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TALOUDEN TOIMINTAKERTOMUS
Tämä talouden toimintakertomus ei ole kirjanpitolain 3.luvun 1 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus.

YLEISTÄ
Tilikauden 2021 tulokseksi on muodostunut 15.055,83 euron ylijäämä. Jo budjetointivaiheessa ylijäämää
ennakoitiin muodostuvan, mutta ylijäämä muodostui hiukan arvioitua suuremmaksi. Kuluja syntyi normaalien
toimintakulujen lisäksi jonkin verran kuntavaaleista.
KULUT
Varsinaisen toiminnan kulut olivat 121.378,26 euroa. Kuluissa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna
9.598,45 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut ylittyivät budjetoiduista 8.428,26 euroa.
TUOTOT
Jäsenmaksutuloja kertyi 13.854,24 euroa, joka oli 1645,76 euroa arvioitua vähemmän.
Luottamushenkilöveroja maksettiin piirille 14.042,67 euroa, joka oli ennakkoon arvioitua 6.042,67 euroa
enemmän.
Varainhankinnan kokonaistuotto 2021 oli 35.946,91 euroa.
YLEISAVUSTUKSET
Puoluetukea piirijärjestölle maksettiin vuonna 2021 yhteensä 89.102,00 euroa.
PÄÄOMAKULUT
Piirijärjestöllä ei ole lainaa rahalaitoksilta. Puolueen sisäistä velkaa on vuoden lopussa 13.736,73 euroa.
Velkaa lyhennettiin vuoden aikana erillisen maksusuunnitelman mukaisesti.

1 (7)
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fde740f4-0437-41f9-a880-75a9e1dbe607

www.vismasign.com

Oulun Sosialidemokraattinen Piiri r.y.
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TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta yhteensä
Vaalitoiminta
Vaalitoiminnan tuotot
Vaalitoiminnan kulut
Vaalitoiminta yhteensä
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
Varainhankinta yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Korkokulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Yleisavustukset
Tilikauden yli/alijäämä

1.1. - 31.12.2021

1.1. - 31.12.2020

17.344,36

18.945,10

-69.916,19
-51.462,07
-121.378,26
-104.033,90

-63.552,37
-48.227,44
-111.779,81
-92.834,71

6.825,10
-12.784,28
-5.959,18
35.946,91
35.946,91

26.069,58
26.069,58

89.102,00
15.055,83
–––––––––––––

-38,28
-38,28
-38,28
89.923,00
23.119,59
–––––––––––––
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TASE
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

31.12.2021

31.12.2020

300,05
300,05

300,05
300,05

1.200,00
1.200,00

1.200,00
1.200,00

985,00
1.658,73
2.643,73
56.491,15
60.334,88
60.634,93
–––––––––––––

540,00
1.181,16
1.721,16
48.074,43
50.995,59
51.295,64
–––––––––––––

31.12.2021

31.12.2020

24.637,25
15.055,83
39.693,08

1.517,66
23.119,59
24.637,25

7.736,73
7.736,73

13.736,73
13.736,73

6.000,00
63,36
7.141,76
13.205,12
20.941,85
60.634,93
–––––––––––––

6.000,00
260,88
6.660,78
12.921,66
26.658,39
51.295,64
–––––––––––––

TASE
Vastattavaa
Oma pääoma
Ed.tilikausien yli / alijäämä
Tilikauden yli / alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Muut pitkäaikaiset lainat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Muut lyhytaikaiset lainat
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätös on laadittu 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.
Käyttöomaisuushyödyke

arvioitu
poistoprosentti
pitoaika/vuotta ja poistomenetelmä

Koneet ja kalusto

25% / menojäännöspoisto

Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia.

