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TALOUDEN TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
Tämä talouden toimintakertomus ei ole kirjanpitolain 3.luvun 1 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. 
 
 
YLEISTÄ 
 
Tilikauden 2020 tulokseksi on muodostunut 69.237,12 euron ylijäämä. Vuosi 2020 oli vaaliton vuosi ja jo 
budjetointivaiheessa ylijäämää ennakoitiin muodostuvan. Vuoden 2020 aikana järjestötoiminta oli hyvin 
poikkeuksellista toiminnan ja niistä aiheutuneiden kulujen suhteen.  
 
KULUT 
 
Järjestötoiminnan kulut olivat 118.929,62 euroa. Järjestötoiminnan kuluissa on laskua edelliseen vuoteen 
verrattuna -12.643,28 euroa. Kuluja oli budjetoitu 23.270,38 euroa enemmän. 
 
Varainhankinnan kulut olivat 415,30 euroa. 
 
TUOTOT 
 
Jäsenmaksutuloja kertyi 26.972,41 euroa, joka oli 3.027,59 euroa arvioitua vähemmän. 
Luottamushenkilömaksuja maksettiin piirille 38.261,50 euroa, joka ylitti ennakkoon arvioidun 8.261,50 eurolla.  
 
Varainhankinnan kokonaistuotto 2020 oli 67.183,91 euroa. Jäsenmaksutulot ovat edelleen laskussa. 
 
YLEISAVUSTUKSET 
 
Puoluetukea piirijärjestölle maksettiin vuonna 2020 101.780,00 euroa. Puoluetuki oli budjetoitua suurempi, 
joka aiheuttaa suuren eron ylijäämässä talousarvioon verrattaessa. 
 
PÄÄOMAKULUT 
 
Piirijärjestöllä ei ole lainaa rahalaitoksilta eikä puolueen sisäistä velkaa.  
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TULOSLASKELMA 
 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 
 
Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta   
  Varsinaisen toiminnan tuotot 21.574,40 13.837,36 
  Varsinaisen toiminnan kulut   
    Henkilöstökulut -49.031,62 -72.282,08 
    Muut kulut -69.898,00 -59.290,82 
  Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -118.929,62 -131.572,90 
Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta yhteensä -97.355,22 -117.735,54 
Vaalitoiminta   
  Vaalitoiminnan tuotot 147,45 29.773,08 
  Vaalitoiminnan kulut  -80.035,51 
Vaalitoiminta yhteensä 147,45 -50.262,43 
Muu toiminta   
  Muun toiminnan kulut -2.000,00 -2.000,00 
Muu toiminta yhteensä -2.000,00 -2.000,00 
Varainhankinta   
  Varainhankinnan tuotot 67.183,91 64.208,68 
  Varainhankinnan kulut   
    Myyntikulut -415,30 -303,48 
  Varainhankinnan kulut yhteensä -415,30 -303,48 
Varainhankinta yhteensä 66.768,61 63.905,20 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
  Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot   
    Korkotuotot 200,00 200,00 
  Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä 200,00 200,00 
  Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut   
    Korkokulut -303,72 -454,42 
  Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä -303,72 -454,42 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -103,72 -254,42 
Yleisavustukset         101.780,00           77.893,00 
Tilikauden yli/alijäämä 69.237,12 -28.454,19 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
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TASE 
 31.12.2020 31.12.2019 
 
Vastaavaa   
  Pysyvät vastaavat   
    Sijoitukset             1.112,18             1.112,18 
  Pysyvät vastaavat yhteensä 1.112,18 1.112,18 
  Vaihtuvat vastaavat   
    Lyhytaikaiset saamiset   
    Myyntisaamiset 2.450,00 1.063,00 
    Siirtosaamiset 5.667,00 12.237,32 
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8.117,00 13.300,32 
    Rahoitusarvopaperit 50.000,00 50.000,00 
    Rahat ja pankkisaamiset           85.796,10           12.766,43 
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä         143.913,10           76.066,75 
Vastaavaa yhteensä 145.025,28 77.178,93 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
 
 
 
 
 
TASE 
 31.12.2020 31.12.2019 
Vastattavaa   
  Oma pääoma   
    Muu oma pääoma 24.173,42 24.173,42 
    Ed.tilikausien yli / alijäämä 43.504,02 71.958,21 
    Tilikauden yli / alijäämä           69.237,12          -28.454,19 
  Oma pääoma yhteensä 136.914,56 67.677,44 
  Vieras pääoma   
    Lyhytaikainen vieras pääoma   
    Lainat rahoituslaitoksilta  145,10 
    Ostovelat 1.836,86 3.564,43 
    Siirtovelat 6.273,86 5.791,96 
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä             8.110,72             9.501,49 
  Vieras pääoma yhteensä             8.110,72             9.501,49 
Vastattavaa yhteensä 145.025,28 77.178,93 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
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LIITETIEDOT 
 
 
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 
annetun asetuksen (PMA, Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksen esitettävistä tiedoista 
1753/2015) mikroyrityssäännöstöä. 
 
Pysyvien vastaavien arvostaminen 
 
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.  Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu 
hankintamenoonsa.  
 
 
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.  
 
 
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 
 
Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä enintään 850 euron pienhankinnat 
yhteissummaltaan tilikaudella alle 2500 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi 
hankintahetken mukaan.   
 
