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Toimintakertomus vuodelta 2017
Yleistä
Vuoden 2017 huhtikuussa käytiin kuntavaalit, joissa Turun Vasemmisto saavutti selkeän vaalivoiton.
Peräti 16,1 prosentin kannatuksen myötä kaupunginvaltuutettujen määrä kohosi yhdeksästä 12
valtuutettuun. Vaalivoitto nosti Vasemmiston valtuustoryhmän kaupungin kolmanneksi suurimmaksi.
Kuntavaalit leimasivat voimakkaasti Turun Vasemmiston toimintaa vuoden ensimmäisen puoliskon
aikana. Alkuvuodesta järjestettiin viikoittain useita telttailuja, tapahtumia sekä muuta vaalityötoimintaa.
Toiminta jatkui vireänä edelleen syksyllä muun muassa Vasemmalta-iltojen ym. tilaisuuksien tiimoilta.
Turun Vasemmiston jäsenyhdistysten henkilöjäsenten määrä jatkoi kasvuaan edellisen vuoden tavoin,
mikä voidaan katsoa etenkin aktiivisen järjestötoiminnan ansioksi. Turun Vasemmiston jäsenyhdistysten
lukumäärä pysyi ennallaan vuonna 2017.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Turun Vasemmiston poliittisessa vaikuttamistyössä korostui kuntapalvelujen leikkausten
yksityistämisen vastustaminen ja heikkenevien palvelujen parantamisen akuutti tarve.

ja

Turun oikeistolainen kuntapolitiikka on johtanut alueellisen eriytymisen kärjistymiseen, johon ei ole
Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ollut poliittista tahtoa puuttua. Alibudjetointi, resurssipula ja korkeat
asiakasmaksut ovat haitanneet kautta linjan sekä Turun peruspalvelujen tasoa että kuntalaisten pääsyä
palvelujen piiriin.
Vuosille 2017-2021 tehdyn Kaupunkiohjelman pohjalta Turun Vasemmiston edustajat puolustivat
maksuttomia kuntapalveluja ja turkulaisten etua luottamustehtävissään johto- ja lautakunnissa,
kaupunginhallituksessa ja valtuustotyössä.
Kuntavaalien jälkeen Turun Vasemmiston valtuustoryhmä torppasi uuden Turku-sopimuksen synnyn.

Vaalit
Vuoden merkittävin rajapyykki oli 9. huhtikuuta järjestetyt kuntavaalit, joihin valmistauduttiin pitkään ja
huolellisesti. Valmistautuminen aloitettiin jo alkuvuodesta 2016, ja voimien suuntaaminen vaalityöhön
lisääntyi alati vaalien lähetessä. Vaalivuoden 2017 alkukuukaudet olivat hyvin aktiivista kampanjoinnin
aikaa: Turun Vasemmiston ehdokkaat ja aktiivit telttailivat, järjestivät tapahtumia ja tilaisuuksia sekä
näkyivät muilla tavoin aktiivisesti Turun eri aluilla. Kunnallisjärjestö osallistui tavalla tai toisella useimpien
vaalitapahtumien järjestelyihin.
Turun Vasemmiston vaalitavoitteita paaluttanut kaupunkiohjelma 2017-2021 valmisteltiin yhdessä
jäsenyhdistysten kanssa, ja vaaleihin lähdettiin täydellä sadan ehdokkaan ehdokaslistalla. Ehdokkaiden
taustat olivat monenkirjavat: vaalivoittoa lähdettiin tekemään muun muassa eri alojen ammattilaisten,
maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden, eläkeläisten sekä opiskelijoiden voimin.
Vaalityö ja pitkäjänteinen poliittinen kamppailu kantoivat hedelmää, ja Turun Vasemmiston kannatus
kohosi 16,1 prosenttiin. Peräti 2,6 prosenttiyksiköllä kohonnut kannatus kasvatti valtuustoryhmää
kolmella valtuutetulla nostaen ryhmän koon 12 valtuutettuun. Turun Vasemmiston valtuustoryhmä
kasvoi vaalien myötä kaupunginvaltuuston kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi.
Vaalivoiton antaman selkänojan myötä Turun Vasemmisto onnistui ryhmien välisissä neuvotteluissa
muun muassa kuoppaamaan puolueiden väliset, demokratian ja avoimuuden kannalta ongelmalliset,
Turku-sopimus –rakennelmat. Myös luottamuspaikkojen määrä kasvoi huomattavasti aiemmasta:

Vasemmistolle tuli kaupunginvaltuuston 3. vpj:n paikka, kaupunginhallitukseen kaksi paikkaa,
lautakuntiin kaksi paikkaa – lukuun ottamatta sote-lautakuntaa, jonne Vasemmisto sai kolme paikkaa.
Puolueen pj. Li Anderssonin henkilökohtainen äänisaalis oli historiallisen suuri; 6 415 ääntä.

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.
Yhdistyksen kokoukset
Turun Vasemmistoliitto ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 19.1.2017. Kokoukseen osallistui
40 edustajaa 16 jäsenyhdistyksestä. Kokous päätti Turun Vasemmiston kuntavaalitavoitteista,
Kaupunkiohjelmasta vuosille 2017-2021 sekä periaatteista, joiden mukaan valitaan vasemmiston
edustajia
luottamustoimiin
kaudella
2017-2021.
Kokouksessa
myös
asetettiin
lisää
kuntavaaliehdokkaita sekä valtuutettiin kunnallistoimikunta asettamaan ehdokkaita edelleen vapaille
paikoille. Poliittisen tilannekatsauksen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Rinne.
Kevätkokous pidettiin 24.3.2017. Kokoukseen osallistui 46 edustajaa 16 jäsenyhdistysestä. Kokous
käsitteli sääntömääräiset asiat. Poliittisen tilannekatsauksen piti Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li
Andersson.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 1.6.2018. Kokoukseen osallistui 64 edustajaa 24
yhdistyksestä. Kokous myönsi Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipäälle eron
kunnallisjärjestön puheenjohtajan tehtävästä. Ero astui voimaan välittömästi. Kokous äänesti uudesta
puheenjohtajasta Elina Sandelinin ja Jaakko Lindforsin välillä. Äänestystuloksen mentyä tasan, arpa
ratkaisi puheenjohtajuuden Jaakko Lindforsille. Varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Sandelin, joka voitti
äänestyksessä Merja Lundénin. Kokous päätti Turun Vasemmistoliiton esityksistä Turun kaupungin
luottamustoimiin vaalikaudeksi 2017-2021.
Syyskokous pidettiin 12.10.2017. Kokoukseen osallistui 67 edustajaa 24 jäsenyhdistyksestä. Kokous
valitsi kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Jaakko Lindforsin ja varapuheenjohtajaksi Elina Sandelinin.
Valinnat olivat yksimielisiä. Kokous valitsi myös kunnallistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet
kalenterivuodeksi 2018. Lisäksi käsiteltiin muut sääntömääräiset asiat.
Kunnallistoimikunta
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidettiin 2-4 viikon välein, lukuun ottamatta heinäkuuta.
(Kunnallistoimikunnan kokoonpano liitteessä 1.) Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsiteltiin
kunnallisia kysymyksiä ja viitoitettiin Turun Vasemmistoliiton kunnallispoliittinen linja.
Lisäksi
kunnallistoimikunta suunnitteli käytännön toimintaa, kuten erilaisia poliittisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Työryhmät ja jaostot
Kunnallistoimikunnan perustama työjaosto teki kunnallistoimikunnalle esityksiä ja huolehti päätösten
toimeenpanosta.
Kunnallistoimikunta perusti tapahtumatoimikunnan, joka kokoontui ensimmäistä kertaa loppuvuodesta.
Tapahtumatoimikunnan tehtävänä on auttaa tilaisuuksien ja tapahtumien ideoinnissa ja käytännön
organisointityössä.
Valtuustoryhmä
Turun Vasemmiston valtuustoryhmä kasvoi huhtikuun kuntavaalivoiton myötä yhdeksästä jäsenisestä
joukosta 12 valtuutetun ryhmäksi, 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 Vikin Linen piknik-risteilyllä 21.10.2017.
Kunnallissihteeri
Turun Vasemmiston kunnallissihteerinä toimi 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 kaksi kertaa. Numero 1/2017
ilmestyi Aamuset-lehden 12-sivuisena liitteenä yli 100 000 kappaleen painoksena 4. helmikuuta.
Lehdessä käsiteltiin muun muassa sote-uudistuksen mahdollisia vaikutuksia useiden artikkeleiden
voimin, koulutuspolitiikkaa, kohtuuhintaista asumista ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuneita
leikkauksia.
Numero 2/2017 ilmestyi 25.3. Aamuset-lehden 16-sivun liittenä yli 100 000 kappaleen painoksena ja se
käsitteli muun muassa lähidemokratiaa, kaavoitusta, kaupunkia työnantajana sekä työntekijöiden
oikeuksia laajemmalti, kuntien väheneviä valtionosuuksia, vanhustenhoitoa ja mielenterveyspalveluita.
Lehden päätoimittajana toimi Laura Tättilä ja vastaavana päätoimittajana kunnallisjärjestön
puheenjohtaja. Toimituskuntaan kuuluivat Jari Suominen, Eva-Liisa Raekallio, Risto Rinne ja Tauno
Hovirinta. Toimituskunnan kokoukset ovat avoimia kaikille lehdenteosta kiinnostuneille
Vasemmistoliiton jäsenille.
Turun Vasemmistoliiton nettisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.turunvasemmisto.fi.

