






















 

 



KAAKKOIS-SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATIT RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

1. YLEISTÄ 

 

Toimintavuosi 2021 oli kahdeksas vuosi yhteisessä Kaakkois-Suomen piirissä. Samalla tuli kuluneeksi 115 

vuotta Kymen ja Etelä-Savon piirijärjestöjen perustamisesta.  

 

Koronapandemia vaikutti yhä koko vuoden toimintaan, vaikka myös lähitapahtumia pystyttiin jonkin verran 

järjestämään. Kuntavaalit keväällä sekä aluevaaleihin valmistautuminen toivat vuoteen paljon lisätoimintaa. 

Kokouksia ja tilaisuuksia järjestettiin pääsääntöisesti etänä, mutta vuoden aikana myös lähikokoukset ja 

tilaisuudet olivat osaksi mahdollisia.  

 

Toimintavuoden aikana pääministeri Sanna Marinin hallitus jatkoi vastuullista politiikkaa, jossa korostuivat 

vastuullinen koronanhoito sekä tärkeät rakenteelliset uudistukset. Historiallinen Sote-uudistus saatiin 

vihdoin valmiiksi ja eduskunta sääti lain kesällä 2021. Sen myötä sinetöitiin käytäviksi myös 

hyvinvointialuevaalit tammikuussa 2022. 

Vuoden keskeisenä tapahtumana olivat kuntavaalit keväällä. Kuntavaaleihin valmistauduttiin vaikeassa 

koronapandemian tilassa ja vaaleja jouduttiin siirtämään aiemmin sovitusta 18.4. sunnuntaista kesäkuulle 

13.6. sunnuntaille. Kuntavaalien kampanjointi painottui sosiaalisen median ja vaalimainonnan puolelle. 

Isommat vaalitapahtumat jouduttiin perumaan kevään aikana. Koronatilanne Suomessa helpottui hieman 

viimeisille kampanjaviikoille, joten kunnallisjärjestöt ja osastot pääsivät tekemään parin viikon ajan 

normaalimpaa kampanjointia.  

Piirin tulos kuntavaaleissa oli suhteellisen hyvä. Piirikohtainen kannatusprosentti oli 23,1% jota voidaan 

pitää varsin hyvänä tuloksena etenkin valtakunnallisessa vertailussa.  

Syksyllä aloitettiin valmistautuminen tammikuun 2022 aluevaaleihin. Piirihallitus hyväksyi 

vaalityösuunnitelman ja nimesi alueelliset vaalityöryhmät, jotka aloittivat aluevaalien ehdokashankinnan jo 

alkusyksystä. Aluetyöryhmät tekivät alueellisia suunnitelmia, suunnittelivat vaalitapahtumia sekä yhteistä 

kampanjaa jo loppuvuodelle 2021. Ehdokashankinta onnistui erittäin hyvin. Joulukuussa hyväksyttiin täydet 

ehdokaslistat (73 ehdokasta) Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa ja 70 ehdokasta Etelä-Karjalassa.  

 

 

2. PIIRIN TOIMINTA 

 

Kevätpiirikokous jouduttiin järjestämään poikkeusolojen vuoksi etäyhteyksin. Kokous pidettiin TEAMS-

etäyhteydellä. Kevätkokous järjestettiin Kouvolassa. Kevätkokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti 

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. 

 

Syyspiirikokous järjestettiin Lappeenrannassa Kehruuhuoneella. Syyspiirikokouksen ajankohta oli 

toimintasuunnitelman mukaisesti 13.11.2021 ja edellisenä päivänä 12.11 pidettiin iltaseminaari Sokos Hotel 

Lappeen auditoriossa. Seminaariin oli mahdollista osallistua etäyhteyksin. Syyspiirikokous pidettiin 

lähikokouksena ja poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa piti SDP:n 1.varapuheenjohtaja kansanedustaja 

Niina Malm. Syyspiirikokouksessa vahvistettiin ensimmäiset viralliset aluevaaliehdokkaat Kaakkois-Suomen 

vaalipiirin hyvinvointialueille. Samalla syyskokous valtuutti piirihallituksen täydentämään ehdokaslistan 

loppuun ennen ehdokasasettelun päättymistä.  



Kokouksessa valittiin myös piirin puheenjohtajisto sekä piirihallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2022-

2023. Piirikokous valitsi piirin puheenjohtajaksi Hannu Revon (Luumäki) ja varapuheenjohtajaksi Satu 

Taavitsaisen (Mikkeli) 2. varapuheenjohtajaksi Kari Huovilan (Pyhtää).  

Piirihallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin: 

Hallituksen jäsenet: 
Veikko Hämäläinen (Imatra) 
Lassi Ojanen (Kouvola) 
Johanna Thomander-Tiainen (Lappeenranta) 
Jenna Vertanen (Ruokolahti) 
Milla Tuomela (Kotka) 
Nina Peltonen (Hamina) 
Markku Valjakka (Savonlinna) 
Heikki Martikainen (Pieksämäki) 
Saara Laukkanen (Savonlinna) 
Jarno Strengell (Mikkeli) 

Varajäsenet: 

Tommi Helkala (Kouvola) 
Mari Pienmunne (Lappeenranta) 
Heini Vesterinen (Imatra) 
Kari Ojala (Mikkeli) 
Sami Virtanen (Kotka) 

 
Piirihallitus piti vuonna 2021 neljätoista kokousta, joista osa pidettiin sähköpostikokouksina ja suurin osa 
TEAMS-etäyhteyksin. Pöytäkirjaan merkittiin vuoden aikana 126 pykälää.  
 
Piirihallituksen jäsenet osallistuivat piirihallituksen kokouksiin seuraavasti:  

Hannu Repo 14/14, Satu Taavitsainen 11/14, Kari Huovila 11/14, Veikko Hämäläinen 9/14, Ismo Karstinen 

10/14, Nina Peltonen 10/14, Timo Pulkkinen 9/14, Pirkko Rahikainen 12/14, Niina Ristolainen 8/14, Jarno 

Strengell 12/14, Johanna Thomander-Tiainen 11/14, Jenna Vertanen 12/14.  

Varajäsenet: Heikki Martikainen 7/14, Asko Kokkola 10/14, Pirjo Tella-Pulliainen 9/14. 

 

Tilintarkastajana toimi vuonna 2021 Tilintarkastusrengas Oy / Lotta Kauppila ja toiminnantarkastajana Juha 

Järvinen, varalla Ritva Miettinen.  

 

Piiritoimisto sijaitsee Kouvolassa osoitteessa Kalevankatu 13 B. Piiritoimisto muuttaa vuoden 2022 aikana 

osoitteeseen Kauppalankatu 6-8 45100 Kouvola.  

 

Piirin toiminnanjohtajana toimi tammikuun 2021 ajan Sanna Koskenranta. Sannan siirryttyä uusiin tehtäviin 

valittiin piirintoiminnanjohtajaksi Mikko Hokkanen, joka aloitti tehtävässään helmikuun alussa. Mikko 

Hokkanen siirtyi elokuussa 2021 toisiin tehtäviin ja piirin toiminnanjohtajaksi valittiin syyskuussa Jussi 

Tauriainen. Piirin järjestösuunnittelijana on työskennellyt Jaana Saarinen, joka työskentelee puolet 

työajastaan Kaakkois-Suomen Nuorten kotkien työntekijänä.  



Toukokuussa Kaakkois-Suomen Demarinuorten työntekijäksi valittiin Roosa Savolainen. Roosa aloitti 

työskentelemään puoluepiirille syyskuussa 2021, Roosa työskentelee myös puolet työajastaan 

puoluepiirille.  

 

3. EDUSTUKSET 

 

Kansanedustajina ovat toimineet Anneli Kiljunen Lappeenrannasta, Suna Kymäläinen Ruokolahdelta, Niina 

Malm Imatralta, Sirpa Paatero Kotkasta sekä Paula Werning Kouvolasta. Paatero on hoitanut myös 

kuntaministerin tehtävää.  

Puoluehallituksessa piiriä edustaa puolueen 1.varapuheenjohtaja Niina Malm.  

 

Puoluevaltuuston puheenjohtajana toimi Sirpa Paatero. 

Puoluevaltuuston jäseninä ovat Kaakkois-Suomesta:  

Sami Virtanen (Kotka), Nina Peltonen (Hamina), Ilkka Nokelainen (Imatra), Johanna Thomander-Tiainen 

(Lappeenranta), Onni Espo (Kouvola), Niina Ristolainen (Kouvola), Satu Taavitsainen (Mikkeli), Olli-Pekka 

Kristiansson (Savonlinna) 

Puoluevaltuuston varajäsenet: 1. Heikki Martikainen (Pieksämäki), 2. Jenna Vertanen (Ruokolahti), 3. Sari 

Melkko (Kouvola), 4. Kari Huovila (Pyhtää), 5. Kari Ojala (Mikkeli), 6. Tiina Montonen (Kotka), 7. Kari 

Virinsalo (Lappeenranta), 8. Raine Lehkonen (Mikkeli) 

 

Piirin edustajana Itä-Suomen Teatteri ja Elokuva Oy:n sekä Urheilu ja Kesävirkistys Oy:n yhtiökokouksissa on 

toiminut alkuvuodesta toiminnanjohtaja Mikko Hokkanen loppuvuodesta Jussi Tauriainen (varalla Jaana 

Saarinen).  

 

4. PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

Vuoden 2021 toiminnan painopisteiksi toimintasuunnitelmassa linjattiin jäsenhankinta, kuntavaalit ja 

aluevaaleihin valmistautuminen. Vaikean koronatilanteen takia monia tapahtumia jouduttiin perumaan ja 

järjestämään ne verkon välityksellä.  