  
Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät  
 
 
 Muut korko- ja rahoitustuotot    200,00 
 Korkokulut ja muut rahoituskulut    -303,72 
 Yhteensä    -103,72 
 
 
 
 
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet     2020 2019        
 
 Sijoitukset     1.112,18 1.112,18 
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TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
 
Oman pääoman muutokset     2020 2019 
 
 Muu oma pääoma    24.173,42 24.173,42 
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä    43.504,02 71.958,21 
 Tilikauden yli-/alijäämä    69.237,12 -28.454,19 
 Oma pääoma yhteensä    136.914,56 67.677,44 
      
 
 
Henkilöstö    2020 2019 
 
 Toiminnanjohtaja    1 1 
 Järjestösihteeri    0 0,25 
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA 
SÄILYTTÄMISTAPA 
 
Kirjanpitokirja Säilytystapa 
 
Päiväkirjat Fivaldi arkisto 
Pääkirjat Fivaldi arkisto 
Muistiotositteet Fivaldi arkisto 
Myyntitositteet Fivaldi arkisto 
Ostotositteet Fivaldi arkisto 
Palkkatositteet Paperitositteina 
Tasekirja Sidottuna kirjana 
Tase-erittelyt Nidottuna 
 
 
 
 
TOSITELAJIT 
 
2 Suoritukset 
5 Ostolaskut 
6 Maksut 
7 WebLaskut 
8 Pkviennit 
17 Autom.kirjaukset 
30 Op (Tito) 
60 Myynninhallinta 
994 Liitetietotositteet 
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 
 
 
Joensuussa  ____. päivänä __________ kuuta 2021 
 
Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry 
Piirihallitus 
 
 
______________________ ______________________ 
Tiina Kaartinen Juha Pakarinen  
puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 
 
 
______________________ ______________________  
Tuomas Timonen Virve Mikkonen  
toiminnanjohtaja 2. varapuheenjohtaja 
 
 
______________________ ______________________  
Veli-Matti Hurskainen Sanna Kauppinen  
jäsen jäsen 
 
 
______________________ ______________________  
Vesa Parviainen Eija Pennanen  
jäsen jäsen 
 
 
______________________ ______________________  
Anne Aholainen Olavi Ruotsalainen 
jäsen jäsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
 
 
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 
 
 
Helsingissä _____. päivänä ___________ kuuta 2021 
 
 
 
__________________________  
Lotta Kauppila, KHT
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1. YLEISTÄ 
Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry:n seitsemäs vuosi 2020 oli täysin poikkeuksellinen koronapandemian 

aiheuttamien rajoitusten takia. Alkuvuosi lähti suunnitelmien mukaan käyntiin uuden piirihallituksen 

perehdytyksellä, puoluekokousedustajien valinnoilla ja lukuisilla ministerivierailuilla. Maaliskuussa 

poliittinen järjestötoiminta muuttui ratkaisevasti.  Puoluekokousta jouduttiin siirtämään kolme kuukautta ja 

järjestötoimintaa tehtiin pääsääntöisesti verkon välityksellä. Toimintasuunnitelman mukaisia tilaisuuksia ei 

voitu enää järjestää suunnitellusti.  

Puoluekokous oli piirin suurin yksittäinen projekti vuodelle 2020. Seitsemän vaaliyhtymän 

puoluekokousedustajavalinnat viivästyivät yhteiskunnan sulkutilan takia. Puoluekokouksen 

kokonaisvalmistautumisaika oli kuitenkin varsin pitkä ja edustajat työskentelivät aktiivisesti kesän ajan. 

Puoluekokouksen uurnavaalia ei voitu järjestää Kuopiossa suunnitellusti vaan vaalia piti siirtää.  

Puoluehallituksen antaman ohjeistuksen myötä piirihallitus järjesti postivaalin ja sähköisen vaalin 

yhdistelmän.  Vaaliyhtymien päätöskokoukset käytiin loppuun sähköisesti. 

Piirijärjestön voidaan katsoa ottaneen toiminnassaan ison digiloikan. Piirihallituksen kokouksia pidettiin 

etäyhteyksillä sekä asiakirjahallintoa pyöritettiin sähköisellä järjestelmällä. Puoluekokoukseen 

valmistautuminen oli myös vahvasti verkossa tapahtuvaa. Ensimmäistä kertaa poikkeuslainsäädännön 

mahdollistamana kevät- ja syyspiirikokoukset järjestettiin etäosallistuminen mahdollistaen. Etäosallistumista 

pidettiin palautteen perusteella onnistuneena. Piiri valmistautui myös sähköisen äänestyksen käyttöön 

syyspiirikokouksessa. Sähköistä äänestystä ei kuitenkaan käytetty virallisissa kokouksissa.  

Piirin toiminta oli myös vahvasti ohjeistavaa poikkeusolojen aikana. Paikallisosastojen sääntömääräistä 

toimintaa ohjeistettiin ja etäkokouksien järjestämistä käytiin läpi. Hallituksen antama poikkeuslaki 

mahdollisti joustavan sähköisen toiminnan sääntömääräisten kokousten osalta. Piirijärjestö pyrki tekemään 

etätilaisuuksia ja koulutuksia mahdollisuuksien mukaan.  

Piirihallituksen toiminta oli erityisen aktiivista median suuntaan. Piirihallitus otti kantaa kokouksissaan 

ajankohtaisiin aiheisiin. Nämä kannanotot saivat näkyvyyttä maakunta- ja paikallislehdissä. Sosiaalisessa 

mediassa markkinoitiin piirihallituksen kannanottoja säännöllisesti.  Viestintää ja tiedottamista kehitettiin 

myös järjestön sisällä aktiivisemmaksi. 

Edellisen vuoden toimintasuunnitelman 100 jäsenen tavoitteesta jäätiin 54 kappaletta. Koronavuoden takia 

eivät osastot päässeet tekemään normaalia ihmisten kohtaamista, jonka kautta uusia jäseniä olisi voinut tulla 

enemmän. Puolueen jäsenyyttä markkinoitiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Loppuvuosi oli 

jäsenhankinnan kannalta onnistunut.  

