Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry:
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

PIIRIN TEHTÄVÄT
Piirijärjestön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan 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.
YLEISTÄ VUODESTA 2020
Koronapandemia ja pandemian aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat vuonna 2020 maailmanlaajuisesti ihmisten elämään. Myös SDP:n Oulun piirin toiminta jouduttiin mukauttamaan tilanteeseen. Kun ihmisten kokoontuminen fyysisesti samaan paikkaan ei ollut mahdollista, järjestettiin toimintaa enimmäkseen etäyhteyksien kautta. Toisaalta tilaisuuksien määrä oli suurempi kuin mitä se olisi ollut ilman korona.
Koronapandemia, ihmisten terveysturvallisuus ja pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikeudet olivat
myös poliittisen keskustelun pääosassa. Koronakriisistä huolimatta SDP onnistui edistämään vuoden aikana
hallituksessa monia omia tavoitteitaan. Esimerkiksi epäreilu aktiivimalli poistettiin, toisen asteen maksuttomuuteen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyvät lait hyväksyttiin, pienimpiä eläkkeitä korotettiin ja
mielenterveysstrategia laadittiin.
TOIMIHENKILÖT
Vuosi 2020 oli piirihallituksen ensimmäinen toimintavuosi.
Piirin puheenjohtajana toimi Mika Pietilä (Oulu), varapuheenjohtajana Tiina Kyllönen (Kajaani) ja toisena
varapuheenjohtajana Jari Männikkö (Oulainen). Muita piirihallituksen varsinaisia jäseniä olivat Asko Alasalmi (Kempele), Heli Hietala (Taivalkoski), Raiko Karvonen (Ylivieska), Kerttu Mömmö (Kempele), JannePekka Niemimäki (Oulu), Markku Oikarinen (Kajaani), Anne-Mari Orava (Raahe), Pirjo Sirviö (Oulu), Timo
Suni (Kalajoki) ja Jaana Ylisuutari (Oulu). Varajäseninä toimivat Jaakko Huuki (Oulu), Miia Ainasoja (Kuhmo)
ja Pasi Perkiö (Muhos).
Puoluevaltuustossa piiriä edustivat kevätkaudella Markku Oikarinen, Ville Nikkinen sekä Liisa Komminaho.
Varajäseninä puoluevaltuustossa olivat Heli Hietala, Pirjo Sirviö sekä Esa Niskanen. Elokuun puoluekokouksessa puoluevaltuustoon valittiin Inka Hokkanen, Miina-Anniina Heiskanen ja Jari Nahkanen. Puoluevaltuuston varajäseniksi valittiin Markku Oikarinen, Pirjo Sirviö ja Sanna Laine.
Piiristä kansanedustajina jatkoivat Raimo Piirainen ja Tytti Tuppurainen. Tuppurainen toimi myös eurooppaja omistajaohjausministerinä. Molemmat heistä olivat aktiivisesti mukana piirin toiminnassa ja tapahtumissa.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
Piirihallitus kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa. Tammi- ja helmikuun kokoukset pidettiin piiritoimistolle kokoontuen. Lokakuun kokous pidettiin seminaarin yhteydessä Oulussa ja tuolloin osa piirihallituksen jäsenistä oli fyysisesti läsnä. Muutoin kokoukset pidettiin etäyhteyksin.
Sääntömääräiset piirikokoukset pidettiin etäkokouksina poikkeuslainsäädännön suomin mahdollisuuksin.
Kevätkokous pidettiin huhtikuussa. Kokouksen virallisena poliittisena alustajana oli kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Marraskuussa pidetyn syyspiirikokouksen poliittisena alustajana oli
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.
Sääntömääräisten piirikokousten lisäksi elokuussa pidettiin ylimääräinen piirikokous, jonka ainoana aiheena
oli puoluevaltuuston jäsenten valinta. Kokous haluttiin pitää äänestyksen vuoksi fyysisenä kokouksena. Koronatilanne oli elokuussa sellainen, että kokoontuminen oli mahdollista erityisin turvatoimin.
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vieraili Oulun piirissä tammikuun viimeisenä päivänä. Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys järjesti vierailun yhteyteen yleisötilaisuuden.
Huhtikuussa piirin osastojen puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin etätapaaminen, jossa poliittisesta
tilanteesta puhui ministeri Tytti Tuppurainen. Lisäksi käsiteltiin tärkeitä järjestöllisiä asioita.
Kaikkien piirien toiminnanjohtajat kokoontuvat perinteisesti yhteiseen kesäkokoukseen heinäkuun lopussa.
Tällä kertaa toiminnanjohtajat sekä SDP:n puoluesihteeri ja järjestöpäällikkö tapasivat Oulun piirissä.
