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Toimintakertomus vuodelta 2019 
 
YLEISTÄ 
 
Toimintavuosi oli erityisesti alkuvuodesta hyvin työteliäs. Huhtikuussa olleet eduskuntavaalit ja 
toukokuussa olleet europarlamenttivaalit sitouttivat jäsenistöä ja muita tukijoukkolaisia paljon. Vaalityötä 
tehtiin suunnitelmallisesti ja oma ehdokas Inka Hokkanen onnistui saamaan Oulun piirin demareista 
neljänneksi suurimman äänimäärän, johon oltiin hyvin tyytyväisiä.  
 
Alun perin keväällä 2019 oli tarkoitus olla myös maakuntavaalit, mutta maakuntamalli ei mennyt 
eduskunnassa läpi. Niihin oli neljä demariehdokasta Kuusamosta antanut suostumuksensa.  
 
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
 
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 asetettiin toiminnan painopisteeksi eduskuntavaalityö. 
Toimintasuunnitelmassa oli määritelty myös tavoitteeksi kaksi uutta jäsentä. Aikaisempina vuosina 
toteutettuja teemailtoja ei toteutettu heikon osallistujamäärän vuoksi. 
 
SISÄINEN TOIMINTA 
 
Johtokunnan kokoonpano 2019 
puheenjohtaja Jaana Tyni 
varapuheenjohtajan Leena Mustonen 
jäsenet  Päivi Käkelä (sihteeri ja taloudenhoitaja) 

Inka Hokkanen 
Seija Karjalainen 
Eemeli Karjalainen  
Aino Syrjälä 

varajäsenet  Kaisa Jurmu 
Keijo Mustonen 

 
Naisjaoston toimintaa ei ole ollut.  
 
Toimintavuonna 2019 on pidetty 10 johtokunnan kokousta ja niiden lisäksi kevätkokous maaliskuussa ja 
syyskokous marraskuussa.  
 
Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistyksen äänioikeutettujen jäsenmäärä on 31.12.2019 ollut 45 (2015/55, 
2016/50, 2017/43, 2018/45). Uusia jäseniä on saatu tavoitteen mukaisesti kaksi.   
 
EDUSTUKSET  
 
Kaupunginhallitus Inka Hokkanen 
Kaupunginvaltuusto Inka Hokkanen ja Päivi Käkelä, varalla Rauno Hemmilä ja Riitta Wedman 
Kasi-lautakunta Riitta Wedman ja varalla Matti Koivula 
Perusturvalautakunta Rauno Hemmilä, varalla Hanna Niskasaari ja 8/2019 alkaen Päivi Käkelä 
Yhtek.lautakunta Ei edustusta 
Kaupungin taloustyöryhmä Inka Hokkanen, varalla Päivi Käkelä 
Stadium-työryhmä Inka Hokkanen 
Kouluverkkotyöryhmä  Riitta Wedman 



 Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistys ry 

- Kuusamon demarit vuodesta 1906    - 

Petu:n yksilöjaosto Päivi Käkelä 
U.A. Virranniemen rahasto Inka Hokkanen 
Kaupungin henkilöstön kehittämisrahasto  Inka Hokkanen (pj) 
Oulun SD-piirikokous Varsinaiset edustajat Jaana Tyni ja Päivi Käkelä, varalla Inka Hokkanen ja  
  Leena Mustonen 
Koillismaasäätiön hallitus Leena Mustonen ja Inka Hokkanen 
Koillismaasäätiön valtuusk.  Aino Syrjälä (Alpo Lehto), Veikko Räisänen (Soini Karjalainen), Rauno  
  Hemmilä (Mika Tauriainen), Päivi Käkelä (Eemeli Karjalainen) ja Taija Seiloo 
  (Keijo Mustonen) 
 
 
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 
 

- Piirikokoukset on pidetty huhtikuussa Kempeleessä ja marraskuussa Oulussa ja niihin osallistuttiin.  
- Ystävänpäivätempaus toteutettiin kyselyn merkeissä.  
- Vappujuhla järjestettiin vapunaattona kokoustiloilla, puhujana toimi kansanedustajaehdokas 

Hokkanen. 
- Toukokuussa käytiin johtokunnan kokouksen yhteydessä aiemmin sovittu puoliväliriihi. Valtuutetut 

Hokkanen ja Käkelä kertoivat kahden vuoden ajalta näkökulmia vaaliteemoihin ja käytännön 
tehtyyn politiikkaan. Vaaliteemoja ovat olleet vuoden 2017 kunnallisvaaleissa työ, luonto, 
turvallinen toimintaympäristö ja palveluiden helppokäyttöisyys. Keskusteluissa pohdittiin, miten 
voisi seuraavan kahden vuoden aikana vaikuttaa mm. byrokratian purkamiseen, palveluiden 
helppokäyttöisyyteen ja omavaraiseen lääkäripalveluun.  