Osaltaan piirin kansanedustajat ottivat aktiivisesti kantaa hallituksen politiikkatoimien puolesta läpi vuoden. 

Piirijärjestö pyrki jakamaan kansanedustajien tiedotteita omissa mediakanavissa ja kutsui mediaa 

yleisötapahtumiin, joissa kansanedustajat olivat paikalla. Kansanedustajat olivat mukana ministerien 

maakuntatilaisuuksissa. 

Loppuvuoden tilaisuudet ja koulutukset olivat kuntavaaleihin valmistavia. Piirihallitus päätti tehdä 

ehdokashankintaradiomainoksen piirin alueen neljälle radiokanavalle. SDP:n kuntavaaliehdokkuutta 

markkinoitiin sosiaalisen median kanavissa videoilla ja kuvilla aktiivisesti loppuvuodesta.    

Joulukuussa piiri järjesti ay-webinaarin Kuopiossa piirin alueen ay-aktiiveille. Poliittisen tilannekatsauksen piti 

varapuhemies Antti Rinne. Työministeri Tuula Haatainen lähetti videotervehdyksen tilaisuuteen. AY 

yhteistyön kehittäminen puolueen ja ay-toimijoiden välillä koettiin kehityskohteeksi, johon piirin tasolta 

haluttiin panostaa. Etenkin ehdokashankintaa ajatellen koettiin tärkeänä, että erilaiset sidosryhmät 

aktivoituvat kuntavaalien ehdokashankintaan.  
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2. HALLINTO 

 

2.1 Piirikokoukset 
Kevätpiirikokous 13.6.2020 Joensuu, Joensuun Työväenyhdistyksen sali 

Kevätpiirikokous 13.6. järjestettiin Teams-yhteydellä hybridikokouksena. Kevätpiirikokouksessa puhumassa 

oli kuntaministeri Sirpa Paatero etänä. Kevätpiirikokous vahvisti edellisen vuoden toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kevätpiirikokouksessa vahvistettiin puoluekokoukselle 

esitettävät puoluevaltuustoehdokkaat ja puoluehallitus esitykset. Piirikokous vahvisti myös 

puoluekokousedustajien valinnat. Kevätpiirikokous järjestettiin Teamsyhteyden avulla etäkokouksena 

Joensuun Työväenyhdistyksen tiloista. Ennakkoilmoittautumisella mahdollistettiin piirikokousedustajille 

osallistuminen paikan päällä. Puoluehallitukseen päätettiin esittää joensuulaista Seppo Eskelistä ja 

kuopiolaista Tytti Luomaa. Kokouksessa oli paikalla 50 kokousedustajaa ja 7 seuraajaa. Piirikokous hyväksyi 

ponsiesityksen, jossa Savo-Karjalan piirin puoluevaltuutettujen näkyvyyttä julkisessa keskustelussa lisätään. 

 

 

 

Syyspiirikokous 21.–22.11. Iisalmen 

työväentalo, Iisalmi  

Syyspiirikokous järjestettiin kaksi päiväisenä. 

Kokouspaikkana toimi Iisalmen työväentalo. 

Osallistujien määrä fyysisesti kokouspaikalla 

oli rajoitettu 30 henkeen. Piirikokousväelle oli 

perjantaina kuntataloutta käsittelevässä 

webinaarissa puhumassa puoluesihteeri 

Antton Rönnholm ja kuntatalouden 

erityisasiantuntija Reijo Vuorento. Seminaari 

oli kuntavaalivalmistautumiseen painottuva. 

Poliittisen tilannekatsauksen kokoukselle piti työministeri Tuula Haatainen. Piirikokous hyväksyi piirin 

kuntavaalibudjetin ja seuraavan vuoden talousarvion. Paikalla oli 55 kokousedustajaa ja 4 seuraajaa, näistä 

27 oli fyysisesti kokouspaikalla. Tervehdyksen piti Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen. 

Syyspiirikokous hyväksyi järjestölle kuntavaalityösuunnitelman, toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

Toimintasuunnitelmassa huomioitiin tulevien hyvinvointialueiden valmistelun eteneminen ja niihin liittyvät 

maakunnalliset vaalit sekä niiden vaikutukset toimintavuoden sisältöön. 
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2.2 Piirihallitus 
Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirihallitus piti aktiivisesti kokouksia läpi vuoden. Piirihallitus kokousti 

pääosin etänä Teamsyhteyden avulla. Työvaliokunta valmisteli Teamskokouksilla piirihallitukselle asioita 

tasaisin väliajoin. Piirin puheenjohtajisto suunnitteli tapahtumia ja oli mukana ministerivierailuilla sekä 

puolueen tapahtumissa alkuvuoden aikana.  

 

Piirihallituksen kokoonpano 1.1.2020-31.12.2020 

Puheenjohtaja Tiina Kaartinen 

1. varapuheenjohtaja Juha Pakarinen 

2. varapuheenjohtaja Virve Mikkonen 

 

Jäsenet: 

Veli-Matti Hurskainen, Vesa Parviainen, Olavi Ruotsalainen, Sanna Kauppinen, Anne Aholainen, Eija 

Pennanen 

Varajäsenet: 

Jukka Tuppurainen, Vilho Mikkonen, Tanja Airaksinen, Tuomas Kinnunen, Pia Hedman 
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Piirihallituksen kokoukset 2020 

Piirihallitus piti yhdeksän kokousta 

vuoden aikana.  Kokouksissa oli 

etäosasllistumismahdollisuus. 

11.1. Joensuu, Piirihallituksen 

perehdytys ja puoluekokouksen 

valmistautuminen. Kannanotto 

Finnpulp hankkeesta ja 

aluekehittämisestä. 

