
























 

 



 

  
Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
1. Yleistä 
 
Vuosi 2020 jää historiaan hyvin poikkeuksellisena toimintavuotena. Maaliskuussa Suomessa alka-
nut koronaviruspandemia johti maan poikkeustilaan ja kaikki toiminta oli kesään asti mahdollista 
toteuttaa vain etäyhteyksin. Kesä ja alkusyksy mahdollistavat hetkeksi paluun osittain normaaliin 
toimintaan, mutta lokakuussa alkanut toinen aalto muutti jälleen tilanteen.  
 
Tapahtumia peruttiin ja siirrettiin etäyhteyksin pidettäviksi keväästä alkaen. Kuntavaalien ehdo-
kashankintaa tehtiin hyvin poikkeuksellisissa oloissa, mutta kuitenkin koko ajan samassa tahdissa 
kuin neljä vuotta sitten edellisissä vaaleissa. Ehdokaskoulutuksia järjestettiin sekä livetilaisuuksissa 
että etäyhteyksin.  
 
Elokuussa Tampereella pidetyssä SDP:n 46. puoluekokouksessa puolueen uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin Sanna Marin. Puoluesihteeriksi valittiin edelleen Antton Rönnholm. Piiri onnistui puo-
luekokoustavoitteessaan hienosti, kun piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen valit-
tiin SDP:n 3. varapuheenjohtajaksi. 
 
Piirissä panostettiin vuonna 2020 vahvasti jäsenhankintatyöhön. Siinä onnistuttiin hyvin, kun puo-
lueen asettama tavoite saavutettiin 113 prosenttisesti. Järjestöllisen kehittämisen tueksi toteutet-
tiin paikallistoiminnan kehittämishanke. Piirin poliittisen roolin vahvistamiseen tähtäävää työtä 
tehtiin kolmessa maakunnallisessa työryhmässä, jotka päivittävät piirin poliittista ohjelmaa. 
 
2. Järjestöllinen tila 
 
Pohjanmaan Sosialidemokraattien jäsenmäärä oli 31.12.2020 1630 jäsentä, joista äänioikeutettuja 
oli 1493. Puolue asetti piireittäin jäsenhankintatavoitteen vuodelle 2020 ja se oli Pohjanmaan pii-
rin osalta +61. Uusia jäseniä liittyi 69 eli piiri onnistui jäsenhankintatavoitteessa hienosti. Kokonais-
jäsenmäärä vähentyi edellisen vuoden lopun tilanteeseen nähden toimintavuoden aikana 22 jäse-
nellä, joka oli kuitenkin 77 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
Vuonna 2020 aloitettiin piirissä paikallistoiminnan kehittämishanke, jossa ovat olleet mukana omil-
la hankkeillaan: Kauhavan Sosialidemokraatit, Kaustisen Sosialidemokraatit, Laihian Sosialidemo-
kraatit sekä Suupohjan puolueosastot yhdessä. 
 
3. Hallinto 
 
Piirikokoukset 
 



 

Kevätpiirikokous piti alun perin olla 4.4.2020 Kokkolassa, mutta sitä jouduttiin koronatilanteen 
vuoksi siirtämään. Kevätpiirikokous pidettiin lopuksi kokonaan etäyhteyksin 3.6.2020. Kokouksessa 
poliittisen tilannekatsauksen piti europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri sekä piirin kan-
sanedustajat Kim Berg ja Matias Mäkynen. Kokoukseen osallistui 58 virallista kokousedustajaa 
73:stä puolueosastojen valitsemista edustajista.  Kevätpiirikokouksessa sääntömääräisten asioiden 
lisäksi päätettiin piirin puoluevaltuustoehdokkaista puoluekokoukselle. Ehdolle asetettiin Harri 
Jokiranta Seinäjoelta, Sini Karjalainen Mustasaaresta sekä Kari Kivinummi Ähtäristä ja varaedusta-
jiksi Emma Haapasaari Kokkolasta, Ulla Pihlajamäki Vaasasta sekä Vesa Suvanto Pietarsaaresta.  
Piirikokous vahvisti vaaliyhtymäkokouksissa valitut puoluekokousedustajat SDP:n 46. puolueko-
koukseen Tampereella 22.-24.8.2020. 
 
