Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021
1. Yleistä
Vuoden 2021 toimintaan vaikutti edelleen vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia. Maassa
jouduttiin jopa siirtämään kuntavaalien ajankohtaa koronatilanteesta johtuen. Kuntavaalikampanjointi oli tästä johtuen poikkeuksellisen haastavaa. Toiminnassa hybridimalli tuli normaaliksi eli osa
osallistui mm. koulutuksiin livenä ja osa etäyhteyksin.
Kuntavaalit käytiin kesäkuussa ja tulos ei ollut puolueen tavoitteiden kannalta onnistunut. Tämä
merkitsi kuntavaalien jälkeisissä neuvotteluissa paikkamenetyksiä niin kunnallisissa kuin ylikunnallisissa tehtävissä.
Syypiirikokouksessa piirin johto uudistui, kun piiriä pitkään johtanut Matias Mäkynen ei enää asettunut ehdolle. Piirin puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kari Kivinummi Ähtäristä ja 1. varapuheenjohtajaksi Emma Haapasaari Kokkolasta ja 2. varapuheenjohtajaksi Aira Helala Vaasasta.
Piirissä panostettiin jälleen vahvasti jäsenhankintatyöhön. Uusia jäseniä saatiin enemmän kuin
edellisenä vuonna. Syyspiirikokous hyväksyi piirille uuden strategian sekä päivitetyn poliittisen
ohjelman. Syksyllä aloitettiin aluevaalivalmistelut ehdokashankinnalla ja aluevaaliohjelmien laadinnalla. Joulukuussa jätettiin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueella täyden ehdokaslistat aluevaaleihin ja Keski-Pohjanmaallakin ehdokkaita asetettiin 61. Historiallisesti SDP asetti
aluevaaleihin Vaasan vaalipiirin kolmella hyvinvointialueella 207 ehdokasta, mikä oli määrällisesti
eniten kaikista puolueista.
2. Järjestöllinen tila
Pohjanmaan Sosialidemokraattien jäsenmäärä oli 31.12.2021 1609 jäsentä, joista äänioikeutettuja
oli 1461. Puolue asetti piireittäin jäsenhankintatavoitteen vuodelle 2021 ja se oli Pohjanmaan piirin osalta +117. Uusia jäseniä liittyi 79. Määrä oli suurempi kuin edellisenä vuotena, mutta puolueen asettamaa tavoitetta ei saavutettu. eli piiri onnistui jäsenhankintatavoitteessa hienosti. Kokonaisjäsenmäärä vähentyi edellisen vuoden lopun tilanteeseen nähden toimintavuoden aikana 21
jäsenellä, joka on yhtä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jäsenmäärän lasku on selvästi piirissä
hidastunut aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Vuonna 2020 aloitettu paikallistoiminnan kehittämishanke jäi kesken ja sitä ei vuonna 2021 päästy
kunnolla jatkamaan.
Piirissä toteutettiin kuntavaalien jälkeen kesällä jäsenkysely sekä osastokartoitus, joiden tuloksia
hyödynnettiin piirin uuden strategian laadinnassa. Puolueen valtakunnallisessa jäsenkyselyssä