22.2. Kuopio, poliittinen 

tilannekatsaus Tuula Väätäinen, 

käytiin puoluekokousedustajavaalien tilannetta ja piirikokouksen materiaalia läpi. Kannanotto 

kansaneläkeindeksin nostamisesta. 

18.4. TEAMS, keskusteltiin Hannu Kokin poliittisen tilannekatsauksen pohjalta vallitsevasta 

poikkeustilanteesta. Korona asioiden läpikäynti järjestöllisessä toiminnassa. 

30.5. TEAMS, poliittinen tilanne Seppo Eskelinen, piirihallitus hyväksyi puoluekokousedustaja vaalien 

tuloksen ja vaaliyhtymien esitykset esitettäväksi piirikokoukselle.  

11.9. TEAMS, Tuula Väätäinen piti poliittisen tilannekatsauksen, käytiin taloudellinen tilanne läpi. 

17.10. Joensuu, Merja Mäkisalo-Ropponen piti poliittisen tilannekatsauksen, piirikokousmateriaalin  

hyväksyminen, piirijärjestön jäsenkyselyn läpikäynti. 

21.11. Iisalmi, piirihallitus hyväksyi radiomainonnan ehdokasrekrytointiin vaalipiirin alueella. Käytiin läpi 

ehdokashankinnan tilanne. 

Piirihallituksen kokouksissa tehtiin merkittävimmät piiriä koskevat päätökset ja valmisteltiin piirikokoukselle 

esitettävät asiat. Piirihallituksen kokouksissa kansanedustajat ja puoluehallituksen jäsenet kävivät pitämässä 

vuorotellen poliittisen tilannekatsauksen. Piirin taloustilanne kehittyi suotuisasti. Järjestöille suunnatut 

ilmoitukset päätettiin toistaiseksi lakkauttaa. Piirihallitus hyväksyi osastojen lakkautukset ja omaisuuskaupat. 

Piirihallitus hyväksyi luottamushenkilövaihdokset kuntayhtymissä. Piirihallitus on laatinut aktiivisesti 

kannanottoja koko vuoden ajan. Useita piirihallituksen kirjoituksia julkaistiin vaalipiiri alueen lehdissä.   

2.3 Tili- ja toiminnantarkastaja 
Piirin tilintarkastajana on toiminut vuoden 2020 osalta Tilintarkastusrengas oy/HTM Lotta Kauppila. 

Toiminnantarkastajana on toiminut Juha Hämäläinen, Joensuu. 
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2.4 Työryhmät 
Piirihallituksen toimintaa valmisteli ja toteutti työvaliokunta, johon kuuluivat Tiina Kaartinen, Juha Pakarinen, 

Virve Mikkonen ja  Tuomas Timonen. Työvaliokunta valmisteli piirihallituksen kokouksia ja esityksiä sekä  teki 

muita tarpeellisia linjauksia piirin toimintaan. 

Piirillä oli myös someryhmä, joka valmisteli ja teki sosiaalisen median sisältöä. Sosiaalisen median 

sisällöntuotannossa olivat mukana Anni Torni, Sanna Kauppinen ja Veli-Matti Hurskainen. Useat 

piirihallituksen jäsenet osallistuivat piirin somenäkyvyyden lisäämiseen esimerkiksi graafista suunnittelua 

tehden.  

 

2.5 Piiritoimisto  
Piiritoimistot ovat sijainneet vuokrahuoneistossa Kiinteistö OY Kauppakatu 32:ssa Joensuussa ja Torpan 

kellarissa Kuopion Työväenyhdistyksen. Piiritoimiston toimintapaikka ja toiminnanjohtajan työpiste on 

pääsääntöisesti sijainnut Joensuussa. Joensuun ja Kuopion yhteistyö on ollut tiivistä läpi toimintavuoden.  

Puolueen työntekijät noudattivat etätyösuosituksia mahdollisuuksien mukaan vuonna 2020. Piiritoimisto osti 

ostopalvelusopimuksena Savo-Karjalan demarinuorilta järjestösihteerin työaikaa toiminnanjohtajan 

vanhempainvapaa ajaksi. Piiritoimistolla toiminnanjohtajan vanhempainvapaan ajan toimi 

ostopalvelusopimuksella Demarinuorten järjestösihteeri Anni Torni. Sijainen hoiti osittaisen 

vanhempainvapaan ajan piiritoimiston asioita poislukein talousvastuu. 

Toiminnanjohtaja edusti piiriä ministerien ja puolueenjohdon vierailuilla. Toiminnanjohtaja osallistui myös 

kaikkiin toiminnanjohtajakokouksiin ja alueellisiin SDP:n työntekijöiden sidosryhmätapaamiseen.  

Vuoden 2020 aikana piiritoimistolla jouduttiin opettelemaan paljon uusi digitaalisia taitoja ja hankkimaan 

digitaalisia ostopalveluita. Näiden koettiin helpottavan kokoustyöskentelyä ja ratkaisut mahdollistivat 

puoluejärjestötoiminnan sujuvuuden poikkeusaikana. 

Piirien väliset neuvottelut ja kuntayhtymien hallintoon liittyvät ratkaisut ovat olleet myös piirin 

toiminnanjohtajan työtehtävissä. Piiritoimisto selvitti paljon kuntayhtymissä tapahtuvia menettelyitä ja 

henkilövaihdoksia. Vuoden aikana tapahtui yli kunnallisissa luottamustoimissa vaihdoksia, jotka piirihallitus 

hyväksyi.  

Toiminnanjohtaja vieraili paikallisosastoissa syksyn aikana. Tilaisuuksien rajoituksien takia suurin osa 

osastojen tapaamisista järjestettiin etäyhteyksillä. Toiminnanjohtaja järjesti ministerivierailuille tapaamisia 

medialle ja oli puolueen yleisötilaisuuksien järjestäjänä yhteistyössä puolueosastojen kanssa. Piirin 

edustaminen jaettiin puheenjohtajiston ja toiminnanjohtajan kesken. 

