
 
 
 
 
 
 
 
Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry 
Jäsenkirje/kevät 2018 
 
 
KUTSU OULUN SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYÖVÄENYHDISTYKSEN  
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 
 

Kokous pidetään tiistaina 27.3.2018 kello 18.00 alkaen Tetralla (Mäkelininkatu 31, kellarikerros).  
Kokouksen aluksi seminaari sisällissodasta, katso tarkemmin seuraavalta sivulta. Itse kokous 
alkaa noin kello 19.30.  
 

ESITYSLISTA: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen läsnäolijat 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Puhe-, läsnäolo-, ja esitysoikeuksista päättäminen 

5. Esityslistan hyväksyminen 

6. Kokousvirkailijoiden valinta 

7. Toimintakertomus vuodelta 2017 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilintarkastajien 
kertomus vuodelta 2017 

9. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle 
ja muille vastuuvelvollisille  

10. Järjestöllinen tilannekatsaus 

11. Muut esille tulevat asiat 

12. Kokouksen päätös  

  



VUOSI 1918 –  
 KANSALLINEN MURHENÄYTELMÄ

 
Tervetuloa sisällissotaa käsittelevään seminaa-
riin ennen jäsenkokousta ti 27.3. kello 18.00 
Oulun Tetralle (Mäkelininkatu 31, alakerta). 
 
Aiheesta alustaa tunnettu oululainen  
historioitsija, professori Matti Lackman. 
 
Työväenyhdistyksen jäsenkokous aloitetaan 
heti seminaarin ja pienen jaloittelutauon jälkeen 
noin kello 19.30. 
 
Tervetuloa!
 
 
 
 
 
 
järjestötoimitsija Sanna Husa: 
UUSI PORVARIHALLITUS ESTETTÄVÄ! 

 

Eduskuntavaa-
leihin on aikaa 
lähes tasan 
vuosi. Vaalitu-
loksella ja vaa-
lien jälkeisillä 
hallitusneuvot-
teluilla on suu-
ri merkitys. 

 
 Porvarit ovat jo 

näyttäneet kyntensä, mutta uusi kausi saman-
kaltaisella kokoonpanolla veisi heiltä lopunkin 
hienotunteisuuden – tai oikeammin pelon val-
lan menettämisestä. Rikkaiden rikastuttamista 
jatkettaisiin entistä röyhkeämmin heikom-
piosaisten kustannuksella.  
 
Myös SDP:n tulevaisuuden kannalta huhtikuus-
sa 2019 pidettävät vaalit ovat merkitykselliset. 
Puolueen uskottavuudelle ja toimintakyvylle on 
tärkeää, että voitamme vaalit. Lopputuloksella 
on merkitystä myös puolueen taloudelliselle 

tasapainolle, koska puoluetuen määrä on riip-
puvainen kansanedustajien määrästä. 
 
Vuosi on lyhyt aika, joten vaalityö on aloitetta-
va nyt. Paras kampanjamuoto on näkyvän ja 
rohkean politiikan tekeminen. Ihmiset eivät saa 
jäädä arvailemaan tavoitteitamme, vaan mei-
dän on rummutettava sanomamme esille.   
 
Näkyvää viestintää on tehtävä niin valtakunnal-
lisesti kuin paikallisestikin. Pahin mahdollinen 
virhe olisi nyt muiden puolueiden peesaaminen 
– on otettava vahvan suunnannäyttäjän rooli! 
 
Puoluepolitiikalla on vaalituloksen kannalta 
suuri merkitys, mutta loppujen lopuksi äänestä-
jät antavat äänensä itseään miellyttävälle ihmi-
selle, eli hyvälle ehdokkaalle. Oulun piirissä 
demarit asettavat 18 kansanedustajaehdokasta. 
Ketä nämä karismaattiset ja osaavat henkilöt 
ovat?  
 
On jo aika nostaa esille näitä ehdokkaita niin 
oman väkemme keskuudessa kuin julkisissa 
tilaisuuksissa. Vuoden mittakaavassa ehdokkai-
den tunnettavuuden lisääminen on mahdollis-
ta, mutta vaalikampanjan loppumetreillä se on 
jo huomattavasti hankalampaa. Tärkeää on, 
että jäsenemme antavat tukensa koko 18 eh-
dokkaan listalle.  
 
