilanteen 
hyödyntämisestä koulujen tilanteeseen (Toinen allekirjoittaja Markku 
Sistonen).Vuonna 2018 tehtyjä määräraha-aloitteita. Juri Aaltonen teki 
kaupungin vuoden 2019 budjetin valmistelua varten määräraha-aloitteen 
koirien uimarannan rakentamiseksi rantaraitille.  
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Valtuustoryhmän jäsenten osallistuminen valtuuston kokouksiin  

Värit: Vihreä = paikalla, keltainen = osan aikaa, punainen = poissa, 
harmaa = MEW (vas).  

Kokoukset  

1 22.1 
2 26.2 
3 19.3 

4 23.4 
5 15.5 (Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen lausunto 
maakunta- ja sote-uudistuksesta) 6 21.5  
7 11.6 
8 20.8 
9 10.9 
10 15.10 
11 19.11 
12 5.12 
13 10.12 
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Valtuustoryhmän omat kokoukset  

Valtuustoryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana viikkoa ennen 
valtuustonkokouksia valmistautumaan kokoukseen. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi ryhmän puheenjohtaja. Sihteerinä oli 
kunnallisjärjestön työntekijä Kirsi Nyqvist. Kokouksiin kutsuttiin kaikki 
varsinaiset ja varavaltuutetut sekä kunnallisjärjestön puheenjohtaja.  

Valtuustoryhmän tiedotustoiminta vuonna 2018  

Valtuustoryhmän tiedottajana toimi Martti Hellström. Tiedotuksen 
”kotisatamana” oli jo kuusi vuotta ilmestynyt Valdemari-lehti. Lehti 
ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa. Uuden lehden ilmestyttyä linkit siihen 
lähetettiin medialle ja facebookiin.  

HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2018 
ensimmäinen Valdemari. Siinä oli seuraavat 
uudet jutut: 

Pääkirjoitus. Demarit huolissaan kouluverkosta Nuuksion 

koulua ei saa lakkauttaa! Tammikuun valtuustokokous. 

Kaupungintalo puretaan! 
Mediatiedote: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan 

henkilökunnan.Espoon joukkoliikenne on saatava kuntoon 
Valtuustoaloite muovijätteen lajittelusta. 

Valtuustotoivomus lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman seurannasta. Valtuustokysymys: 

Toteutuvatko vanhuspalvelut Espoossa? Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien 

ongelmien ratkaisemiseksi. Valtuustokysymys väkivallasta kouluissa Vuosi sitten.Kaksi 

vuotta sitten.Kolme vuotta sitten.Neljä vuotta sitten.Viisi vuotta sitten  

VUODEN toinen valdemari ilmestyi vappuaattona. Siinä oli seuraavat 
jutut: 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Pääkirjoitus. Vanhusten kotihoidon laiminlyönnit . Juri 

Aaltosen aloite koirien uimarannasta. Muistio 

valtuustonkokouksesta 19.3.Muistio valtuustonkokouksesta 

23.4. Muistio valtuustonkokouksesta 25.2. Valdemareja 

Kunnallisjärjestön kevätkokouksessa Valdemareja 

Uudenmaanpiirin kevätkokouksessa Kevätalven poliittisia 

uutisia - pakina Länsimetro - kevättalven sitkeä uutisaihe - 

pakina Viisi valdemaria ehdolla maakuntavaaleihin 2018 

Viisi Valdemaria ehdolla eduskuntaan Valtuustoryhmä 

esittäytyy: Martti Hellström Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen. Valtuustoryhmä 

esittäytyy: Maria Guzenina. Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen  

VUODEN kolmas Valdemari ilmestyi kesäkuussa . Siinä oli seuraavat jutut:  
 

Pääkirjoitus. Valtuustovuosi 2017-18 

pähkinänkuoressa.Espoon asunnot  
Muistio valtuuston toukokuun kokouksesta.Valtuustoryhmä 

tavattavissa 19.5.4 kaupungin valtuustojen yhteiskokous. 