Piirikokous otti myös kantaa puoluekokouksen muihin henkilövalintoihin. Pohjanmaan sosialide-
mokraatit esitti, että pääministeri Sanna Marin valitaan SDP:n puheenjohtajaksi ja piirin puheen-
johtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen SDP:n varapuheenjohtajaksi. 
 
Syyspiirikokous pidettiin 31.10.2020 etäyhteyksin. Kokous oli suunniteltu järjestettäväksi Kurikas-
sa, mutta epidemiatilanne ei fyysistä kokousta mahdollistanut. Kokouksen vaalivaliokunta oli kut-
suttuna piiritoimistolla kokouksen ajan. Kokoukseen osallistui 62 virallista kokousedustajaa. Poliit-
tisen tilannekatsauksen kokoukselle esitti kuntaministeri Sirpa Paatero.  
 

Syyspiirikokous valitsi varapuheenjohtajat poikkeuksellisesti vain vuodeksi 2021, piirin 1. varapu-
heenjohtajaksi valittiin Kari Kivinummi Ähtäristä ja 2. varapuheenjohtajaksi Emma Haapasaari Kok-
kolasta. Syksyllä 2021 koko puheenjohtajiston valinta toteutetaan ns. samatahtisesti. Piirikokous 
valitsi piirihallituksen jäseniksi vuodelle 2021: Jukka Harju (Laihia), Markku Lehtola (Seinäjoki), 
Terhi Leivo-Holmqvist (Pietarsaari), Kim Lindström (Lapua), Jukka Pekka Matintupa (Alajärvi), Matti 
Mustajärvi (Kaustinen), Sirkka Penttilä (Seinäjoki), Jari Renkola (Ilmajoki), Emilia Teerikangas (Kok-
kola) ja Piia Yli-Heikkuri (Vaasa). Varajäseneksi valittiin Heikki Puskala (Teuva).  

Piirihallitus 
Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen eli yh-
teensä 9 kokousta. Piirihallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: 
 
puheenjohtaja Matias Mäkynen  7 
1.varapuheenjohtaja Kari Kivinummi  9    
2. varapuheenjohtaja Emma Haapasaari  8  
jäsen  Sini Karjalainen  8  
jäsen  Markku Lehtola  8  
jäsen  Terhi Leivo-Holmqvist  9  
jäsen  Taisto Leppälä  9  
jäsen  Kim Lindström  8  
jäsen  Jukka Pekka Matintupa  7  
jäsen  Matti Mustajärvi  9  
jäsen  Sirkka Penttilä  9  
jäsen  Heikki Puskala  9  
jäsen  Piia Yli-Heikkuri  8  
varajäsen  Esa Kant   7 
toiminnanjohtaja Johanna Autio  9 
 



 

Piirihallituksen työn pääpaino vuonna 2020 oli puoluekokousasioissa ja kuntavaaleihin valmistau-
tumisessa. Piirihallitus on pitänyt aktiivisesti esillä piirin strategian työohjelman toteuttamista, 
huolehti puoluekokousvalmisteluista sekä kuntavaalien ehdokasasettelun aktivoinnista. Piirihalli-
tus otti koronapandemian alkaessa pikaisesti käyttöön etäyhteysmahdollisuuden kokouksissa. 
 
Piirin varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja ottivat osaa puolueen toteuttamaan järjestöjohdon 
suunnittelupäiviin Hyvinkäällä 18.-19.1.2020. 
 
Piirissä aloitettiin keväällä poliittisen ohjelman päivitystyö kolmessa maakunnallisessa työryhmäs-
sä. Työryhmiin oli avoin haku koko jäsenistölle ja piirihallitus nimesi työryhmiin kaikki kiinnostu-
neet. 
 
Kevätpuoluevaltuusto toteutettiin sähköpostikokouksena 4.4.2020 ja syyspuoluevaltuusto etäko-
kouksena Teams-etäyhteydellä 14.11.2020. Pohjanmaan uusi puoluevaltuustoryhmä otti osaa 
marraskuussa pidettyyn syyspuoluevaltuustoon yhdessä piiritoimistolta käsin. 
  
