






















 

 



VARSINAIS-SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PIIRI RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

1. YLEISTÄ 

”Piirijärjestön tarkoituksena on liittää yhteen toiminta-alueellaan kaikki puolueen järjestörakenteeseen 

kuuluvat kunnallisjärjestöt ja puolueosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja puoluehallituksen välillä, 

edistää jäsenjärjestöjensä kanssa sosialidemokratian tavoitteiden toteuttamista sekä vaikuttaa alueensa 

johtavana järjestönä puolueen periaateohjelman ja tavoitteiden mukaisessa sosialidemokraattisessa 

toiminnassa. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa 

toimintansa kannalta tarpeellista kustannustoimintaa sekä kannustaa ja johtaa toimialueensa 

puoluejärjestöjen, puolueväen ja sosialidemokratian kannattajien valmistautumista yleisiin vaaleihin.” 

(piirijärjestön säännöt 2§)  

 

2. PAINOPISTEET 

 

Vuoden 2020 painopisteet olivat valmistautuminen vuoden 2021 kuntavaaleihin sekä kesän puoluekokous. 

Toimintavuotta leimasi mitä suurimmassa määrin koronapandemia ja sen aiheuttamat 

kokoontumisrajoitukset. 

 

Toimintavuonna 2020 ei pidetty valtiollisia vaaleja. Toiminnan painopiste erityisesti vuoden 

jälkimmäisellä puoliskolla oli kuitenkin hyvin vahvasti valmistautumisessa vuoden 2021 kuntavaaleihin. 

Syksyllä tehtiin ehdokasrekrytointikampanjaa niin radiossa kuin sosiaalisessa mediassa. Lisäksi piiri 

toteutti nuorten ehdokkaiden rekrytointikampanjan, jota tekemään palkattiin kaksi nuorta. Myös 

ehdokaskoulutuksia järjestettiin jo syksyllä. 

 

SDP:n puoluekokous pidettiin elokuussa Tampereella. Kokous järjestettiin koronatilanteen takia 

poikkeuksellisen rajoitetuissa olosuhteissa, mm. seuraajat tai kunniajäseniksi kutsutut eivät saaneet 

osallistua kokoukseen. Varsinais-Suomesta puoluehallituksen jäseneksi valittiin Petra Peltonen Turusta ja 

puoluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Miika Tiainen niin ikään Turusta. Puoluekokous hyväksyi mm. 

periaatejulistuksen sekä sääntömuutoksia, joista piirin kannalta merkittävin oli piirin suorajäsenyyden 

mahdollistava sääntömuutos. Tämä muutos hyväksyttiin myös syyspiirikokouksessa. 

 

3. JÄRJESTÖTOIMINTA 

 

Piirijärjestössä oli vuoden lopulla 2430 äänioikeutettua jäsentä. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 167 

henkilöä. Uusia jäseniä liittyi 86, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. 



Puolueosastoissa on tehty viimeisten muutaman vuoden ajan töitä rästiläisten siivoamiseksi pois 

rekisteristä, mikä näkyy rästiläisten määrän kehityksessä. 

 

Kevään piirikokous pidettiin kokoontumisrajoitusten takia sähköpostilla kesäkuussa. Kokoukseen osallistui 

54 kokousedustajaa. Syksyn piirikokous pidettiin lievempien kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa ns. 

hybridimallina eli osa kokousedustajista oli paikalla kongressihotelli Caribiassa Turussa ja osa osallistui 

verkon välityksellä. Paikan päällä Turussa oli 32 edustajaa ja verkon kautta osallistui 61 edustajaa. 

Poliittisen tilannekatsauksen piti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. 

 

Piirihallitus kokoontui toimintavuonna 10 kertaa ja piti 4 sähköpostikokousta. Piirihallituksen jäsenet 

osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Niina Alho (Kaarina) 14/14, Berhan Ahmadi (Turku) 4/14, Pertti 

Pokki (Laitila) 13/14, Kirsi-Maria Jokinen (Salo) 13/14, Ville Kurtti (Turku) 13/14, Heli-Päivikki Laurén 

(Uusikaupunki) 7/14, Jari Lehtola (Rusko) 13/14, Juha Mäkilä (Salo) 11/14, Jouni Ojana (Loimaa) 12/14, 

Sari Packalén (Raisio) 13/14, Päivi Rantanen (Nousiainen) 14/14, Timo Virkkula (Kaarina) 8/14, Esko 

Tähtinen (Uusikaupunki) 6/14, Marja Tereska (Turku) 10/14, Riitta Lehtinen (Somero) 5/14.  

 

Piirihallitus päivitti piirin strategian seuraavalle 5-vuotiskaudelle. 

 

Piirissä oli toimintavuonna yksi kokopäiväinen työntekijä, toiminnanjohtaja. Lisäksi oli elokuusta alkaen 

osa-aikainen viestintäkoordinaattori. Syksyllä piirissä työskenteli lisäksi kaksi projektityöntekijää nuorten 

kuntavaaliehdokkaiden rekrytointiprojektissa. 

 

4. KOULUTUS 

 

Koulutuksen painopiste oli kuntavaaliehdokkaiden ja vaalityöntekijöiden kouluttamisessa. 

Koronatilanteen takia valtaosa koulutuksista järjestettiin verkon välityksellä.  

 

Keväällä järjestettiin ehdokashankintakoulutusta, jossa pohdittiin mistä uusia ehdokkaita kannattaa 

etsiä, miten potentiaalinen ehdokas kannattaa kohdata ja miten uudet ehdokkaat ja jäsenet kannattaa 

ottaa vastaan. Syksyllä järjestettiin koulutusta some-videoiden kuvaamisesta ja some-mainonnasta sekä 

Canvan käytöstä, karttapalvelusta ja kampanjapelistä. Lisäksi järjestettiin hygieniapassikoulutus. 

 

Jäsenrekisterikoulutusta järjestettiin yksittäisten toimijoiden tai puolueosastojen tarpeiden mukaan 

räätälöityinä. 

 

5. VIESTINTÄ 

 

Toimintavuonna jatkettiin piirin viestinnän kehittämistä. Pyrittiin tehostamaan viestinnän resursseja ja 

työnjakoa ja löytämään lisäresursseja, tavoitteena parempi tiedonkulku jäsenistölle sekä eri toimijoiden 



välillä. Elokuun alussa työnsä aloittaneen viestintäkoordinaattorin tehtävänä oli erityisesti 

kuntavaalivalmistautumiseen liittyvät viestintätehtävät. 

 

Sähköinen uutiskirje eKompassi ilmestyi viikoittain joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. eKompassin 

toimittajana toimi Antti Kotti. 

 

Piirin sisäisessä Facebook-ryhmässä käytiin aktiivista keskustelua ja tiedotettiin tapahtumista. Piirin 

julkinen Facebook-sivu sai vuoden aikana useita uusia seuraajia ja sen kautta tehtävää tiedotusta 

lisättiin. Piirin Facebook-sivun kautta tehtiin myös jonkin verran maksettua mainontaa. Piirille avattiin 

myös Instagram-tili. 

 

Piirin internet-sivujen käyttöä tiedonvälitykseen on lisätty. Piirihallituksen jäsenet ovat aktiivisesti 

kirjoittaneet kolumneja piirin sivuille ja niitä on linkitetty piirin Facebook-sivulle, mikä on lisännyt 

sivujen kävijämääriä. 

 

6. TALOUS 

 

Piirin taloudellinen tilanne on parantunut sen jälkeen, kun puoluetukea nostettiin vuonna 2019. Oman 

varainhankinnan keinoja tulee kuitenkin edelleen kehittää. 
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