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Toimintakertomus vuodelta 2016
Yleistä
Vuoden 2016 aikana Turun Vasemmisto uudisti sääntönsä ja aloitti valmistautumisen kevään 2017
kuntavaaleja varten.
Yleisesti Turun Vasemmiston ja sen jäsenjärjestöjen toiminta oli kasvoi ja oli muodoiltaan entistäkin
vilkkaampaa ja monipuolisempaa. Turun Vasemmiston jäsenmäärä kasvoi merkittävästi, n. 25 prosentti
vuoden 2016 aikana aktiivisen toiminnan ansiosta ja koventuneen sekä oikeistolaisen poliittisen
ilmapiirin seurauksena. Jäsenjärjestöjen määrä kasvoi yhdellä, sillä Etelä-Turun Vasemmistoliitto
aktivoitui ja liittyi uudelleen kunnallisjärjestön jäseneksi.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Turun kunnallispolitiikassa Turun Vasemmisto ajoi kunnallispoliittisen tavoiteohjelmansa ja
vasemmistolaisen arvopohjan mukaisten tavoitteiden toteuttamista yhteistyössä Vasemmistoliiton
Turun valtuustoryhmän kanssa.
Turun Vasemmiston edustajat osallistuivat päätöksentekoon kunnallisissa luottamustehtävissä johto- ja
lautakunnissa, kaupunginhallituksessa sekä valtuustotyössä. He kiinnittivät toiminnassaan erityistä
huomiota työllisyyteen, kasvatukseen, nuorten osallisuuteen, koulutukseen ja sosiaali- ja
terveyspalveluiden tasoon ja saatavuuteen sekä ympäristö- ja kulttuurikysymyksiin.
Turun kaupungin osalta kritiikkiä aiheutti edelleen jatkuva sosiaali- ja terveyspalveluiden alibudjetointi
sekä sivistystoimialan riittämätön budjetointi. Maan hallituksen politiikan seurauksena sotemaksut
nousivat myös edelleen Turussa, ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden kohtalo jäi vaakalaudalle.
Kaavailtu sote-uudistus puhutti myös kuntapolitiikassa.
Turun Vasemmisto pysyi muiden kaupunginvaltuuston ryhmien niin sanotun Uusi Turku –sopimuksen
ulkopuolella.

Vaalit
Turun Vasemmisto alkoi valmistautua kevään 2017 kuntavaaleihin. Kunnallistoimikunta käynnisti
kaupunkiohjelman valmistelun. Ehdokashankinta aloitettiin jo kesällä. Vuoden loppuun mennessä
ehdokasasettelu oli edennyt hyvin, ja listalla oli monipuolisesti edustettuna eri alojen ammattilaisia,
opiskelijoita, eläkeläisiä ja myös maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita. Kaupunkiohjelmaluonnos kävi
jäsenyhdistyksissä lausuntokierroksella ja sitä valmistelemassa oli useita kunnallistoimikunnan ja
valtuustoryhmän jäseniä.

Päätöksentekoelimet ja hallinto
Kaikki Turun Vasemmiston kokoukset olivat puhe- ja läsnäolo-oikeudella avoimia Vasemmiston
turkulaisille jäsenille. Päätösvaltaisia kokouksissa olivat kunkin toimielimen sääntöjen määräämät
henkilöt. Kokouksissa oli säännöllisesti valittujen lisäksi muitakin kiinnostuneita osallistujia.
Edustajiston kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous (kevätedustajisto) pidettiin 31.3.2016 ja siihen osallistui 39 edustajaa 17
jäsenjärjestöstä. Kokous valitsi yksimielisesti Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi Anna Mäkipään
ja äänestyksen jälkeen varapuheenjohtajaksi Elias Laitisen. Kokous päätti yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta, ja merkittävimmät muutokset tehtiin jäsenyhdistyksien edustusoikeuksien laskutapaan
yhdistyksen kokouksissa, nimenkirjoitustapaan sekä muutettiin kunnallistoimikunnan kaudeksi
kalenterivuosi.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 6.10.2016 ja siihen osallistui 43 edustajaa 19 jäsenjärjestöstä.
Poliittisen tilannekatsauksen piti Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja Raimo Nieminen.
Kunnallistoimikunta
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidettiin 2-4
Kunnallistoimikunnan kokoonpano liitteessä 1.

viikon

välein,

lukuun

ottamatta

heinäkuuta.

Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsiteltiin kunnallisia kysymyksiä ja viitoitettiin Turun
Vasemmistoliiton kunnallispoliittinen linja. Lisäksi kunnallistoimikunta keskittyi kokouksissaan Uusi
päivä –lehteen, sen uuden päätoimittajan rekrytointiin sekä tapahtumien suunnitteluun.

Puheenjohtajisto
Kunnallistoimikunnan puheenjohtajisto (Turun Vasemmiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
kunnallissihteeri) valmisteli ja teki esityksiä kunnallistoimikunnalle.
Työryhmät ja jaostot
Kaupunkiohjelman valmisteluun osallistui runsaasti kunnallistoimikunnan ja valtuustoryhmän jäseniä.
Valtuustoryhmä
Turun Vasemmiston valtuustoryhmä muodostui edelleen yhdeksästä (9) jäsenestä ja sen työhön
osallistui myös varajäseniä. Ryhmä kokoontui aina valtuuston kokouksen yhteydessä.
Turun valtuustoryhmän työvaliokunta valmisteli kantoja kaupunginhallituksen kokouksiin. Työvaliokunta
kokoontui sunnuntai-iltaisin kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä päivinä.
Talousarvioseminaari
Turun Vasemmiston kuntapäättäjien tavanmukainen kaupungin budjetin käsittelyyn keskittynyt
talousarvioseminaari pidettiin 5.11. Ruissalon Kylpylässä.
Kunnallissihteeri
Turun Vasemmiston kunnallissihteerinä jatkoi joulukuussa 2015 tehtävässään aloittanut Lauri Simola.

Viestintä
Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetettiin tiedotusvälineille sekä julkaistiin
järjestön kotisivuilla ja sähköpostilistalla. Lista julkilausumista ja tiedotteista liitteenä, liite 2.
Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin sähköpostilistoja.
Uusi Päivä -lehteä julkaistiin kunnallistoimikunnan päätösten mukaan kolme kertaa. Numero 1/2016
ilmestyi Aamuset-lehden 4-sivuisena liitteenä yli 100 000 kappaleen painoksena ennen vappua ja sen
aiheita olivat mm. porvarihallituksen leikkaukset ja opiskelijoiden toimeentulo. Lisäksi muisteltiin, miten
vappua vietettiin vuosikymmeniä sitten. Lehdessä oli maksettuja ilmoituksia.
Numero 2/2016 ilmestyi syyskuussa Aamuset-lehden neljän sivun liittenä yli 100 000 kappaleen
painoksena ja se käsitteli mm. Fortuna-korttelin myyntiaikeita, vastavalitun valtuustoryhmän
puheenjohtaja Pirjo Rinteen linjauksia, asuntopolitiikkaa, Turun korjausvelkaa ja lähestyviä
kuntavaaleja. Lehdessä oli maksettuja ilmoituksia.
Numero 3/2016 ilmestyi joulukuussa Aamuset-lehdessä kahdeksan sivun liitteenä yli 100 000 kappaleen
painoksena. Lehdessä käsiteltiin mm. sote-uudistusta, Turun palvelumaksujen korotuksia, kevään
kuntavaaleja, työväenliikkeen vaiheita Suomen itsenäisyyden aikana, henkilöstön roolia telakan
kehittämisessä sekä Vasemmiston konkareiden eläkeindeksi-lähetystön käyntiä eduskunnassa
Lehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin elokuussa Laura Tättilä. Lehden toimituskuntaan valittiin
puheenjohtajisto, Jari Suominen sekä Risto Rinne.
Turun Vasemmistoliiton nettisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.turunvasemmisto.fi.

Järjestötoiminta
Turun Vasemmiston jäsenyhdistysten kasvoi yhdellä 31:een yhdistykseen (uusi jäsenyhdistys EteläTurun Vasemmisto). Vuoden 2016 aikana Vasemmistoliittoon liittyi 128 turkulaista. Turkulaisia
Vasemmistoliiton jäseniä on nyt noin 600. Useat jäsenyhdistykset järjestivät eri aiheiden ympärille
avoimia yleisötilaisuuksia, joita Turun Vasemmisto tuki. Näitä olivat ainakin Itä-Turun Vasemmistoliitto,
Tulevaisuuden Vasemmisto, Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys, Viherpunainen vasemmisto,
TerVas, Tulenkantaja Naiset, Annan Piirt ja Åbo Gröna Vänster. Tilaisuuksiin osallistui parhaimmillaan
kymmeniä ihmisiä.

Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa
Hyvä yhteistyö lukuisten järjestöjen kanssa jatkui entiseen tapaan.

