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Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020
1.YLEISTÄ
Toimintavuosi 2020 oli seitsemäs vuosi yhteisessä Kaakkois-Suomen piirissä. Samalla tuli kuluneeksi 114 vuotta Kymen ja
Etelä-Savon piirijärjestöjen perustamisesta.
Koronapandemian myötä vuodesta 2020 tuli merkillinen ja kaikki toimintatavat jouduttiin arvioimaan uudelleen. Vaikka
kyseessä ei ollut vaalivuosi, vaikeutti kohtaamisten rajoittaminen kuntavaaleihin valmistutumista ja ehdokas-hankintaa.
Kokoukset ja tilaisuudet muuttuivat etänä järjestettäviksi ja kaikilla oli edessä uuden opettelua.
Toimintavuoden aikana pääministeri Sanna Marin osoitti esimerkillistä johtajuutta ja kykyä hoitaa vaativaa tehtävää
keskellä kriisiä. SDP:n gallupsuosio heijasteli pääministerin suosiota ja koko vuoden puolue oli galluppien kärjessä.
Kaakkois-Suomessa gallupkannatus oli parhaimmillaan 28,7%.
Vuoden keskeisenä tapahtumana oli SDP:n 46. puoluekokous, joka järjestettiin poikkeustilanteen vaatimilla rajoituksilla.
Kaakkois-Suomi sai puolue- kokouksessa kaksi keskeistä paikkaa puoluejohtoon Niina Malmin noustessa SDP:n
varapuheenjohtajaksi ja Sirpa Paateron puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

2.PIIRIN TOIMINTA
Kevätpiirikokous jouduttiin järjestämään poikkeusolojen vuoksi etäyhteyksin. Piirikokous lykkääntyi alkuperäisesti
suunnitellusta aikataulusta kesäkuulle ja kokous pidettiin TEAMS-etäyhteyksin 3.6.2020. Poliittisen tilannekatsauksen
piirikokoukselle piti ministeri Ville Skinnari.
Syyspiirikokous pidettiin Mikkelissä Anttolanhovissa. Syyspiirikokouksen ajankohta oli toimintasuunnitelman mukaisesti
7.11.2020 ja edellisenä päivänä 6.11. pidettiin suunnitellusti iltaseminaari. Koska rajoitukset kokoontumisten osalta olivat
edelleen voimassa, vain osa osallistui tilaisuuksiin paikan päällä. Sekä seminaariin, että syyspiirikokoukseen oli
mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Syyspiirikokoukselle poliittisen tilannekatsauksen piti europarlamentaarikko
Eero Heinäluoma.
Piirihallitus piti vuonna 2020 kymmenen kokousta, joista osa pidettiin sähköpostikokouksina ja suurin osa TEAMSetäyhteyksin. Pöytäkirjaan merkittiin vuoden aikana 91 pykälää.
Piirihallituksen jäsenet osallistuivat piirihallituksen kokouksiin
seuraavasti: pj. Hannu Repo (10/10), 1.vpj Satu Taavitsainen (8/10),
2.vpj Kari Huovila (10/10), Veikko Hämäläinen (8/10), Ismo
Karstinen (7/10), Tuija Pajala-Kauranen (9/10), Nina Peltonen
(9/10), Timo Pulkkinen (6/10), Pirkko Rahikainen (10/10), Niina
Ristolainen (9/10), Jarno Strengell (10/10), Johanna ThomanderTiainen (10/10), Jenna Vertanen (10/10)
Piirihallituksen varajäsenet osallistuivat piirihallituksen
kokouksiin seuraavasti: Sari Melkko (3/7), Heikki Martikainen
(4/7), Asko Kokkola (5/7), Pirjo Tella-Pulliainen (4/7).
Piirihallitukseen valittu Niko Viitala erosi syksyllä
puolueesta eikä näin ollen ollut enää kutsuttuna kokouksiin.