Pohjanmaan piiri oli neljännen kerran peräkkäin ykkönen eli meiltä löytyy oman piirinsä toimintaan Suomen tyytyväisimmät jäsenet.
3. Hallinto
Piirikokoukset
Kevätpiirikokous pidettiin 20.3.2021 hankalasta koronatilanteesta johtuen Teams-etäyhteydellä.
Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti työministeri Tuula Haatainen. Kokoukseen osallistui
56 virallista kokousedustajaa 73:stä puolueosastojen valitsemista edustajista. Kevätpiirikokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin vaalityösuunnitelma hyvinvointialueiden vaaleihin.
Syyspiirikokous järjestettiin 13.11.2021 kahden vuoden tauon jälkeen livekokouksena Vaasassa.
Kokoukseen osallistui 53 virallista kokousedustajaa. Poliittisen tilannekatsauksen kokoukselle esitti
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.
Syyspiirikokous valitsi yksimielisesti piirille uuden johdon kaudelle 2022-2023. Piirin puheenjohtajaksi valittiin Kari Kivinummi Ähtäristä. Piirin 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Emma Haapasaari
Kokkolasta ja 2. varapuheenjohtajaksi Aira Helala Vaasasta. Piirikokous päätti pidentää myös piirihallituksen kauden kaksivuotiseksi. Piirikokous valitsi piirihallituksen jäseniksi kaudelle 2022-2023:
Jukka Harju (Laihia), Anja Heinänen (Kristiinankaupunki), Markku Hydén (Kurikka) Terhi LeivoHolmqvist (Pietarsaari), Jukka Pekka Matintupa (Alajärvi), Matti Mustajärvi (Kaustinen), Matias
Peltonen (Kauhava), Sirkka Penttilä (Seinäjoki), Arto Rautajoki (Seinäjoki) ja Emilia Teerikangas
(Kokkola). Varajäseneksi valittiin Seppo Korpi (Vaasa).
Piirihallitus
Piirihallitus kokousti toimintavuoden aikana 11 kertaa, joista yksi kokous oli sähköpostikokous.
Korona-aikana piirihallituksen kokoukset ovat olleet pääsääntöisesti aina ns. hybridikokouksia eli
osallistua on voinut joko paikan päällä tai etäyhteyksin. Piirihallituksen jäsenet ovat osallistuneet
kokouksiin seuraavasti:
puheenjohtaja
1.varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
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jäsen
jäsen
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Matias Mäkynen
Kari Kivinummi
Emma Haapasaari
Jukka Harju
Markku Lehtola
Terhi Leivo-Holmqvist
Kim Lindström
Jukka Pekka Matintupa
Matti Mustajärvi
Sirkka Penttilä
Jari Renkola
Emilia Teerikangas
Piia Yli-Heikkuri
Heikki Puskala
Johanna Autio