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät

Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Yhteensä

0,00
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TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

2021

2020

300,05

300,05

2021

2020

985,00
946,73
712,00

540,00
947,16
234,00

2.643,73

1.721,16

2021

2020

24.637,25
15.055,83
39.693,08

1.517,66
23.119,59
24.637,25

2021

2020

Muut pitkäaikaiset lainat

7.736,73

13.736,73

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

7.736,73

13.736,73

2021

2020

6.000,00
63,36
7141,76

6.000,00
260,88
6.660,78

13.205,12

12.921,66

2021

2020

1

1

Sijoitukset

Erittely saamisista

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Jäsenmaksusaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman muutokset
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma
Muut lyhytaikaiset lainat
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Henkilöstö
Toiminnanjohtaja
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA
SÄILYTTÄMISTAPA
Kirjanpitokirja

Säilytystapa

Päiväkirjat
Pääkirjat
Muistiotositteet
Myyntitositteet
Ostotositteet
Palkkatositteet
Tase-erittelyt

Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Paperitositteina, pdf-tiedostoina tai verkkolaskuina Fivaldi-järjestelmässä
Paperitositteina
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä

TOSITELAJIT
2
5
6
8
17
32
60

Suoritukset
Ostolaskut
Maksut
Pkviennit
Autom.kirjaukset
OP tito
Myynninhallinta
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Oulussa 8. päivänä helmikuuta 2022
Oulun Sosialidemokraattinen Piiri r.y.
Piirihallitus

______________________
Mika Pietilä
puheenjohtaja

______________________
Jari Männikkö
1.varapuheenjohtaja

______________________
Sanna Husa
toiminnanjohtaja

______________________
Markku Oikarinen
2. varapuheenjohtaja

______________________
Kristina Ahl
jäsen

______________________
Marjo Kangasharju
jäsen

______________________
Päivi Käkelä
jäsen

______________________
Jari Nahkanen
jäsen

______________________
Janne-Pekka Niemimäki
jäsen

______________________
Aila Mäkisalo
jäsen

______________________
Kerttu Mömmö
jäsen

______________________
Anne-Mari Orava
jäsen

______________________
Pirjo Sirviö
jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä _____. päivänä ___________ kuuta
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 9 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

myndighed til at underskrive
repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry:
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

