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TOIMINTASUUNNITELMA 2023
Yleistä
Turun Vasemmistoliiton (Turun Vasemmisto) aatteellisena ja poliittisena tavoitteena on
Vasemmistoliiton ohjelman ja vasemmistolaisen arvomaailman esille tuominen, poliittisten ja
aatteellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden edistäminen Turun kuntapolitiikassa ja koko
yhteiskunnassa. Turun Vasemmisto tukee valtuustoryhmän ja puolueen työtä puolueen tavoitteiden
toteuttamiseksi ja vaikuttaa aktiivisesti Vasemmistoliiton tavoitteiden asettamiseen.
Turun Vasemmisto hyödyntää jäsenyhdistyksissään olevaa asiantuntemusta ja toimii
kuntapoliittisen tavoiteohjelmansa mukaisesti vaikutuskanavana Turun kuntapolitiikkaan ja koko
yhteiskuntaan. Turun Vasemmisto tukee ja täydentää jäsenyhdistystensä toimintaa ja toimii niiden
yhdyssiteenä.
Kaikkien jäsenten ja toimijoiden kannalta puoluetoiminta parhaimmillaan merkitsee
voimaannuttavia kokemuksia, jotka auttavat ihmistä hahmottamaan realistisemmin, paremmin ja
eettisemmin asemaansa ja toimintamahdollisuuksiaan yhteisön jäsenenä ja kansalaisena.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Turun kuntapolitiikassa Turun Vasemmisto ajaa kuntapoliittisen tavoiteohjelmansa ja
vasemmistolaisen arvopohjan mukaisten tavoitteiden toteuttamista. Se toimii tiiviissä
vuorovaikutuksessa kuntalaisten, kannattajiensa, jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa.
Poliittiset kampanjat, asukastilaisuudet, jäsentoiminta, toimiva järjestödemokratia,
järjestöorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen sekä yhteistyö ammattiyhdistysliikkeen sekä
muiden kansalaisjärjestöjen kanssa luovat pohjan tehokkaalle vaikuttamiselle.
Turun Vasemmiston kunnallistoimikunta toimii yhteistyössä Vasemmistoliiton Turun
valtuustoryhmän kanssa.
Turun Vasemmiston edustajat osallistuvat päätöksentekoon kunnallisissa luottamustehtävissä
johto- ja lautakunnissa, kaupunginhallituksessa sekä valtuustotyössä ja selostavat ajankohtaisia
asioita kunnallistoimikunnalle.
Turun Vasemmiston edustajat kiinnittävät toiminnassaan erityistä huomiota työllisyyteen, työläisten
ja eläkeläisten oikeuksiin, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tasokkaaseen
saatavuuteen sekä ympäristö- ja kulttuurikysymyksiin.
Turun Vasemmiston edustajat muotoilevat ratkaisuja kuntapoliittisiin kysymyksiin kuntapoliittisen
tavoiteohjelman mukaisesti. Turun Vasemmisto tekee politiikkaa, joka palvelee turkulaisten parasta.

Turun pormestarisopimus ja vasemmiston kärkihankkeet
Hyvin toimivien peruspalvelujen merkitys kasvaa entisestään elämisen kustannusten kasvaessa ja
yhteiskunnan palautuessa koronapandemiasta. Turun Vasemmistoliitto haluaa Turusta kaupungin,
jossa kaikilla on työtä, opiskelupaikka tai merkityksellistä tekemistä, toimivat julkiset palvelut ja
avoin demokraattinen päätöksenteko. Turun kaupungin on huomioitava luonnon ja ympäristön
merkitys myös ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Turussa pitkään jatkunut kaupungin palveluiden yhtiöittäminen ja yksityistäminen on luonut
epävarmuutta ja vähentänyt päätöksenteon avoimuutta. Erityisesti varhaiskasvatuksen
yksityistäminen pitää lopettaa, ja kaupungin pitää vahvasti panostaa kunnallisiin palveluihin.
Turun Vasemmisto on alkaneella valtuustokaudella (2021-2025) sitoutunut Turun
pormestarisopimukseen ja sen linjauksiin. Tätä kautta Vasemmistolla on asema myös Turun
pormestaristossa ja aikaisempaa merkittävämpiä asemia eri lautakunnissa, toimikunnissa ja
yhtiöissä. Turun vasemmistolle erityisen tärkeitä ovat pormestarisopimuksessa mainituista
kärkihankkeista Lähiöiden eriytymiskehityksen pysäyttämisen ja tasa-arvon lisäämisen kärkihanke
sekä taiteen edistämisen kärkihanke, jotka kummatkin ovat edenneet. Yksi kenttä, joka on erityisen
tärkeä, on koulutuksen alueellisen lohkoutumisen pysäyttäminen, jossa Vasemmisto ajaa
lähikouluperiaatetta, erikoisluokkien kasvun elitismin pysäyttämistä ja tasaisempaa alueellista
jakautumista sekä tasa-arvorahoituksen vahvempaa ja indikaattorein kontrolloitua suuntaamista
sosiaalisten tarpeiden mukaan.
Turun Vasemmiston tärkein poliittinen päämäärä on hyvinvointivaltiollisten palveluiden takaaminen
kaikille, leikkauksista pidättäytyminen ja palveluiden parantaminen.