Henkilöstö ja toimisto 
 
Piirijärjestön palveluksessa on ollut toiminnanjohtajana Johanna Autio. 
 
Piiritoimisto sijaitsee 69 m2:n vuokratiloissa osoitteessa Keskuskatu 17 A 4, Seinäjoki. Uusien tilo-
jen avoimet ovet järjestettiin 13.6.2020. 
 
5. Koulutus 
 
Koulutustilaisuuksia järjestettiin seuraavasti: 

• Työelämäseminaari 10.-11.1.2020 Seinäjoella – SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, SAK:n 
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja kansan-
edustaja Matias Mäkynen 

• Maakunnallisten työryhmien tapaaminen 7.2.2020, piirin poliittisen ohjelman päivitystyön 
aloitus – Rud Pedersenin toimitusjohtaja Esa Suominen 

• Politiikan kevät – seminaari 8.2.2020 – SDP:n järjestöpäällikkö Jenny Suominen, eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mä-
kynen 

• Alueellinen pj-tapaaminen Härmässä 4.9.2020 – kuntaministeri Sirpa Paatero (etäyhteyk-
sin) ja piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen 

• Vaikuttamisen paikka – koulutusohjelman aloitusilta 4.9.2020 – SDP:n puoluesihteeri Ant-
ton Rönnholm (etänä) ja piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen 

• Politiikan syksyn avausseminaari Härmässä 5.9.2020 – pääministerin valtiosihteeri Mikko 
Koskinen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen (etänä), SDP:n kaupun-
kipolitiikan koordinaattori Tiina Isotalus ja kansanedustaja Kim Berg 

• Vaikuttamisen paikka – koulutusohjelman 2. osio 17.10.2020 etäyhteyksin – SDP:n järjestö-
sihteeri Pekka Tuuri, sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta, maakuntaneuvos Aarne 
Heikkilä ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus 

• Kohti kuntavaaleja – SDP:n valtakunnalliset järjestöpäivät pohjalaisittain Härmässä 28.-
29.11.2020 – Keskipohjanmaa-lehden päätoimittaja Tiina Ojutkangas ja valtakunnallisten 
järjestöpäivien etäosuudet kolmessa ryhmässä. 



 

 
6. Edustukset 31.12.2020 
 
SDP:n eduskuntaryhmään kuuluu kaksi pohjalaisedustajaa: Kim Berg ja Matias Mäkynen, molem-
mat Vaasasta. 
 
Puoluehallitus  Matias Mäkynen, SDP:n 3. varapuheenjohtaja 23.8.2020 

alkaen 
Puoluevaltuusto  Kirsi Kandolin, Jari Kivimäki ja Rainer Smedman 23.8.2020 

saakka, 24.8.2020 alkaen Harri Jokiranta, Sini Karjalainen 
ja Kari Kivinummi 

Kuntaliiton valtuuskunta  varapuheenjohtaja Kim Berg 
Tradekan hallitus   puheenjohtaja Markus Aaltonen 21.9.2020 saakka, jäsen 

Riitta Lehtola 22.9.2020 alkaen 
Tradekan edustajisto  Matias Mäkynen, Pirjo Urpilainen ja Riitta Lehtola 21.9. 

saakka ja Markus Aaltonen 22.9.2020 alkaen 
Keva valtuuskunta  puheenjohtaja Harri Jokiranta 
Pienten kuntien neuvottelukunta Lasse Vertanen  
 
Maakunnalliset liitot: 
Etelä-Pohjanmaan liitto valtuuston 2. varapuheenjohtaja Aarne Heikkilä Seinäjoel-

ta, maakuntahallituksen jäsenet Eila Koskinen Alavudelta 
ja Jukka Pekka Matintupa Alajärveltä 

Keski-Pohjanmaan liitto valtuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Hentelä Kokkolas-
ta, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Kant Kokkolasta ja 
hallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju Toholammilta 

Pohjanmaan liitto  valtuuston puheenjohtaja Matias Mäkynen Vaasasta, halli-
tuksen varapuheenjohtaja Rikhard Sjölund Pietarsaaresta 
ja hallituksen jäsen Piia Yli-Heikkuri Vaasasta 

