


















 

Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry: 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019   

 

 

PIIRIN TEHTÄVÄT 

Piirijärjestön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan liittää yhteen toiminta-alueellaan kaikki puolueen jär-
jestörakenteeseen kuuluvat kunnallisjärjestöt ja puolueosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja puoluehallituk-
sen välillä, edistää jäsenjärjestöjensä kanssa sosialidemokratian tavoitteiden toteuttamista sekä vaikuttaa 
alueensa johtavana järjestönä puolueen periaateohjelman ja tavoitteiden mukaisessa sosialidemokraatti-
sessa toiminnassa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa toimintansa 
kannalta tarpeellista kustannustoimintaa sekä kannustaa ja johtaa toimialueensa puoluejärjestöjen, puolue-
väen ja sosialidemokratian kannattajien valmistautumista yleisiin vaaleihin. 

 

YLEISTÄ VUODESTA 2019 

Vuonna 2019 Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry:n toiminnan painopisteenä oli kevään eduskuntavaalit. 
Vaaleissa menestyttiin hyvin, kun piiri sai toisen kansanedustajapaikan ja SDP nousi pääministeripuolueeksi. 
Oulun piiristä kansanedustajiksi valittiin Raimo Piirainen Kajaanista ja Tytti Tuppurainen Oulusta. Tuppurai-
nen nimettiin myös eurooppaministeriksi uuteen hallitukseen.  

Toimintavuonna pidettiin myös europarlamenttivaalit, joissa oli ehdokkaan Oulun piirin aktiivijäsen Tiina 
Heikkinen (nyk. Kyllönen).  

Sosialidemokraatit onnistuivat neuvottelemaan vaalien jälkeen hyvän hallitusohjelman. Ohjelmaan kirjattiin 
myös asioita, jotka olivat Oulun piirin vaaliteemoja, kuten toisen asteen koulutuksen maksuttomuus. Lop-
puvuodesta hallituspolitiikka joutui tuulisimmille vesille, ja pääministeri Antti Rinne erosi tehtävästään. Uu-
deksi pääministeri nousi Sanna Marin. Vilkas valtakunnallinen politiikka heijastui myös piiriin esimerkiksi 
runsaina yhteydenottoina.  Oulun piirin ministerin Tytti Tuppuraisen tehtävää laajennettiin uuden hallituk-
sen muodostamisen yhteydessä ja hänestä tuli eurooppa- ja omistajaohjausministeri.   

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA 

Piirihallitus kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa. Lisäksi piirihallitus osallistui yhdessä neljän muun 
pohjoisen piirin kanssa seminaariin, joka pidettiin Helsingissä ja Tallinnassa. Yhteistyö muiden pienten pii-
rien kanssa on todettu todella tärkeäksi, ja tiivistä yhteydenpitoa jatketaan.     

Sääntömääräinen kevätpiirikokous pidettiin 27.4. Kempeleessä. Puolueen edustajana poliittisen tilannekat-
sauksen piti Liisa Jaakonsaari. Jaakonsaari ei asettunut enää ehdolle kevään europarlamenttivaaleihin, jo-
ten piirikokouksessa häntä muistettiin kukkatervehdyksellä.   

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11. Oulussa. Kokouksessa kaupunkipolitiikasta ja ilmastokysymyk-
sistä alusti puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Kaarin Taipale. Puhumassa oli myös eurooppaministeri 
Tytti Tuppurainen.  



 

MUU JÄRJESTÖTOIMINTA 

Kevätkaudella toiminta painottui luonnollisesti vaalitapahtumiin. Piiri koordinoi kevätkaudella myös puolue-
johdon vierailuita. Puoluesihteeri Antton Rönnholm kävi Oulussa sekä Oulaisissa ja eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Antti Lindtman vieraili Kainuussa. Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne osallistui yhdessä mui-
den puoluejohtajien kanssa Kalevan ja Ylen vaalipaneeliin Oulussa ja samalla hän oli muun muassa yleisöti-
laisuudessa Oulun Rotuaarilla.  Lisäksi kansanedustaja, europarlamenttivaaliehdokas Eero Heinäluoma kävi 
Oulussa ja Raahessa vauhdittamassa piirin eduskuntavaalikampanjaa.  

