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1. YLEISTÄ

Vuotta 2021 hallitsi pitkittynyt koronapandemia. Osa tapahtumista pystyttiin toteuttamaan lähikontaktissa,
mutta suurimmalta osin tapahtumat järjestettiin etäyhteyksin. Edellinen vuosi oli jo opettanut
puoluekenttää toimimaan etänä, vaikkakin lähikontakteja arvostettiin suuresti.
Kuntavaalien aikataulua siirrettiin huhtikuulta kesäkuuhun 13. kesäkuuta ja samalla ennakkoäänestysaikaa
pidennettiin 26.5.–8.6. väliselle ajalle. Perinteisten kampanjointimuotojen sijaan oltiin tilanteessa, jossa
uusien kampanjointimuotojen käyttäminen oli välttämätöntä. Sosiaalisen median vaikutus korostui.
Kuntavaalien siirron uskotaan vaikuttaneen alhaiseen äänestysprosenttiin. Suurin poliittinen vaikutus lienee
vaalien siirrossa puolueille tullut lisäaika ehdokashankinnassa.

Syksyllä pääpainopiste toiminnassa oli valmistautuminen aluevaaleihin. Aluevaaleihin lähdettiin lähes
suoraan kuntavaalien kentiltä. Kyseessä oli historian ensimmäiset aluevaalit, joten minkäänlaista aiempaa
toimintamallia ei ollut, kokonaisuus oli rakennettava alusta alkaen.
Aluevaalityötä suunnittelivat ja toteuttivat aluevaalityöryhmät yhdessä piiritoimiston kanssa.

2. HALLINTO
2.1. Piirikokoukset
Kevätpiirikokous
Sääntömääräinen kevätpiirikokous pidettiin 28.3 etäyhteyksin.
Kokoukseen osallistui 50 puhe‐, esitys‐ ja äänioikeutettua kokousedustajaa. Poliittisen tilannekatsauksen
piirikokoukselle esitti kuntaministeri Sirpa Paatero. Piirikokous käsitteli poliittisen tilannekatsauksen lisäksi
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

2.2. Syyspiirikokous
Sääntömääräinen syyspiirikokous pidettiin 27.11. Scandic Helsinki Aviacongres‐hotellilla Vantaalla.
Kokoukseen osallistui 47 puhe‐, esitys‐ ja äänioikeutettua piirikokousedustajaa. Kokousväen tervetulleeksi
toivotti Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Poliittisen tilannekatsauksen piirikokoukselle esitti
kuntaministeri Sirpa Paatero. Piirikokous käsitteli poliittisen tilannekatsauksen lisäksi talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2022, valitsi piirihallituksen jäsenet vuodelle 2022.
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Kannanotot kokous antoi: Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii: Henkilöstön hyvinvointi uudistuksen
keskiöön. Kannanotto kokonaisuudessaan on luettavissa täällä:
https://uusimaa.sdp.fi/ajankohtaista/uudenmaan‐sosialidemokraatit‐vaatii‐henkiloston‐hyvinvointi‐
uudistuksen‐keskioon/

Piirin puheenjohtajat jatkavat kaksivuotiskauttaan. Puheenjohtajajana Joona Räsänen Lohjalta ja
varapuheenjohtajina Tiina Vesa Vantaalta sekä Kristiina Lindroos Espoosta.
Piirihallituksen jäseniksi valittiin:


Marttila Helena, Espoo



Eskola Vilhelmiina, Itä‐Uusimaa



Suhonen Mirja, Itä‐Uusimaa



Virtanen Harri, Itä‐Uusimaa



Lehtonen Jukka, Keski‐Uusimaa



Mäkinen Jarmo, Keski‐Uusimaa



Purje Teemu, Länsi‐Uusimaa



Posio Katja, Länsi‐Uusimaa



Hildén Joni, Vantaa

2.3. Ylimääräinen piirikokous 6.10.
Ylimääräinen piirikokous pidettiin 6.lokakuuta, jossa ainoana päätösasiana oli aluevaaliehdokkaiden
nimeäminen.

