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Kuusamon Sos.dem. Työväenyhdistyksen  
toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 

Yleistä:  
Kuusamon Sos.dem. työväenyhdistyksen tarkoitus on ottaa kantaa paikallisiin asioihin sekä 
alueelliseen ja valtakunnan politiikkaan. Puolueosasto kutsuu poliitikkoja vierailijoiksi, 
järjestää tapahtumia ja osallistuu paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen 
päätöksentekoon. Puolueosasto on omalta osaltaan rakentamassa vapaudelle, 
solidaarisuudelle ja tasa-arvolle perustuvaa yhteiskuntaa, jossa kuntalaisilla ja kansalaisilla 
on mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi 
tai alistamatta muita.  
 
Toiminnan painopisteet vuodelle 2022: 
- luottamustehtäviin valittujen toimijoiden hyvä sisäänajo 
- jäsenistön aktivoiminen 
 
Puolueosaston tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022: 
- Tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit, joihin tavoitteena on Kuusamosta kaksi 
ehdokasta. Vaalityötä toteutetaan monin eri keinoin: osallistutaan vaalipaneeleihin, 
lehtikirjoitteluita, ehdokasesittelyitä. Vaalityön perustana hyvät mainosmateriaalit sekä 
selkeät poliittiset vaalitavoitteet. Vaalityötä tehdään yhteistyössä piirin kanssa.  
- Toimintamuotona jatketaan tapahtumiin osallistumista voimavarojen mukaan. Kahvin, 
arpojen ja tuotteiden myynnillä edistetään sekä yhdistyksen varainhankintaa sekä ollaan 
kuntalaisten jututettavana.  
- Jalkautuvia tilaisuuksia tulee edistää ja suosia tilanteen mukaan. Yhdistys osallistuu 
hyvässä hengessä Taiteiden yöhön elokuussa.  
- Arpojen, sukkien ja pullan myynti ovat peruskeinoja varainkeruussa.  
- Toimintaan haetaan avustusta Koillismaasäätiöltä.  
- Toukokuussa 2020 koronan vuoksi peruuntunut avoin ostosmatka Tornio-Haaparantaan 
otetaan uudelleen selvitykseen ja toteutetaan yhteiskunnan tilanteen niin salliessa. Myös 
Taivalkosken ja Pudasjärven osallistujat ovat tervetulleita mahdolliselle matkalle.  
- Kutsutaan ministerivieras yhteistyössä piirin ja naapurikuntien kanssa 
 
Puolueosaston sisäinen toiminta: 
- Yhdistyksen jäsenistö ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti oman alueen 
luottamushenkilötyöhön sekä alueelliseen ja valtakunnalliseen vaikuttamiseen 
- Yhdistyksen omat sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään ajallaan keväällä ja syksyllä 
- Johtokunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan 
- Yhdistyksen jäsenhankinnan osalta tavoitteena on kaksi uutta jäsentä  
- Vapputapahtuma pidetään 1.5.2022 ja puhujaksi kutsutaan tunnettu henkilö.  
- Pikkujoulut pidetään johtokunnan määrittelemänä ajankohtana.  
- Kokouksiin ja tapahtumiin kutsutaan vierailijoita.  
- Oman alueen kansanedustajiin pidetään yhteyttä.  
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Puolueosaston ulkoinen toiminta: 
- Piirikokouksiin osallistutaan keväällä ja syksyllä  
- Syksyllä Oulun piirin ay- ja demariväen tapaaminen  
- Inka Hokkanen osallistuu puoluevaltuuston kokouksiin sekä puoluevaltuuston jäsenen 
osallistumisoikeudella piirihallituksen kokouksiin 
- Aluetapaamiseen osallistuminen Taivalkosken ja Pudasjärven kanssa 
 
Tiedottaminen:  
- Yhdistyksen tiedottamista toteutetaan verkkosivuilla sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla 
- Lehti-ilmoittelua toteutetaan sekä Koillissanomissa ja Koillismaan Uutisissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuusamossa 7.11.2021 
 
Sihteeri / johtokunta   