Päätöksentekoelimet ja hallinto
- Turun Vasemmiston kevät- ja syyskokous sekä muu ylimääräinen kokous
- Kunnallistoimikunta sekä sen alaiset jaostot ja työryhmät. Kunnallistoimikunnan asiat valmistelee
ja esitykset sille tekee työjaosto, jonka kokoonpanon hyväksyy kunnallistoimikunta.
- Kunnallistoimikunnan ja valtuustoryhmän yhteiskokoukset (tarvittaessa)
- Valtuustoryhmän kokoukset pääsääntöisesti valtuustoa edeltävänä perjantaina klo 17.00
- Valtuustoryhmän työvaliokunta kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä
perjantaipäivinä klo 16.00
Kaikki kunnallisjärjestön kokoukset ovat puhe- ja läsnäolo-oikeudella avoimia Vasemmistoliiton
turkulaisille jäsenille, elleivät kokoukset painavasta syystä erikseen muuta päätä. Päätösvaltaisia
kokouksissa ovat kunkin toimielimen sääntöjen määräämät henkilöt.
Yhdistyksen kokoukset
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia (esim.
kaupungin talousarviosta sekä muista merkittävistä kuntapoliittisista kysymyksistä). Kevätkokous

pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Talousarviokokous ja muitakin
kokouksia voidaan järjestää myös yhteiskokouksina Vasemmiston Turun valtuustoryhmän kanssa.
Kunnallistoimikunnan kokoukset
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Kunnallistoimikunta kutsuu Turun Vasemmiston yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee niille
päätösesitykset, nimeää ehdokkaat vaalikauden aikana täydennettäväksi tuleviin kaupungin
luottamustoimiin sekä tekee yhdistyksen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä päätöksiä.
Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsitellään ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä ja viitoitetaan
Turun Vasemmiston kunnallispoliittinen linja. Kunnallistoimikunta nimittää avukseen tarpeelliseksi
katsomiaan jaostoja ja työryhmiä, jotka toteuttavat kunnallistoimikunnan päätöksiä ja tekevät
kunnallistoimikunnalle esityksiä. Kunnallistoimikunnan työstä ja sen nimittämistä toimielimistä
linjataan tarkemmin kunnallistoimikunnan työjärjestyksessä. Lisäksi kunnallistoimikunta pitää
yhteyttä piirijärjestöön.
Kunnallistoimikunnan ja yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää fyysisesti Turun eri
kaupunginosissa niihin keskittyvien teemojen käsittelyn merkeissä. Kokouksia voidaan myös
tarpeen tullen järjestää etäkokouksina.