2.4. Piirihallitus, piirihallituksen työvaliokunta ja työryhmät
8(22)
Piirin puheenjohtajat: pj. Joona Räsänen, 1 varapj. Tiina Vesa ja 2 varapj. Kristiina Lindroos
Piirihallituksen jäsenet ja osallistuminen kokouksiin



Räsänen Joona 19/19



Vesa Tiina 18/19



Lindroos Kristiina 17/19



Heinonen Marko 16/19



Komulainen Pirjo 17/19



Lehtonen Jukka 13/19
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Marttila Helena 18/19



Posio Katja 10/19



Purje Teemu 9/19



Suhonen Mirja 16/19



Virtanen Harri 18/19



Kostamo Miika 2/19 (eronnut 4/21)
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Piirihallitus piti 19 kokousta toimintavuonna 2021. Piirihallitus kokoontui puoluetoimiston kokoustiloissa
sekä enimmäkseen verkossa teamsin välityksellä.
Miika Kostamo erosi keväällä 2021 puolueen jäsenyydestä ja näin ollen myös piirihallituksen jäsenyydestä.
Piirin työvaliokunnan jäseninä toimivat puheenjohtaja Joona Räsänen, 1. varapuheenjohtaja Tiina Vesa 2.
varapuheenjohtaja Kristiina Lindroos sekä Marko Heinonen. Työvaliokunta piti vuoden aikana neljä
kokousta ja kävi valmistelevaa keskustelua Whats App‐ ryhmässä.

Järjestötyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2021 aikana.

Ympäristötyöryhmä työsti keväällä kuntavaaleihin Uudenmaan ympäristötavoitteita ” Neljä askelta
kuntavaikuttajille ja äänestäjille”. Tavoitteet olivat 1) Puhdas ilma kaikille 2) Pidetään huolta
lähiluonnostamme 3) Kunnat kierto‐ ja jakamistalouden edistäjinä 4) Huolehditaan vesistöistämme.
Työryhmä asetti tavoitteeksi ympäristöpoliittisen ohjelman, joka hyväksytään Uudenmaan piirin poliittiseksi
ohjelmaksi.
Sosiaalipoliittisen työryhmän työskentely yhdistettiin aluevaaliohjelman työstön yhteyteen. Työryhmään
ilmoittautui 37 uusmaalaista mukaan. Työryhmä kokoontui 12.9.2022. Tapaamisen jälkeen työryhmän
jäsenet jalkautuivat alueellisten vaalityöryhmien mukaan työstämään alueiden vaaliohjelmia. Työryhmää
johti piirihallituksen jäsen Helena Marttila.

2.3. Piiritoimisto
Piirin toiminnanjohtajana toimi Lea Väänänen 30.4. saakka. Uutena toiminnanjohtajana aloitti Jouni
Gustafsson 23.5.
Piiritoimiston järjestöassistentti Tipsu Bazouleva siirtyi 50 %:n työajasta kokoaikaiseen työaikaan
maaliskuussa 2021.
Piiritoimistolle palkattiin vaalien alla toimistosihteeri Jasmin Trogen. Trogenin työtehtäviin kuului
toimistorutiinien hoitaminen. Näin vapautettiin järjestöassistentille työaikaa aluevaalityöhön. Trogen tekee
50 %:n työaikaa huhtikuun 2022 loppuun saakka.

