
TUUSULAN DEMARIT RY KEVÄTKOKOUS 2021
Esityslista

Aika: sunnuntai 30.5.2021 klo 18

Paikka: Hyrylän Torppa / mahdollisuus osallistua etänä.

Läsnä: Läsnäolijat Liitteenä

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle 
a) Puheenjohtaja
b) sihteeri
c) Pöytäkirjan tarkastajat:
d) Ääntenlaskijat Valitaan tarvittaessa

4. Asialistan hyväksyminen

5. Käsitellään ja hyväksytään johtokunnan esittämä toimintakertomus vuoden 2020 
toiminnasta

6. Kuullaan selvitys vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja toiminnantarkastajien lausunto.

 - Hallitus esittää tilikauden tappion vähentämistä pääomasta

 -  Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta tili- ja vastuuvelvolliselle vuoden 2020 tilien 
osalta.

7. Kuntavaalit 2021

8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen.



TUUSULAN DEMARIT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020

Tuusulan Demarit ry:n sääntöjen mukaan sen työn arvoina on vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuu-
delle rakentuva hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet
inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

Toimintasuunnitelmassa 2020 Tuusulan Demarit ry:lla on tavoitteeksi määriteltiin toimia paremaan
Tuusulan puolesta ja vaikuttaa toiminnallaan siihen, että kunnallisessa päätöksenteossa huomioidaan
sosialidemokraattiset arvot. Tuusulan Demarien keskeisenä tavoitteena on turvata tuusulalaisten hyvin-
vointipalvelut.

Vuoden 2020 toimintaan sisältyneet asiat koskien mm. kaavoitusta, rakennushankkeita ja maankäyttöä
sekä julkisten rakennusten sisäilmaongelmia. Koulukampuksien rakentaminen ja kyläkoulujen tilan-
teet ovat myös olleet asialistalla myös vuonna 2020. Tuusulan Demarit pyrkivät vaikuttamaan asioiden
eteenpäin viemisessä siten, että kuntalaisten kohtelu on mahdollisimman tasapuolista.

Vuoden 2020 toteutuneet tapahtumat

Tammikuu

Ma 13.1 TD johtokunnan järjestäytymiskokous klo 17.00 – 18.45 Torpalla

Helmikuu

Ke 5.2. TD johtokunnan kokous klo 17.00 - 17.50 Torpalla
Ke 5.2. klo 18.00 jäsenkokous, alustajana Uudenmaan piirin puheenjohtaja Mikko Valtonen

Maaliskuu

Ke 4.3. TD johtokunnan kokous klo 17.00 - 18.15 Torpalla
HOK-Elannon vaalit 26.3 – 6.4. Tuusulan Demarien ehdokkaaksi asetettiin Mari Niemi-Saari

Huhtikuu

Korona pandemian vuoksi kaikki huhtikuulle suunnitellut tilaisuudet peruttiin.

Toukokuu



Ke 6.5. TD Johtokunnan kokous klo 17.00 Torpalla.

Ke 27.5. Tuusulan Demarit kävivät työkotimuseolla kukittamassa muistolaatan Tuusulan Työyhdistyk-
sen perustamispaikalla. Yhdistys perustettiin 120-vuotta sitten helluntaina. Kukituksessa paikalla olivat
Päivö ja Merja Kuusisto, Jukka Virtanen, Jukka Lehtonen, Kaarina Pärssinen, Kari-Pekka Helminen ja
Riitta Harkimo.

Elokuu

SDP:n 46 puoluekokous järjestettiin 22.-24.8. Tampereella. Tuusulasta Demareista puoluekokousedus-
tajina toimivat  Arto Lindberg ja Annina Nuutinen.

Syyskuu

Ke 3.9. klo 17.00 TD johtokunta Torpalla

Ke 3.9. klo 18.00-19.30 TD kevätkokous. Kuntavaalivalmistelusta alusti Uudenmaan Demarien piiri-
hallituksen vpj. Mirja Suhonen.