 

Jäsenhankinnan osalta puolue oli asettanut kaikille piireille tavoitteen 5 % jäsenmäärän kasvusta. Kaakkois-

Suomen osalta tämä tarkoitti 167 uuden jäsenen hankintaa.  

 

TULOS: 150 uuden jäsenen tavoitteesta jäätiin, toimintavuoden aikana uusia jäseniä liittyi 109. 

 

Toimintavuoden toinen keskeinen tavoite oli kuntavaaleissa pärjääminen. Kuntavaaleihin valmistauduttiin 

hyvissä ajoin pitämällä koulutuksia etenkin kampanjoinnista. Kuntavaalien päivämäärä siirtyi 13.6, joka 

pidensi kuntavaalien kampanja-aikaa parilla kuukaudella. Kuntavaaleissa kunnallisjärjestöt ja osastot tekivät 

lujaa kampanjatyötä rajoitusten puitteissa. Kuntavaalityötä tehtiin myös verkon välityksellä esimerkiksi 

Facebook-livelähetysten muodossa.  

 

TULOS: Kuntavaaleissa piirikohtainen kannatus oli 23,1% ja näin ollen olimme suurin puolue kuntavaaleissa. 

Tulokset vaihtelivat alueittain, mutta valtakunnalliseen tulokseen peilattuna tulos oli varsin hyvä.  

 



 

5. JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Toimintavuoden koulutuksia ja tapahtumia oli suunniteltu melko paljon koko toimintavuodelle. Alku 

vuonna kuntavaalien kampanjakoulutuksia järjestettiin useita TEAMS-etäyhteyden avulla. Kesän 

kuntavaalien jälkeen syksyllä pidettiin etäyhteyden välityksellä jokaisessa maakunnassa aluekokous, jossa 

suunniteltiin yhdessä alueen toimijoiden kesken paikallista aluekohtaista aluevaaliohjelmaa.  

Lokakuussa järjestettiin järjestöpäivät Mikkelissä Sokos Hotel Vaakunan tiloissa. Aiheena oli Sote-uudistus. 

Tilaisuudessa puhuivat kuntaministeri Sirpa Paatero, SOSTE:n johtaja Anne Knaapi ja KaksPy Ry:n 

toiminnanjohtaja Miia Kurttila.  

Marraskuun iltaseminaari pidettiin Lappeenrannassa aiheena Hyvinvointialueiden valmistelutilanne, lisäksi 

kuulimme tuoreita tutkimustuloksia sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta JHL:n pääekonomisti Youssef 

Tzadilta, iltaseminaarin huipensi perinteinen alueen kansanedustajien kyselytunti. Kyselytunnille 

osallistuivat piirin kansanedustajista Niina Malm ja Anneli Kiljunen. 

Aluevaalikoulutuksia pidettiin myös TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Koulutusten aiheena olivat 

kampanjointi ja etenkin Canva-kuvankäsittelysivuston käyttäminen.  

 

TULOS: Tavoitteena oli tavoittaa piirin tapahtumilla 1000 osallistujaa, mistä jäätiin, kun tapahtumia ei voitu 

alkuvuodesta suunnitellusti järjestää. Siltä osin kuin ministerivierailut onnistuivat loppuvuodesta, niissä 

huomioitiin alueellinen tasapaino.  

 

6. VIESTINTÄ 

Rajoitusten vuoksi tapahtumia ja osallistumista vietiin verkkoon ja viestinnän rooli tuli keskeiseksi. FB-

livelähetyksiä järjestettiin yhteistyössä puoluetoimiston kanssa. Osin somen tuomiin mahdollisuuksiin 

tartuttiin rohkeasti. Piiri viesti käyttäen perinteistä järjestökirjettä tiedotuskanavana sähköisesti. Tietoa 

jaettiin myös jäsenille suunnatuin viestein ja erilaisin somesisällöin. Somessa hyödynnettiin myös 

maksettua mainontaa mm. kuntavaalityön osalta. 

 

TULOS: Toimintavuoden aikana tavoitteena oli saada piirin jäsenistö tietoiseksi piirin tapahtumista ja 

viestejä toiminnasta lähetettiin aktiivisesti. Mainontaa tehtiin myös somen kautta.  

 

7. TALOUS 

 

Piirin tilinpäätös osoitti 70 000 ylijäämää. Puoluetukea piiri sai toimintavuoden aikana 104 770 euroa. 

Keskeisiä tulonlähteitä olivat myös puoluevero maakunnallisista luottamustehtävistä, jota kertyi noin 58 

000 euroa. Jäsenmaksutuloja toimintavuoden aikana oli reilut 35 000 euroa. Kun tapahtumia ja kokouksia 

järjestettiin vuoden aikana etäyhteyksin säästyi kuluja monilta osin.  

 

TULOS: Piirin tilinpäätös osoittaa huomattavaa ylijäämää, jolloin tavoite budjetin mukaisesta 

tilinpäätöksestä on täyttynyt paremmin kuin oli odotettu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


