TYÖKALUJA PAIKALLISEN TOIMINNAN SUUNNITTELUUN
Toimintasuunnitelma tulee usein kirjoitettua vanhan pohjalle vuosiluvut muuttamalla. Liian usein tämäkin homma jää yksittäisen toimijan harteille. Tekisimmekö tällä kertaa toisin ja pohtisimme oikeasti paikallisen toiminnan
roolia yhteistyöllä? Haluamme tarjota työkaluja toiminnansuunnitteluun, sillä paikallinen puoluetoiminta on koko
puoluetoiminnan kivijalka. Nykypäivän kiireiset ihmiset haluavat osallistua lähellä ja helposti.
Kannustamme verkostoitumaan paikallisesti ja avaamaan ovia ja ajatuksia. Yhdessä saadaan enemmän aikaan ja
vaikka yhteistyön rakentamisessa oma vaivansa onkin, huomaat pian, että isompi toimijajoukko keventää myös
puheenjohtajan taakkaa.
Puolueen jäsenet liittyvät paikallisiin puolueosastoihin. Liittyminen on houkuttelevampaa, kun tarjolla on monipuolista ja mielekästä toimintaa. Kun toimintaan panostetaan, puolueen jäsenyyden merkitys korostuu ja uusia
toimijoita on helpompi saada mukaan!
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1. POHDI ensin itse puheenjohtajana tulevaa vuotta ja sitä,
mitä itse paikalliselta demaritoiminnalta odotat.
2. KESKUSTELKAA porukalla (esim. puolueosaston johtokunta,
kunnallistoimikunta) tulevan vuoden toiminnasta ja tavoitteista
työpaperin kysymyksiä apuna käyttäen.
3. KARTOITTAKAA paikallisia yhteistyötahoja (ay-liike, opiskelijajärjestöt,
demarinuoret, Nuoret Kotkat, TSL, TUL, muut järjestöt)
4. KUTSUKAA koolle toimijoita yhdistysrajat ylittäen ja pohtikaa
yhteisen tekemisen mahdollisuuksia, yhteisiä tapahtumia,
keskustelutilaisuuksia tai vaikka yhteisen koulutuksen tarvetta.
Muistakaa myös kuntavaalien ehdokashankinta!
5. LAATIKAA yhdessä toimintasuunnitelma / toimintakalenteri
vuodelle 2020
6. MUISTAKAA paikallistoiminnan merkityksellisyys!
Puolueen jäsenet haluavat osallistua ja vaikuttaa – etenkin paikallisesti!

TYÖPAPERI PAIKALLISEN TOIMINNAN SUUNNITTELUUN
Keskustelkaa ja rakentakaa porukalla alla olevien kysymysten
avulla tulevan vuoden toimintaa!

POLIITTINEN TOIMINTA JA NÄKYVYYS
• Miten vahvistamme SDP:n näkyvyyttä
omalla paikkakunnalla?
• Miten järjestötoimijat ja paikalliset päättäjät
toimivat yhteistyössä?
• Miten linjataan yhdessä poliittista toimintaa ja
SDP:n avauksia?
• Miten kuntalaiset kuulevat SDP:n vaikuttamistyöstä?

JÄRJESTÖTOIMINTA JA NÄKYVYYS
• Missä paikallisissa tapahtumissa ollaan mukana?
(esim. markkinat, messut, yleisötapahtumat)
• Missä ja miten tarjotaan liittymismahdollisuutta
puolueeseen?
• Millaiselle paikalliselle koulutukselle on tarvetta?
• Mitkä keskusteluaiheet puhuttaisivat ihmisiä?

Osallistava
puheenjohtaja voi
toimittaa kysymykset
johtokunnan jäsenille
vaikka ennakkoon ja antaa
näin tilaisuuden
valmistautua ennen
päätöksentekoa!

Vai kysyisimmekö
odotuksia koko
jäsenistöltä?
Sähköisen jäsenkyselyn
avulla se käy näppärästi!

KUNTAVAALEIHIN VALMISTAUTUMINEN
• Miten kartoitetaan potentiaalisia
kuntavaaliehdokkaita?
• Ketkä ovat vastuussa ehdokashankinnasta?
• Miten saadaan ehdokkaita puolueväen ulkopuolelta?
• Miten sitoutetaan ehdokkaaksi lupautuneet
toimintaan?

VIESTINTÄ
• Miten kaikki paikalliset toimijat tietävät
mahdollisuuksistaan osallistua?
• Kuinka viesti kulkee ja kuka siitä on vastuussa?
• Miten ulkopuoliset (potentiaaliset uudet jäsenet) 		
tietävät toiminnastamme?
• Miten viestit muotoillaan?
(Milloin kysymyksessä on kutsu osallistua ja milloin 		
kutsu osallistua toiminnan toteuttamiseen?)
• Missä paikalliset demarit näkyvät?

Puheenjohtajana
sinun ei ole tarkoitus
kantaa yksin koko taakkaa!
Osallistamalla porukkaa ja
kasvattamalla verkostoa
huomaat pian omankin
työsi helpottuvan!