Osallistuttiin Keski-Uudenmaan suurmarkkinoille Hyrylässä 19-20.9.2020, jossa oli vaaliteltta ja sop-
patykki. Kävijöitä oli runsaasti ja vilkasta keskustelua käytiin sopan syönnin lomassa.

To 24.9. klo 17.00 TD johtokunta, Teams kokous

Lokakuu

Pääministeri Sanna Marin vieraili Keravalla 10.10. Tuusulan Demareiden soppatykki-talkooporukka
toimitti tilaisuuteen mainiota keittoa tilaisuuden osanottajille. Keravan Sosialidemokraatit korvasivat
koituneet kulut..

Marraskuu

Ke 11.11. klo 17.00 TD johtokunta

Ke 11.11. klo 18.00 Syyskokous, puhujana oli SDP:n eduskuntaryhmän pj. Antti Lindtman, joka kan-
nusti kuntavaalien ehdokashankintaan. Hänen arvionsa mukaan Kuntavaalien tulokseen vaikuttaa oh-
jelma 5 prosenttia, ehdokasasettelu 15 prosenttia ja valtakunnallinen poliittinen tilanne 80 prosentti.

Kuntavaalit v. 2021



Kuntavaaleihin aktiivinen valmistautuminen aloitettiin yhteistyössä Pohjois-Tuusulan Demarien kanssa
elokuussa 2020 ja se jatkui ehdokastapaamisilla n. 3 viikon välein vuoden 2020 loppuun ja toiminta jat-
kuu vaaleihin asti.

Viestintä

Sisäinen tiedottaminen ja kokouskutsut hoidettiin SDP:n jäsenhallinta järjestelmän kautta sähköpostilla.
Tuusulan Demareiden kotisivuja on päivitetty huonosti ja tämä kaipaisi parannusta. Facebook-sivun
kautta välitettiin ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Tuusulan Demarit Ry:n
Facebook sivua on päivitetty. Torpan kotisivuja on pidetty ajantasalla.

Johtokunta perusti myös erillisen viestintäryhmän viestinnän kehittämiseksi, mutta se ei kokoontunut
vuoden aikana kertaakaan.

Jäsenkokoukset ja johtokunta

Vuonna 2020 jäsenkokouksia pidettiin 3 kappaletta. Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen toiminnasta vas-
tuullisena hallituksena toimi johtokunta. Johtokunta on vuona 2020 kokoontunut 7 kertaa, joista 1 oli
Teams-kokous. Työjaosto ei kokoontunut kuin pari kertaa Teamsina johtuen pandemiasta.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2020:

Annina Nuutinen, puheenjohtaja, Riitta Harkimo, varapuheenjohtaja, Erkki Vähämäki, sihteeri, Päivö
Kuusisto, isännöitsijä,taloudenhoitaja, jäsenasiainhoitaja Varsinaiset jäsenet Aki Aaltonen, Jorma Su-
lander, Jukka Virtanen, Pertti Airikka, Juhani Kuoppala ja Kaarina Pärssinen.
Varajäsenet: Jukka Lehtonen, Jani Peltonen ja Reijo Isoaho

Tuusulan Demarien jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 165 jäsentä, joista äänioikeutettujen määrä oli
151. Yhdistys on jäsenmäärältään Uudenmaan sosialidemokraattien neljänneksi suurin yhdistys.

Edustukset

Arto Lindberg on ollut Tuusulan pormestari 1.6.2017 alkaen. Päivö Kuusisto on toiminut kunnallisjär-
jestön puheenjohtajana.

Edustuksista kunnan luottamuselimissä mainittakoon: Kim Kiuru valtuuston varapuheenjohtaja, Jani
Peltonen kunnanhallituksen jäsen, Elina Väänänen kunnanhallituksen varajäsen.