Viestintä
Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetetään tiedotusvälineille sekä
julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostilistalla sekä Turun Vasemmiston sosiaalisen median
kanavissa (Facebook, Instagram).
Turun Vasemmiston järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotetaan yhdistyksen kotisivujen
tiedotuskalenterissa, sähköpostilistalla sekä sosiaalisen median kanavissa. Sosiaalisessa mediassa
pyritään myös julkaisemaan kuvia ym. materiaalia kunnallisjärjestön järjestämästä toiminnasta.
Turun Vasemmiston nettisivuja ylläpidetään osoitteessa www.turunvasemmisto.fi. Keväällä 2023
nettisivut uudistetaan siten, että sieltä löytyy kattavasti tietoa Turun Vasemmistoliitosta sekä sen
luottamushenkilöistä ja jäsenjärjestöistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kotisivuntarjoaja
vaihdetaan nykyisestä kalliista ja vanhentuneesta halvempaan ja nykyaikaisempaan.
Uusi Päivä -lehteä julkaistaan kunnallistoimikunnan erillisten päätösten mukaan vähintään kaksi
kertaa vuodessa. Lisäksi julkaistaan vaalien alla vaalinumero. Lehden numeroiden levikkiä ja
julkaisukanavaa säädetään kustannukset huomioiden niin, että lehti voidaan julkaista pienemmällä
levikillä, kokonaan sähköisesti ja jakelukanavaa tapauskohtaisesti arvioiden. Uusi päivä julkaistaan
myös netissä.
Kunnallistoimikunnan valitsema Uusi Päivä -työryhmä suunnittelee Uusi päivä -lehden sisällön ja
toimitusaikataulun edellisten lehtien palautteen huomioiden, hyväksyy sen päälinjat ja kokoontuu
lehden ilmestymisen jälkeen arvioimaan lehden onnistumista. Uusi Päivä -työryhmä kutsuu lehden
tekoon avoimen toimituskunnan.

UP:n julkaisemisesta aiheutuvia kuluja katetaan mainosmyynnillä. UP:lla on erillinen päätoimittaja,
joka vastaa lehden kokoamisesta. Vastaavana päätoimittajana toimii puheenjohtaja.
Ajankohtaisia kuntapoliittisia kysymyksiä käsitteleviä Vasen suora -podcasteja aletaan tuottamaan
jälleen säännöllisesti vuonna 2023. Podcastit ovat kuunneltavissa Turun Vasemmiston
verkkosivuilla.
Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään sähköpostilistoja ja lähetetään tarpeen mukaan
jäsenyhdistysten henkilöjäsenille jäsenkirjeitä.

Järjestötoiminta
Tavoitteena on koko kaupungin alueen kattava aktiivinen ja toimiva jäsenyhdistysten sekä
toimintaryhmien verkko. Erityisesti panostetaan toiminnan lisäämiseen lähiöissä, työpaikoilla ja
kaduilla.
Kunnallistoimikunnan tavoitteena on innostaa jäsenyhdistyksiä aktiiviseen toimintaan,
jäsenhankintaan sekä jäsenyhdistysten yhteiseen toimintaan. Jäsenyhdistysten tehtävänä on toimia
erityisesti oman maantieteellisen alueensa tai aihealueensa aloitteellisena poliittisena toimijana ja
asiantuntijana paitsi kuntalaisten parissa myös suhteessa Turun Vasemmistoon ja
valtuustoryhmään. Tavoitteena on kartuttaa jäsenyhdistysten henkilöjäsenten määrää. Vuosittain
järjestetään vähintään yksi jäsenilta, jossa kerrotaan toiminta- ja osallistumismahdollisuuksista.
Turun Vasemmisto neuvoo ja avustaa jäsenyhdistyksiä näiden toiminnassa ja on tarvittaessa itse
aloitteellinen yhteisen toiminnan järjestämisessä.
Turun Vasemmiston jäsenyhdistyksiltään kantamalla symbolisella jäsenmaksulla ei ole niinkään
taloudellista merkitystä kuin merkitystä jäsenyhdistysten aktivoimisessa toimintaan.

Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa
Turun Vasemmiston yhteyttä ammattiyhdistyksiin ja näiden aktiiveihin kohennetaan. Ay-verkostoa
pyritään kehittämään Varsinais-Suomen alueella.
Turun Vasemmisto osallistuu rauhantyöhön yhteistyössä rauhanjärjestöjen kanssa. Vuonna 2023
kehitetään edelleen järjestön yhteyksiä kansalaisjärjestöihin, kuten eläkejärjestöihin, ja osallistutaan
Mahdollisuuksien torille. Yhteyttä monikulttuurisuutta edistäviin järjestöihin parannetaan.
Kuntapoliittisessa vaikuttamisessa ollaan yhteydessä esimerkiksi kansainvälisiin yhdistyksiin, Turun
Vasemmistonuoriin, Turun Pinskut ry:hyn, Turun alueelliseen vanhempainyhdistykseen Turvary
ry:hyn, korkeakouluopiskelijoiden Ryhmä 40 000:een ja muihin vastaaviin järjestöihin ja ryhmiin.