3. EDUSTUKSET
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3.1 Puoluevaltuusto
Puoluekokouksessa uusmaalaisten puoluevaltuuston jäsenten määrä nousi kahdeksaan. Uusmaalaiset
puoluevaltuuston jäsenet elokuusta 2020 alkaen ovat Susanna Bruun, Arja Isotalo, Kimmo Koivunen, Jussi
Kukkola, Kaisa Niskanen, Maria Outinen, Eemeli Peltonen ja Jussi Särkelä. Varajäsenet Taina Lackman, Ari
Paukku, Tarmo Ojala, Jarno Hautamäki, Tarja Eklund, Anu Rajajärvi, Helena Tommola ja Harri Virtanen.
3.2. Puoluehallitus
Puoluehallituksessa vuonna 2021 uusmaalaisina edustajina toimivat Maria Guzenina ja Mikko Valtonen.
Antti Lindtman osallistuu puoluehallituksen kokouksiin eduskuntaryhmän puheenjohtajana.
3.3. Kansanedustajat ja ministerit
Uudeltamaalta valitut kansanedustajat ovat Maria Guzenina, Timo Harakka, Kimmo Kiljunen, Antti
Lindtman, Antti Rinne ja Hussein al‐Taee.
Lisäksi Uudenmaan vaalipiiristä valittuna kansanedsutajana toimii myös Finlands svenska Socialdemokrater
FSD:hen kuuluva Johan Kvarnström.
Antti Rinne toimi eduskunnan varapuhemiehenä, Antti Lindtman toimi eduskuntaryhmän puheenjohtajana
ja Timo Harakka liikenne‐ ja viestintäministerinä.

3.4. Euroopan unionin alueiden komitea
Uudeltamaalta EU:n alueiden komitean jäsenenä vuonna 2021 toimi Anne Karjalainen Keravalta.

4. KUNTAVAALIT

Sosialidemokraatit asettivat 928 ehdokasta Uudellamaalla. Kaikissa muissa kunnissa jätettiin ehdokaslista,
paitsi Pukkilassa. Täydet listat jätettiin Espoossa ja Vantaalla.

Uudenmaan piiri asetti ennätyksellisen määrän resursseja ehdokashankintaan ja kuntavaalikampanjointiin.
Uudenmaan piirihallitus teki päätöksen nostaa kuntavaalibudjettia yli 8000 eurolla, joilla katettiin kaikkien
Etelä‐Suomen media Oy:n tarjoamat vaalikonemainospaikat 18:sta kuntaan.

Uutena kampanjamuotona toteutimme Demarinaisten kanssa yhteistyössä monikielisen kampanjoinnin,
johon valitsimme kieliksi arabian, darin‐ ja farsin kielen sekä somalin ja venäjän kielen. Teimme
vaalivideoita, esitteitä ja kaksi Facebook Live‐tilaisuutta, toisen arabiaksi ja toisen somalin kielellä.
Kampanja koettiin tarpeelliseksi ja tullaan ottamaan käyttöön kaikissa tulevissa vaaleissa, erityisesti
esitteiden osalta. Muilla puolueilla ei ollut nähtävillä vastaavanlaisia painettuja esitteitä. Piiri panosti
sosiaalisen median markkinointiin ja teimme kohdennettuja kampanjoita sekä kaksi koko Uudenmaan
kattavaa markkinointikampanjaa. Yksi kampanja toteutettiin yhteistyössä Finlands svenska
Socialdemokrater FSD:n kanssa.
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Ehdokas‐ ja vaalipäällikköpalaverit järjestettiin Teams‐alustalla kuukausittain, jossa käytiin läpi
ajankohtaisia asioita. Yhden ehdokastapaamisen sijaan järjestettiin Kuntatalouskoulutus 18.3.

Vaalikampanjan loppupuolella piiritoimisto jalkautui alueille toteuttamaan vaalikampanjointia.

5. YHTEISTYÖ JA YHTEISÖLLISYYS

Tammikuussa järjestettiin alueelliset järjestöpäivät yhteistyössä Helsingin piirin kanssa. Toteutus tapahtui
verkon välityksellä.

Koronatilanteen takia kuntarajat ylittävät aluetapaamiset jäivät pääosin toteuttamatta. Toiminnajohtaja
vieraili alueilla kokouksissa. Yhteisöllisyyttä ja tiedottamista on lisätty järjestämällä säännöllisesti
uusmaalaisten puheenjohtajien kyselytunti verkossa.