Toiminnanjohtaja Sanna Koskenranta osallistui kokouksiin 10 kertaa ja
järjestösuunnittelija Jaana Saarinen 5 kertaa.
Tilintarkastajana toimi vuonna 2020 Tilintarkastusrengas Oy / Lotta
Kauppila ja
toiminnantarkastajana Juha Järvinen, varalla Ritva Miettinen.
Tositetarkastajana toimi Kari Huovila.
Piiritoimisto sijaitsee Kouvolassa osoitteessa Kalevankatu 13 B.
Piirin toiminnanjohtajana toimi Sanna Koskenranta. Helmikuun alussa
piirin järjestösuunnittelijana aloitti Jaana Saarinen, joka tekee puolet
työajastaan työtä Kaakkois-Suomen Nuorille Kotkille. Aiempi
ostopalvelusopimus Kaakkois-Suomen Demarinuorten kanssa päättyi
Ilona Pillin siirryttyä tammikuussa uusiin tehtäviin.
Keväällä Kaakkois-Suomen Demarinuorille rekrytointiin uusi järjestösihteeri Jussi Tauriainen. Demarinuorten kanssa
tehtiin ostopalvelusopimus joulukuun alusta, jolla Jussin työpanosta ostettiin kuntavaalityön tueksi.
Syksyllä työhön puoluepiirissä oli kahden viikon ajan tutustumassa 9. luokkalainen Verneri Kiuru.

3.EDUSTUKSET
Kansanedustajina ovat toimineet Anneli Kiljunen Lappeenrannasta, Suna Kymäläinen Ruokolahdelta, Niina Malm
Imatralta, Sirpa Paatero Kotkasta sekä Paula Werning Kouvolasta. Paatero on hoitanut myös kuntaministerin
tehtävää.
Puoluehallituksen jäsenenä toimi elokuun puoluekokoukseen asti Teemu Hirvonen. Elokuun puoluekokouksessa
puolueen varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Malm. Puoluevaltuuston puheenjohtajana toimi Sirpa Paatero, joka sai
myös jatkokauden puoluekokouksessa.
Puoluevaltuuston jäseniksi puoluekokouksessa valittiin Kaakkois-Suomesta seuraavat:
Sami Virtanen (Kotka), Nina Peltonen (Hamina), Ilkka Nokelainen (Imatra), Johanna Thomander-Tiainen
(Lappeenranta), Onni Espo (Kouvola), Niina Ristolainen (Kouvola), Satu Taavitsainen (Mikkeli), Olli-Pekka Kristiansson
(Savonlinna)
Varajäseniksi puoluevaltuustoon valittiin: 1. Heikki Martikainen (Pieksämäki), 2. Jenna Vertanen (Ruokolahti), 3. Sari
Melkko (Kouvola), 4.Kari Huovila (Pyhtää), 5. Kari Ojala (Mikkeli), 6. Tiina Montonen (Kotka), 7. Kari Virinsalo
(Lappeenranta), 8. Raine Lehkonen (Mikkeli)
Piirin edustajana Itä-Suomen Teatteri ja Elokuva Oy:n sekä Urheilu ja
Kesävirkistys Oy:n yhtiökokouksissa on toiminut toiminnanjohtaja
Sanna Koskenranta (varalla Jaana Saarinen).

3.PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN
Vuoden 2020 toiminnan painopisteiksi toimintasuunnitelmassa linjattiin jäsenhankinta, kuntavaaleihin valmistautuminen
ja puoluekokous. Erikoinen koronavuosi hankaloitti toimintaa ja tavoitteiden toteutumista, mutta toimintaa pystyttiin
kuitenkin järjestämään etämahdollisuuksia hyödyntäen ja rajoituksia noudattaen.
Jäsenhankinnan osalta puolue oli asettanut kaikille piireille tavoitteen 5 % jäsenmäärän kasvusta. Kaakkois-Suomen
osalta tämä tarkoitti 167 uuden jäsenen hankintaa. Jäsenhankinnan tueksi puolue palkitsi jäsenhankkijoita 25 euron
lahjakortilla. Piirissä asetettiin myös toimintavuodelle jäsenhankinnan tavoitteet ja kilpailu, jossa parhaat jäsenhankkijat
palkittaisi. Kunnallisjärjestöjen sarjassa eniten toimintavuoden aikana jäsenmäärää kasvatettiin Mikkelissä ja
pienten kuntien kohdalla Taipalsaarella. Kaikkiaan vuoden aikana liittyi 85 uutta jäsentä, joten tavoitteesta jäätiin selvästi,
vaikka tukena käytettiin myös maksettua somekampanjaa.