Lokakuussa oli koronan suhteen rauhallisempi hetki, ja suunnittelemissa olleen työelämäseminaarin järjestäminen onnistui. Tilaisuudessa oli mukana ministeri Tytti Tuppurainen sekä useita ammattitaitoisia alustajia ay-liikkeestä. Samana päivänä oli SDP:n toimintapäivä, johon osallistuivat ulkotapahtumat järjestämällä
Oulun ja Muhoksen osastot.
Marraskuussa piiri järjesti yhdessä teollisuusliiton kanssa piirihallitukselle ja teollisuusliiton keskeisille demaritoimijoille etätilaisuuden kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kanssa. Aiheena
oli Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan teollisuusala.
Liikenneministeri Timo Harakka oli piirin etävieraana joulukuussa. Hän tapasi Ylivieskan kaupungin johtoa ja
osallistui lisäksi piirin jäsentilaisuuteen. Tilaisuudessa hän myös vastaanotti Oulaisten kaupungin terveiset
piirin varapuheenjohtajan Jari Männikön kertomana.
SDP ja TSL järjestivät vuoden aikana koulutusta mentorointiperiaatteella. Jokainen piiri sai valita koulutukseen kaksi mentorointiparia. Oulun piiristä koulutukseen valikoituivat oman mielenkiintonsa perusteella
mentoreiksi Pirjo Sirviö ja Markku Kainulainen sekä mentoroitaviksi Joni Ollikainen ja Janne-Pekka Niemimäki.
PUOLUEKOKOUS
SDP:n 46. puoluekokous järjestettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kokous jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi kesäkuulta elokuulle.
Puoluekokousedustajat valittiin perinteisesti jäsenvaalilla. Vaaliyhtymän1 (Oulun kaupunki) uurnavaali jouduttiin muuttamaan postivaaliksi koronan vuoksi. Piirin molemmissa vaaliyhtymissä oli näin ollen nettiäänestyksen lisäksi postivaali.
Jäsenvaalin kautta varsinaisiksi puoluekokousedustajiksi tulivat valituiksi Vaaliyhtymästä 1, Oulun kaupunki:
Pietilä Mika, Pohjola Tuija, Heiskanen Miina-Anniina, Meriläinen Joni, Kainulainen Markku, Sirviö Pirjo,

Tiainen Tanja, Torro Kaarina ja Kokko Sonja. Lisäksi puoluekokousryhmän toimintaan kutsuttiin kaksi ensimmäistä varajäsentä: Haipola Pertti ja Keskisärkkä Kauko. Varsinaiseen puoluekokoukseen osallistui varajäsenistä Haipolan lisäksi Niemimäki Janne-Pekka.
Vaaliyhtymästä 2, Muu piiri puoluekokousedustajiksi valittiin: Piirainen Raimo, Kyllönen Tiina, Hokkanen
Inka, Männikkö Jari, Nahkanen Jari, Hietala Heli, Horto Anniina, Oikarinen Markku, Anttila Marko, Heiska
Sirpa, Laava Verner, Hautamäki Jaana, Kemppainen Hannu ja Törrö Leena. Lisäksi puoluekokousryhmän toimintaan kutsuttiin kolme ensimmäistä varajäsentä: Orpana Markku, Markkanen Jarmo ja Mällinen Pekka.
Varsinaiseen puoluekokoukseen osallistui varajäsenistä Markkasen lisäksi Mömmö Kerttu.
Kaikki piirin jäsenet pääsivät halutessaan tutustumaan ja ottamaan kantaa puoluekokousasioihin elokuussa
järjestetyssä puoluekokousseminaarissa. Seminaarissa alustajana oli muun muassa pohjanmaalainen Matias Mäkynen, joka valittiin myöhemmin itse puoluekokouksessa SDP:n varapuheenjohtajaksi.
Puoluekokousryhmä kokoontui useaan kertaan niin fyysisesti kuin etänäkin. Puoluekokousryhmässä vierailivat myös varapuheenjohtajaehdokkaat Timo Harakka ja Matias Mäkynen. Ryhmä kuuli etäyhteyksien
kautta myös puolueen puheenjohtajaehdokkaan roolissa Sanna Marinia.
Varsinaisessa puoluekokouksessa puolueen kunniajäseneksi Oulun piiristä kutsuttiin Leena Mustonen. Kuusamolainen Mustonen on tehnyt pitkän poliittisen uran sekä paikallispolitiikassa että myös muun muassa
SDP:n puoluevaltuuston jäsenenä. Oulun piirin puoluekokousedustajat olivat aktiivisia ja pitivät kokoussalissakin paljon puheenvuoroja.