Uudenmaan Nuorten Kotkien kanssa tehtävää yhteistyötä lisättiin tavoitteen mukaisesti. Uudenmaan
Sosialidemokraatit markkinoi Nuorten Kotkien tapahtumia säännöllisesti, jolloin luodaan yhteinen
toimintaympäristö perheille järjestöjen välillä. Tosin koronapandemian takia suunnitellut perhetapahtumat
jouduttiin perumaan, tapahtumat tullaan järjestämään vuonna 2022 aikana.

Uudenmaan Nuorten Kotkien kanssa suunniteltiin yhteinen työpaja Eloa ja Voimaa paikallistoimintaan –
tapahtumaan, jossa aiheena oli kotkaosaston perustaminen. Työpaja peruttiin alhaisen osallistujamäärän
takia.

Nuorten Kotkien Keskusliiton toiminnanjohtaja Antti Hytti piti lapsipoliittisen puheenvuoron
järjestöseminaarissa, joka pidettiin syyspiirikokouksen yhteydessä. Tavoitteena on, että hyödynnämme
tulevaisuudessa yhä enemmän Nuorten Kotkien asiantuntijuutta ja näkemystä lapsipoliittisissa asioissa.

Uudenmaan Demarinuorten kanssa jatkettiin yhteisen tavoitteen nuoriso kannatuksen nostamisen osalta.
Pidimme yhteisiä kokouksia ja sovimme työnjakoa. Järjestimme yhteistyössä Uusien jäsenten illan keväällä,
joka oli suunnattu alle 32‐vuotiaille sekä Uusien jäsenten verkostoitumisillan syksyllä, jossa demarinuoret
olivat yhteistyökumppaneina esittelemässä omaa toimintaansa. Uudenmaan Demarinuorten edustaja piti
syyspiirikokouksen yhteydessä alustuksen Uudenmaan Demarinuorten toiminnasta ja sekä esitteli ideoita
toteutettavaksi yhteistyössä puolueosastojen kanssa.

Uudenmaan Sosialidemokraatit järjesti vuoden 2020 jälkeen liittyneille jäsenille verkostoitumistilaisuuden
torstaina 16.9. klo 17.30–20. Tässä rentohenkisessä tilaisuudessa tavoitteena oli tutustua SDP:n toimintaan,
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tavata muita uusia jäseniä sekä luoda verkostoja yhteistyökumppaneihin. Tilaisuus oli osallistujille
maksuton. Tilaisuus järjestetään Helsinki Congress Paasitornissa.
Tilaisuuden yhteistyökumppanit:


Demarinaisten keskustoimisto ja Uudenmaan Demarinaiset piirijärjestö



Sosialidemokraattiset Nuoret ry ja Uudenmaan Demarinuorten piirijärjestö



Tekniset Demarit ry



Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry



Työväen retkeilyliitto (TRL)



Uudenmaan Nuorten Kotkien piirijärjestö

Piirihallitus käynnisti keväällä 2020̈ koko piirin kattavan piirihallituksen jäsenten toteuttaman
kummitoiminnan. Toiminta otettiin vastaan hyvin eri tavalla eri alueilla. Kummitoiminta jäi passiiviseksi
vuonna 2021 vaalikampanjointiin keskittymisen takia. Toimintamallin kehittämistä jatketaan vuonna 2022.

6. JÄRJESTÖTOIMINTA

6.1. Puolueosastot
Uudellamaalla oli puolueosastoja vuoden 2021 81 kpl
ja lisäksi kahdessa FSD:n osastossa on piiriimme kuuluvia jäseniä.
Lista puolueosastoista jäsenmäärineen on toimintakertomuksen liitteenä.
6.2. Purkautuneet ja perustetut puolueosastot

Kirkkonummelle perustettiin uusi osasto nimeltään Kirkkonummen Sosialidemokraattinen puolueosasto.

