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Kuusamon Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen  
toimintakertomus vuodelta 2020 
 
YLEISTÄ 
 
Toimintavuosi oli erikoinen, maaliskuusta alkaen voimaan astuneet koronasta aiheutuneet poikkeustilan 
karsivat yhdistyksen toiminnan minimiin ja toimintaa jouduttiin sopeuttamaan yleisesti vallitsevan 
tilanteen mukaan. Vuonna 2020 ei ollut vaaleja.  
 
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
 
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 asetettiin toiminnan painopisteeksi jäsenasioiden kuntoon 
saattaminen sekä ensimmäisten kuntavaaliehdokkaiden julkaiseminen. Toimintasuunnitelmassa oli 
määritelty myös tavoitteeksi kaksi uutta jäsentä.  
 
SISÄINEN TOIMINTA 
 
Johtokunnan kokoonpano 2020 
puheenjohtaja Inka Hokkanen 
varapuheenjohtajan Leena Mustonen 
jäsenet  Päivi Käkelä (sihteeri ja taloudenhoitaja) 

Riitta Wedman 
Seija Karjalainen 
Keijo Mustonen 
Aino Syrjälä 

varajäsenet  Rauno Hemmilä 
Eemeli Karjalainen 

 
Naisjaoston toimintaa ei ole ollut. Toimintavuonna 2020 on pidetty 5 johtokunnan kokousta ja niiden 
lisäksi kevätkokous kesäkuussa ja syyskokous marraskuussa.  
 
Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistyksen äänioikeutettujen jäsenmäärä on 31.12.2020 ollut 48. 
(2015/55, 2016/50, 2017/43, 2018/45, 2019/45). Uusia jäseniä on saatu kolme, eli yksi enemmän kuin 
tavoiteltu.   
 
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 
Petu:n yksilöjaosto Päivi Käkelä 
U.A. Virranniemen rahasto Inka Hokkanen 
Kaupungin henkilöstön kehittämisrahasto  Inka Hokkanen (pj) 
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Oulun SD-piirikokous Varsinaiset edustajat Inka Hokkanen ja Päivi Käkelä, varalla Leena  
  Mustonen ja Keijo 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) 
POPsote ohjausryhmä Päivi Käkelä (Inka Hokkanen) 
SDP:n puoluekokousedustaja Inka Hokkanen 
SDP:n puoluevaltuusto Inka Hokkanen 
 
 
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 
 

- Piirikokoukset on pidetty kesäkuussa Teamsin kautta ja marraskuussa Teamsin kautta ja niihin 
osallistuttiin. Inka Hokkanen tuli valituksi puoluekokousedustajaksi piirin vaaleissa. 

- Maaliskuussa oli tarkoitus osallistua järjestöpäiville Vantaalla, ne peruttiin koronan vuoksi.  
- Huhtikuussa oli tarkoitus osallistua jäsenrekisterikoulutukseen ja piirikokoukseen Kalajoella, ne 

peruttiin.   
- Vappujuhla järjestettiin virtuaalisesti Facebookissa, jota kautta striimattiin livelähetys, joka jäi 

myös tallenteeksi.  
- Toukokuulle suunniteltu ostosmatka Ikeaan jouduttiin perumaan.  
- Kesällä osallistuttiin Oulun sd.piirin Kotisivut kuntoon - kampanjaan, jossa saatiin jaettu 

ykkössija Oulun demareiden kanssa. Palkinnoksi saadaan käyttää 300 euron edestä mainostilaa 
piirin laskuun. Kotisivut kuntoon - kampanjan aikana Kuusamon demareiden kotisivut päivitettiin 
uudelle pohjalle. Vuoden 2020 aikana tehtiin myös päätös, että ostamme kotisivujen teknisen 
päivityspalvelun Koillismaan Mikrotukipalvelusta.  

- Elokuussa osallistuttiin Kuusamon Taiteiden yö-tapahtumaan runokaraokella 
- Elokuussa Inka Hokkanen osallistui puoluekokoukseen Tampereella. Hän tuli valituksi SDP:n 

puoluevaltuustoon seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. Puoluevaltuuston jäsenenä hänellä on 
osallistumisoikeus Oulun sd.piirihallituksen kokouksiin.  

- Leena Mustonen kutsuttiin puolueen kunniajäseneksi puoluekokouksen yhteydessä.  
- Kesällä osallistuttiin puolueen järjestämään Puolueosastot nousuun- kilpailuun, jossa saatiin 

kunniamaininta ja lehtijuttu Demokraattiin.  
- Syyskuussa osallistuttiin Pohjolan Demaritapaamiseen Levillä, osallistujia oli vain yksi.  
- Marraskuussa juhlistettiin Leena Mustosen puolueen kunniajäsenyyttä kutsuvierastilaisuudella, 

johon osallistui mm. kaupunginjohtaja, kirkkoherra, piirin puheenjohtaja ja Liisa Jaakonsaari 
sekä Leenalle tärkeitä yhteistyökumppaneita ja läheisiä vuosien varrelta.  

- Pikkujoulut jouduttiin perumaan uusien koronasuosituksien vuoksi 
- Tiedotuksesta ja näkyvyydestä on huolehdittu lehti-ilmoitteluilla, Facebookissa ja uusituilla 

kotisivuilla. 
 
 
POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN 
 
Kaupungin luottamustoimissa on osallistuttu kokouksiin aktiivisesti ja keskustelun kautta viety viestejä 
eteenpäin. Valtuustoaloitteena on jätetty ”Unihoitaja Kuusamoon”. Kaupungin kokoukset ovat olleet 
pääasiallisesti Teams-kokouksia keväästä 2020 alkaen.  
 
Oulun SD-piirin toimintaan on osallistuttu normaaliin tapaan, piirin kokoukset ovat toteutuneet 
Teamsilla. Puoluekokoukseen osallistui edustajana Inka Hokkanen ja hän tuli valituksi 
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puoluevaltuustoon. Leena Mustonen tuli puoluekokouksessa kutsutuksi SDP:n kunniajäseneksi. Hän on 
tiettävästi ensimmäinen kuusamolainen, joka saa tämän korkeimman huomionosoituksen puolueelta.  
 
Lehtikirjoittelun osalta on ollut vaisu vuosi, kesällä julkaistiin ajatuksia vapaa-ajan asuntojen 
muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi sekä strategiatyön tärkeydestä.  
 
Vuoden 2019 lopussa Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistys ry jätti kesän 2020 puoluekokoukselle 
käsiteltäväksi puoluekokousaloitteen koskien kierrätysmerkintöjen selkiyttämistä. Puoluekokous 
hyväksyi aloitteen ja se on osa SDP:n poliittista suunnitelmaa.  
 
TALOUDELLINEN ASEMA 
 
Yhdistys on rahoittanut toimintaansa pääasiallisesti jäsenmaksuilla, puolueverotuloilla, arpajais- ja 
myyjäistuotoilla sekä Koillismaasäätiöltä hakemallaan toiminta-avustuksella. Vuonna 2020 ei kuitenkaan 
ollut arpajaistuloja. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvin vakaa.  
 
YHTEENVETO 
 
Kuusamon Sos.dem. työväenyhdistys voi todeta toimintavuoden olleen raskas koronan takia ja 
toiminnaltaan hiljainen. Yhdistyksenä olemme kuitenkin olleet aktiivisia osallistujia niin keskusteluun, 
päätöksentekoon kuin verkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.  
 
 
Kuusamossa 25.2.2021 
 
Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen esitettäväksi 
kevätkokoukselle.  
 