Sairaanhoitopiirit: 
Etelä-Pohjanmaan shp  valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harry Wallin Seinäjoelta 

ja hallituksen jäsen Sirkka Penttilä Seinäjoelta 
Keski-Pohjanmaan shp  valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kristiina Teerikangas 

Kokkolasta, hallituksen jäsenet Mauri Lahti Kokkolasta ja 
Marjo Salmi Kokkolasta 

Vaasan shp  valtuuston 1. varapuheenjohtaja Bernhard Bredbacka 
Luodosta, hallituksen varapuheenjohtaja Per Hellman 
Vaasasta ja hallituksen jäsen Ulla Hellén Pietarsaaresta 

Laajat koulutuskuntayhtymät: 
Keski-Pohjanmaan ky valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kirsi Panula Kokkolasta, 

hallituksen varapuheenjohtaja Emma Haapasaari Kokko-
lasta ja hallituksen jäsen Mervi Rantala Pietarsaaresta 

Seinäjoen ky  valtuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Lehtola Seinäjo-
elta, hallituksen jäsen Kari Kivinummi Ähtäristä 

 
 



 

 
7. Juhlat ja tapahtumat 
 
Juhlat 
 
Vappujuhlia ei koronasta johtuen järjestetty. 
 
Tapahtumat 
 
SDP:n 46. puoluekokous järjestettiin 22.-24.8.2020 Tampereella. Puoluekokousjärjestelyt olivat 
koronasta johtuen poikkeukselliset. 
 
Valtakunnallinen SDP:n toimintapäivä oli 10.10.2020. Tapahtumia järjestettiin Kannuksessa, Kok-
kolassa, Alavudella, Kauhajoella, Teuvalla ja Seinäjoella. Osa suunnitelluista tapahtumista joudut-
tiin peruuttamaan pahentuneen koronatilanteen vuoksi. 
 
Puoluejohdon ja ministereiden vierailut piirissä: Puhemies Antti Rinne 10.1.2020 Seinäjoella, kun-
taministeri Sirpa Paatero 23.1.2020 Vaasassa, Isokyrössä ja Kurikassa, perhe- ja peruspalveluminis-
teri Krista Kiuru 14.2.2020 Vaasassa, Eu- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen 9.3.2020 
Seinäjoella, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka 9.-10.8.2020 Kokkolassa, Kaustisella ja Pie-
tarsaaressa sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 12.12.2020 etäyhteyksin. 
 
8. Tiedotus 
 
Puolueosastojen tiedottaminen tapahtuu säännöllisesti sähköpostiviestein sekä puheenjohtajien 
whatsapp-ryhmässä. Vuoden 2020 aikana lähetettiin kaksi varsinaista sähköistä järjestökirjettä. 
Piirien aktiiveja informoidaan piirin suljetussa fb-ryhmässä ja koko jäsenistöä sähköpostiviestein. 
Piirin kotisivu http://pohjanmaa.sdp.fi jakaa perustietoa toiminnastamme. Myös piirin facebook-
sivusto on toiminut hyvänä tiedotuskanavana.  
 
9. Talous 
 
Talous- ja henkilöstöresurssien niukkuus on poliittisen perustason järjestötoiminnan vakavia haas-
teita. Piirimme erityispiirteet poliittinen rakenne, kolme maakuntaa, kuntaliitoksista huolimatta 
paljon kuntia, puolueosastojen pienuus sekä se ettei paikallisissa puoluejärjestöissä ole palkattua 
henkilökuntaa asettavat piirimme toimintaan tavallista enemmän ponnistuksia kilpailijoihin näh-
den. Taloudellisesti vuosi 2020 oli tilaisuuksien vähentymisestä (korona) johtuen ja puoluetuen 
kasvun myötä ylijäämäinen.  
 
10. Lopuksi 
 
Piirihallitus lausuu parhaat kiitokset järjestöväelle sosialidemokratian eteen tehdystä työstä. Jär-
jestöväkemme on pitänyt huolen poikkeuksellisena aikankin siitä, että kansanvalta toimii ja kan-
sanliikkeen mukaisesti jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon vaalien 
välilläkin.  
 
Piirihallitus 

http://pohjanmaa.sdp.fi/
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