7. JÄSENHANKINTA JA JÄSENHUOLTO
5.3. Piirijärjestön jäsenkehitys
Puolue asetti Uudenmaan tavoitteeksi 330 uutta jäsentä vuoden 2021 aikana. Uusia jäseniä liittyi 175, joten
tavoitteeseen ei päästy.

Piirin jäsenkehitys
1. 6 396
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1. 6 249
1. 6 020
1. 6 026
1. 5 888
1. 5 731
1. 5 649
1. 5 645
1. 5 436
1. 5 235
1. 5 150
1. 5 013
1. 4 889
1. 4 717
1. 4 542
1. 4 421
1. 4207

8. JÄRJESTÖN KEHITTÄMINEN

Toinen merkittävä toiminnan painopiste vaalien lisäksi vuonna 2021 oli järjestötoiminnan kehittäminen.
Aluetapaamiset keskittyivät syksyllä aluevaaleihin, mutta kevään ‐22 aluetapaamisten teemaksi päätettiin
osastojen toiminnan kehittäminen.

Uudenmaan Sosialidemokraatit järjesti lokakuussa koulutustapahtuman nimeltä Eloa ja voimaa
paikallistoimintaan, joka keskittyy paikallisosastojen toiminnan kehittämiseen. Tapahtuman tavoitteena oli
tuoda uusia ajatuksia ja työkaluja puolueosastojen toimintaan sekä tavata kasvokkain Uudenmaan alueen
aktiiveja. Työpajat olivat suunnattu siten, että sieltä löytyy niin pitkäaikaisille konkareille kuin uusille
innostuneille jotain. Tapahtumassa oli osallistujia 40.

Palvelumuotoilua osaksi osastojen toimintaa päätettiin jatkaa vuoden 2022 aikana.

9. POLITIIKKA
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Suomi lähti poikkeuksellisessa tilanteessa valmistautumaan vuoden 2021 kuntavaaleihin. Maailmassa
vallitsi koronapandemia, joka asetti rajoituksia kaikilla elämän osa‐alueilla. Koronapandemia vaikutti laajasti
koko Suomeen.

SDP lähti vuoden 2021 kuntavaaleihin pääministeripuolueena yhtenä ennakkosuosikeista kokoomuksen ja
perussuomalaisten rinnalla. Pääministerin ja puoleen puheenjohtajan Marinin asettaminen kampanjoinnin
keulakuvaksi oli taktinen valinta, joka perustui Marinin nauttimaan suosioon kansan keskuudessa. Marinin
näkyvyys erityisesti vallinneen koronapandemian torjunnassa oli vahvasti keskiössä poliittisessa
keskustelussa. SDP:n halusi viestittää vastuullisuutta hyvin hoidetun koronapandemian johdosta ‐ Suomi
pärjäsi tilastollisesti hyvin koronaepidemian hoidossa maailmanlaajuisen mittakaavan mukaan.

Sanomalehtien teettämien mielipidemittausten mukaan kuntavaaleja lähestyttäessä SDP:n kannatus laski.
Vuoden 2021 puolella SDP oli onnistuneen hallitustyöskentelyn myötä maan suosituin puolue, mutta
vuodenvaihteen jälkeen kannatus laski tasaisesti. Gallupeissa kuntavaaleja lähestyttäessä kokoomus ja
perussuomalaiset nousivat suosituimmiksi puolueiksi SDP:n kannatuksen laskiessa niiden ohi viimeisen
parin kuukauden aikana ennen vaaleja.