Loppuvuonna piiritoimistoa työllisti pääosin piirikokousjärjestelyt ja kuntavaalivalmistautuminen. 

Puolueosastojen ohjeistaminen ja vaalipäälliköiden kouluttaminen oli keskeistä syksyn aikana. AY-yhteistyötä 

pyrittiin aktiivisesti kehittämään etenkin ehdokashankinnan näkökulmasta.  

2.6 Yleisötilaisuudet 
Piiri järjesti useita yleisötilaisuuksia yhteistyössä puolueosastojen kanssa vuoden 2020 aikana. Piiri auttoi 

tarvittaessa puolueosastoja lehtimainoksien suunnittelussa ja osallistui tapahtumien kuluihin, jos näin 

katsottiin tarpeelliseksi. Ministerivierailut saivat alkuvuodesta paljon näkyvyyttä ja tilaisuuksissa oli runsaasti 

väkeä.  Soppatykkitoimintaa järjestettiin kahdessa tilaisuudessa syksyllä kun tartuntamäärät olivat alhaiset.   
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3. KANSANEDUSTAJAT  
 

Kansanedustajina ovat piirin alueelta toimineet vuoden 2020 ajan Merja Mäkisalo-Ropponen, Seppo 

Eskelinen ja Tuula Väätäinen. 

Kansanedustajien ja heidän avustajiensa kanssa on tehty läpi vuoden tiivistä yhteistyötä. Kansanedustajat 

ovat olleet piirin järjestämissä tilaisuuksissa puhumassa ja osallistuneet ministerivierailujen ohjelmiin. 

Ministerivierailujen ja puoluejohdon tilaisuuksissa ovat kansanedustajat olleet mukana ministerin 

seurueessa. Ministereiden ja puoluejohdon yleisötilaisuuksissa ovat kansanedustajat olleet tavattavissa. 

Piirijärjestö on pyrkinyt välittämään jäsenistölle tietoa vaalipiirin kansanedustajien tilaisuuksista sekä 

julkaisemaan piirin kanavissa heidän tiedotteitaan. Kansanedustajat ovat vuorollaan käyneet piirihallituksen 

kokouksissa pitämässä poliittisia tilannekatsauksia sekä osallistuneet piirikokouksien työskentelyyn. 
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4. PUOLUEKOKOUS 
 

4.1 Puoluekokoukseen valmistautuminen  
 

SDP:n 46. puoluekokous järjestettiin Tampereella 22.-24.8.2020. Piirillä oli 42 edustajapaikkaa piirin 

jäsenmäärän mukaisesti. Puoluekokousta jouduttiin siirtämään pandemian takia 11.-13.6.2020 ajankohdalta. 

Savo-Karjalan piirin puoluekokousedustajien valinta tehtiin seitsemän vaaliyhtymän alueelta. Piiritoimisto 

ohjeisti vaaliyhtymät toimittamaan tarpeelliset kokoukset, jäsenäänestykset ja vaalit edustajien 

nimeämiseksi. Poikkeusolojen takia vaaliyhtymien toimintaa ja äänestysmenettelyä jouduttiin muuttamaan. 

Kuopiossa jouduttiin turvautumaan postiäänestykseen turvallisuus syistä. Piirihallitus piti etäkokouksen 

18.4.2020. Kokouksessa käytiin läpi puoluekokoukseen valmistautumista ja aikataulumuutoksia.  

Puolueosastot päätettiin kutsua etäyhteyspalvelun kautta kokoukseen, jossa ohjeistettiin kevään toimintaa 

poikkeusoloissa.  

7.5.2020 Puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen puheenjohtajien kanssa käytiin läpi piirikokoukseen 

valmistautumista ja puoluekokoukselle tehtäviä esityksiä. Kokouksessa päätettiin kutsua piirin alueelta 

valmisteleva valiokunta, joka keskenään neuvottelisi puoluevaltuustoehdokkaista pohjaesityksen 

piirikokoukselle. Valiokunta piti kaksi Teamskokousta, joiden välissä käytiin puhelinneuvotteluita. Valiokunta 

sai tehtyä esityspohjan piirikokoukselle.  

30.5. Piirihallituksen kokouksessa käsiteltiin piirikokousaineisto. Piirihallitus kävi läpi vaaliyhtymien esitykset 

ja puoluekokousedustajat esitettäväksi piirikokoukselle. Kesäkuussa valmistauduttiin puoluekokoukseen ja 

suunniteltiin puoluekokousedustajien työskentelyä kesän aikana. 

4.2 Puoluekokousedustajavalinnat ja piirin esitykset 
Puoluekokousedustajat, puoluehallitusehdokkaat ja puoluevaltuustoehdokkaat vahvistettiin 

piirikokouksessa 13.6.2020. Heti piirikokouksen jälkeen alkoi valmistautuminen puoluekokoukseen 

puoluekokousedustajien Teams tapaamiseen kutsumisella. Erityistä huomiota kiinnitettiin 

puoluekokousedustajien osaamiseen ja taustaan, joiden perusteella heidät jaettiin valiokuntiin. 

Ensimmäisessä tapaamisessa, jokainen pääsi esittäytymään ja kertomaan omista kiinnostuksen kohteistaan. 

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen valiokunnat ohjeistettiin työskentelemään itsenäisesti ja valmistelemaan 

ryhmälle muutosesityksiä omasta alueestaan. Ensimmäisessä tapaamisessa valittiin puoluekokousedustajien 

puheenjohtajaksi Kari Rajamäki ja varapuheenjohtajaksi Marja Kauppinen. 