7
11
9
8
10
11
8
11
10
11
10
11
10
10
11

Piirihallituksen kokouksiin on ollut lisäksi kutsuttuna seuraajajäseninä puoluevaltuutetut, kansanedustajat sekä Demarinaisten, Demarinuorten, EKL:n ja FSD:n edustajat.
Piirihallituksen työn pääpaino vuonna 2021 oli kuntavaaleissa sekä aluevaaleissa, piirin strategityössä sekä piirin poliittisen ohjelman päivitystyössä. Piirihallituksen jäsenet organisoivat keväällä
ja syksyllä omilla alueillaan aluetilaisuudet – keväällä keskityttiin kuntavaalikoulutukseen ja syksyllä piirin strategiaan ja aluevaalien ehdokashankintaan ja vaalityösuunnitteluun.
Piirihallitus otti osaa pohjoisten piirien työseminaariin Pyhällä 16.-19.9.2021.
Kevätpuoluevaltuusto toteutettiin etäkokouksena 11.4.2021 ja Pohjanmaan puoluevaltuutetut
ottivat osaa kokoukseen yhdessä piiritoimistolta käsin. Syyspuoluevaltuusto kokoontui pitkästä
aikaa livekokoukseen Oulussa 20.-21.11.2021Henkilöstö ja toimisto
Piirijärjestön palveluksessa on ollut 1.8.2008 alkaen toiminnanjohtajana Johanna Autio.
Piiritoimisto sijaitsee 69 m2:n vuokratiloissa osoitteessa Keskuskatu 17 A 4, Seinäjoki.
4. Vaalit
Kuntavaalit 13.6.2021
Kuntavaalit käytiin koronapandemian varjostamana. Tällä oli vaikutusta niin ehdokasasetteluun
kuin itse vaalikampanjaankin. Tilanne muuttui niin pahaksi, että vaaleja jouduttiin siirtämään huhtikuulta kesäkuulle ja poikkeuksellisesti ennakkoäänestysaikakin pidennettiin kaksi viikkoa kestäväksi.
Sosialidemokraatit eivät nousseet tavoitteesta huolimatta maan suurimmaksi kuntapuolueeksi ja
kannatus putosi edellisistä kuntavaaleista - 1,6 %. Kuntavaaleissa ykkössijan vei jälleen Kokoomus
21,4 prosentin kannatuksella, toisena oli SDP (17,7 %) ja kolmantena Keskusta (14,9 %). Perussuomalaisten kuntavaalikannatus kasvoi 5,6 %, mutta se riitti valtakunnallisesti vasta neljänteen sijaan.
Vaasan vaalipiirissä SDP oli 4. suurin puolue 12,1 %:n kannatuksella, tappio- 1,8 %, ääniä 24 268 (6546), perussuomalaiset nousivat ohi kolmanneksi +5,4 % ja keskusta oli vaalipiirin suurin menettäjä -3,3 %. Vaasan vaalipiirissä äänestysaktiivisuus oli 58,4 %, jossa laskua aiempiin kuntavaaleihin
jopa - 5,4 %.
Vaasan vaalipiirissä toimii kaudella 2021-2025 108 SDP:n valtuutettua. Menetimme 20 valtuustopaikkaa. Heistä naisia on 42 (38,9 %) ja nuoria alle 30-vuotiaita 4. Alle 40-vuotiaita valtuutettuja on
valituista 20,4 %. SDP:n valtuutettujen keski-ikä on 54,1 vuotta.
Maakunnittain paras tulos tehtiin Keski-Pohjanmaalla, jossa kannatus pysyi ennallaan ollen 15,9 %
(korkein kolmesta maakunnasta). Keski-Pohjanmaalla SDP jäi tosin kolmanneksi, kun perussuomalaiset keräsivät 197 ääntä enemmän. Maakuntakeskuksista vain Kokkolassa onnistuttiin saamaan