Poliittisella kentällä vallitsi epävarmuus. Koronapandemiasta johtuneet poikkeusolojen pelättiin
heikentävän Suomen talouden tilaa. EU:n elvytyspaketti hyväksyttiin eduskunnassa kovan poliittisen
väännön jälkeen, kunnille ja yrityksille annettiin mittavia tukitoimia, jotta ne selviäisivät poikkeusajoista.
Lisäksi keskustelu velkaantumisesta, veronkorotuksista sekä julkisen sektorin leikkauksista kävi kuumana.
Pääministeri Marin nosti vaalien alla keskustelua mahdollisesta kuntaverotuksen progressiivisuudesta ja osa
puoluekentästä arvioi tämän olleen haitallinen ulostulo, siitä syystä, että SDP ei ole vahvimmillaan
veropoliittisessa keskustelussa.

Elinkeinoelämän saralla erityisen paljon puhutti pienyrittäjien tilanne koronasta kärsivillä aloilla.
Kulttuuriala, ravintolat sekä kahvilat että urheilupalveluita tarjoavat yrittäjät ovat olleet voimakkaasti esillä
avuntarpeestaan. Mittavista tukitoimenpiteistä huolimatta kulttuuri‐ ja ravintola‐aloilla koettiin hallituksen
rajoitustoimenpiteet rasittaneen kohtuuttomasti kyseisiä toimialoja.

Vuoden 2020 loppupuolella pääministeripuolueena SDP hyötyi onnistuneesta pandemiatorjunnasta myös
poliittisesti. Kuntavaalien läheisyydessä tästä saatu kannatus kuitenkin alkoi sulamaan. Uusimaa oli
kansallisesti kovien pandemiarajoitteiden kohteena. Kovien ihmisten elämään vaikuttavien rajoitusten
jatkuessa ihmisten kärsivällisyys alkoi pettää. Esimerkkejä negatiivista huomiota saaneista rajoituksista oli
erityisesti opintojen siirtäminen etäopetukseen, harrastustoimintojen väliaikainen katkaiseminen ja
ravintoloiden, baarien sekä muiden vapaa‐ajan kontaktiviihdytysmahdollisuuksien rajaaminen. SDP:n
kannalta oli hankalaa se, että lopulliset päätökset monien rajoitusmuotojen toimeenpanosta oli
kuntakohtaisia. Näin ollen esimerkiksi pääkaupunkiseudun kuntien yhteiset päätökset torjua koronaa
tulkittiin yleisesti hallituksen vastuulle – erityisesti negatiivista huomiota saaneet päätökset sysättiin
hallituspuolueille.
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Kuntavaalien aikataulua siirrettiin huhtikuulta kesäkuuhun 13. kesäkuuta ja samalla ennakkoäänestysaikaa
pidennettiin 26.5.–8.6. väliselle ajalle. Perinteisten kampanjointimuotojen sijaan oltiin tilanteessa, jossa
uusien kampanjointimuotojen käyttäminen oli välttämätöntä. Sosiaalisen median vaikutus korostui.
Kuntavaalien siirron uskotaan vaikuttaneen alhaiseen äänestysprosenttiin. Suurin poliittinen vaikutus lienee
vaalien siirrossa puolueille tullut lisäaika ehdokashankinnassa.

SDP:n kannatuksesta söi myös hallituspuolueiden yhteistyön vaiheet. Oppositiopuolueet ottivat
kuntavaaleihin keskeiseksi teemaksi hallituspolitiikan, ja strategia perustui nykyisen hallituksen politiikan
kritisointiin kuntapolitiikan sijasta. Vaalien painopiste siirtyikin nopeasti kansallisiin teemoihin ja näin ollen
hallituksen kannatuksesta tuli sen puolueille oleellinen tekijä. Hallituspuolueet vaalien lähestyttäessä
kuitenkin alkoivat pohjustamaan omia vaaliasemiaan, mikä teki hallaa hallituksen kokonaiskannatukselle ja
pääministeripuolue SDP:lle. Mediassa vaalien alla pyöri myös useita viikkoja pääministerin aamiaiskohu,
aamiaisgate, joka poliittisesta merkittömyydestään huolimatta oletetaan vaikuttaneen SDP:n viimehetken
kampanjointiin. Aamiaiskohu peitti alleen muut vaaliuutiset, joiden näkyvyys olisi ollut SDP:lle edullista.