Tapahtumat
Turun Vasemmisto järjesti avoimien edustajiston sekä kunnallistoimikunnan kokousten ja
ehdokaskoulutusten sekä vaalipajakokousten lisäksi seuraavat tapahtumat tai osallistui seuraaviin
tapahtumiin yksin tai jäsenjärjestöjensä kanssa
-

19.1. Vasemmalta-ilta: Tarvitaanko Turussa pormestaria?
11.2. Vasemmalta-ilta: Mikä ihmeen eläkeindeksi?
22.2. Järjestöllisen kehittämisen iltamat
3.3. Vasemmalta-ilta: Varhaiskasvatus ja subjektiivinen päivähoito-oikeus
7.3. Vasemmalta-viikkoannos
12.3. Vasemmisto liikkeellä Itä-Turussa
14.3. Vasemmalta-viikkoannos
14.4. Vasemmalta-ilta: Voidaanko kunnissa tehdä asuntopolitiikkaa?
18.4. Vasemmalta-viikkoannos Vapputunnelmissa!
25.4. Vapputalkoot – banderollityöpaja
30.4. Perinteinen vappuaaton työväenlauluilta
1.5. Aatteen ja ay-liikkeen vappu
19.5. Runosmäki-päivä
21.5. Vasemmisto liikkeellä Kauppatorilla
21.5. Vasemmalta-klubi: Tee-se-itse-kulttuuri
29.5. Vasemmiston puheenjohtajaehdokkaat Turussa –paneeli
6.6. Tule kuntavaaliehdokkaaksi –tilaisuus
23.7. Vasemmisto liikkeellä Kauppatorilla
22.8. Vasemmalta-ilta: Työllisyyspolitiikka
27.8. Vasemmisto Turku Pridessä
18.9.–9.10. Poliittisen sarjakuvan kurssi
18.9. Vasemmisto liikkeellä Turun päivänä
19.9. Vasemmalta-ilta yhteistyössä VS Vasemmistoliiton kanssa: Saaristomeren ongelmat ja niiden
ratkaisuehdotukset
30.9. Vasemmisto Turun Kirjamessuilla
9.10. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Tolkkua työelämään –kiertue Turussa
17.10. Vasemmisto Turun asunnottomien yössä
22.10. Vasemmisto liikkeellä Silakkamarkkinoiden aikaan
24.10. Vasemmalta-ilta: Koulutuspolitiikka
4.12. Vasemmisto liikkeellä Runosmäessä
9.12. Uusien jäsenten ilta

Turun Vasemiston yhtenä pääjärjestäjänä toteuttamista suurin yleisötapahtuma oli perinteinen Aatteen
ja ay-väen vappu, joka kokosi kulkueeseen ja juhlapaikalle useita satoja osallistujia. Pääpuhujana oli
kansanedustaja Li Andersson. Myös nykyisen Suomen kommunistisen puolueen edustajat osallistuivat
jo neljäntenä vuonna peräkkäin tapahtuman valmistelutoimikunnan työhön ja ohjelmaan.
Vappujuhlatoimikunnan työstä Turun Vasemmiston puolesta vastasi puheenjohtajisto.

Turun Vasemmisto pyrki vapputapahtuman järjestämiseen laajasti työväen- ja vasemmistoliikkeiden
yhteisenä.
Kaikkien tapahtumien järjestämiseen osallistui lukuisa joukko jäsenyhdistysten aktiivisia toimijoita, joita
ilman ne eivät olisi voineet onnistua.

Koulutustoiminta
Kunnallisjärjestö jatkoi koulutustoimintaa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, jotka avasivat monille
osallistuneille uusia puolia kaupungin toiminnasta ja eri teemoista. Tällaisia tapahtumia olivat mm.
Vasemmalta-illat nimellä kulkeva tapahtumasarja.

Talous
Kunnallisjärjestön talous perustui aikaisempaan tapaan ensisijaisesti luottamusmiespalkkioihin,
vähäisemmässä määrin sijoitustoiminnasta saataviin tuloihin sekä Uuden Päivän osalta osittain sen
ilmoitustuloihin. Valtuustoryhmän tuella voitiin järjestää koulutustilaisuus.
Suurimmat menoerät olivat puolipäiväisen (tammi-elokuu) ja 75 % työajalla toimivan (syys-joulukuu)
kunnallissihteerin palkkakustannukset sekä Uusi Päivä -lehden julkaiseminen.
Järjestön talous oli vakaalla pohjalla ja kunnallistoimikunta saattoi päättää merkittävän summan
sijoittamisesta tulevien kuntavaalien vaalikampanjaa varten.

