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Toimintakertomus vuodelta 2014
Yleistä
Vuoden 2014 alkupuolella Turun Vasemmistoliitto (Turun VAS) keskittyi Euroopan Parlamentin
vaaleihin.
Yleisesti Turun VASn toiminta oli määrältään entisen tasoista ja muodoiltaan aikaisempien vuosien
tapaista, vilkasta ja monipuolista. Viestintä kehittyi jonkin verran ja jäsenjärjestöjen ja niiden
henkilöjäsenten määrä pysyivät entisellä tasolla.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Turun kunnallispolitiikassa Turun VAS ajoi kunnallispoliittisen tavoiteohjelmansa ja vasemmistolaisen
arvopohjan mukaisten tavoitteiden toteuttamista yhteistyössä Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän
kanssa.
Turun VAS:n edustajat osallistuivat päätöksentekoon kunnallisissa luottamustehtävissä johto- ja
lautakunnissa, kaupunginhallituksessa sekä valtuustotyössä. He kiinnittivät toiminnassaan erityistä
huomiota työllisyyteen, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tasoon ja saatavuuteen sekä
ympäristö- ja kulttuurikysymyksiin.
Syyskaudella toriparkki-hanke nousi uudelleen käsittelyyn, mutta sen pysäyttäminen ei onnistunut.
Turun kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi tehdyt palvelujen leikkausesitykset herättivät
arvostelua.
Lähikouluverkon (alakoulujen) supistaminen ei toteutunut pääosin koululaisten
vanhempien toiminnan sekä vasemmiston aktiivisen toiminnan ansiosta.
Turun VAS pysyi muiden kaupunginvaltuuston ryhmien niin sanotun Uusi Turku –sopimuksen
ulkopuolella, mikä sulki Vasemmistoliiton myös varsinaisista, kaupungin suuntaan ja keskeisiin
ratkaisuihin vaikuttaneista puolueiden välisistä neuvotteluista. VAS teki kaupunginhallituksessa ja
–valtuustossa usein omia esityksiä, jotka sitten kaatuivat äänestyksissä (kaupunginhallituksessa
joskus raukesivat kannatuksen puuttuessa). Syyskaudella myös Perussuomalaiset irtautuivat
sopimuksesta.

Vaalit
Vasemmistoliiton listalla oli Euroopan parlamentin vaaleissa toukokuussa kaksi turkulaista ehdokasta,
Li Andersson ja Annika Lapintie, joiden hyväksi Turun VAS erityisesti teki vaalityötä. Päämuotona
oli vakiintuneeseen tapaan vaalikadun (Yliopistonkatu) mökin auki pitäminen ja materiaalien
jakaminen siellä, mihin osallistui kymmeniä vapaaehtoisia aktiiveja, sekä Vasemmistoliiton vaalilehden
jakaminen (30 000 kappaletta) Turun alueelle postiluukkuihin. Noin 1/3 jaettiin vapaaehtoisvoimin ja
2/3 maksullisena jakeluna. Lukuisat henkilöjäsenet osallistuivat ehdokkaiden tukiryhmien toimintaan
muun muassa jakamalla vaalimateriaalia, ja useat jäsenyhdistykset osallistuivat eri tavoin vaalityöhön.
Vaalin tulos on ääniosuuden osalta hyvä: Vasemmistoliitto nousi Turussa toiseksi suurimmaksi
puolueeksi (kannatusosuus 15,6%, ääniä 9 997) ja turkulaiset ehdokkaat keräsivät suuret äänimäärät,
Andersson 5452 ääntä (koko maassa 47 423) ja Lapintie 2423 (11 713).
Vasemmistoliiton
kainuulainen kansanedustaja Merja Kyllönen valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi (ääniä koko
maassa 58 611) ja näin VAS:lla on yhden vaalikauden jälkeen taas edustaja EU-parlamentissa.
EU-vaalien äänestysaktiivisuus oli edelleen varsin heikkoa, koko maassa 41, Turussa 44 prosenttia.
Vasemmistoliitto näytti kuitenkin saaneen kannattajiaan liikkeelle huomattavasti aikaisempia EUvaaleja paremmin.
Muutamissa Turun seurakunnissa oli syksyn vaaleissa joitakin vasemmistoliittolaisia ehdokkaita. Tom
Linkinen valittiin.