Kaikkiaan puoluekokousedustajille järjestettiin viisi tapaamista, joista neljä oli ennen puoluekokousta. 

Puoluekokousryhmä tapasi varapuheenjohtajaehdokkaita ja pääministerin Teamsin välityksellä. Valiokuntien 

esityksiä hyväksyttiin, joko piirin yhteiseksi linjaksi tai omissa nimissä esitettäviksi. Ryhmä piti tärkeänä 

aluepoliittisen ohjelmatyön kehittämistä puolueessa. Aluepolitiikan ei katsottu olevan riittävän keskeistä 

puoluekokouksen ohjelma-asiakirjoissa.  

Piirijärjestö tiedotti maakuntien lehtiä puoluekokousedustajien valinnoista ja kokouksen päätöksistä. Media 

julkaisi paikallisten puoluekokousedustajien nimiä ja valiokuntapaikkoja.  

Piirijärjestö oli lähettänyt puoluekokoukselle aloitteen, jossa Viikko Pohjois-Karjala lehden lehdistötukea 

nostettaisiin 50 000 eurosta 115 000 euroon. Piirien välisissä neuvotteluissa aloitetta tuotiin esille aktiivisesti. 

Muut piirit eivät asettuneet tukemaan aloitetta yhteisellä päätöksellä. 
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4.3 Puoluekokous 
Puoluekokous järjestettiin poikkeuksellisilla turvallisuusjärjestelyillä Tampere-talossa. Edustajien rajaaminen 

erilleen toisistaan vaikutti kokouksen kulkuun ja tilajärjestelyihin. Valiokunnat joutuivat työskentelemään 

osittain etäyhteyksien avulla. Piirin valiokuntien edustajat pääsivät osallistumaan työskentelyyn ilman 

suurempia ongelmia.  

Puoluekokous kutsui puoleen kunniajäseniksi kolme pitkäaikaista piirijärjestön jäsentä. Kunniajäseniksi 

kutsuttiin Juha Hämäläinen, Marja Kauppinen ja Jouko Löytynoja. 

Puoluekokouksessa olivat piirin alueelta ehdolla puoluehallitukseen Seppo Eskelinen(Joensuu) ja Tytti 

Luoma(Kuopio). Seppo Eskelinen valittiin puoluehallitukseen. Neuvotteluissa tuli ilmi, että piirit vuorottelevat 

puoluehallituspaikkojen kanssa. Savo-Karjala oli tällä kertaa yhden puoluehallituksen jäsenen 

paikkavuorossa, joten neuvotteluyrityksestä huolimatta jäi toinen paikka saamatta kun yksikään piiri ei ollut 

valmiina luopumaan omasta paikastaan. Seuraavassa puoluekokouksessa on Savo-Karjalan piirin vuoro saada 

kaksi puoluehallituspaikkaa. 

Puoluekokouksen ajan puolueen neuvotteluista vastasivat puoluekokousedustajaryhmän puheenjohtaja Kari 

Rajamäki ja piirin puheenjohtaja Tiina Kaartinen. Toiminnanjohtaja Tuomas Timonen teki aktiivisesti työtä 

puoluekokousedustajien ohjeistamisessa ja vaalivaliokunnan neuvotteluiden tiedottamisessa. Paikan päällä 

varmistettiin piirin esityksien läpivienti. Puoluekokousryhmän varapuheenjohtajaksi valittu Marja Kauppinen 

ei päässyt osallistumaan kokoukseen ja hänen tehtäviään valittiin hoitamaan Virve Mikkonen. 

Puoluekokousta pidettiin onnistuneena tapahtumana palautteen perusteella. Piirijärjestö keräsi edustajilta 

palautteen jälkeenpäin.   

Erityistä neuvottelua käytiin Viikko Pohjois-Karjala lehden lehdistötuen korottamisaloitteesta. Neuvotteluita 

käytiin toisten piirien, puoluejohdon sekä useiden yksittäisten puoluekokousedustajien kanssa. Aloite ei 

saanut puoluekokouksen enemmistöä taakseen. Äänestyksen ollessa noin 170 -235 piirille tappiollinen.  
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Neuvotteluiden myötä Viikko Pohjois-Karjala lehti sai puoluekokouksen jälkeen puolueen lähijärjestöiltä 

vahvan rahoitustuen toisten kanavien kautta. 
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5. EDUSTUKSET 
 

5.1 Puoluevaltuusto 
Puoluevaltuuston jäsenet vuosina 2017–2020 ovat olleet Alpo Jumppanen (Kitee), Noora Kettunen (Espoo), 

Tarja Kärkkäinen (Lieksa), Johanna Marttinen (Kuopio) ja Timo Suhonen (Varkaus). 

Varajäsenet olivat Joakim Kärkäs (Joensuu), Mika Kolehmainen (Iisalmi), Olavi Ruotsalainen (Suonenjoki), 

Marja Kauppinen (Kontiolahti) ja Simo Suksi (Kuopio) 

Puoluevaltuusto kaudelle 2020-2023 valittiin puoluekokouksessa. Piirin puoluevaltuuston jäsenet ovat, 

Neeta Röppänen(Kuopio), Joakim Kärkäs(Joensuu), Tarja Kärkkäinen(Lieksa), Jouni Martiskin(Tohmajärvi), 

Pia Hedman(Varkaus) 

Varajäsenet ovat Marja Kauppinen(Kontiolahti), Sanna Kauppinen(Iisalmi), Olavi Ruotsalainen(Suonenjoki), 

Virve Mikkonen(Joensuu) ja Rasmus Keinänen(Kuopio)  

Puoluevaltuusto kokoontui vuoden 2020 aikana kahteen kokoukseen, molemmat olivat etäyhteyksin 

järjestettyjä. Puoluevaltuuston edustajat osallistuivat mahdollisuuksien mukaan puoluevaltuuston 

työskentelyyn. Uuden puoluevaltuuston ensimmäisen kokous järjestettiin 14.11.2020. Uudet 

puoluevaltuutetut pitivät kaksi ryhmäkokousta ennen puoluevaltuustokauden ensimmäistä kokousta. 