Järjestötoiminta
Turun Vasemmiston jäsenyhdistysten määrä pysyi 31 jäsenyhdistyksessä Vuoden 2017 aikana
Vasemmistoliittoon liittyi noin 90 turkulaista. Turkulaisia Vasemmistoliiton jäseniä on nyt noin 630. Useat
jäsenyhdistykset järjestivät eri aiheiden ympärille avoimia yleisötilaisuuksia, joita Turun Vasemmisto
tuki.

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

Tapahtumat
Turun Vasemmisto järjesti avoimien edustajiston (kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestettiin kaksi
ylimääräistä yhdistyksen kokousta) sekä kunnallistoimikunnan kokousten ja ehdokaskoulutusten sekä
vaalipajakokousten lisäksi seuraavat tapahtumat tai osallistui seuraaviin tapahtumiin yksin tai
jäsenjärjestöjensä kanssa

19.1.
21.1.
21.1.
4.2.
18.2.
4.3.
11.3.

Turun Vasemmistoliiton ylimääräinen yhdistyksen kokous
Vasemmiston ehdokkaat Kauppatorilla
Vasemmalta-Klubi: Vaalistartti
Vasemmiston ehdokkaat Pansiossa
Vasemmiston ehdokkaat Halisissa
Vasemmiston ehdokkaat Varissuolla ja Lausteella
Vasemmiston ehdokkaat Yli-Maariassa ja Jäkärlässä

14.3.
15.3.
18.3.
20.3.
25.3.-8.4.
27.3.
28.3.
30.3.
1.4.
4.4.
6.4.
7.4.
7.4.
8.4.
9.4.
30.4.
1.5.
13.5.
10.6.
17.8.
25.8.
26.8.
7.9.
16.9.
17.9.
17.9.
22.9.
6.-8.10.
9.10.
14.10.
17.10.
21.10.
26.10.
10.11.
29.11.
1.12.
7.12.