Päätöksentekoelimet ja hallinto
Kaikki Turun VAS:n kokoukset olivat puhe- ja läsnäolo-oikeudella avoimia Vasemmistoliiton
turkulaisille jäsenille. Päätösvaltaisia kokouksissa olivat kunkin toimielimen sääntöjen määräämät
henkilöt. Kokouksissa oli jonkin verran osallistujia valittujen lisäksi.
Edustajiston kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous (kevätedustajisto) pidettiin 20.3.2014 ja siihen osallistui 46 edustajaa
20 jäsenjärjestöstä. Kokouksessa alusti poliittisesta tilanteesta Vasemmistoliiton puoluesihteeri
Marko Varajärvi. Turun VAS:n puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen tuloksena edelleen Asko Mäki,
varapuheenjohtajaksi uutena Anna Mäkipää.
Edustajiston syyskokous pidettiin 13.11.2014 ja siihen osallistui 38 edustajaa 19 jäsenjärjestöstä.
Kunnallistoimikunta
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Kunnallistoimikunnan jäsenet ja heidän osallistumisensa kokouksiin erillisessä liitteessä (1).
Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsiteltiin kunnallisia kysymyksiä (Turun kunnallinen vuokraasuminen, yleiskaavoitus ja kunnallinen työllistämistoiminta) kaupungin asianomaisten viranhaltijoiden
alustusten pohjalta ja viitoitettiin Turun Vasemmistoliiton kunnallispoliittinen linja.
Useissa kokouksissa käsiteltiin järjestön sääntöjen 8§:n tulkintaa. Kunnallistoimikunta asetti asiaa
selvittämään työryhmän ja teki sen esityksestä tulkinnasta päätöksen. Asia tuotiin sen jälkeen
uudelleen
käsittelyyn
syyskaudella,
mutta
kunnallistoimikunta
uudisti
aikaisemman
tulkintapäätöksensä.
Sen mukaan jäsenjärjestöjen edustajamäärät määräytyvät niiden
henkilöjäsenten maksamien jäsenmaksujen määrän perusteella.
Kunnallistoimikunnan ja edustajiston kokoukset pidettiin kaikki Manillan Köysisalissa, paitsi yksi
kokous JHL:n keskuksen tiloissa Hirvensalossa.
Kunnallistoimikunnan kokouksissa oltiin joistakin asioista eri mieltä, mutta niitä voitiin kuitenkin
käsitellä asiallisesti ja päätökset tehdä yksimielisesti, vain muutamista asioista jouduttiin
äänestämään.
Puheenjohtajisto
Kunnallistoimikunnan puheenjohtajisto (Turun VAS:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
kunnallissihteeri), joka valmisteli ja teki esityksiä kunnallistoimikunnalle. Puheenjohtajiston toimintaan
vaikutti se, että kunnallistoimikunnan kokouksiin tuotiin jonkin verran esityksiä myös puheenjohtajiston
ohi.
Työryhmät ja jaostot
Kunnallistoimikunta kutsui koolle erityisen asuntopoliittisen työryhmän, joka kokoontui aktiivisesti ja
raportoi toiminnastaan kunnallistoimikunnalle. Ryhmältä valmistuu asuntopoliittinen ohjelma seuraavia
kunnallisvaaleja varten.
Tiedotusryhmä kokoontui kaksi kertaa ja teki esityksen Uusi Päivä –lehden numeron 2/2014 sisällöstä.
Sääntöjen uudistamista ja 8§:n tulkintaa varten kutsuttiin erityistoimikunta, joka kokoontui muutaman
kerran ja teki esityksensä kunnallistoimikunnalle. Sääntötoimikunnassa olivat kutsuttuina jäseninä
Kalevi Hölttä, Pekka Aaltonen, Mirja Kautonen, Rauno Artesola, Raimo Kytömaa, Sofia Pitzen ja Siiri
Veijonen, joista Rauno Artesola puheenjohtajana ja kunnallissihteeri teknisenä sihteerinä.
Valtuustoryhmä
Turun VAS:n valtuustoryhmä muodostui edelleen yhdeksästä (9) jäsenestä ja sen työhön osallistui
myös varajäseniä. Ryhmä kokoontui aina valtuuston kokouksen yhteydessä. Se järjesti muutaman
yleisötilaisuuden, Turun vuokratalot osakeyhtiön toiminnasta ja monimuotoisen vuokra-asumisen
säilyttämisen puolesta.