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 2021
Kevään 2021 toiminta keskittyi kuntavaaleihin. Vaalien olisi pitänyt olla huhtikuussa, mutta erittäin haastavan koronatilanteen vuoksi vaalit siirrettiin kesäkuulle. Näin ollen kuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli
13.6.2021.
Kuntavaalikampanjoinnista siirryttiin käytännössä suoraan aluevaalityöhön. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa
sote-uudistukseen liittyvät lait ja samalla vahvistui, että Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa 2022.
Vaalien lisäksi koronapandemia vaikutti suuresti piirin toimintaan. Vaikka normaalejakin tapahtumia ja kokouksia päästiin järjestämään, jouduttiin toimintavuoden aikana kokoontumaan edelleen paljon etäyhteyksien kautta.
TOIMIHENKILÖT
Vuosi 2021 oli piirihallituksen toinen 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 Inka Hokkanen, Miina-Anniina Heiskanen ja Jari Nahkanen. Puoluevaltuuston varajäseniä olivat Markku Oikarinen, Pirjo Sirviö ja Sanna Laine. Puoluehallituksen jäsenenä Oulun
piiristä oli Mika Pietilä.
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. Lisäksi piirihallituksen jäseniä osallistui pohjoisten
piirien yhteisseminaariin Pyhätunturilla. Pyhätunturilla kuultiin eduskunnan ajankohtaiset terveiset eri politiikan sektoreilta, keskusteltiin tulevista aluevaaleista sekä suunniteltiin vuoden 2022 toimintaa.
Maaliskuun 20. päivä pidetty kevätkokous jouduttiin pitämään etäyhteyksien kautta. Sen sijaan syyspiirikokous pidettiin 27. päivä marraskuuta live-tilaisuutena Kainuun Sotkamossa. Paikan päällä Sotkamossa oli
myös puoluesihteeri Antton Rönnholm ja piirin oma ministeri Tytti Tuppurainen. Rönnholmin ja Tuppuraisen vierailu toivat alueelle näkyvyyttä esimerkiksi lehtihaastattelun kautta. Samassa yhteydessä he tapasivat myös Sotkamon kunnan ja Kainuun liiton edustajia.
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Heti tammikuussa piirissä oli odotettu etätapahtuma, eli järjestöpäivät. Järjestöpäivät siirrettiin syksyltä
vuoden alkuun koronatilanteen vuoksi. Kaksipäiväisille järjestöpäiville osallistui noin 60 piirin jäsentä. Alustajina järjestöpäivillä olivat muun muassa ministeri Tytti Tuppurainen ja kansanedustaja Raimo Piirainen,
Radical Soulin Salla Saarinen ja SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen.
Toimintavuoden aikana oli useita erilaisia Teams-tilaisuuksia. Esimerkiksi 13.2. puoluesihteeri Antton Rönnholm tapasi piirin jäseniä etänä. 29.5. piiri järjesti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kyselytunnin
Teamsin kautta. Ministeri Harakka piti tilaisuudessa puheenvuoron ja vastasi etukäteen kerättyihin kysymyksiin.
Piiri sai syyskuussa vieraakseen SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen. Mäkynen osallistui yritysvierailuille Ylivieskassa ja Raahessa sekä tapasi paikallisia SDP-vaikuttajia Raahessa ja Kempeleessä.
Lauantaina 2.10. oli SDP:n valtakunnallinen perhepäivä. Oulun piirissä perhepäivän tapahtumat järjestivät
Pudasjärven ja Oulu puolueosastot.
Piirin vuoden päätapahtuma oli kaksipäiväinen Ay- ja demariväen tapaaminen Rukalla 9.-10 lokakuuta. Noin
viisikymmentä piirin aktiivia kerääntyi yhteen keskustelemaan aluevaaleista ja kuuntelemaan muun muassa
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin, maakuntajohtaja Pauli Harjun ja puoluesihteeri Antton Rönnholmin
puheenvuorot. Samalla vierailulla Niina Malm tapasi muun muassa Kuusamon kaupungin edustajia.
Pitkän korona-ajan jälkeen SDP onnistui järjestämään valtakunnallisen live-tapahtuman, kuntapäivät, Vantaalle lokakuun lopussa. Oulun piiristä kuntapäiville osallistui kymmenkunta aktiivia.
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Oulussa 20. päivä marraskuuta. Piiri otti
kokouksen ja sen mukanaan tuoman näkyvyyden ilolla vastan, sillä edellisen kerran puoluevaltuusto on pidetty Oulussa vuonna 2006. Puolueosastot järjestivät puoluevaltuuston oheistapahtumat Oulussa, Kempeleessä ja Muhoksella. Puoluevaltuuston yhteydessä piirissä oli useita muitakin oheistapahtumia.
VAALIT
Kuntavaalit
SDP:n Oulun piiri keräsi kuntavaaleissa 10 % kannatuksen, eli kannatus laski edellisistä kuntavaaleista 1,4 %.
Yleisesti koko Oulun piirissä hallituspuolueet menettivät paikkoja ja oppositiopuolueet nostivat kannatustaan.
Piirin kuntavaalikampanja perustui yhteistyöhön alueen puolueosastojen kanssa. Tärkeimpänä mainosvälineenä piirillä oli Facebook, jonne piiri teki vaalivideon. Piirin Facebook-sivun kautta mainostettiin myös
osastojen mainoskuvia.

