HÄMEEN SOSIALIDEMOKRAATIT RY
Hämeen sosialidemokraatit ry:n toimintakertomus 2021
Hämeen piirille 2021 oli 115. toimintavuosi. Vuoden 2021 toimintaan vaikutti edelleen
Covid- 19 epidemia. Epidemia aiheutti toiminnan muutoksia piirin
toimintaan. Kokoukset olivat pääasiassa etäkokouksia Teams- yhteydellä ja
työntekijät tekivät pääosin etätöitä.
Myös tapahtumat ja tilaisuudet olivat pääosin keväällä etätilaisuuksia ja tapahtumia.
Teams- kokousalusta on ollut keskeinen kokousten ja tilaisuuksien mahdollistaja.
Facebook- Live tapahtumat ovat mahdollistaneet ministeri- ja muut vierailut kuntiin.
Syksyllä järjestettiin molempien maakuntien aluevaalitilaisuudet läsnäolotapaamisina.
Vuoden toiminta oli pääasiassa kuntavaaleihin ja aluevaaleihin valmistautumista.
Kuntavaalit menivät piirin osalta hyvin.

Toiminnan painopisteet vuonna 2021
1. Vaalit
Piirin toiminta oli pääosin vaalityötä ja toiminnan koordinoimista. Ensin oli kuntavaalit.
Kuntavaalien vaalipäivä muuttui huhtikuulta, kesäkuun 13. päivään. Covid 19 tilanne
paheni kevään aikana. Kuntavaalien vaalityö oli pääosin sosiaalisessa mediassa
tapahtuvaa toimintaa.
Aluevaalit olivat piirin koordinoimat vaalit. Töitä tiedettiin olevan paljon, silti työn
määrä yllätti.
Elokuussa piirihallitus piti Hotelli Tallukassa seminaarin, jossa sovittiin suuntaviivat
hyvinvointialuevaalien toimintaan ja tavoitteisiin.
Molempiin maakuntiin valittiin vaalipäälliköt, Kanta-Hämeeseen Pirjo Sandelius ja
Päijät- Hämeeseen Heikki Moilanen.
Piiri jaettiin kuuteen vaaliyhtymään, joissa oli omat vaalipäälliköt Kanta-Häme: Pirjo
Sandelius, Silja Nurmi ja Matti Uutela ja Päijät-Häme Heikki Moilanen, Kari Hyytiä ja
Sami Salminen ja vaalityöryhmät.
Aluevaaleihin tehtiin molempiin maakuntiin omat vaaliohjelmat. Joulukuun 14. päivään
mennessä jätettiin ehdokaslistat. Molemmissa maakunnissa saatiin sekä täydet, että
kattavat ehdokaslistat.

2. Järjestötyö
Piirihallitus kokoontui kaksitoista (12) kertaa. Piirihallituksen kokoukset olivat
pääsääntöisesti Teamsilla. Fyysisiä piirihallituksen kokouksia oli kolme (3).
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi kevätpiirikokous Teams - yhteydellä sekä
syyspiirikokous Iitissä.
Lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä piirikokousta etäyhteyksin.
Covid 19 vaikutti kaikkeen järjestötoimintaan. Vain pakolliset kokoukset pidettiin.
Piirin oma järjestöpäivä syksyltä peruttiin sekä viiden piirin yhteinen risteily. Puoleen
järjestöpäivät olivat etäyhteydellä syyskuussa.
3. Kuntavaalit 2021
Kuntavaaleihin valmistautuminen oli haastavaa, koska Covid-19 vaikutti kaikkeen
tekemiseen.
Kanta- Hämeessä SPD hävisi kokoomukselle, olemalla toinen. Päijät- Hämeessä SDP
voitti kokoomuksen kahdeksalla äänellä, ollen ensimmäinen.
Kuntavaalit olivat somevaalit, koska tapaamiset ja toritapahtumat olivat kiellettyä,
Covid-19 vaikutti kampanjointiin.
Koulutukset sekä tapahtumat olivat kaikki etätilaisuuksia. Kuntavaaleissa päävastuun
ehdokashankinnasta ja paikallisesta toiminnasta kantoi kunnallisjärjestöt ja osastot.
Piiri toimi mahdollistajana ja auttoi järjestämään paikkakunnille esimerkiksi Facebook
tapahtumia. Piiristä hoidettiin tiedot jäsenrekisteriin sekä osastoja autettiin
jäsenrekisterin päivittämisessä ehdokkaiden osalta.

4.Talous
Talouden tulos on positiivinen. Vaalikulut olivat toiminnan kannalta suurin menoerä.
Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin nettitilaisuuksina.
Tilikauden 2021 tulokseksi on muodostunut 20.651,24 euron ylijäämä.
Puoluetukea piirijärjestölle maksettiin 89.377 euroa.

5. Viestintä
Piirillä on omat kotisivut. Kotisivut uudistettiin loppuvuodesta 2020. Kotisivuille
päivitetään tärkeät piiriä koskevat tilaisuudet sekä tapahtumat. Sosiaalisessa
mediassa (mm. Facebook) piiri jakoi aktiivisesti tietoa.
Piiri on jakanut puolueen ja aktiivisten toimijoiden, esimerkiksi kansanedustajien,
kannanottoja ja mediaesiintymisiä omissa kanavissaan.
Piirillä on myös yhteistyötä Demokraatti-lehden nettisivujen kanssa. Demokraatilla on
journalistisesti tuotetut aluesivut, joita piiri ei ole hyödyntänyt 2021.
Piirin viestintä on toimintavuonna keskittynyt kuntavaalien sekä aluevaalien
viestintään. Piirin viestintä on osaltaan yhdysside, niin jäsenien, kuin kaikkien
sosialidemokraattisten toimijoiden toiminnalle Hämeen piirin alueella.
Piiri järjesti useamman Facebook Live tapahtuman. Korona rajoitusten takia, suurin
osa tilaisuuksista pidettiin etätilaisuuksina.
24.4.21 Kevätkokouksen poliittisen puheen piti Krista Kiuru
4.5.21 Facebook Live Hausjärvi
8.5.21 Facebook Live Heinola ja Hollola mukana Ville Skinnari
11.5.21 Facebook Live Sysmä mukana Mika Kari
23.5.21 Facebook Live Janakkala mukana Tarja Filatov
26.5.21 Facebook Live Hausjärvi mukana Johannes Koskinen
28.5.21 Facebook Live Orimattila, Lahti, Hämeenlinna mukana Mia-Petra KumpulaNatri
29.5.21 Facebook Live Hattula, Jokioinen mukana Tarja Filatov
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