SOTE – Toimiiko? Uhkaako? Kannattaako? –tilaisuus Panimoravintola Koulun Bellmansalissa.
Suuri koulutuskeskustelu –tilaisuus Panimoravintola Koulun Historian luokassa
Vasemmiston ehdokkaat Kähärissä
Vaaliauto Itäharjun ja Tampereentien Prismoilla
Vasemmiston ehdokkaat vaalimökillä
Hyppää kyytiin – tulevaisuuden liikennemuodot ja pikaratikka Turkuun –keskustelutilaisuus
Ö-baarissa
Vaaliauto Tuomiokirkolla
Vaaliauto Varvintorilla
Vasemmiston ehdokkaat Runosmäessä
Vasemmiston ehdokkaat Tuomiokirkon edustalla
Vaaliauto
Länsikeskuksen
Prismalla,
Runosmäen
K-supermarketissa
ja
Pansion S-marketissa
Vasemmiston ehdokkaat Vähätorilla
Vaaliauto Varissuon Itäkeskuksella ja Tampereentien Prismalla
Vasemmiston ehdokkaat Jyrkkälässä ja Härkämäessä
Vaalivalvojaiset Panimoravintola Koulussa
Perinteinen vapun työväenlauluilta
Työväen yhteinen vappu
Vasemmisto liikkeellä Varissuolla ja Kauppatorilla
Uusi turvallisuuspoliittinen tilanne ja vasemmisto –kesäpiknik-tilaisuus
Vasemmisto Taiteiden yössä
Meppi Merja Kyllönen ja kansanedustaja, puheenjohtaja Li Andersson keskustelemassa
Eurooppa-politiikasta Kirjastosillalla
Vasemmisto Turku Pridessa
Österbladin tulevaisuus –kaavatilaisuus Bar Kukassa
Kaupunki kuuluu kaikille – Vasemmistolaista kaavapolitiikkaa –tilaisuus pääkirjaston
studiossa
Vasemmisto Heikin markkinoilla
Vasemmisto Mahdollisuuksien torilla
Politiikan syksyn tiukka tentti – Martin Kulttuuriolohuoneella tentattavina Li Andersson ja
Johannes Yrttiaho
Vasemmisto Turun Kirjamessuila
Vasemmistonaisten toiminnan murroskohdat Panimoravintola Koulun Historian luokassa
Vasemmisto Varissuolla - Lähipalvelut kaikille!
Vasemmisto Asunnottomien yössä
Kunnallistoimikunnan ja valtuustoryhmän budjettiseminaariristeily
Eriarvoistuva koulu –keskustelutilaisuus Majanummen toimitilassa
Demokratia ja lainsäädäntö puolueen ja jäsenyhdistysten toiminnassa –seminaari
Kasviskeitaalla
Uusien jäsenten ilta Martin Kulttuuriolohuoneella
Vänstervindar: tidskriftsseminarium
Vasemmalta-ilta: Asuntopolitiikkaa Panimoravintola Koulun Wecksell-huoneessa

Turun Vasemmisto toimi yhtenä pääjärjestäjistä perinteisessä Työväen yhteinen vappu –tapahtumassa,
joka oli vuoden tapahtumista kokoluokaltaan merkittävin. Vappukulkue ja vappujuhla kokosivat yhteen
useita satoja ihmisiä. Myös nykyisen Suomen kommunistisen puolueen edustajat osallistuivat
tapahtumaan sekä vapun valmistelutoimikunnan työhön jo viidentenä peräkkäisenä vuotena.
Vapputoimikuntaan osallistuivat Turun Vasemmiston puolesta puheenjohtaja ja kunnallissihteeri.
Turun Vasemmisto pyrki järjestämään vapputapahtuman laajasti työväen- ja vasemmistoliikkeiden
yhteisenä voimannäytöksenä.
Kaikkien tapahtumien järjestämiseen osallistui lukuisa joukko jäsenyhdistysten aktiivisia toimijoita.

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

Talous
Kunnallisjärjestön talous perustui aikaisempaan tapaan ensisijaisesti luottamusmiespalkkioihin,
vähäisemmässä määrin sijoitustoiminnasta saataviin tuloihin sekä Uuden Päivän osalta osittain sen
ilmoitustuloihin. Valtuustoryhmän tuella järjestettiin muun muassa koulutustilaisuus.
Suurimmat menoerät olivat täydellä työajalla (tammi-toukokuu sekä syys-joulukuu) ja puolipäiväisenä
(kesä-elokuu) toimineen kunnallissihteerin palkkakustannukset, Uusi Päivä -lehden julkaiseminen sekä
vaalimainontaan ja vaalitapahtumiin sijoitetut eurot.