Käytännön vaalityön mahdollistamiseksi ja sujuvan yhteistyön varmistamiseksi piiri palkkasi kuntavaaleihin
vaalityöntekijän. Vaalityöntekijä auttoi osastoja ja ehdokkaita muun muassa sähköisten ehdokastyökalujen
kanssa.
SDP:n Oulun piirin kuntavaalikampanjan huipentuma oli puolueen puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin vierailu piirin alueella. Koronatilanne esti yleisötilaisuuksien järjestämisen, mutta Marin esiintyi Facebook-livessä, tapasi sidosryhmiä ja antoi lehtihaastattelun.
Yhteyttä ehdokkaisiin pidettiin vaalikampanjan aikana esimerkiksi kerran kuukaudessa pidettävien kuntavaali-infojen kautta. Infot olivat tunnin mittaisia Teams-tapahtumia, joissa käytiin läpi muun muassa vaalikampanja etenemistä. Ehdokkaille järjestettiin myös ministerin kyselytunti, jossa oli vastaajana eurooppaja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.
Aluevaalit
Piirin alueella on kaksi hyvinvointialuetta: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.
Aluevaalien ehdokasasettelu tehtiin vuoden 2021 aikana, mutta varsinainen vaalipäivä ajoittui vuodelle
2022. Pohjois-Pohjanmaalla sosialidemokraatit jättivät täyden 98 ehdokkaan listan. Ennen listan vahvistamista yksi ehdokas jouduttiin poistamaan listalta maakunnasta poismuuton vuoksi. Näin ollen SDP:llä oli
Pohjois-Pohjanmaalla 97 ehdokasta. Kainuussa jätettiin 41 ehdokkaan ehdokaslista.
Koko piirin vaalipäälliköksi nimettiin toiminnanjohtaja Sanna Husa ja Kainuun vaalikoordinaattoriksi valittiin
Markku Oikarinen. Vaalityön kokonaisuudesta vastasi piirihallitus piirin puheenjohtajan Mika Pietilän johdolla.
Molempien hyvinvointialueiden vaaliohjelmat hyväksyttiin piirikokouksessa. Vaaliteemoista järjestettiin jäsenistölle sähköinen kysely ja teemoista keskusteltiin myös piirin tilaisuuksissa. Kuntavaaleissa hyväksi todettua sapluunaa vaali-infoista jatkettiin aluevaali-infoilla.
Piirihallitus hyväksyi vuonna 2021 aluevaalien budjetin, mutta varsinainen vaalikampanjan toteutus jäi seuraavalle vuodelle.
Muut vaalit
Toimintavuoden aikana toteutettiin Tradekan vaalien ehdokashankinta. Itse vaalit olivat vuoden 2022 puolella. Lopputuloksena piiri asetti vaaleihin täyden 17 ehdokkaan listan. Tradeka on SDP:lle tärkeä yhteistyökumppani.
JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA
SDP:n Oulun piiri menestyi jälleen hyvin puolueen toteuttamassa jäsentyytyväisyyskyselyssä. Oulun piirissä
todettiin olevan valtakunnallisesti neljänneksi tyytyväisimmät jäsenet. Piiri järjesti kaikille jäsenille avoimen
Teams-tapahtuman, jossa jäsenkyselyn tuloksia esiteltiin tarkemmin.
Piirijärjestöön liittyi vuoden aikana noin 70 uutta jäsentä, eli melkein puolitoistakertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kuntavaalivuosina puolueeseen liittyy perinteisesti muita vuosia enemmän uusia jäseniä.
Piirin kokonaisjäsenmäärä tipahti vuoden aikana noin 150 jäsenellä, eli jäseniä oli vuoden lopussa hiukan
alle 1500. Suuri pudotus johtui sellaisten jäsenten poistamisella rekisteristä, jotka eivät ole maksaneet pitkään aikaan jäsenmaksuaan. Rästiläisten poistoja tehtiin toimintavuoden aikana poikkeuksellisen paljon,
mikä kertoo osaltaan positiivista viestiä puolueosastojen aktiivisuudesta.

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 jonkin verran kasvokkaisten tapaamisten määrään.
Demokraatin aluesivuilla julkaistiin juttuja mahdollisuuksien mukaan. Facebookissa markkinointia ja viestintää tehtiin myös piirin Facebook-sivun kautta. Piirin Instragram-sivua heräteltiin toimintavuonna eloon.
Koko piirin alueen sosialidemokraateille lähetettiin sähköpostitse useita jäsenkirjeitä. Puolueosastojen aktiivitoimijat, eli puheenjohtajat ja sihteerit, saivat piiriltä sähköpostia säännöllisesti aina, kun ajankohtaisia
tiedotettavia asioita oli.
Piirikokouksista lähetettiin perinteiseen tapaan kannanotot. Tiedotteita julkaistiin myös muista ajankohtaisista aiheista piirihallituksen päätöksillä.
TOIMISTO JA TALOUS
Yhdistyksen kokoaikaisena työntekijänä työskenteli toiminnanjohtaja Sanna Husa. Piiri osti talouspalvelut
Kansanvalta-tilitoimistolta. Piirihallitus kävi vuoden aikana keskustelua siitä, kuinka hyvinvointialueiden
muodostuminen muuttaa paljon myös piirin toimintaa. Näin ollen piirihallitus päätti kartoittaa piirin resurssitarpeet ja tarkastella toiminnanjohtajan työnkuvaa vuoden 2022 aikana.
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. Yhteistyökumppaneiden tarjoamia mahdollisuuksia muun
muassa koulutusten järjestämisen suhteen hyödynnettiin mahdollisimman paljon.