TULOS: 150 uuden jäsenen tavoitteesta jäätiin selvästi, toimintavuoden aikana uusia
jäseniä liittyi 85.
Toimintavuoden toinen keskeinen tavoite oli kuntavaaleihin valmistautuminen. Tilaisuuksia vaaleihin liittyen jouduttiin
perumaan tai siirtämään etänä pidettäviksi. Strategiseen ehdokashankintaan kuitenkin kannustettiin niin ohjeilla,
viesteillä kuin etäkoulutuksilla. Ehdokashankinnan tukena käytettiin myös maksettua somemainontaa. Piiri asetti
ehdokashankinnan osalta tavoitteet kunnille, ja kannusteena palkitsee parhaiten ehdokashankinnassa onnistuneet.

TULOS: Vuoden loppuun oli tavoitteena olla koossa puolet kuntavaaliehdokkaista. Kuntien
ilmoitusten perusteella joulukuun puolessa välissä ehdokkaita oli piirin alueella kaikkiaan 262
(ehdokkaita edellisissä kuntavaaleissa kaikkiaan 652). Kaikki kunnat eivät kuitenkaan olleet
ilmoittaneet ehdokasmääriään, sillä vallitseva tilanne vaikeutti monien kohdalla virallisten
papereiden keräämistä. Tavoitteesta oltiin siis jäljessä, mutta ehdokkaita olosuhteisiin
nähden on kuitenkin saatu kohtuullisesti.
Elokuussa pidettiin SDP:n 46. puoluekokous ja sen osalta tavoitteeksi Kaakkois-Suomesta oli asetettu sitoutunut
puoluekokousedustajaryhmä sekä vahva edustus puolueen johtopaikoilla. Puoluekokousedustajista ei järjestetty vaalia,
sillä määräaikaan mennessä ei asetettu puoluekokousedustajaehdokkaita enempää kuin paikkoja oli piiriin tarjolla. 65
hengen puoluekokousryhmä joutui kokoontumaan etäyhteyksin ja kokousasioihin perehdyttiin valiokuntaryhmittäin
Howspace -alustaa ja sähköposteja sekä viestejä hyödyntäen. Puoluekokousryhmän vetäjäksi valittiin piirin puheenjohtaja,
joka osallistui myös puoluekokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Puoluekokous toteutui Tampereella erikoisjärjestelyin. 500 kokousedustajan joukko oli jaettu kahteen kokoussaliin,
saleissa istuttiin maskeja käyttäen ja turvavälit huomioiden. Puoluekokous oli haasteellisista järjestelyistä huolimatta
Kaakkois-Suomelle onnistunut: Niina Malm valittiin upealla äänimäärällä SDP:n 1. varapuheenjohtajaksi ja Sirpa Paatero sai
jatkokauden puoluevaltuuston puheenjohtajana.
Puoluekokouksessa SDP:n kunniajäseniksi kutsuttiin neljä toveria Kaakkois-Suomesta: Markku Aholainen, Sirkka Kotola,
Raimo Paalanen sekä Hannele Viljakainen. Koska rajoitusten vuoksi puoluekokoukseen ei voitu kunniajäseniä kutsua,
järjestettiin piirissä juhlalounas kunniajäsenille puolisoineen elokuussa.

