TERVETULOA
MUKAAN!

MAAILMAA
VOI MUUTTAA.
TARVITAAN VAIN
ROHKEITA IHMISIÄ.
SINÄKIN VOIT
PARANTAA MAAILMAA.

KIITOS
SINULLE!
Teit hienon päätöksen, kun liityit SDP:n jäseneksi.
Sosialidemokraattina kuulut suureen suomalaiseen ja kansainväliseen liikkeeseen, jonka periaatteita ovat vapaus, tasa-arvo, rauha ja
solidaarisuus. Sosialidemokratian tavoitteet nousevat ihmisarvosta
ja ihmisoikeuksista.
SDP:n ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa alistamisen,
humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden.
Meille demareille tärkeää on työ ja työelämä, julkiset palvelut ja
turvalliset asuinympäristöt, heikoimmista huolehtiminen, ympäristöongelmien poistaminen sekä sivistyksen vaaliminen.
Puolueen arvot on kiteytetty puolueen periaateohjelmassa. Ajankohtaisia linjauksia löydät erillisohjelmista ja kannanotoista. Löydät
nämä asiakirjat osoitteesta: www.sdp.fi
Sosialidemokraattinen kansanliike taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta, jotta voimme toteuttaa tavoitteitamme.
Samalla puolue toimii jäsenistön yhteiskunnallisen kasvun
yhteisönä.
Valta puolueessa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu
yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen
järjestötyö.
Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.
Tervetuloa Sosialidemokraattiseen puolueeseen

–tervetuloa vaikuttajaksi!
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SDP
organisaationa

SDP perustettiin vuonna 1899 Turussa Suomen Työväenpuolueen
nimellä. Nykyinen nimi, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
- Finlands Socialdemokratiska Parti r.p., otettiin käyttöön vuonna
1903 Forssassa pidetyn puoluekokouksen jälkeen. Forssassa myös
hyväksyttiin ohjelma, joka on viitoittanut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.
Olet liittynyt jäseneksi puolueosastoon ja sitä kautta olet myös valtakunnallisen järjestömme jäsen.
Sosialidemokraatit toimivat valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Puolueella on edustajia kuntien valtuustoissa, eduskunnassa ja
Euroopan parlamentissa.
SDP on puolueena hyvin kansainvälinen. SDP toimii aktiivisesti
pohjoismaisen poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen yhteistyöjärjestössä (SAMAK), Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen (ESP)
toimielimissä sekä sosialidemokraattisten puolueiden maailmanlaajuisen yhteistyöjärjestö Sosialistisen Internationaalin (SI) jäsenenä.
Myös muita sosialidemokraattisia yhteisöjä on paljon. Verkostoon
kuuluu kotimaisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä, liittoja ja säätiöitä.
Kiinnostavaa toimintaa voi löytää oman ikäryhmän tai harrastusten
perusteella.
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Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.
Sinäkin voit parantaa maailmaa.
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POHDI MITÄ
HALUAT PUOLUEEN
JÄSENYYDELTÄ
Voisiko sinusta tulla
kunnallisvaaliehdokas tai
kansanedustajaehdokas?
Vai haluatko vaikuttaa
järjestötoimintaan?
Haluaisitko sihteeriksi,
johtokunnan jäseneksi tai
tapahtumajärjestäjäksi?
Haluatko valmistella
paikallispoliittisia
aloitteita?
Kerro mielipiteesi
rohkeasti
puolueosastossasi!
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Käy myös tutustumassa SDP:n nettisivujen jäsenelle-sivuun.
Siellä voit mm. päivittää yhteystietojasi: www.sdp.fi/vaikuta/
jasenelle

Jäsenyys
SDP:ssä
SDP:n jäseneksi voi liittyä puolueen arvoperustan hyväksyvä 15
vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa.
Jokainen jäsen kuuluu johonkin puolueosastoon ja voi olla lisäksi
kannattavana jäsenenä jossain toisessa osastossa. Puolueosaston
jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Puolueosastoa voi
vaihtaa menettämättä jäsenoikeuksia.
Puolueen jäsenen on hyväksyttävä puolueen tarkoitus, toimittava
tavoitteiden mukaisesti ja maksettava jäsenmaksu.
JÄSENENÄ SAAT NÄMÄ PUOLUEEN EDUT:

- jäsenkortin
- puolueen sähköisen e-aimo -tiedotteen kuukausittain
- pääset jäsentunnuksillasi puolueen sisäiseen tietopankki JäsenExtraan
(saat jäsenkortin mukana kirjautumisohjeet)
- mahdollisuuden osallistua SDP:n tapahtumiin ja
koulutustilaisuuksiin
- jäsenvakuutuksen puolueen järjestämissä tilaisuuksissa
- vakuutusyhtiö Turvan alennuksen vakuutuksistasi

JÄSENENÄ SINULLA ON OIKEUS:

- kertoa mielipiteesi ja osallistua puolueosastosi kokouksiin ja tapahtumiin
- tehdä aloitteita puolueosastollesi, kunnallisjärjestöllesi (kaikkien asuinkuntasi alueella toimivien yhdistysten yhteistoimintaelin) tai piirijärjestöllesi
- asettua ehdolle puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön tai
puolueen keskustason tehtäviin
- äänestää kaikissa jäsenvaaleissa
- tehdä puoluekokousaloitteita, vaikuttaa kantaa ottamalla puolueen
linjauksiin
- tulla kuulluksi ennen puolueen sääntöjen mukaisia kurinpidollisia toimia
- erota jäsenyydestä ilmoittamalla siitä puolueosaston johtokunnalle

JÄSENENÄ VELVOLLISUUKSIISI KUULUU:

- maksaa puolueen sinulle määräämä jäsenmaksu; normaali jäsenmaksu,
alennettu
jäsenmaksu tai alle 25-vuotiaiden nuorisojäsenmaksu (osasto voi erottaa
jäsenen, jos jäsenmaksu on maksamatta vuoden ajalta)
- osallistua yhteisten järjestöllisten tehtävien hoitoon
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Näin puolue
rakentuu
PERUSYHDISTYKSET

SDP:n toiminnan perusyksikkö on puolueen perusyhdistys eli puolueosasto. Puolueosastot ovat rekisteröityjä itsenäisiä yhdistyksiä.
Yhdistystä johtaa osaston yleinen kokous (monesti nimellä kuukausikokous), johon jokainen yhdistyksen jäsen voi osallistua. Osaston käytännön toimintaa johtamaan valitaan johtokunta.
Puolueosastot ovat eri kokoisia ja eri luonteisia, mutta ne kaikki toimivat
samoilla periaatteilla ja perusosastojen säännöillä (mallisäännöt). Osastot
muodostavat puolueen perusrakenteen.
Puolueosastosi voi ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja valtakunnan politiikkaan. Puolueosastot kutsuvat poliitikkoja vierailijoiksi, järjestävät seminaareja, avoimia keskustelutilaisuuksia ja perhetapahtumia. Osasto voi
olla myös erityiskysymyksiin painottunut osasto, tällaisia ovat esimerkiksi
Eurooppademarit - Tähti ry ja Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen
Yhdistys - OSY ry. Osalla osastoista on oma työväentalo ja mittavastikin
omaisuutta.
Puolueosastot lähettävät edustajansa kunnallisjärjestön kokouksiin ja
piirikokouksiin. Lisäksi ne asettavat ehdokkaat vaaleihin, puoluekokousedustajiksi sekä puolueen eri tehtäviin. Myös presidenttiehdokkaiden
nimeäminen SDP:n sisäiseen jäsenvaaliin kuuluu puolueosastoille.
Voit tulla valituksi yhdistyksesi johtokunnan jäseneksi tai edustajaksi
puolueen muihin tehtäviin. Pääset mukaan toteuttamaan tapahtumia tai ottamaan vastuuta poliittisesta suunnittelusta. Voit tehdä
aloitteita omalle yhdistyksellesi.