- Toukokuussa osallistuttiin aluetapaamiseen Taivalkoskella, jossa uudestaan eduskuntaan noussut 
Raimo Piirainen kävi kertomassa hallitusneuvotteluiden kuulumisia.  

- Elokuussa osallistuttiin toista kertaa Taiteiden yöhön katutanssit järjestämällä Ervastin aukiolle. 
Kurjasta säästä huolimatta tapahtumassa kävi hienosti osallistujia ja sai kiitosta tanssijoilta.  

- Syyskuussa osallistuttiin Pohjolan Demaritapaamiseen Kajaanissa, osallistujia oli kymmenkunta.  
- Lokakuussa toteutettiin jäsenistölle soittokierros, jonka tavoitteena oli päivittää jäsenistön 

sähköpostiosoitteet ajan tasalle, kysyä terveisiä yhdistykselle päin sekä tiedotettiin ajankohtaisista 
asioista.  

- Perinteiset pikkujoulut juhlittiin joulukuussa kokoustiloilla rauhallisissa merkeissä. 
- Tiedotuksesta ja näkyvyydestä on huolehdittu lehti-ilmoitteluilla, Facebookissa ja kotisivuilla. 

 
 
VAALIT 
 
Eduskuntavaaleissa 2019 Sosialidemokraatit olivat Suomen suurin puolue pienellä marginaalilla. Oulun 
piiristä saatiin kaksi demariedustajaa: Tytti Tuppurainen jatkaa kolmannelle kaudelleen ja Raimo Piirainen 
sai toisen edustajan paikan. Inka Hokkanen sai piirin ehdokkaista neljänneksi eniten ääniä, yhteensä 1295. 
Kuusamosta ei saatu yhtään kansanedustajaa, istunut kansanedustaja Ulla Parviainen menetti paikkansa. 
 
Eurovaaleissa vierailijoina kävivät Kainuusta Tiina Heikkinen ja istuva demariedustaja Miapetra Kumpula-
Natri. Pohjoisesta ei saatu demariedustajaa EU-parlamenttiin. Kaikkiaan Suomi sai kaksi demariedustajaa, 
Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma. Paikkamäärä säilyi samana. Kuusamossa äänestysprosentti jäi 
alle valtakunnan tason, 31%. SDP:n osuus oli annetuista äänimääristä Kuusamossa 7,5%. Keskusta suosituin, 
47,8%. Liisa Jaakonsaari ei enää asettautunut ehdolle.  
 
POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN 
 
Kaupungin luottamustoimissa on osallistuttu kokouksiin aktiivisesti ja keskustelun kautta viety viestejä 
eteenpäin. Valtuustoaloitteena on jätetty ”maksuton toinen aste Kuusamoon” ja on tuettu myös muiden  
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valtuutettujen aloitteita niiden ollessa omasta näkökulmasta kannatettavia. Vastaesityksiä hallituksen 
esityksiin on tehty mm. pakolaisasiassa.  
 
Oulun SD-piirin toimintaan on osallistuttu normaaliin tapaan. Piirikokousaloitteena jätettiin syksyllä esitys 
verkkokokousmahdollisuuden selvittämisestä, joka ei mennyt läpi. Syyspiirikokouksessa valittiin 
äänestämällä Mika Pietilä uudeksi piirin puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle.  
 
Lehtikirjoittelun osalta tekstejä on julkaistu vähäisesti eduskuntavaalien jälkeen. Syksyllä 2019 otettiin 
voimakkaasti kantaa psykiatrisen osastotoiminnan säilymiseksi paikallislehdissä. Some-keskusteluihin on 
osallistuttu aktiivisemmin.  
 
Vuoden 2019 lopussa Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistys ry jätti kesäkuun 2020 puoluekokoukselle 
käsiteltäväksi puoluekokousaloitteen koskien kierrätysmerkintöjen selkiyttämistä.  
 
TALOUDELLINEN ASEMA 
 
Yhdistys on rahoittanut toimintaansa pääasiallisesti jäsenmaksuilla, puolueverotuloilla, arpajais- ja 
myyjäistuotoilla sekä Koillismaasäätiöltä hakemallaan toiminta-avustuksella. Eduskuntavaaleihin saatiin 
myös hyvin tukea eri ammattiyhdistyksiltä ja organisaatioilta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvin 
vakaa.  
 
YHTEENVETO 
 
Kuusamon Sos.dem. työväenyhdistys voi todeta toimintavuoden olleen toimelias ja tavoitteellinen. 
Yhdistyksenä olemme olleet aktiivisia osallistujia niin keskusteluun, päätöksentekoon kuin verkostojen 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa lähetetty aloite 
puoluekokoukselle. Toimintavuosi on ollut sisällöltään monipuolinen, tosin energiat ovat painottuneet 
erityisesti alkuvuoteen vaalien vuoksi.  
 
 
Kuusamossa 17.2.2020 
 
Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen esitettäväksi 
kevätkokoukselle.  
 

 