TULOS: Tavoitteena oli vähintään kaksi edustajaa puoluehallituksessa tai puheenjohtajistossa
ja puolueen varapuheenjohtajuudella ja puoluevaltuuston puheenjohtajuudella tavoite täyttyi
kirkkaasti.
5. JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSTOIMINTA
Toimintavuodelle oli suunniteltu useita koulutuksia, joiden osalta suunnitelmia jouduttiin muokkaamaan kohtaamisten
rajoittamisen seurauksena. Myös valtakunnallisia tapahtumia peruuntui keväältä ja siirtyi ensin syksylle ja sitten etänä
pidettäviksi kuten esimerkiksi SDP:n valtakunnalliset järjestöpäivät. Tammikuussa ehdittiin kuitenkin pitää kaikkien
maakuntien aluetilaisuudet, joissa käytiin läpi valmistautumista puoluekokoukseen ja kuntavaaleihin. Uuden piirihallituksen perehdytyskoulutus toteutettiin 7.-8.2. Mikkelissä Anttolanhovissa. Myös uuteen jäsenrekisteriin koulutettiin
aktiiveja helmikuussa.
Maaliskuun puolesta välistä voimaan tullut poikkeustila rajoitti tilaisuuksien järjestämistä, ja kevään koulutukset siirtyivät
etäyhteyksin pidettäviksi. Myös isot yleisötilaisuudet jouduttiin perumaan eikä esim. Vapputapahtumia tai Sulkavan
Soutuja voitu järjestää. Kesällä tilanne Koronan osalta hieman helpotti ja elokuun puoluekokous pystyttiin järjestämään
poikkeusjärjestelyin. Myös ministerivierailuita ja yleisötilaisuuksia kuntaministeri Paateron kanssaeh dittiin toteuttaa
lokakuussa Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Kouvolassa. Alueellinen järjestöpäivä järjestettiin Imatran Kylpylässä
turvavälein ja etäosallistuminen mahdollistaen 10.10.2020. Piirikokouksen iltaseminaari toteutui 6.11. myös hybridi-mallilla,
eli osa oli paikalla ja osa etäyhteyksien päässä.
Loppuvuodesta rajoitukset kiristyivät uudelleen ja isompien tilaisuuksien ja yleisötapahtumien järjestäminen oli jälleen
mahdotonta. Syksyllä 2019 käynnistynyt Osallisuusakatemia jatkui tammikuussa, mutta maaliskuun jakso jouduttiin
siirtämään elokuulle ja syksylle suunniteltu opintomatka perumaan matkustusrajoitusten vuoksi.
Toimintavuoden aikana SDP toteutti jäsenkyselyn, joka vastausten perusteella Kaakkois-Suomessa on puolueen toiseksi
tyytyväisimmät jäsenet.

TULOS: Tavoitteena oli tavoittaa piirin tapahtumilla 1000 osallistujaa, mistä jäätiin, kun
tapahtumia ei voitu suunnitellusti järjestää. Siltä osin kuin ministerivierailut onnistuivat,
huomioitiin niissä tasapuolisuus piirin eri alueiden välillä.

6. VIESTINTÄ
Rajoitusten vuoksi tapahtumia ja osallistumista vietiin verkkoon ja viestinnän rooli tuli keskeiseksi. FB-livet -lähetyksiin
kannustettiin ja koulutettiin paikallisia. Osin somen tuomiin mahdollisuuksiin tartuttiin rohkeasti. Piiri viesti käyttäen
perinteistä järjestökirjettä tiedotuskanavana niin postitse kuin sähköisesti. Tietoa jaettiin myös jäsenille suunnatuin
viestein ja erilaisin somesisällöin. Somessa hyödynnettiin myös maksettua mainontaa mm. jäsen- ja ehdokashankinnan
osalta.

TULOS: Toimintavuoden aikana tavoitteena oli saada piirin jäsenistö tietoiseksi piirin
tapahtumista ja viestejä toiminnasta lähetettiin aktiivisesti. Myös somekampanjoihin
panostettiin, joilla viestiä mm. ehdokkuudesta ja jäsenyydestä saatiin myös niille, jotka
eivät vielä olleet puolueen jäseniä.
7. TALOUS
Piirin tilinpäätös osoitti 32 079,77 euroa ylijäämää. Puoluetukea piiri sai toimintavuoden aikana 105 935 euroa. Keskeisiä
tulonlähteitä olivat myös puoluevero maakunnallisista luottamustehtävistä. Puolueveroa kertyi reilu 53 479,07 euroa.
Jäsenmaksutuloja toimintavuoden aikana kertyi 37 982,03 euroa. Kun tapahtumia ja kokouksia järjestettiin vuoden aikana
etäyhteyksin säästyi kuluja monilta osin. Poikkeuksellisesti piiri päätti maksaa puoluekokousedustajien
osallistumismaksut kokonaisuudessaan ja näin tukea paikallista kuntavaalityötä. Myös kalustoa uusittiin ja piiriin
hankittiin viisi uutta telttaa sekä SDP:n purjeliput jokaiseen kuntaan.

TULOS: Piirin tilinpäätös osoittaa huomattavaa ylijäämää, jolloin tavoite budjetin mukaisesta
tilinpäätöksestä on täyttynyt paremmin kuin oli odotettu.
Piirin jäsenmäärä 31.12.2020 oli 4004, josta äänioikeutettuja
jäseniä 3614. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 85. Jäsenistä
vapaajäseniä on 2132 ja rästiläisiä 390.