Liite 1
Kunnallistoimikunnan kokoonpano
1.1.2017-31.5.2017
Mäkipää Anna, pj., Lindfors Jaakko, vpj .
Tero Ahlgren, Markku Alin, Aki Haapanen, Tauno Hovirinta, Seppo Koski, Pertti Mäkinen, Rauni Niinimäki,
Riikka Oksanen, Eva-Liisa Raekallio, Risto Rinne, Sauli Saarinen, Elina Sandelin, Minna Sumelius, Jari
Suominen, Johannes Yrttiaho
Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä):
Jussi Hattara (I), Kaija Rantanen (II), Max Rauvola (III), Ulla Syväkari (IV), Eila Hannula (VI)
1.6.2017-16.11.2017
Lindfors Jaakko, pj ., Elina Sandelin, vpj.
Tero Ahlgren, Markku Alin, Aki Haapanen, Tauno Hovirinta, Seppo Koski, Pertti Mäkinen, Rauni Niinimäki,
Riikka Oksanen, Eva-Liisa Raekallio, Risto Rinne, Sauli Saarinen, Minna Sumelius, Jari Suominen,
Johannes Yrttiaho
Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä):
Jussi Hattara (I), Kaija Rantanen (II), Max Rauvola (III), Ulla Syväkari (IV), Eila Hannula (VI)
17.11.2017-31.12.2017
Lindfors Jaakko, pj ., Elina Sandelin, vpj.
Tero Ahlgren, Markku Alin, Aki Haapanen, Tauno Hovirinta, Seppo Koski, Pertti Mäkinen, Rauni Niinimäki,
Riikka Oksanen, Eva-Liisa Raekallio, Risto Rinne, Sauli Saarinen, Minna Sumelius, Jari Suominen,
Johannes Yrttiaho
Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä):
Kaija Rantanen (I), Max Rauvola (II), Ulla Syväkari (III), Eila Hannula (IV)

Liite 2
Kunnallisjärjestön kannanotot ja tiedotteet
19.1. Vasemmiston Turkua luotsataan kuntalaisia kuullen (ylimääräisen yhdistyksen kokouksen kannanotto)
3.2. Terveyskeskusmaksut poistamalla kavennetaan turkulaisten terveyseroja (kuntavaalikannanotto)
17.2. Lasten tukeen Turussa lisättävä resursseja – lasten hyvinvoinnista pohja tulevaisuuteen
(kuntavaalikannanotto)
23.2. Henkilöasiat kuntoon Turussa!
16.3. Kevyttä liikennettä kehitettävä
21.3. JHL:n vaalit käynnissä – Turun Vasemmisto kannustaa äänestämään! (tiedote)
24.3. Kaupunki voi vaikuttaa kallistuviin vuokriin!
11.4. 14 902 kertaa kiitos! (tiedote)
18.5. Koulujen eriarvoisuutta vähennettävä!
1.6. Turun Vasemmisto uusi johtonsa (tiedote)
22.6. Kuntatyöntekijöiden lomarahaleikkaukset kompensoitava (ylimääräisen yhdistyksen kokouksen
kannanotto)
31.8. Vanhuspalveluiden jonot purettava omilla investoinneilla!
14.9. Mielenterveyspalveluiden vaarallinen resurssipula on korjattava!
12.10. Vihreiden ja kokoomuksen liitto sinetöisi rahanvallan jatkumisen (syyskokouksen kannanotto)
13.10. Turun Vasemmiston syyskokouksen henkilövalinnat (tiedote)
19.10. Kunnallisen varhaiskasvatuksen akuutti pula paikattava
16.11. Turun paikattava kärjistyvä pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista
14.12. Toisen asteen oppimateriaalit maksuttomiksi