KUNNALLISTOIMINTA

Lähi- ja kunnallisdemokratia toteutuu pääasiassa puolueiden paikallistoiminnan kautta. SDP:llä on toimintaa lähes jokaisessa kunnassa. Jos
kunnassa toimii vähintään kolme SDP:n perusyhdistystä, ne muodostavat kunnallisjärjestön.
Kunnallisjärjestö on perusosastojen yhteistoimintaelin kunnallisten asioiden hoidossa. Noin kymmenen tuhatta sosialidemokraattia kokoontuu
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viikoittain päättämään oman kuntansa asioista kunnan-/kaupunginvaltuustoihin, -hallituksiin tai lautakuntiin. Näiden toimielinten päätöksiä
käsitellään perusyhdistysten kokouksissa ja kunnallisjärjestöissä. Järjestöt voivat edellyttää edustajiaan toimimaan poliittisessa tehtävässään
yhteisen tavoitteen puolesta.
Kunnallisjärjestöllä on oma puheenjohtaja ja toimielimet. Kunnallisjärjestön hallitus on nimeltään kunnallistoimikunta. Se kokoontuu yleensä vähintään kerran kuukaudessa. Pari kertaa vuodessa kokoontuva
kunnallisjärjestön edustajisto valitsee kunnallistoimikunnan. Perusyhdistykset lähettävät edustajiston kokoukseen oman yhdistyksensä
edustajan.
Kunnallispoliittisia päätöksiä käsitellään myös sosialidemokraattisessa
valtuustoryhmässä, kunnanhallitusryhmässä ja lautakuntaryhmissä.
Voit päästä yhdistyksesi edustajaksi kunnallisjärjestön edustajiston kokoukseen tai tulla valituksi kunnallistoimikunnan jäseneksi.
Yhdistyksesi voi tehdä aloitteita kunnallisjärjestölle.
Kunnallisjärjestö nimeää kunnallisvaaliehdokkaat ja puolueen ehdokkaat kunnallisiin luottamustehtäviin. Tätä kautta voit päästä
ehdokkaaksi ja esimerkiksi lautakunnan jäseneksi.

PIIRIT

Piirijärjestöt huolehtivat sosialidemokraattisesta toiminnasta alueellaan ja liittävät yhteen kaikki alueen kunnallis- ja paikallisjärjestöt. Piirijärjestöjä on 13 ja yksi piireistä on ruotsinkielinen Finlands svenska
socialdemocrater FSD.
Piirin ylin päättävä elin on vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva
piirikokous. Piirikokouksessa linjataan puolueen paikallista ja valtakunnallista politiikkaa sekä päätetään piirijärjestön omasta toiminnasta.
Piirikokouksessa asetetaan myös vaalipiirin kansanedustajaehdokkaat.
Puolueosastot valitsevat piirikokoukseen omat edustajansa.
Piirikokous valitsee piirille noin kerran kuukaudessa kokoontuvan
piirihallituksen. Piirihallitus johtaa ja suunnittelee piirin toimintaa. Piirihallituksen puheenjohtaja (piirin puheenjohtaja) on myös henkilö, jota
media usein lähestyy halutessaan vastauksia SDP:n toiminnasta.
Piirihallituksessa pohditaan mm. oman alueen kehittämistä koskevia
poliittisia kysymyksiä ja ehdokasasettelua eduskuntavaaleihin. Piireillä
on oma toimisto, palkattu toiminnanjohtaja ja useilla myös toimistosihteeri tai aluetyöntekijä.
Voit tulla valituksi piirikokousedustajaksi tai piirihallituksen jäseneksi. Puolueosastosi voi tehdä aloitteita piirikokoukselle.

10

Valtakunnan
taso
PUOLUEKOKOUS
SDP:n valtakunnallisessa päätöksenteossa korkein päättävä elin on
kolmen vuoden välein pidettävä puoluekokous. Viisisataa puoluekokousedustajaa valitsee puolueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, puoluesihteerin sekä puoluehallituksen ja puoluevaltuuston
jäsenet. Puoluekokouksessa päätetään myös puolueen linjauksista
tulevalle kolmivuotiskaudelle ja määrätään jäsenmaksun suuruus.
Puoluekokouksessa päätöksiä tekevät jäsenten valitsemat puoluekokousedustajat, jotka valitaan usein jäsenvaalilla.
Voit päästä puoluekokousedustajaksi. Pääset myös mukaan oman
puolueosastosi aloitevalmisteluun.