Ennen huhtikuun 2019 eduskuntavaaleja poli-
tiikassa on edessä useita haasteita. Suurimpana 
tietenkin sote-uudistukseen liittyvät päätökset 
ja toimenpiteet. Maakuntavaalityö ja aktiivinen 
rooli sote-politiikassa tukevat toki samalla 
eduskuntavaalikampanjaakin. 
 
Politiikka ei ole lajina pikajuoksu, vaan vähin-
täänkin maraton. Nyt vasta verytellään ja pian 
juostaan eduskuntavaalimatkan alkumetrit. 
Vieressä juoksevat demariystävä on paras 
tsemppari. Tulethan Sinäkin mukaan tälle mat-
kalle! 
 
 

  



johtokunnan jäsen, kaupunkistrategiaryhmän vetäjä 
Mika Pietilä: 
KAUPUNKISTRATEGIAA JA POLIITTISEN OHJELMAN VALMISTELUA 

 
 

En osannut kuvitella kuinka ”syvälle” puolueen toi-
mintaan sukellan, kun lupauduin kuntavaaliehdok-
kaaksi ja liityin jäseneksi. Kuntavaalien jälkeen olen 
päässyt mukaan paikalliseen kaupunkistrategian 
työstämiseen sekä SDP:n poliittisen ohjelman val-
misteluun. 
 
Demareiden kaupunkistrategian työstäminen Ou-
lussa 
 
Kaupunkistrategia työskentely käynnistyi keväällä 

kuntavaalien jälkeen kasvukeskuksissa ja yliopisto-
kaupungeissa. Tavoitteena on luoda politiikan sisältöjä ja uusia toimintatapoja, jotka vahvistavat SDP:n 
kannatuspohjaa näissä kaupungeissa. 
 
Oulussa työskentelyyn on osallistunut monia jäseniä. Työskentely on edennyt keskustelevien tapaamis-
ten sekä Facebook-ryhmän aktiivisen keskustelun myötä. Keskusteluissa on visioitu, pohdittu strategi-
sia linjoja, mietitty toimintatapoja ja kannatusta sekä puhuttu arvoista. Kaikki tämä johtaa vähitellen 
strategiaan ja suunnitelmaan, millaista politiikkaa tehdään, miten viestimme toiminnasta ja kuinka 
osallistamme kaupunkilaisia kaupungin kehittämiseen. Pitkän aikavälin tähtäin on kampanjasuunnitel-
ma seuraaviin kuntavaaleihin. Tarkoitus on siis käydä aktiivisesti keskustelua siitä, millaisia ovat sosiali-
demokraattisen kaupunkipolitiikan sisällöt ja mitkä ovat tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, 
jotka vaikuttavat ihmisten elämään. 
 
Jos haluat mukaan työskentelyyn, niin löydät kaupunkistrategia ryhmän Facebookissa nimellä Kaupun-
kistrategiaryhmä (SDP Oulu). Kyseisessä ryhmässä voi osallistua keskusteluun, ja siellä myös tiedote-
taan missä ja milloin ryhmä kokoontuu. Jos et ole Facebookissa, niin laita viestiä mipietila@gmail.com-
osoitteeseen mielenkiinnosta osallistua työskentelyyn. Työskentelyyn voi osallistua edelleen, ja se tu-
lee jatkumaan pidempään.  
 
Puolueen poliittinen ohjelma 
 
Kuten alussa mainitsin, niin olen myös sukeltanut SDP:n poliittisen ohjelman valmisteluun. Hain syksyl-
lä mukaan ohjelman valmisteluun ja tulin valituksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyöryhmän jäseneksi.  
 
Olen vuoden alusta ollut aktiivisesti valmistelemassa uusia linjauksia poliittiseen ohjelmaan. Vanhem-
missa poliittisissa asiakirjoissa on nuorisotyöstä maininta siellä täällä. Tällä kertaa työstämme varsi-
naista kappaletta nuorisotyöstä. On hienoa olla luomassa jotakin uutta ja innovatiivista. 
 
