






















 

 



 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 Kumpula-
Natri 
29.5.21 Facebook Live Hattula, Jokioinen mukana Tarja Filatov 
 
  
  
Poliittinen vaikuttaminen  

Tavoite  Toimenpiteet  Seuranta  Toteutuminen  
Poliittisten linjausten 
tekeminen ja niiden 
toteuttaminen piirin 
alueella.   
  

Painopisteenä on 
poliittisen ohjelman 
tekeminen jokaiseen 
kuntaan ja sen 
muokkaaminen 
ymmärrettäviksi 
paikallisiksi 
tavoitteiksi.   
SDP:n päätösten ja 
esitysten viestiminen 

Painopisteenä on 
poliittisen 
ohjelman 
tekeminen 
jokaiseen kuntaan 
ja sen 
muokkaaminen 
ymmärrettäviksi 
paikallisiksi 
tavoitteiksi.   

Tiedotteita 



järjestökentälle ja 
tuleville 
kuntavaaliehdokkaille.   

SDP:n päätösten ja 
esitysten 
viestiminen 
järjestökentälle ja 
tuleville 
kuntavaali- 
ehdokkaille 

  
Tuetaan 
päivänpolitiikan tekoa 
alueilla ja pitkän 
aikavälin tavoitteiden 
saavuttamista   
  
  
  

Kerätään yhteen ja 
jaetaan edelleen 
alueiden ja piirin 
kunnissa toteutettavia 
hyviä käytäntöjä.   
Toteutetaan 
sidosryhmäyhteistyötä 
konkreettisilla toimilla 
esim. 
palkansaajaliikkeeseen 
ja nuoriin.   
Hyödynnetään puolueen 
toteuttamia 
tutkimuksia.   

Yhteiset 
koulutukset ja 
kampanjayhteistyö
. Ay-väen kanssa 
yhteiset 
tilaisuudet.   
Tutkimusten yms. 
käsittely 
piirihallituksessa.   

Toiminnanjohtaj
a on osallistunut 
AY-väen 
tilaisuuksiin ja 
piiri on 
järjestänyt myös 
AY-  tilaisuuksia. 

 Hämeen SDP:n 
eduskuntavaaliohjelma
n toteutus   
  

Toteutetaan puolueen 
eduskuntavaaliohjelmaa
   
vahvistavaa piirin 
ohjelmaa mm. 
kannanotoilla.   

    

    
Vaalit  

SDP:n Hämeen piiri 
jatkaa 
eduskuntavaalityötä   
turvaten 2019 
vaalivoittoa 
Hämeessä.   
Kaikki SDP:n ministerit 
vierailleet Kanta- ja 
Päijät-Hämeessä  
  
  

SDP:n Hämeen 
kansanedustajat 
vierailevat   
Hämeen kaikissa kunnissa 
vuosittain.   
Piiri aktiivisesti 
myötävaikuttaa 
ministerien vierailuihin 
Hämeessä.   
  

Palaute kunnista 
ja 
kansanedustajilt
a, piirihallitus   
1 x vuosi 
(joulukuu).   
Palaute 
ministereiltä/ 
esikunnista   
  

 Kansanedustaj
at ja ministerit 
vierailivat 
kunnissa 
lähinnä 
Facebook- Live 
tapahtumissa. 
FB-Live Antti 
Lindtman 
12.1.2021 
FB-live Sanna 
Marin 16.1.2021 



FB-Live Ville 
Skinnari 
8.2.2021 
FB-Live Krista 
Kiuru kevät 
kokouksen 
poliittinen 
puhuja 
24.4.2021  

Kaikki SDP:n ministerit 
vierailleet Kanta- ja 
Päijät-Hämeessä 
vähintään   
kerran 2021 loppuun 
mennessä.   
  

Piiri aktiivisesti 
myötävaikuttaa 
ministerien vierailuihin 
Hämeessä.   
  