PUOLUEVALTUUSTO
Puoluevaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa päättämään politiikan linjauksista puoluekokouskauden aikana. Puoluevaltuusto hyväksyy vaaliohjelman, erillisiä poliittisia ohjelmia, päättää puolueen osallistumisesta hallitukseen sekä nimeää Euroopan
Sosialidemokraattisen puolueen (ESP) kongressiedustajat. Puoluevaltuustolla on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 60 puoluekokouksen valitsemaa jäsentä. Jokaisesta piirijärjestöstä on edustajia
puoluevaltuustossa. Puoluevaltuuston jäsenten yhteystiedot löydät
osoitteesta: www.sdp.fi
Aktiivisena puolueen perustoimijana voit tulla valituksi puoluevaltuutetuksi.

PUOLUEHALLITUS
Puoluekokouksessa valittava puoluehallitus linjaa puolueen käytännön politiikkaa sekä ohjaa puoluetoimiston työskentelyä. Puoluehallitusta johtaa puolueen puheenjohtaja. Lisäksi puoluehallitukseen
kuuluvat kolme varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri ja 11-14 jäsentä.
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Puoluetoimiston henkilökunnan yhteystiedot löydät osoitteesta
www.sdp.fi. Toimiston puhelinnumero on (09) 478 988.

Puoluevaltuuston puheenjohtajistolla ja eduskuntaryhmän johtajalla
sekä puolueen hallituksessa ollessa ministereillä on puoluehallituksen
kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Puoluehallitus ottaa kantaa valtakunnan politiikkaan ja on tärkeässä
roolissa puolueen neuvotellessa hallitukseen menosta. Puoluehallituksen jäsenten yhteystiedot löydät osoitteesta: www.sdp.fi
Luottamusta eri vaaleissa ja puoluetehtävissä eniten saaneet
puolueen jäsenet valitaan todennäköisimmin puoluehallituksen
jäseniksi. Sinä voit olla yksi heistä.

EDUSKUNTARYHMÄ
Puolueeseen kuuluvat kansanedustajat muodostavat Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston ja asioita valmistelevan työvaliokunnan. Koko eduskuntaryhmä
kokoontuu viikoittain linjaamaan politiikkaa ja sillä on palkattu pääsihteeri ja ryhmäkanslia. SDP:n eduskuntaryhmän yhteystiedot löydät
osoitteesta: www.sdp.fi/eduskunta

SDP:N VALTUUSKUNTA
EUROOPAN PARLAMENTISSA
SDP:n listalta valitut europarlamentaarikot toimivat europarlamentissa
vaikutusvaltaisessa Sosialistien ja Demokraattien ryhmässä. Europarlamentissa suomalaisilla sosialidemokraattisilla edustajilla on omat
avustajansa. Europarlamentissa linjataan eurooppalaista lainsäädäntöä
mm. sisämarkkinoihin sekä maatalous-, energia- ja ympäristökysymyksissä. SDP:n europarlamenttiryhmän toimintaan voit tutustua osoitteessa: www.sdp.fi

PUOLUETOIMISTO
SDP:n puoluetoimisto palvelee jäsenistöä Helsingissä. Puoluetoimiston työskentelyä johtaa puoluesihteeri ja toimisto jakaantuu poliittiseen, hallinto- ja järjestöosastoon. Puoluetoimiston tehtävänä on
valmistella puolueen poliittista ja järjestöllistä toimintaa, tukea piirien
työtä sekä hoitaa puolueen jäsenyyteen liittyvät hallinnolliset tehtävät.
Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä puoluetoimiston
henkilökuntaan.
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Yhteystiedot
Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä omaan piiritoimistoosi.