täysi ehdokaslista, jossa hyvän ehdokasasettelun myötä säilytettiin asemat. Selvä tappio koettiin
Etelä-Pohjanmaan maakunnassa –2,2 % (12.1 %), mikä merkitsi sitä, että perussuomalaiset nousivat SDP:n ohi maakunnan 3. suurimmaksi puolueeksi. Tämä tarkoitti myös SDP:n osalta menetyksiä ylikunnallisissa luottamustehtävissä. Pohjanmaan maakunnassa kuntavaalit olivat myös tappiolliset –2,0 % (13 %), mutta SDP säilytti kuitenkin selvän asemansa maakunnan toiseksi suurimpana
puolueena RKP:n jälkeen. Maakuntakeskuksista vain Kokkolassa onnistuttiin saamaan täysi ehdokaslista, jossa hyvän ehdokasasettelun myötä säilytettiin asemat.
Suurin haaste kuntavaaleissa oli ehdokasasettelu, joka selittää monessa kunnassa heikkoa vaalitulosta. SDP:n ehdokasmäärä oli 504, mikä on -83 ehdokasta vähemmän kuin 2017 kuntavaaleissa.
Ehdokasmäärän pudotus oli suurin puolueiden välisessä vertailussa ja vain keskustan ja vasemmiston ehdokasmäärät putosivat SDP:n ohella. Kahteen kuntaan (Halsua ja Kruunupyy) ei saatu sdehdokaslistaa.
Aluevaalit 23.1.2022
Aluevaalien ehdokasasettelu lähti liikkeelle elokuussa 2021. Aluevaalit käydään tammikuussa
2022. Ehdokasasettelu päättyi 14.12.2021. SDP onnistui kolmella hyvinvointialueella ehdokasasettelussaan – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella 73 ehdokasta eli täysi lista, Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialuella 61 ehdokasta ja Pohjanmaan hyvinvointialueella 73 ehdokasta eli täysi lista.
Vaasan vaalipiirin kolmelle hyvinvointialueelle SDP asetti puolueista eniten ehdokkaita.
Syyspiirikokous hyväksyi jokaiselle hyvinvointialueelle oman vaaliohjelman ja vaalikampanjat
käynnistyivät joulukuussa – jälleen koronan varjossa.
5. Koulutus
Koulutustilaisuuksia järjestettiin seuraavasti:
• Vaikuttamisen paikka – koulutusohjelma 23.1.2021 etäyhteyksin teemalla ”Vahvan vaikuttajan kumppanit” – Tatu Tuomela (SAK), Pinja Perholehto (Demarinuoret), Pirjo Urpilainen
(Nuoret Kotkat) ja Maria Mäkynen (TSL)
• Alueelliset järjestöpäivät 29.-30.1.2021 Härmässä – SDP:n viestintäsuunnittelija Ulla Mikkola, SDP:n kuntavaalien kampanjatyöntekijä Katri Kujanpää, Kokkolan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Tiina Isotalus, kansanedustajat Kim Berg ja Matias Mäkynen sekä Yle Pohjanmaan päällikkö Satu Takala
• Kuntavaalien vaalipäällikkötapaaminen 13.2.2021 Härmässä
• Vaikuttamisen paikka – koulutusohjelma 20.2.2021 Kokkolan työväentalolla teemalla ”Politiikan puhumisen taito” – SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm, journalisti Hannele
Haanpää-Holappa ja teatterityön ammattilainen Esko Tynkkynen
• Kuntavaalien ehdokaskoulutus 11.3.2021 etäyhteyksin
• Kuntavaalien sisällöt -seminaari 7.-8.5.2021 Härmässä – SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen, KEVAn varatoimitusjohtaja Tapani Hellsten, Vaasan kaupunginjohtaja
Tomas Häyry, STM:n ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta sekä kuntaministerin erityisavustaja
Minna Salminen
• Piirin strategian aloitusseminaari (piirihallitus ja kunnallisjärjestöjen sekä osastojen puheenjohtajat) 13.-14.8.2021 Ähtärissä – SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja SITRAn
vanhempi neuvonantaja Jouni Backman

•
•
•

Piirin strategiailta Härmässä 3.9.2021 – asiakkuusjohtaja Aslak Haarahiltunen
Politiikan syksyn avausseminaari Härmässä 4.9.2021 – SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm, VASEKin kehittämisjohtaja Riitta Björkenheim ja kansanedustaja Aki
Lindén
Aluevaalien ehdokaskoulutus 4.12.2021 etäyhteyksin – SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen, kansanedustajat Kim Berg ja Matias Mäkynen sekä SDP:n järjestöpäällikkö Pekka Tuuri

6. Edustukset 31.12.2021
SDP:n eduskuntaryhmään kuuluu kaksi pohjalaisedustajaa: Kim Berg ja Matias Mäkynen, molemmat Vaasasta.
Puoluehallitus
Puoluevaltuusto
Kuntaliiton valtuuskunta
Tradekan hallitus
Tradekan edustajisto
Pienten kuntien neuvottelukunta
Maakunnalliset liitot:
Etelä-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan liitto

Sairaanhoitopiirit:
Etelä-Pohjanmaan shp
Keski-Pohjanmaan shp

Vaasan shp

Laajat koulutuskuntayhtymät:
Keski-Pohjanmaan koulutusky

Seinäjoen koulutusky
7. Juhlat ja tapahtumat
Juhlat

Matias Mäkynen, SDP:n 3. varapuheenjohtaja 23.8.2020
alkaen
Harri Jokiranta, Sini Karjalainen ja Kari Kivinummi
varapuheenjohtaja Kim Berg
Riitta Lehtola
Matias Mäkynen, Pirjo Urpilainen ja Markus Aaltonen
Jukka Harju

valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harry Wallin Seinäjoelta,
maakuntahallituksen jäsen Kari Kivinummi Ähtäristä
valtuuston 1. varapuheenjohtaja Sakari Ruisaho Kokkolasta, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Kant Kokkolasta ja
hallituksen jäsen Annika Timonen Kaustiselta
valtuuston puheenjohtaja Matias Mäkynen Vaasasta, hallituksen 2. varapuheenjohtaja Rickhard Sjölund Pietarsaaresta ja hallituksen jäsen Oili Airaksinen-Rajala Vaasasta
hallituksen varapuheenjohtaja Sirkka Penttilä Seinäjoelta
valtuuston 2. varapuheenjohtaja Sirpa Orjala Kokkolasta,
hallituksen jäsenet Marko Karjalainen Kokkolasta ja Kristiina Teerikangas Kokkolasta
valtuuston 1. varapuheenjohtaja Bernhard Bredbacka
Luodosta, hallituksen varapuheenjohtaja Per Hellman
Vaasasta ja hallituksen jäsen Mervi Rantala Pietarsaaresta
valtuuston 1. varapuheenjohtaja Johanna Elo Kokkolasta,
hallituksen varapuheenjohtaja Anna Marttila Kokkolasta ja
hallituksen jäsen Kari Koskela Pietarsaaresta
hallituksen varapuheenjohtaja Eetu Lehtola Seinäjoelta

Piirin maakuntajuhla järjestettiin Kokkolan työväentalolla 8.8.2021. Juhlassa puheen piti EUkomissaari Jutta Urpilainen.
Vappujuhlia ei koronasta johtuen järjestetty.
Tapahtumat
Pohjalaisdemareita osallistui 25.-26.9.2021 Himoksella järjestettyyn SDP:n kuntajohdon päiviin
sekä valtakunnallisille Kuntapäiville Vantaalla 30.-31.10.2021.
Valtakunnallinen SDP:n toimintapäivä oli 2.10.2021. Tapahtumia järjestettiin Kristiinankaupungissa, Laihialla, Pietarsaaressa, Seinäjoella ja Vaasassa.
Puoluejohdon ja ministereiden vierailut piirissä: SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin
18.1.2021 Seinäjoella ja Vaasassa, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
etäyhteyksin 27.3.2021 Kokkolassa, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman
15.5.2021 Seinäjoella ja Vaasassa, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
10.8.2021 Vaasassa, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm 3.-4.9.2021 Kauhavalla
ja Lapualla, SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin 20.9.2021 Kokkolassa ja kuntaministeri Sirpa Paatero 10.12.2021 Alavudella, Ähtärissä ja Seinäjoella.
8. Tiedotus
Puolueosastojen tiedottaminen tapahtuu säännöllisesti sähköpostiviestein sekä puheenjohtajien
whatsapp-ryhmässä. Vuoden 2021 aikana lähetettiin kaksi varsinaista sähköistä järjestökirjettä.
Piirien aktiiveja informoidaan piirin suljetussa fb-ryhmässä ja koko jäsenistöä sähköpostiviestein.
Piirin kotisivu http://pohjanmaa.sdp.fi jakaa perustietoa toiminnastamme. Myös piirin facebooksivusto on toiminut hyvänä tiedotuskanavana.
9. Talous
Talous- ja henkilöstöresurssien niukkuus on poliittisen perustason järjestötoiminnan vakavia haasteita. Piirimme erityispiirteet poliittinen rakenne, kolme maakuntaa, kuntaliitoksista huolimatta
paljon kuntia, puolueosastojen pienuus sekä se ettei paikallisissa puoluejärjestöissä ole palkattua
henkilökuntaa asettavat piirimme toimintaan tavallista enemmän ponnistuksia kilpailijoihin nähden. Taloudellisesti vuosi 2021 oli ylijäämäinen.
10. Lopuksi
Piirihallitus lausuu parhaat kiitokset järjestöväelle sosialidemokratian eteen tehdystä työstä. Järjestöväkemme on pitänyt huolen poikkeuksellisena aikankin siitä, että kansanvalta toimii ja kansanliikkeen mukaisesti jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon vaalien
välilläkin.
Piirihallitus