Puoluevaltuutettujen käyttämistä puheenvuoroista tehtiin tiedote, jossa käytiin läpi kokouksessa esiin 

nostettuja asioita.  

5.2 Puoluehallitus 
Puoluehallituksessa Savo-Karjalan piiristä olivat 2017–2020 Merja Mäkisalo-Ropponen Joensuusta ja Hannu 

Kokki Kuopiosta.  

Puoluehallitukseen valittiin 2020 puoluekokouksessa Seppo Eskelinen Joensuusta.  

5.3 Puoluehallituksen työryhmät 
Puoluehallituksen asettamiin työryhmiin on osallistunut laaja joukko piirijärjestön jäseniä. Erityisesti 

periaateohjelman ja poliittisen ohjelman valmistelussa on ollut useita toimijoita. Puolueen työryhmät 

valmistelivat aktiivisesti puoluekokouksen materiaaleja vuoden 2020 aikana. 

Puoluehallitus käynnisti puoluekokouksen jälkeen uudet työryhmähaut.  

5.4 Kuntaliitto 
Kuntaliiton valtuuskunnan jäseninä ovat toimineet Mari Ojalammi, Joensuu ja Timo Suhonen, Varkaus. 

Kuntaliiton hallituksen varajäsenenä Neeta Röppänen Kuopio. 

EU:n alueiden komitean varajäsenenä toimii Sanna Parkkinen, Liperi sekä EU:n neuvoston kunta- ja 

aluehallinon Suomen valtuuskunnan varajäsenenä Irja Sokka, Kuopio. 

5.5 Maakuntaliitot 
Pohjois-Savon maakuntaliitossa valtuuston puheenjohtajana toimii Kari Rajamäki(Varkaus). 

Maakuntahallituksen varapuheenjohtajana Neeta Röppänen(Kuopio) ja jäsenenä Jouni Toppinen(Iisalmi). 
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Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa valtuuston puheenjohtajana toimii Seppo Eskelinen(Joensuu). 

Maakuntahallituksessa ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jouni Martiskin(Tohmajärvi) sekä jäseninä 

Perttu Turunen(Lieksa) Sanna Parkkinen(Liperi) ja Sanna Heinonen(Joensuu).  

 

6. PUOLUETYÖ 

 

6.1 Vappujuhlat 
Vappujuhlia ei järjestetty piirin alueella perinteisesti vaan kansanedustajat lähettivät videotervehdyksensä. 

Piirin johto ja kansanedustajat olivat vapputapahtumissa puhujina etäyhteyksien avulla. 

 

6.2 Puoluejohdon ja ministereiden vierailut 
Puolueen puheenjohtaja ja pääministeri Antti Rinne oli Kiteen torilla ja Joensuun torilla yleisötilaisuuksissa 

tavattavissa. Piirijärjestö tiedotti medialle tilaisuuksista ja mainosti maakuntalehdissä. Puolueen johdon ja 

ministerivierailujen järjestelyissä oli piirijärjestö mukana. Piirin edustajana toiminnanjohtaja tai 

puheenjohtaja olivat mukana ministerin seurueessa. Kansanedustajat olivat aktiivisesti mukana puolueen 

järjestämissä tilaisuuksissa ja ministerien vierailuilla. 

28.1. Joensuu, Liikenne ja viestinäministeri Timo Harakka 

29.1. Kuopio, Sosiaali ja terveysmininsteri Krista Kiuru 

18.2. Joensuu, Sosiaali ja terveysministeri Krista Kiuru 

22.2. Joensuu, Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman 

10.10. Kuopio ja Siilinjärvi, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm 

27.10. Joensuu, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm 

 

6.3 Koulutukset 
Piirihallituksen jäsenet kutsuttiin osallistui SDP:n ja TSL:n yhteistyössä järjestämään piirien järjestötyön 

kehittämisseminaariin Hyvinkäällä tammikuussa 2020. Seminaarissa suunniteltiin vuoden 2020 toimintaa ja 

kuntavaalivalmistautumista. Piiristä oli laaja edustus jäseniä ja työntekijöitä paikalla. 

Koulutustoiminta painottui puoluekokousedustajien ja vaalityöntekijöiden koulutukseen. Koronan takia 

koulutukset olivat pääosin etänä. Koulutuksessa painotus oli vaalityön tekemisessä ja vaalipäälliköiden 

kouluttamisessa loppuvuodesta. Piirin alueella järjestettiin TSL:n digikoulutusta ja talousseminaari. 

Piirikokouksen yhteydessä järjestettiin kuntavaaleihin valmista webinaari. Vaalipäälliköitä koulutettiin piirin 

ja puoluetoimiston johdolla jäsenrekisterin käyttöön. Puolueen jäsenet saivat myös henkilökohtaista 

koulutusta ja ohjeistusta sähköisten järjestelmien käyttöön. Erityisesti kysymyksiä herätti sääntömääräisten 

kokouksien järjestäminen koronarajoitusten aikana. 
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7. PUOLUEOSASTOT JA JÄSENMÄÄRÄT 
 

Puolueosastojen kanssa tehtiin läpi vuoden tiivistä yhteistyötä. Merkittävänä asiana  vuoden vaihteessa oli 

maakunta muutos, jossa Heinävesi ja Joroinen liittyivät vaalipiirin maakuntiin. Tähän valmistauduttiin hyvissä 

ajoin loppuvuodesta 2020.  