 
(teksti jatkuu seuraavalla sivulla)  



Nuorisotyö on myös yhteiskunnallisten ja rakenteellisten muutosten keskellä. Pienenä toimialana nuo-
risotyö jää usein varjoon ja muiden suurempien toimialojen jalkoihin. Siksi olenkin ollut todella innois-
sani työryhmän keskusteluista ja näkemyksistä siitä, kuinka tärkeästä ennaltaehkäisevästä työmuodos-
ta on kyse. Pitkän linjan nuorisotyön ammattilaisena olen nähnyt työmuodon merkityksen ja vaikutuk-
set nuoriin, erityisesti kuinka nuorisotyöllä pystytään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Olen ylpeä 
siitä, että juuri oma puolueeni ottaa nuorisotyön osaksi poliittista ohjelmaa. 
 
Aika näyttää, millainen meidän nuorisotyön-kappale tulee olemaan osana laajempaa poliittista ohjel-
maa. Luotan siihen, että hyvä ja laadukas, myös suuntaa näyttävä. 
 
Aurinkoista kevättä kaikille. 
 

 
Kaupunkistrategiaryhmä pohtii demaripolitiikkaa Mika Pietilän johdolla. Kuvan vuoden 2018 ensimmäisestä 
tapaamisesta otti Aira Lievetmursu. Mika Pietilä toimii ensimmäistä kauttaan työväenyhdistyksen johtokunnas-
sa, ja hän oli aktiivisesti mukana yhdistyksen kuntavaalikampanjassa.   
 
 
 
JOKO SAAT  TIETOA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA? 
 
www.oulundemarit.fi -osoitteesta voit lukea tapahtumatiedotteita, haastatteluita, jne. 
 
Oulun Työväenyhdistys -sivu löytyy Facebookista. Sitä kautta jaettu tieto on kaikille avointa. Tykkää sivusta ja 
auta ilmoituksiamme leviämään! 
 
Oulun sos.dem. työväenyhdistys on Facebookissa oleva suljettu ryhmä. Liity ryhmään mukaan! 
 
Info-sähköpostilista on yhdistyksen käytetyin viestintäkanava. Liity mukaan listalle ilmoittamalla halukkuudestasi 
toimistolle (sanna@oulundemarit.fi). Jo reilusti yli 200 demaria seuraa listaa!  
 
Myös puolue lähettää sähköpostiviestejä jäsenilleen. Jos ne eivät tule sinulle, pyydä toimistoa 
(sanna@oulundemarit.fi) lisäämään sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAALEJA, VAALEJA, VAALEJA!! 
 
Elämme tällä hetkellä todellista vaalisumaa, 
joten kaikki demariaktiivit tarvitaan mukaan 
tulevia kampanjoita suunnittelemaan ja toteut-
tamaan.  
 
Muistettava on myös, ettei vaalityö tarkoita vain 
ehdokasasettelua ja mainoskampanjaa. Vaali-
työ on ennen kaikkea aktiivista poliittista kan-
taaottavuutta.    
 
Tule mukaan joko ehdokkaana  
tai taustatyöntekijänä! 
Ilmoita kiinnostuksestasi:  
sanna.husa(at)oulundemarit.fi  
 
 
Maakuntavaalit lokakuussa 2018? 

”Ollako vai eikö olla” on maakuntavaalien osalta 
pohdittu jo pitkään. Vähintäänkin olisi järkevää 
järjestää ne vasta eduskuntavaalien yhteydes-
sä, mutta tällä hetkellä vaalipäiväksi on ilmoitet-
tu 28.10.2018.  

Epävarmuudesta huolimatta vaaleja kohti ei 
voida edetä valmistautumatta, joten kampanjaa 
rakennetaan jo nyt. Samalla tehdään eduskun-
tavaalityötä.  

Pohjois-Pohjanmaan vaalipiiristä demarit aset-
tavat 118 maakuntavaaliehdokasta. Oulusta on 
tavoitteena saada 59 ehdokasta. Ensimmäiset 
ehdokkaat vahvistetaan syyspiirikokouksessa 
7.4.2018.   

Oulun piirissä on kaksi erillistä maakuntaa: 
edellä mainittu Pohjois-Pohjanmaa ja lisäksi 
Kainuu. 

Seurakuntavaalit marraskuussa 2018 

Seurakuntavaalien vaalipäivä on 18.11.2018. 
Tuolloin valitaan edustajat niin yhteiseen kirk-
kovaltuustoon kuin seurakuntaneuvostoihinkin. 