Tapahtumat:
Turun Vasemmisto järjestää tapahtumia yksin tai yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa siten, että
aluetilaisuuksia ja muita tapahtumia on vähintään kerran kuukaudessa. Turun Vasemmisto voi
osallistua muiden organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Tapahtumia ovat esimerkiksi:
- 2-4 aluetilaisuutta eri kaupunginosissa kevätkaudella
- 2-4 aluetilaisuutta eri kaupunginosissa syyskaudella
- Taiteiden yö, Hiroshiman pommitusten muistopäivä ja Turku Pride elokuussa
- Mahdollisuuksien tori, Heikinmarkkinat ja Turun päivä & rasisminvastainen jalkapallo-ottelu
syyskuussa
- Asunnottomien yö ja YK-päivä lokakuussa
- Kirjamessut syyskaudella
- Joulumarkkinat joulukuussa
- Yhteistyötä monikulttuurisuutta tukevien järjestöjen kanssa lisätään myös tapahtumien muodossa
Tärkein vuosittain toistuva joukkotapahtuma Turun Vasemmistolle on vapunpäivän
mielenosoituskulkue ja joukkokokoontuminen. Turun Vasemmisto pyrkii vapputapahtuman
järjestämiseen yhdessä työväen- ja vasemmistoliikkeiden kanssa. Vuonna 2023 on tarkoitus
järjestää uudestaan Turun Vasemmiston, Sosialidemokraattien ja SAK:n yhteinen vapputapahtuma.
Turun Vasemmiston vappuohjelmaa suunnittelemaan kootaan erillinen vapputoimikunta, jonka
työstä Turun Vasemmiston puolesta vastaa työjaosto. Erityishuomiota kiinnitetään
ammattiosastojen ja työntekijäyhteisöjen kutsumiseen vapputapahtumiin.
Vuonna 2023 jatketaan keskustelu- ja klubi-iltojen järjestämistä. Vapaamuotoisia tilaisuuksia
käytetään mm. koulutustarkoituksiin, vapaamuotoiseen toiminnan ideoimiseen ja toteuttamiseen
sekä keskustelufoorumina. Vasemmalta-iltojen teemat ja asiantuntija-alustajat päätetään
yhteistyössä työjaoston ja kunnallistoimikunnan välillä.

Vaalit
Vuoden 2023 toiminnassa keskitytään huhtikuussa pidettäviin eduskuntavaaleihin.
Vuoden 2023 eduskuntavaalikampanjan varsinaisena vetäjänä ja rahoittajana toimii
Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri, mutta Turun Vasemmisto osallistuu täysin palkein
vaaleihin.
Turun Vasemmisto tuottaa yhteistyössä piirin kanssa Uuden Päivän vaalinumeron, jossa julkaistaan
myös eduskuntavaaliehdokkaiden kuvagalleria ehdokasnumeroineen Varsinais-Suomen
vaalipiiristä.

Koulutustoiminta
Kootaan järjestön ja sen jäsenyhdistysten sekä muiden turkulaisten vasemmistotoimijoiden
koulutustoiminta Turun Vasemmiston verkkosivujen tapahtumakalenteriin. Koulutustoiminta voi
poliittisten aiheiden lisäksi keskittyä myös käytännön järjestötoiminnan taitoihin.

Talous
Kunnallisjärjestön talous perustuu ensisijaisesti luottamushenkilöverosta, sijoitustoiminnan
tuotoista ja valtuustoryhmän toimintatuesta saataviin tuloihin sekä Uuden Päivän osalta sen
ilmoitustuloihin. Tavoitteena on tuottaa vuosittain ylijäämää siinä määrin, että kuntavaaleihin
voidaan osallistua täydellä teholla neljän vuoden välein.