Turun valtuustoryhmän työvaliokunta lähinnä valmisteli kantoja kaupunginhallituksen kokouksiin.
Työvaliokunta kokoontui pääsääntöisesti sunnuntai-iltaisin kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä
päivinä.

Talousarvioseminaari
Turun VAS:n kuntapäättäjien tavanmukainen kaupungin budjetin käsittelyyn keskittynyt
talousarvioseminaari pidettiin myös vakiintuneeseen tapaan päiväristelyllä 1.11.14. Osallistujia oli yli
20.
Kunnallissihteeri
Turun VAS:n ainoaksi palkalliseksi (puolipäiväiseksi) työntekijäksi valittiin avoimen haun tuloksena
1.2.14 alkaen Birgitta Mattsson. Edellinen kunnallissihteeri Elias Laitinen oli lopettanut tehtävässä
vuoden 2013 lopussa.

Viestintä
Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetettiin tiedotusvälineille sekä julkaistiin
järjestön Internet-sivuilla ja sähköpostilistalla:
20.3.
Työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa
16.4.
Lapsilisät ja muu sosiaaliturva
15.8.
Lähikoulujen lopettaminen ei ole oikein
2.9.
Vapautukset terveyskeskusmaksuista säilytettävä Turussa
16.9.
Kannattaako Turun työllistää, vai maksaa sakkoja?
16.10. Tuki kurdien taistelulle terroristeja vastaan!
Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin sähköpostilistoja ja lähetettiin tarpeen mukaan jäsenjärjestöjen
henkilöjäsenille jäsenkirjeitä.
Uusi Päivä -lehteä julkaistiin kunnallistoimikunnan erillisten päätösten mukaan 2 kaksi kertaa.
Numero 1/2014 ilmestyi Turkulainen lehden 4-sivuisena liitteenä yli 100 000 kappaleen painoksena
ennen vappua ja sen pääasia oli EU-vaaliehdokkaiden tunnetuksi tekeminen. Lehdessä oli jonkin
verran maksettuja ilmoituksia.
Numero 2/2014 ilmestyi juuri ennen vuoden vaihdetta Aamuset-lehden neljänä sivuna noin 100 000
kappaleen painoksena ja siinä esiteltiin kaikki Vasemmistoliiton varsinaissuomalaiset
eduskuntavaaliehdokkaat sekä mainostettiin turkulaisen vasemmistolaisen toiminnan 70vuotistapahtumaa. Tässä numerossa ei ollut maksettuja ilmoituksia.
Uusi Päivä –lehden julkaiseminen turkulaisten ilmaisjakelulehtien yhteydessä lisäsi lehden levikkiä yli
kolminkertaiseksi aikaisempaan tapaan, erillisen lehden julkaisemiseen verrattuna. Jakelu myös
toteutui varmemmin. Kustannukset olivat samat. Sivumäärä toki oli erillisiä lehtiä pienempi.
Uusi Päivä –lehden päätoimittajana toimi järjestön puheenjohtaja.
Turun Vasemmistoliiton nettisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.turunvasemmistoliitto.fi.
Järjestön ulkoisessa ilmeessä otettiin puheenjohtajan aloitteesta käyttöön taiteilijoiden Leo Jokisen ja
Harri Dahlströmin 1970-luvun sarjakuva-albumin Superprole-hahmo.