Syyskaudella piiriin saatiin vieraaksi pääministeri Antti Rinne, joka osallistui yleisötilaisuuksiin ja tapaamisiin 
Oulussa, Siikajoella ja Raahessa. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari oli virkatehtä-
vissä Oulussa, ja hän osallistui samalla oululaisten sosialidemokraattien järjestämään yleisötilaisuuteen. 
Työministeri Timo Harakka puolestaan osallistui virkamatkansa aikana paikallisten sosialidemokraattien 
järjestämään yleisötilaisuuteen Kempeleessä. 

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen osallistui piirin alueella useisiin tapahtumiin. Yhteydenpito hänen ja 
piirin välillä oli tiivistä.  

Syksyn suurin tapahtuma oli Pohjolan demaritapaaminen Kajaanissa. Reilusti yli sata kuulijaa keränneessä 
tilaisuudessa puhuivat muun muassa pääministeri Antti Rinne, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, kan-
sanedustaja Raimo Piirainen, SDP:n järjestöpäällikkö Jenny Suominen sekä ay-liikkeen edustajat.   

Piiri järjesti loppuvuodesta puolueosastoille kampanjan henkilöjäsenten kontaktoimiseksi. Kampanjaan 
osallistuivat Kajaanin Sosialidemokraatit ry sekä Kuusamon Sos. -dem. Työväenyhdistys ry. Molemmat yh-
distykset palkittiin tapahtumatuella.  

Vuoden aikana piiri teki tiivistä yhteistyötä muun muassa puoluetoimiston ja muiden piirien sekä ay-liik-
keen kanssa. Myös yhteydenpito muiden puolueiden toimijoiden kesken on myös osa piirin toimintaa.  

 

TOIMIHENKILÖT 

Vuosi 2020 oli piirihallituksen toinen toimintavuosi. Piirin puheenjohtajana toimi Tanja Tiainen. Varapu-
heenjohtajana toimivat Markku Oikarinen ja Jari Männikkö. Muita piirihallituksen varsinaisia jäseniä olivat 
Keijo Aaltonen, Tuula Kuukasjärvi, Kerttu Mömmö, Jari Nahkanen, Anne-Mari Orava, Raimo Piirainen, 
Pirjo Sirviö, Timo Suni ja Jaana Ylisuutari. Varajäseninä toimivat Pasi Perkiö, Pasi Lunki ja Jaakko Huuki.  

Puoluevaltuustossa piiriä edustivat edelleen Markku Oikarinen, Ville Nikkinen sekä Liisa Komminaho. Vara-
jäseninä puoluevaltuustossa olivat Heli Hietala, Pirjo Sirviö sekä Esa Niskanen.  

        

VAALIT 

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli 14.4.202019. Piiri valmistautui vaaleihin jo vuoden 2018 puo-
lella, mutta varsinainen vaalityö toteutettiin toimintavuonna.  

Piirin ehdokkaita eduskuntavaaleissa olivat Jacqueline A. Aguilera Velásquez (Siikajoki), Asko Alasalmi (Sii-
kalatva), Jarmo Haapaniemi (Kempele), Tiina Heikkinen (Kajaani), Miina-Anniina Heiskanen Oulu), Inka 
Hokkanen (Kuusamo), Jere Laava (Kempele), Jari Männikkö (Oulainen), Jari Nahkanen (Haapajärvi), Janne-
Pekka Niemimäki (Oulu), Mika Pietilä (Oulu), Raimo Piirainen (Kajaani), Marko Salmela (Raahe), Ari-Pekka 
Sirviö (Oulu), Pirjo Sirviö (Oulu), Tanja Tiainen (Oulu), Kaarina Torro (Oulu) ja Tytti Tuppurainen (Oulu). 



