SDP Kaarinan kunnallisjärjestö toimintakertomus 2017
Kunnallisjärjestön toiminta
Kunnallisjärjestö on toiminut tarkoituksensa mukaisesti Kaarinan kaupungissa olevien Suomen
Sosialidemokraattisen puolueen järjestörakenteeseen kuuluvien puolueosastojen kokoojana. Harvaluodon
yhdistys lakkautettiin menneenä vuonna ja Harvaluodon yhdistyksen jäsenistö liittyi Piikkiön Sos. dem.
työväenyhdistykseen.
Kunnallisjärjestön edustajiston kokoukset ja kunnallisjärjestön hallitus
Kunnallisjärjestön edustajisto on kokoontunut kevätkokoukseen (12.2.) kevään ylimääräiseen kokoukseen
(10.5.) ja syyskokoukseen 26.11.
Kunnallisjärjestön hallitus on hoitanut kunnallisjärjestön asioita. Kunnallisjärjestön hallituksen kokouksia on
pidetty vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Vaalit
Huhtikuussa 2017 käytiin kuntavaalit. Kaarinan SDP:n listalla oli 42 ehdokasta. Ehdokashankintaa
panostettiin mainostamalla facebookissa ja aktiivisesti kyselemällä ehdokkailta. Kunnallisvaalien yhteydessä
kokoontui vaalitiimi, joka suunnitteli tapahtumia ja mainostamista. Vaalitiimiin kokoontui seitsemän kertaa
viralliseen kokoukseen, jonka lisäksi pidettiin vapaamuotoisempia kokouksia mm. Prisman päivystystilassa.
Vaaleihin liittyvistä asioita tiedotettiin ehdokkaille sähköpostitse viikkotiedotteilla.
Vaaliohjelmaa oli mm. vaalitanssit (28.1.) jääkarusellin (5.2.), metsätreffit Vaarniemi (5.3.) ja Piikkiössä
(18.3.), Sote-keskustelutilaisuus (3.4.), Smurffi elokuva (31.3.) Prisman vaaliolohuoneen päivystystä (5.3.15.4.), K-Market Katariina-grillausta (18.3.), CM Ravattula-grillausta (1.4.), Annasport jumpat (28.3. ja 30.3.)
sekä pääsiäismunien jakoa (9.4.). Näiden lisäksi ehdokkailla oli omaa ohjelmaa ja Piikkiön yhdistys järjesti
omaa ohjelmaa, joihin myös kaarinalaiset osallistuivat aktiivisesti.
Kunnallisjärjestö hankki vaaliliitteen Seutu-Sanomista. Tämän lisäksi ostettiin Seutu-Sanomiin yksi koko
sivun mainos ja Kaarina-lehteen kaksi mainosta. Seutu Sanomien verkkojulkaisusta ostettiin myös
bannerimainos. Lisäksi facebookissa oli maksettua mainontaa ja radiossa paikallisesti pyöri myös
kunnallisjärjestön ostama vaalimainos (Radio City ja Iskelmä radio. Vaaliolohuoneella järjestettiin erikseen
pelipäivä (jaossa em. jumppa- ja leffalippuja).
Kunnallisjärjestö osti ehdokaskuvat Kuva Laineelta Kaarinasta. Lisäksi painettiin Paino-Kaarinassa
kunnallisvaaliohjelmia ja Lightpressistä ostettiin katujenvarsille laitetut mainokset. Ehdokkaiden omat
esittelyt julkaistiin verkkosivuilla. Mainontaa ja tapahtumia oli runsaasti.
Kunnallisvaaleissa saatiin 22,4% äänistä, joka on edellisiin kuntavaaleihin nähden hieman heikompi tulos (0,9%). Äänimäärällä kuitenkin varmistettiin edelleen 12 paikkaa valtuustossa.

Tapahtumat ja sosiaalinen media
Kaarinan SDP on panostanut menneenä vuotena erityisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen ja
tapahtumiin jalkautumalla. Tapahtumissa on oltu aktiivisesti mukana ja myös vaalien jälkeen on järjestetty
mm. leikkipäivä tapahtuma (13.5.). Piikkiön Sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen järjestämässä Piikkiö
päivien tapahtumissa oli mukana myös kaarinalaisia ja kunnallisjärjestö järjesti viitenä elokuun torstai-iltana
kesätorille erilaista ohjelmaa.

Vaaliristeilyä ei järjestetty, vaan tämä korvattiin vaalivalsseilla. Järjestölle hankittiin uusi teltta ja neljä
tapahtumalippua. Kirjoituksia julkaistiin menneen vuoden aikana verkkosivuilla. Sosiaalista mediaa
hyödynnettiin facebookissa ja instagramissa. Kaikki Kaarinan SDP:n eri facebook -sivustot koottiin yhden
sivuston alle. Facebookissa on ollut aktiivista ilmoittelua ja kirjoitusten jakoja. Kunnallisjärjestö järjesti
kaikille lautakuntien jäsenille talousarvioseminaarin (22.10.), jossa kaupunginjohtaja oli esittelijänä.
Seminaariin osallistuin n. 10 henkilöä.

Tiedotustoiminta
Kaarinan SDP:n jäsenille ja ehdokkaille on tiedotettu pääsääntöisesti sähköpostiviesteillä. Sosiaalista
mediaa on hyödynnetty paljon. Kevät- ja syyskokouksista on julkaisut myös paikallisissa sanomalehdissä
ilmoitukset. Joitakin Kaarinan SDP:n jäsenten mielipidekirjoituksia on julkaistu myös paikallisissa lehdissä ja
Turun Sanomissa. Tiedotustoimintaa tulee edelleen kehittää.

Talous
Kunnallisjärjestön taloudellinen tilanne on vakaa. Suurin osa vuoden 2017 kuluista kohdentuu
kuntavaaleihin.
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