Järjestötoiminta
Turun VAS:n jäsenyhdistysten (30) ja niiden henkilöjäsenten määrä (416) pysyivät likimain ennallaan.
Useat jäsenyhdistykset järjestivät eri aiheiden ympärille avoimia yleisötilaisuuksia, joita Turun VAS
tuki. Näitä olivat ainakin Itä-Turun Vasemmistoliitto, Tulevaisuuden Vasemmisto, Koulutuspoliittinen
vasemmistoyhdistys, Pohjois-Turun Vasemmistoliitto, Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys,
Viherpunainen vasemmisto, TERVAS ja Åbo Gröna Vänster. Tilaisuuksiin osallistui parhaimmillaan
kymmeniä ihmisiä.

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

Tapahtumat
Turun VAS järjesti EU-vaalitoiminnan ja avoimien edustajiston ja kunnallistoimikunnan kokousten
lisäksi seuraavat tapahtumat tai osallistui seuraaviin tapahtumiin yksin tai jäsenjärjestöjensä kanssa
-

Mahdollisuuksien tori (esittelypöytä, muutamia aktiiveja mukana, osallistujia satoja)
Kirjamessut (esittelypöytä, kymmeniä aktiiveja mukana, osallistujia 23 700)
Turku Pride –tapahtuma (osasto kulkueessa, kymmeniä aktiiveja mukana, osallistujia 3 500)

Turun VAS:n yhtenä pääjärjestäjänä toteuttamista suurin yleisötapahtuma oli perinteinen Aatteen ja
ay-väen vappu, joka kokosi kulkueeseen noin 250 ja juhlapaikalle 500 osallistujaa. Pääpuhujana oli
kansanedustaja Annika Lapintie. Myös nykyisen Suomen kommunistisen puolueen edustajat
osallistuivat jo toisena vuonna peräkkäin tapahtuman valmistelutoimikunnan työhön ja ohjelmaan.
Useat ammattiosastot tukivat tapahtuman järjestelyjä. Vappujuhlatoimikunnan työstä Turun VAS:n
puolesta vastasi puheenjohtajisto.
Turun VAS pyrki vapputapahtuman järjestämiseen laajasti työväen- ja vasemmistoliikkeiden
yhteisenä. Turun sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö torjui yhteisen vapputapahtuman
järjestämisen.
Puheenjohtajan aloitteesta syyskaudella alettiin valmistella turkulaisen vasemmistolaisen toiminnan
70-vuotisjuhlatapahtumaan. Valmisteluihin kutsuttiin nykyisen Suomen kommunistisen puolueen
paikallisten järjestöjen edustajia. Puheenjohtajisto ja yksi SKP:n edustaja toimivat valmisteluryhmänä.
Suunnitelmasta toteutui tammikuussa historiaseminaari Turun T-talolla, jossa Henri Sundholmin
alustuksen pohjalta keskusteltiin vilkkaasti. Juhlatapahtuma päätettiin siirtää toukokuulle 2015
Suomen kansan demokraattisen liiton SKDL) Turun kunnallisjärjestön perustamispäivään.
Juhlavuoteen liittyen VTM Henri Sundholm palkattiin syyskaudella kahdeksi kuukaudeksi
puolipäivätoimiseksi tutkijaksi laatimaan alustavaa historiaselvitystä turkulaisen vasemmistolaisen
toiminnan 70-vuotistaipaleesta. Asianmukainen ja laajahko tutkielma valmistui tammikuussa 2015.
Kaikkien tapahtumien järjestämiseen osallistui lukuisa joukko jäsenyhdistysten aktiivisia toimijoita, joita
ilman ne eivät olisi voineet onnistua.

Koulutustoiminta
Koulutustoimintaa olivat kunnallistoimikunnan yhteydessä toteutuneet eri kunnallisten toimintojen
esittelyt, jotka avasivat monille kunnallistoimikunnan jäsenille ja kokouksiin osallistuneille uusia puolia
kaupungin toiminnasta.

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

LIITE Kunnallistoimikunnan jäsenten läsnäolot