Puolueosastojen yhdistymisiä, omaisuuden siirtoja ja kiinteistökauppoja ohjeistettiin piiritoimistolta. 

Tavoitteena oli, että puolueena hankittu omaisuus arvotetaan oikein ja sen pysyminen puoluetoimijoiden 

käytössä osastojen lakkautuksista huolimatta. Koronavuoden takia osastojen kiinteistöomaisuuksien tulot 

eivät kattaneet menoja, jolloin monilla syntyi tappiota tilinpäätökseen. Erityisesti kiinteistö omaisuuden 

hallintaan liittyen vuosi 2020 oli haastava monille osastoille. 

Piirin jäsenmäärä oli vuoden 31.12.2020 mukaan 2942 jäsentä. Edellisenä vuonna 2019 luku oli 3080. 

Piirijärjestön jäsenmäärä vähenee noin sadalla vuodessa viime vuosien keskiarvon mukaan. Puolueosastoja 

on piirijärjestön alueella 50. 

 

Puolueosaston nimi 
Äänioikeutetut 

jäsenet 31.12.2020 

Maksamatta 

31.12.2020 

1. Enon Sosialidemokraatit 93 36 

2. Joensuun Työväenyhdistys 499 87 

3. Kiihtelysvaaran Keskijärven Työväenyhdistys                    6 2 

4. Koveron Työväenyhdistys 5 2 

5. Tupravan Työväenyhdistys 14 4 

6. Tuupovaaran Työväenyhdistys 16 1 

7. Utran Työväenyhdistys 57 14 

8. Öllölän Työväenyhdistys 7 2 

9. Hattuvaaran Työväenyhdistys 8 1 

10. Hummovaara-Villalan Sos.-Dem. Yhdistys 19 2 

11. Iisalmen Sos.-Dem. Työväenyhdistys 103 5 

12. Ilomantsin Sosialidemokraatit 53 2 

13. Juuan Työväenyhdistys 65 9 

14. Kaavin Sosialidemokraatit 11 5 
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15. Keiteleen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 18 1 

16. Kiteen Sos.-Dem. Työväenyhdistys 37 6 

17. Kolin Työväenyhdistys 11 1 

18. Kontiolahden Työväenyhdistys 26 3 

19. Korisevan Työväenyhdistys 5 0 

20. Kulhon Työväenyhdistys 30 4 

21. Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 324 30 

22. Lapinlahden Sosialidemokraatit 33 12 

23. Lehmon Työväenyhdistys 31               7 

24. Leppävirran Sosialidemokraatit 43 8 

25. Lieksan Työväenyhdistys 108 4 

26. Liperin Työväenyhdistys 65 17 

27. Nurmeksen Sosialidemokraatit 72 22 

28. Oravisalon Työväenyhdistys 16 13 

29. Outokummun Sos.-Dem. Työväenyhdistys 84 19 

30. Pankakosken Sosialidemokraattinen yhdistys 47 8 

31. Pielaveden Sosialidemokraatit 10 10 

32. Pohjois-Savon Sosialidemokraattinen naisyhdistys 3 0 

33. Polvijärven Demarit 48 4 

34. Puhoksen Työväenyhdistys 36 9 

35. Rautalammin Sosialidemokraattinen 
Työväenyhdistys 

21 8 

36. Rautavaaran Kirkonkylän Sosialidemokraattinen 
37. Työväenyhdistys 

7 4 

38. Ruusudemarit 3 1 

39. Rääkkylän Sos.-Dem. Yhdistys 2 0 

40. Siilinjärven Sosialidemokraatit 48 6 

41. Sonkajärven Sosialidemokraatit 14 4 

42. Suonenjoen Sosialidemokraattinen 
Työväenyhdistys 

40 5 

43. Tohmajärven Demarit 35 7 

44. Tuusniemen Sosialidemokraattinen 
Työväenyhdistys 

10 2 
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45. Varkauden Sosialidemokraatit                  199 27 

46. Varparannan Sosialidemokraattinen 
Työväenyhdistys 

18 0 

47. Vesannon Demarit 33 0 

48. Värtsilän Sosialidemokraatit 15 1 

49. Heinäveden Työväenyhdistys  
31 
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50. Joroisten Demarit  

                 34 13 

 

osastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on 2942 jäsentä 

äänioikeutetut 2513 + maksamatta 429 

 

8. PIIRIN TALOUS 
 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen piirin taloudelle. Piirin talous oli reilusti ylijäämäinen. Tilikauden 2020 

tulokseksi on muodostunut 69.237,12 euron ylijäämä.  Toiminnan kulut jäivät pieniksi ja korotettu puoluetuki 

nosti tuloja. Jäsenmaksuista saatavat tulot ovat kuitenkin merkittävässä laskussa. Edellisten vuosien tapaan 

jäsenmaksujen määrän lasku ei pysähtynyt tänäkään vuonna. Puoluekokousedustajien maksut kerättiin 

osastoilta edellisten puoluekokouksien tapaan.  

Jäsenmaksutuloja kertyi 26.972,41 euroa, joka oli 3.027,59 euroa arvioitua vähemmän. 

Luottamushenkilömaksuja maksettiin piirille 38.261,50 euroa, joka ylitti ennakkoon arvioidun 8.261,50 

eurolla. Puoluetukea piirijärjestölle maksettiin vuonna 2020 101.780,00 euroa. Puoluetuki oli budjetoitua 

suurempi, joka osaltaan aiheuttaa suuren eron ylijäämässä talousarvioon verrattaessa.  

Talous on vakaalla pohjalla sijoituksien pitäessä arvonsa kriisiaikana. Lähitulevaisuudessa tullaan arvioimaan 

uudelleen piirin sijoitusratkaisut. 
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