VAALIT
Vuoden alkupuolella pidettiin hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit. Oulun piirissä vaalien yhteyshenkilönä toimi Irja Lahdensivu. Oululainen Tuula Okkonen valittiin jatkokaudelle kirkolliskokouksen edustajaksi ja Kempeleläinen Rita Kumpulainen tuli valituksi hiippakuntavaltuustoon.
Vuoden aikana ei pidetty valtiollisia vaaleja, mutta piirijärjestö valmistautui jo huhtikuun 2021 kuntavaaleihin. Kuntavaalikampanjan tärkein osa-alue on ehdokashankinta, joka aloitettiin puolueosastoissa toimintavuoden aikana. Piirin alueen kunnissa oli vuoden lopussa arviolta 210 suostumuksensa antanutta kuntavaaliehdokasta.
Piirijärjestö teki puolueosastojen kuntavaalityön tukemiseksi ja samalla myös oman vaalityönsä aikatauluttamiseksi jo kevätkaudella Kuntavaaliaskeleet-asiakirjan. Samalla piirihallitus asetti piirin kuntavaalitavoitteet, joita olivat muun muassa ehdokasmäärän lisääminen, 15 % kannatus piirinä ja ehdokkaiden saaminen
jokaiseen piirin 38 kuntaan.
Piiri kutsui koolle kuntavaalien teemaryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran pohtimaan piirin vaaliohjelmaa. Työskentelyä jatkettiin Howspace-alustalla.
Ehdokkaita tukeakseen ja ehdokasviestintää tehostaakseen piiri aloitti kuntavaali-infot. Kuukausittaisissa
etätilaisuuksissa kerrotaan vaaleihin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaasti vaalityön
herättämistä ajatuksista.
JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA
SDP:n vuoden 2020 yhtenä pääpainona oli jäsenhankinta. Näin ollen jäsenhankintaa pyrittiin tehostamaan
myös Oulun piirissä. Piirin Facebook-sivulla oli noin kolmen kuukauden ajan ”kukkia uudelle jäsenelle”-kampanja. Aina kun piiriin välittyi tieto uudesta jäsenestä, julkaistiin sivulla uusi kukkakuva ja tieto uuden jäsenen puolueosastosta. Näin jäsenhankinta pysyi teemana positiivisesti esillä.

Piirijärjestöön liittyi vuoden aikana 50 uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäseniä oli 1642, joista äänioikeutettuja oli 1403 henkilöä.
VIESTINTÄ
Piiri viesti puolueosastojen ja niihin kuuluvien henkilöjäsenten kanssa sähköpostitse sekä suljetun Facebook-ryhmän avulla. Yhtenä tärkeimpänä viestintämuotona toimi edelleen piirin edustajien kiertäminen
piirin alueella, vaikkakin korona vaikutti kasvokkaisten tapaamisten määrään.
Piirin verkkosivut uudistuivat loppuvuodesta ja niiden käyttöä tehostettiin hiukan. Demokraatin aluesivuilla
julkaistiin juttuja mahdollisuuksien mukaan. Facebookissa avointa markkinointia ja viestintää tehtiin myös
piirin Facebook-sivun kautta.
Koko piirin alueen sosialidemokraateille lähetettiin sähköpostitse useita jäsenkirjeitä. Jäsenille lähetettiin
myös kuntavaaliteemoja koskettava jäsenkysely alkukesästä. Puolueosastojen aktiivitoimijat, eli puheenjohtajat ja sihteerit, saivat piiriltä sähköpostia säännöllisesti.
Piirikokouksista lähetettiin perinteiseen tapaan kannanotot. Tiedotteita julkaistiin myös muista ajankohtaisista aiheista piirihallituksen päätöksillä.
Piiri järjesti vuoden aikana ”kotisivut ja some kuntoon” -kampanjan puolueosastoille. Kampanjaan osallistuivat Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ja Kuusamon Sos.-dem. Työväenyhdistys, jotka molemmat päätettiin palkita 300 euron kuntavaalikampanjarahalla.
TOIMISTO JA TALOUS
Yhdistyksen kokoaikaisena työntekijänä työskenteli toiminnanjohtaja Sanna Husa. Piiri osti talouspalvelut
Kansanvalta-tilitoimistolta.
Piiri toimi yhdessä Oulun työväenyhdistyksen, Oulun kunnallisjärjestön ja Pohjois-Suomen demarinuorten
kanssa yhteisissä tiloissa osoitteessa Kirkkokatu 4 as 35, 90100 OULU. Piiri on tiloissa työväenyhdistyksen
alivuokralaisena.
Piirin pääasiallisena tulona oli edelleen puoluetuki. Lisäksi piiri sai tuloja muun muassa jäsenmaksuista ja
luottamushenkilöiden maksamana puolueverona.