Syksyllä käynnistettiin valmistautuminen kohti aluevaaleja. Kuntavaalien tuloksen pohjalta alettiin mediassa
hyvin nopeasti tekemään ennusteita aluevaalien osalta. Äänestysaktiivisuuden arvoitiin jäävän alhaiseksi
vaalien alhaisen kiinnostavuuden takia.

Koronapandemia hallitsi edelleen maailmassa. Suomessa määrättiin uusia rajoituksia ja kiirehdittiin
kolmannen rokotuskierroksen kanssa. Hallituksen työ suurilta osin näyttäytyi keskittyvän
koronatoimenpiteiden hoitamiseen ja tilanteen seuraamiseen. Terveys ja hyvinvointi kytkeytyi
luonnollisesti osaksi aluevaalien teemaa ja koronan hoidosta tulikin yksi vaalikeskustelujen kärkiteemoista.
Yleisesti ottaen ajateltiin, että hallitus oli suoriutunut koronan hoidosta hyvin. SDP:n yksi vaaliteemoista
olikin se, ettei koronapandemiasta saa syntyä hoitovelkaa. Teema oli ajankohtainen ja tavoitti kansalaiset.

10. VIESTINTÄ

Piirin sähköinen jäsenkirje lähtee jäsenille kuukausittain. Vastaanottavien sähköpostien määrä on ollut
tasaisessa kasvussa, mutta siitä huolimatta jäsenrekisteristä puuttuu edelleen runsaasti jäsenten
sähköpostiosoitteita.

Viestit osastoihin toimitettiin sähköpostiviesteinä osastojen puheenjohtajille. Puolueosastojen toivotaan
huolehtivan tiedotuksesta jäsenistölleen.

Piirin verkkosivut ovat osoitteessa http://uusimaa.sdp.fi/. Piirin toiminnanjohtaja ja järjestöassistentti
vastasivat sivustojen sisältötuotannosta sekä alueellisten tapahtumien, yhteystietojen ja uutisten
toimittamisesta sivustolle. Sivuilla on käytössä myös automaattisesti päivittyvää sisältöä, josta vastaa SDP.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry
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Sosiaalisen median viestintään panostettiin vuoden 2021 aikana. Jäsenistöä kannustettiin seuraamaan ja
osallistumaan viestintään sosiaalisen median kautta. Some‐viestintä keskittyi Facebookiin ja Instagramiin.
Uudenmaan Sosialidemokraateilla on oma Facebook‐sivu, jolla piiri mainostaa tilaisuuksiaan ja kantojaan
Facebookissa säännöllisesti. Piirin aktiiveilla on lisäksi Facebookissa suljettu keskusteluryhmä, jossa on
jäseniä 955 (kasvua +50). Piirin Instagram‐tilin seuraajamäärä on 818 (kasvu +218).

Uudenmaan piiri vastaa Demokraatin aluesivujen päivittämisestä. Sivujen tuottamisesta vastaa piriin
järjestöassistentti. Sivut löytyvät osoitteesta demokraatti.fi/uusimaa.

Piiri ei lähettänyt vuonna 2021 joulukortteja. Perinteisesti joulukorttien sijaan joulukorttirahat lahjoitettiin
Sekasin Chat‐toimintaan, joka on keskittynyt nuorten mielenterveystyöhön.

11. TALOUS
Piirin talous on vakaalla pohjalla.
Tilikauden 2021 tulokseksi on muodostunut ‐4.795,35 euron alijäämä.
Alijäämän aiheuttivat vuonna 2021 järjestetyt kuntavaalit ja vuoden 2022 alussa järjestettävät ensimmäiset
aluevaalit. Suurin osa vaaleihin piirihallituksessa piirin varoista korvattavaksi päätetyistä menoista toteutui
jo loppuvuonna 2021