  
  
  

Palaute 
ministereiltä/ 
esikunnista ja 
palaute myös 
ministereille. 
Piirihallitus 1 x/ 
vuosi   
  

Livetilaisuuksis
sa vieraili. 
2.10.2021 
toimintapäivä 
Antti Lindtman 
Forssa ja 
Hämeenlinna. 
Ville Skinnari 
Heinola, 
Hartola, Sysmä 
Mika Kari 
Orimattila. 
5.10.2021 
Antton 
Rönnholm 
Hämeenlinna 
12.10.2021 
Ville Skinnari ja 
Sirpa Paatero 
Lahti 
27.11.2021  
Niina Malm 
Hämeenlinna 

SDP on suurin puolue 
sekä Kanta- että 
Päijät- Hämeessä 
2021 kuntavaaleissa   
Kuntavaaleissa on 
kattavat listat 
molemmissa 
maakunnissa.   
Ministeri ja 
kansanedustajavierail

 
  

 
  

Ehdokaskoulutuksen 
toteutus yhdessä 
järjestökentän ja esim. 
TSL:n kanssa.   
Ehdokkaiden tukeminen 
SDP:n poliittisten 
linjausten esiin 
nostamiseksi ja vahvan 
kampanjan 
toteuttamiseksi.   

Kaikilla 
ehdokkailla ja 
heidän 
tukiryhmillään 
on tietoa 
koulutuksista ja 
mahdollisuus 
osallistua oman 
piirinsä 
alueella.   

 
Päijät- Häme oli 
isoin 
kuntavaaleissa. 
Kanta-Häme oli 
toinen. 
  
Molemmissa 
maakunnissa oli 
täydet 
ehdokaslistat. 



ut kunnissa tukevat 
ehdokashankintaa.   

  

Vuoden 2021 vaalien 
ehdokkuuksien 
vahvistaminen ja 
loppusuoralle viety 
ehdokashankinta yhdessä 
paikallisten osastojen 
kanssa.   
Kaikissa ministeri- ja 
kansanedustajatilaisuuksi
ssa tarjotaan 
mahdollisuutta liittyä 
toimintaan ja tulla 
ehdokkaaksi.  

Mahdollisimman 
monipuolinen ja 
vetovoimainen 
ehdokaslista 
sekä Kanta- että 
Päijät-
Hämeessä.   
Piirihallitus   

  
  
  

Järjestötoiminta  

Poliittinen ja 
järjestöllinen 
koulutus antaa 
valmiuksia 
toiminnan 
kehittämiseen   
  

Toteutetaan koulutusta 
sekä järjestö- että 
poliittisen 
vaikuttamisen 
vahvistamiseksi.   
Webinaareja 
puoluetoimiston 
toimesta mm. 
sosiaalisen median 
hyödyntämisestä.   
  

Poliittisen 
vaikuttamisen 
koulutusta 
kunnissa ja 
ylikunnallisissa 
tehtävissä.   
Raportoidaan 
tilaisuudet ja 
osanottajamäärä 
piirihallitukselle.  

8.4.2021 
Hyvä ehdokas- Hyvä 
kampanja Markku J 
Jääskeläinen 
29.4.2021 
Hyvä Facebook 
kampanja 
4.5.2021 
Facebook Ads 
Manager koulutus. 
 
Jäsenet ovat 
osallistuneet 
puoluetoimiston 
järjestämiin 
koulutuksiin. 
  
  
  

Uusien jäsenten 
hankinta 
jäsenkampanjalla 
Tuetaan 
puolueosastojen 
toimintaa   

   

  

Osastokohtaiset 
tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat   
Tarjotaan 
puolueosastoille 
viestinnän ja 
järjestötoiminnan 
työkaluja   

Piirihallitus (helmi-, 
touko- syys- ja 
joulukuu)   
Piirihallitus 2x/v   

Uusia jäseniä 
saatiin esimerkiksi 
uusista 
ehdokkaista. 
 
Uusia jäseniä tuli 
noin 100. 



Nuorten 
osallisuuden 
lisääminen   
Yhteistyö SONK:in 
kanssa   
  
  
  
  

Vierailut oppilas- ja 
opiskelijakunnissa sekä 
nuorisovaltuustoissa 
yhdessä Demarinuorten 
kanssa.   
Mahdollistetaan 
SONK:ille vierailut piirin 
alueen 
korkeakouluissa.  
  

Piirihallitus 2x/v   
suunnitelmat 
tammi- ja   

Nuoria avustettiin 
2500 eurolla 
aluevaaleihin. 

Nuorten osallisuus 
lisääntyy  

  
  
  
  
  

    

  
Viestintä  

Järjestöviestintä 
osastoille ja 
kunnallisjärjestöille   
SDP on näkyvin 
kuntapuolue Kanta- ja 
Päijät- Hämeessä.   
Toimijoiden oman 
viestinnän aktivointi 
tiedottein ja 
sosiaalisessa 
mediassa osastot, 
kunnallisjärjestöt ja 
aktiiviset henkilöt.  
Hyödynnetään 
ministerivierailuiden 
näkyvyys ehdokkaiden 
ja jäsenten 
rekrytointi.   