PIIRITOIMISTOT
HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Siltasaarenkatu 18-20 C 6. krs (Ympyrätalo), 00530 Helsinki
helsinki.sdp.fi
toiminnanjohtaja Hanna Isbom p. 050 413 8299, hanna.isbom@sdp.fi
toimistonhoitaja Carola Grönlund p. 044 306 1294, carola.gronlund@sdp.fi

UUDENMAAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Siltasaarenkatu 18-20 C 6. krs. (Ympyrätalo), 00530 Helsinki
uusimaa.sdp.fi

toiminnanjohtaja Jenny Suominen p. 050 491 1401, jenny.suominen@sdp.fi

VARSINAIS-SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PIIRI RY

Eerikinkatu 30, 20100 Turku
sdpvs.fi

toiminnanjohtaja Talvikki Jori p. 040 518 1948, talvikki.jori@sdp.fi

SATAKUNNAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Yrjönkatu 8, 2. krs, 28100 Pori
satakunta.sdp.fi

toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen, p. 040 072 5689
jukka.pirttinen@sdp.fi, p. (02) 632 7233

HÄMEEN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Birger Jaarlin katu 11 C, 13100 Hämeenlinna
hameensosialidemokraatit.fi

toiminnanjohtaja Pirjo Alijärvi, p. 046 600 3434
pirjo.alijarvi@sdp.fi

PIRKANMAAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
pirkanmaa.sdp.fi

toiminnanjohtaja Harri Sandell, p. 050 516 4139
harri.sandell@sdp.fi
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KAAKKOIS-SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Kalevankatu 13 B, 45100 Kouvola
kaakkoissuomi.sdp.fi
toiminnanjohtaja Sanna Koskenranta, p. 040 057 0555, sanna.koskenranta@sdp.fi
järjestösihteeri Taina Salomäki, p. 0440 570 558, taina.salomaki@sdp.fi

SAVO-KARJALAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Joensuun toimisto, Kauppakatu 32, 80100 Joensuu
savokarjala.sdp.fi
toiminnanjohtaja Seppo Eskelinen, p. 0400 767 200,
seppo.eskelinen@sdp.fi
Kuopion toimisto, Puijonkatu 23, 70100 Kuopio

SDP:N KESKI-SUOMEN PIIRI

Kauppakatu 30, 4. krs, 40100 Jyväskylä
keskisuomi.sdp.fi
toimistonhoitaja Marita Putkonen p. 040 759 8021, marita.putkonen@sdp.fi
järjestötyöntekijä Merja Närhi p. 050 4630 585, merja.narhi@sdp.fi

POHJANMAAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Vapaudentie 32-34 B 10, 60100 Seinäjoki
pohjanmaa.sdp.fi
toiminnanjohtaja Johanna Autio, p. 050 583 8393
johanna.autio@sdp.fi

OULUN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PIIRI RY

Pakkahuoneenkatu 28, 4. krs, 90100 Oulu
oulu.sdp.fi
toiminnanjohtaja Terhi Mustakangas, p. 040 595 3456
terhi.mustakangas@sdp.fi

LAPIN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PIIRI RY

Rovakatu 26 a 8, 96200 Rovaniemi
lappi.sdp.fi
toiminnanjohtaja Paulus Toropainen p. 046 600 0778
paulus.toropainen@sdp.fi

FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATERNA RF (FSD)

Broholmsgatan 18-20 C 6 vån., 00530 Helsingfors
fsd.sdp.fi
verksamhetsledare Hildur Boldt tel. 0400 327 762, hildur.boldt@sdp.fi
FSD:s kansli i Vasa, Korsholmsesplanaden 6-8, 65100 Vasa
ombudsman Nils-Johan Englund tel. 040 719 2721, nils-johan.englund@sdp.fi
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Sisarjärjestöt
SDP TEKEE YHTEISTYÖTÄ MONIEN JÄRJESTÖJEN
KANSSA. UUTENA JÄSENENÄ SINUN KANNATTAA
TUTUSTUA SISAR A YHTEISTYÖJÄRJESTÖIHIMME.
SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET

www.demarinaiset.fi
DEMARINUORET

www.demarinuoret.fi
SOSIALIDEMOKRAATTISET OPISKELIJAT, SONK

www.sonk.fi

TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO, TSL

www.tsl.fi

LAPSIJÄRJESTÖ: NUORET KOTKAT

www.nuoretkotkat.fi

WANHAT TOVERIT

www.wanhattoverit.fi

TYÖVÄEN AKATEMIA

www.akatemia.org

VOIONMAAN OPISTO

www.voionmaanopisto.com
KALEVI S

www.sorsafoundation.fi