Taloudellinen toiminta

Yhdistyksen taloutta hoidettiin vakiintuneella ja varmalla linjalla. Pandemiasta johtuen Torpan vuokra-
tuloilla kyettiin hankkimaan vain osa kiinteistön ylläpitoon ja kunnostamiseen tarvittavista varoista. Pe-
rukorjaushankkeena uusittiin juhlasalin takaovi. Lisäksi päätettiin otta Torpalle Avoin Kuitu, joka ma-
ksettiin kuluneena vuonna, saatiin käyttöön vasta seuraavan vuoden alussa. Syksyllä uusittiin
kiinteistön vartiointi- ja hälytysjärjestelmät.

Pandemian aiheuttamat tilaisuuksien peruutukset alkoivat 13.3.2020. Pandemian laannuttua kesäksi oli
elokuu talon käytön kannalta normaali kuukausi, mutta syksyllä jouduttiin ajamaan “puolivaloilla”.
Eläkeensaajien kokontumiset peruuntuivat ja samoin Keravan Tanssiharrastajien Taitokolmion tans-
sikurssit kahdesti viikossa. Myös kaksi kolmannesta perhejuhlavarauksista joko peruttiin tai siirtyi seu-
raaville vuosille.

Tärkeistä talonkäyttäjistä SPR:n Veripalvelu järjesti tavanomaiset 9 verenluovutustilaisuutta aikavarau-
ksin. Hyrylän Seudun Omakotiyhdistyksen toiminta jatkui luentotilaisuuksia lukuunottamatta normaali-
sti. Hallituks kokoontui 14 hybridikokoukseen ja Omakotipäiväkin vietettiin 1.8. Torpalla ja piha-
alueella. Torpalta tapahtuvia omakustannushintaisia laitevuokrauksia oli vuoden aikana ennätysmäärä
yli sata. Samalla Torppa toimi Omakotitalkkarien tukikohtana.

Nuorten työllistämisen merkeissä pidimme jo neljättä kesää kesäkahvilaa Torpalla. Tällä kertaa yh-
teistyössä Hyrylän Seudun Omakotiyhdistyksen kanssa kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun.
Työllistimme kaksi kahvilatyöntekijää ja kaksi ulkotyöntekijää. Omakotiyhdistyksellä oli niinìkään ka-
ksi työntekijää. Kunnan kesätyösetelien avulla maksettiin noin 40 prosenttia nuorten palkkakustan-
nuksista. Kesäkahvilassa kävi noin 2500 asiakasta ja kahvilan tulos oli ensi kertaa niukasti yli-
jäämäinen. Tuusulan 100- vuotis historiikkejäkin myytiin kymmenkunta kappaletta.

Aivan vuoden lopussa saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuiki tarpeellinen pandemia-avustus,
9000 euroa, talon ylläpitoon ja kunnossapitoon.

Lähitulevaisuuden näkymät

Tuusulan Demarien työn tavoitteena on toimia tuusulalaisten hyvinvointipalvelujen puolesta. Tämä
vaatii lähivuosina varmasti entistä jämäkämpää työskentelyä. Yhdistyksen lähivuosien tavoitteena on
jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenistön osallistumisen parantaminen. Nuorien jäsenten määrä pitää
saada kasvuun ja miettiä keinoja, joilla nuoria saadaan mukaan yhdistyksen toimintaan. Asiantuntijave-
toiset yleisötilaisuudet saavuttivat takavuosina laajaa kiinnostusta. Osallistuvaa kokoustyöskentelyä to-
teutetaan sopivien kunnallispoliittisten aiheiden osalta. Viestintää kehitetään lisäämällä enemmän



sähköpostitiedotusta. Yhdistyksen kotisivut otetaan paremmin käyttöön.

SDP:n Poliittisen toiminnan perusta on toimiva ja aktiivinen paikallisyhdistys, joka määrätietoisesti
edistää sosialidemokraattisia arvoja ja tavoitteita omalla paikkakunnallaan kuntalaisten hyvän elämän
edistämiseksi. Tätä työtä 120-vuotias Tuusulan Demarit ry jatkaa määrätietoisesti niin nyt kuin tule-
vaisuudessa.

Tuusulan Demarien 120-vuotisjuhlat jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Seuraava tavoite
pitää tilaisuus on loppusyksy 2021.