Ehdokas- ja 
järjestöviestien 
säännöllinen 
lähettäminen.   
Kuntien toimijoiden 
(kunnallisjärjestöt, 
valtuustoryhmät, 
aktiiviset yksilöt) 
viestinnän ohjaus ja 
sparraus.   
Toimijat alkavat tuottaa 
omia tiedotteita 
medialle ja aloitteellista 
sosiaalisen median 
viestintää.   
Markkinoidaan 
tapahtumia. Tiedotetaan 
vierailuista ennen ja 
jälkeen. Tarjotaan aina 
ehdokkuutta ja 
jäsenyyttä.  
  
  
  

Piirihallitus   
  
  
piirihallitus 
huhti- ja 
syyskuu 
Piirihallitus 
tammikuu   
 
 
 
 
  

Järjestöviestintä olisi 
voinut olla laajempaa. 
Palautetta tullut 
viestinnän 
vähyydestä. 
 
Viestintä tapahtui 
järjestökirjeillä. 
Hämeen piirin 
kotisivujen kautta ja 
Facebookissa 
tiedotettiin 
tapahtumista. 
 
Ministerivierailuilla 
järjestettiin medialle 
mahdollisuus 
haastatteluihin. 



Mielipidekirjoituksiin 
kannustetaan. 
Valmiiden pohjien 
jako   
  
Piirin kasvot 
paremmin esille 
Viestintäsuunnitelma   

Välitetään 
puoluetoimiston ja 
tarvittaessa tuotetaan 
mielipidekirjoitusten 
materiaalia   
Pj/piirihallitusvetoisesti 
viestitään esim. videoin   
Piirillä on oma 
viestintäsuunnitelma 
tammikuussa. 
Suunnitelmassa otetaan 
kantaa tavoitteisiin ja 
resursseihin.   

Piirihallitus   
piirihallitus 
huhti- ja 
syyskuu 
Piirihallitus 
tammikuu   

Mielipidekirjoituksia 
on suositeltu 
kirjoittamaan. 
Puoluetoimiston 
valmiita 
mielipidekirjoitus 
pohjat olleet 
käytettävissä. 
  
Viestintäsuunnitelma 
on vielä laatimatta. 

Talous  
  

Piirikokous 
keskustelee 
poliittisesta 
linjasta, 
ajankohtaisista 
asioita, talouden ja 
toiminnan 
suhteesta ja 
päättää 
poliittisesta 
ohjelmasta sekä 
muista 
sääntömääräisistä 
asiakirjoista sekä 
talousarviosta.   

Järjestetään 
sääntömääräiset 
kevät- ja 
syyspiirikokoukset.   
Kevätpiirikokouksen 
paikka päätetään 
myöhemmin.   
Syyspiirikokouksen 
paikka päätetään 
myöhemmin.   

Piirihallitus seuraa 
talousarvion 
toteutumista 
vähintään 
neljännesvuosittain 
(min 4x/v)   
  

Piirihallituksen 
kokouksissa käyty läpi 
taloustilanne lähes 
joka kokouksessa.  

Vuosi oli 
vaalientäyteinen.   

Vaaleihin 
valmistautuminen on 
huomioitu 
budjetissa. 
Piirihallitus seuraa 
suunnitelman 
toteutumista ja 
reagoi tarpeen 
mukaan.   
Kustannukset 
huomioidaan 
talousarviossa.  

Piirihallitus seuraa 
talousarvion 
toteutumista 
vähintään 
neljännesvuosittain 
(min 4x/v)   
Seuranta muun 
talousseurannan 
yhteydessä   
Piirihallitus 
toukokuu 2021 

 
 
 
 
Toimintavuonna tuli 
viitteitä 
aluevaltuustoryhmien 
toiminnan 
tukemisesta, mikä 
organisoitaisiin piirien 
kautta. 



Piirihallitus 
määrittelee pysyvän 
toiminnan tason ja 
projektiluontoisesti 
puoluekokous, vaalit 
ym. käytettävien 
resurssien suhteen 
viimeistään 
toukokuussa.   

  

 