Demarit etsivät tällä hetkellä seurakuntavaali-
työstä kiinnostuneita kampanjaa rakentamaan 
ja ehdokkaita etsimään. Mikäli nämä vaalit kiin-
nostavat sinua, otathan yhteyttä pikaisesti!  

 

Eduskuntavaalit huhtikuussa 2019 

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntaina 14.4.2019. Oulun piiristä asetetaan 
18 demariehdokasta. Näissä valeissa meillä on 
mahdollisuus saada oikeudenmukainen hallitus 
Suomeen ja toinen demarikansanedustaja ta-
kaisin Ouluun!  

 

EU-vaalit touko/kesäkuussa 2019 

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä 
vahvistuu tämän vuoden kesällä, mutta vaalit 
pidetään touko-kesäkuussa 2019. Valmistau-
tuminen vaaleihin alkaa tämän vuoden puolella.  
 
 
 
  



 

YMPÄRISTÖPÄIVÄ ON 
TYÖVÄENYHDISTYKSEN 
PÄÄTAPAHTUMA  
VUONNA 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Työväenyhdistyksen vuo-
den 2018 teema on ar-
kiympäristö. Teemaan liit-
tyen yhdistys järjestää ym-
päristöpäivän lauantaina 
9.6.2018.  
 
Päivän ohjelma on kaksi-
osainen: kaikille oululaisille 
avoin ulko-osuus ja enem-
män aiheesta kiinnostuneil-
le tarkoitettu seminaari. 
 
Kansan sivistysrahasto on 
myöntänyt ympäristöpäi-
vän järjestämiseen avustuk-
sen. Mukaan tapahtumiin 
on lupautunut myös euro-
parlamentaarikko Liisa Jaa-
konsaari. 
 
Ympäristöpäivän ideointia 
varten on perustettu työ-
ryhmä. Seuraathan verk-
kosivuiltamme ja Faceboo-
kista, millaiseksi päivä ke-
hittyy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLETKO ARINAN JÄ-
SEN? – VAIKUTA VAA-
LEISSA! 
 
Oletko Arinan jäsen? Pääset 
valitsemaan 199 ehdok-
kaasta mieleisesi kevään 
edustajiston vaaleissa. Ää-
nestysaika on  
3.–18.4.2018.  
 
Lähes kahdensadan ehdok-
kaan joukossa on myös 
useita demareita, myös 
työväenyhdistyksen jäseniä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDP:N OULUN PIIRIN  
PIIRIKOKOUS 7.4. – 
ALUSSA KAIKILLE AVOIN 
SEMINAARI 
 
Oulun piirin kevätkokous 
järjestetään la 7.4 Oulun 
Lapland Hotellissa (Kirkko-
katu 3).  
 
Kokouksen yhteydessä eu-
roparlamentaarikko Liisa 
Jaakonsaari järjestää EU-
seminaarin yhdessä kan-
sanedustaja Tytti Tuppurai-
sen kanssa. Kello 10.30 al-
kavaan seminaariin kuuluu 
ruokailu.

SOTE-SEMINAARI  
KIINNOSTI JA INNOSTI 
 

 
Hotelli Cumuluksesta varat-
tu kokoustila täyttyi ää-
rimmilleen, kun oululaiset 
demarit kerääntyivät tam-
mikuussa keskustelemaan 
sote- ja maakuntauudistuk-
sesta. 
 
Kaupunginvaltuutettu Tuija 
Pohjola avasi tilaisuuden, 
jossa kansanedustaja Tytti 
Tuppurainen kertoi sote-
valmistelun nykytilanteesta, 
hyve-lautakunnan puheen-
johtaja Pirjo Sirviö toi esille 
oululaisia näkökulmia ja 
puoluehallituksen jäsen 
Raimo Piirainen kertoi, mil-
lainen oli Kainuussa kokeil-
tu malli.  
 
Seminaari oli pääasiassa 
kunnallisjärjestön järjestä-
mä, mutta myös työvä-
enyhdistys oli mukana jär-
jestelyissä.  
 
Seminaari sai paljon kiitosta 
ja toista vastaavaa toivot-
tiin työllisyysasioista ja  
-palveluista. 