Piirin pääasiallisena mainoskanavana oli alueen suurimmat lehdet. Lisäksi piiri toteutti oman vaaliautokier-
tueen ja julkaisi esitteen ehdokkaistaan ja vaaliteemoistaan. Piiri mainosti teemojaan myös Facebookissa. 
Kaikista ensi kertaa ehdolla olleista kirjoitettiin esittelyjuttu joko piirin verkkosivuille tai Demokraatin aluesi-
vuille.  

Piiri viesti ehdokkaille ja vaalipäälliköille henkilökohtaisesti kasvotusten ja puhelimitse, sähköpostitse, Face-
book-ryhmässä, WhatsApp-ryhmässä ja lisäksi mainostarjouksia jaettiin googledriven kautta.  

Kaikki piirin 18 ehdokasta tekivät aktiivisesti työtä hyvän vaalituloksen saavuttamiseksi. Ehdokkaiden väli-
nen yhteistyö ja henki pysyi erityisen hyvänä koko vaalikampanjan ajan. 

Oulun piirissä sosialidemokraatit saavuttivat 10,3 prosentin kannatuksen ja keräsivät 26 588 ääntä. Tulos 
tarkoitti kahta kansanedustajaa, eli yhden kansanedustajan lisäystä. Näin ollen vaalitulos oli hyvä ja piiri 
saavutti vaalivoiton. Eduskuntavaalityöstä on kirjoitettu erillinen vaalianalyysi. 

Pian eduskuntavaalien jälkeen oli europarlamenttivaalien vuoro, kun vaalien varsinainen vaalipäivä oli 26.5. 
Oulun piiristä kotoisin olevan Tiina Heikkisen lisäksi useat muutkin ehdokkaat kävivät piirin alueella vaali-
työtä tekemässä. Oulun kaupungissa järjestettiin SDP:n kampanjastartti ja paikallisosastot tekivät vaalityötä 
omien mahdollisuuksiensa mukaan. Vaalityön koordinointi tapahtui pääosin puoluetoimistolta käsin. Tiina 
Heikkinen saavutti loistavan vaalituloksen 5401 äänellä.      

 

VIESTINTÄ 

Piiri viesti puolueosastojen ja niihin kuuluvien henkilöjäsenten kanssa sähköpostitse sekä suljetun Face-
book-ryhmän avulla. Puolueosastoille lähetettiin loppuvuodesta myös paperinen piirikirje. Kirjeessä olleet 
asiat tavoittivat osastojen aktiivit hyvin. Yhtenä tärkeimpänä viestintämuotona toimi edelleen piirin edusta-
jien kiertäminen piirin alueella.  

Piirin verkkosivujen merkitys viestintäkanavana korostui etenkin vaalikampanjan aikana. Demokraatin 
aluesivuilla julkaistiin juttuja mahdollisuuksien mukaan.  Facebookissa avointa markkinointia ja viestintää 
tehtiin myös piirin Facebook-sivun kautta. Piirille avattiin toimintavuonna oma Instagram-tili.   

Viestinnän parantamiseksi, poliittisen sanoman kirkastamiseksi ja muun toiminnan vahvistamiseksi piiri lä-
hetti jäsenille sähköisiä jäsenkyselyitä. Kyselyiden avulla jäseniltä saatiin arvokasta palautetta.   

Piirikokouksista lähetettiin perinteiseen tapaan kannanotot. Tiedotteita julkaistiin myös muista ajankohtai-
sista aiheista piirihallituksen päätöksillä.  

 

TALOUS, TOIMISTO JA RESURSSIT 

Yhdistyksen kokoaikaisena työntekijänä työskenteli toiminnanjohtaja Sanna Husa. Piiri osti talouspalvelut 
Kansanvalta-tilitoimistolta.  

Piiri toimi alkuvuoden vuokralla Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry:n tiloissa osoitteeseen Mäkelinin-
katu 31, 2. krs. Kesäkuun puolessa välissä yhdistys muutti yhdessä Oulun työväenyhdistyksen, Oulun kun-
nallisjärjestön ja Pohjois-Suomen demarinuorten kanssa uusiin tiloihin osoitteeseen Kirkkokatu 4 as 35, 
90100 OULU. Piiri on tiloissa työväenyhdistyksen alivuokralaisena.     