Valtuustoryhmä järjestäytyi. 
Muistio kesäkuun valtuuston kokouksesta. Vastenmielistä 

puhetta 
Valtuustoaloite: kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi 

paremmin käypää arvoa kuvaavaan 

hintaindeksiin.Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien 

aseman parantamisesta Aulikki Pentikäinen: 

Maahanmuuttajanaisten työllisyys .Hannele Kerola: Espoon taloudenpidossa ei saa lipsua 

Hyvää kesälomaa! Jatkuu syksyllä ....  
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VUODEN neljäs Valdemari ilmestyi elokuun lopulla. Siinä oli seuraavat 
jutut: 

Pääkirjoitus. Muistio elokuun valtuustonkokouksesta . 

Budjettineuvottelut ovat alkamassa  
Demarit tarkkoina. Vaalikuumetta?. Mika-Erik Walls: 

Vammaispalvelut kuntoon. Joukkoliikenne on saatava 

kuntoon Mediatiedote: HSL:n ratkaisut eivät riitä Johanna 

Värmälä vaatii HSL:tä toimenpiteitä Tulossa valtuustoryhmän 

seminaari 8.9.2018 Demarit moporetkelle.Pidetään mielessä  

  

VUODEN 2018 viides Valdemari ilmestyi lokakuun lopulla. Siinä oli 
seuraavat jutut: 

Pääkirjoitus. Muistio syyskuun valtuuston kokouksesta. 

Mediatiedote veroprosentista. Muistio lokakuun valtuuston 

kokouksesta. Valtuustotoivomus vastuullisista 

tekstiilihankinnoista Valtuustokysymys ajanvarauksesta 

terveydenhoitoon Valtuustokysymys Kansallisesta 

muistiohjelmasta. Ryhtiä hyvä HSL!. Viisi vuotta sitten: 

Budjettineuvottelut 2013 5 vuotta sitten. Budjettineuvottelut 

käynnistyvät. Kolumni: Kaikki muu on turhaa paitsi 

puutarhanhoito! Yksi valdemari ehdokkaana 

seurakuntavaaleissa. Viisi valdemaria ehdolla eduskuntaan. 

Syksyn demaritapahtumia. Kunnallisjärjestön puheenjohtajalta  

VUODEN 2018 viimeinen Valdemari ilmestyi joulukuun lopulla. Siinä oli 
seuraavat jutut: 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Pääkirjoitus. Budjettineuvottelut 2018. Valtuuston kokous 

19.11. Olli Lehtonen: Huolta vanhuspalveluista Valtuuston 

kokous 5.12. Valtuuston kokous 10.12. Ali: Huoli 

maahanmuuttajien työllisyydestä. Johanna Värmälä ja 

Aulikki Pentikäinen budjetista. Juri Aaltonen: 

Budjetista.Valtuustovuodesta 2018 .Hyvää Joulua! 

Valdemari läpi seurakuntavaaleissa  
Vuosi 2019  

  

Mediatiedotteet  

Vuonna 2018 lähetettyjä mediatiedotteita: 
12.2. Espoon valtuuston demariryhmä: Koululaiset eivät ole paketteja, 
joita siirrellään varastosta toiseen  
8.9. Espoon demarit: Keinotekoisen alhainen veroprosentti ei ole kestävä 
ratkaisu  

Yhteydenpito kunnallisjärjestöön  

Mm. ryhmän puheenjohtajiston edustajat osallistuivat mahdollisuuksiensa 
mukaan kunnallisjärjestön kokouksiin sekä kunnallisjärjestön johtokunnan 
kokouksiin. Valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö järjestivät yhdessä 
marraskuussa demarien valmistautumistilaisuden budjettineuvotteluihin.  

Martti Hellström 16.2. 2019 
Hyväksytty valtuustoryhmän kokouksessa  
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