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TOIMINTAKERTOMUS 2012
Yleistä
Kulunut toimintakausi oli Turun Vasemmistoliiton kahdeskymmenestoinen. Normaalin
toiminnan lisäksi toimikausi sisälsi presidentinvaalit sekä kunnallisvaalit. Vuonna
2012 puolipäiväisenä kunnallissihteerinä toimi Elias Laitinen pitkäaikaisen
kunnallissihteerin Pekka Heikkilän lopetettua tehtävässä edellisen vuoden 2011
lopussa.
Toimintakauden lopussa kunnallistoimikunta ja vaaleissa valittu valtuustoryhmä pitivät
yhteiskokouksen, jossa määriteltiin kanta Turun valtuustoryhmien väliseen
sopimukseen. Kokous päätti hylätä sopimuksen allekirjoittamisen, sillä sen katsottiin
siirtävän päätöksentekoa pois demokraattisesti valitun valtuuston ulottuvilta salaisiin
kabinettineuvotteluihin ja lisäksi sen asettamaan talousraamia pidettiin
epärealistisena ja sen katsottiin väistämättä johtavan leikkaamiseen kuntalaisille
tärkeistä palveluista.
Vaalitoiminta
Kuluneena
vuonna
järjestettiin
kunnallisvaalit
28.10.
Kunnallisvaaleihin
valmistautuminen ja jälkihoito sävyttivät koko toimintakautta. Yhteisen vaalityön
suunnittelusta ja toteuttamisesta kantoi merkittävää vastuuta vaalityöryhmä, jonka
ansioituneena puheenjohtajana toimi Päivi Takkinen. Vaalityöryhmä suunnitteli ja
järjesti lukuisia tapahtumia ja tilaisuuksia ja lisäksi suunnitteli muun vaalityön kuten
vaalimainonnan käytännön toteutusta.
Uusi kunnallispoliittinen tavoiteohjelma vuosille 2013-2016 hyväksyttiin pitkän ja
perusteellisen prosessin päätteeksi kunnallistoimikunnassa 30.5. Ehdokasasettelun
edistyminen laahasi koko vuoden jäljessä asetetuista tavoitteista, mutta lopulta täysi
100 ehdokkaan lista saatiin asetettua määräaikaan mennessä.
Kolme vaaleja edeltävää viikkoa Yliopistonkadulla pidettiin auki kaupungilta
vuokrattua vaalimökkiä. Mökin täysin vapaaehtoisvoimin hoidettu päivystys onnistui
erinomaisesti. Muutenkin yhteistä vaalityötä tehtiin hyvässä hengessä.
Hyvästä vaalityöstä huolimatta Vasemmistoliitto menetti Turussa 764 ääntä ja 0,6%
annettujen äänien osuudestaan neljän vuoden takaisiin kunnallisvaaleihin verrattuna
keräten 13,4%:n kannatusosuuden. Tämä johti valtuutettujen määrän putoamiseen
kymmenestä yhdeksään ja myöhemmin kaupunginhallitukseen saatujen paikkojen
putoamiseen kahdesta yhteen. Kymmenennestä valtuustopaikasta listan erotti 96
lisä-ääntä. Ilon aiheisiin puolestaan kuuluivat Li Anderssonin nouseminen Turun
äänikuningattareksi 2422 äänellä sekä nuorten ja naisten muutoinkin hyvä menestys.
Kunnallisvaalien onnistumisista ja epäonnistumisista tehdään vuoden 2013 aikana
tarkka analyysi, jonka pohjalta aloitetaan valmistautuminen vuoden 2016
kunnallisvaaleihin.

Tapahtumat ja tilaisuudet
Turun Vasemmistoliiton aktiivit järjestivät vuoden aikan suuren määrän
aluetilaisuuksia eri puolilla. Turkua, mm. Perno-Pansiossa, Runosmäessä,
Jäkärlässä, Varissuolla, Lausteella, Haritussa, Ilpoisissa, Kupittaalla ja Martissa.
Näiden aluetilaisuuksien järjestämisestä kertyi matkan varrella runsaasti kokemusta
ja tapahtumia viilattiin jatkuvasti toimivampaan suuntaan. Tapahtumia mainostettiin
alueelle jaettavin flaierein ja julistein sekä varojen salliessa myös lehtimainoksin.
Turun Vasemmistoliiton lisäksi myös jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan
ainakin Runosmäessä, Martissa ja Varissuolla. Runosmäen tilaisuuden järjestivät
Kaerlan naiset ja Pohjois-Turun Vasemmistoliitto. Annan piiri järjesti vaalitilaisuuden
keskustassa ja lisäksi Åbo Gröna Vänster järjesti yhden vaalitilaisuuden keskustassa
ja yhden yliopistolla.
Näiden aluetilaisuuksien lisäksi osallistuttiin Mahdollisuuksien torille toukokuussa,
Heikinmarkkinoille syyskuussa sekä Kirjamessuille lokakuussa. Tämän lisäksi
järjestettiin elokuussa vaalistartti Ravintola Koulun pihalla, vaaleja edeltävänä
viikonloppuna vaalijuhla Rientävän talolla Juhannuskukkulalla sekä vaalivalvojaiset
Ravintola Koulussa. Tarkempi tapahtumakalenteri on liitteenä.
Viestintätoiminta
Kunnallistoimikunta nimitti kautensa aluksi viestintäjaoston järjestön viestintää
suunnittelemaan ja toteuttamaan. Käytännössä viestintäjaosto keskittyi vuonna 2012
pitkälti Uuden Päivän ympärille. Järjestön Uusi Päivä -lehdestä julkaistiin kaksi
numeroa, josta ensimmäisestä otettiin 30 000 kappaleen painos ja toisesta n. 90 000
kappaleen painos. Ensimmäinen numero jaettiin vanhaan tapaan Turku-palvelun
kautta valikoiduille alueille. Painosmäärä oli muuten hyvä, mutta käsijakeluun olisi
pitänyt varata enemmän lehtiä. Jälkimmäinen numero jaettiin Itellan kautta jokaiseen
turkulaiseen talouteen 20320-postinumeroa lukuunottamatta. Jakelun laatu
osoittautui kuitenkin pettymykseksi ja jatkossa Itellan käyttämistä jakelussa on syytä
harkita tarkkaan. Tämän numeron painosmäärä puolestaan oli erittäin onnistuneesti
mitoitettu. Lehden päätoimittajana toimi Johannes Yrttiaho, taittajana Karoli von
Becker ja toimitusneuvostona toimi ensimmäisessä numerossa yhdistyksen
työvaliokunta ja toisessa viestintäjaosto.
Vasemmistolaisesta radiotoiminnasta Radio Robin Hoodissa jouduttiin vuonna 2012
luopumaan kustannussyistä. Yhdistys uudisti verkkosivunsa ja sähköpostilistan
käyttäytymissääntöjä sekä alkoi esiintyä Facebookissa, jossa yhdistyksen sivulla on
150 seuraajaa. Lisäksi valmisteltiin sähköpostilistauudistusta ja viestintäsuunnitelman
tilaamista ulkopuoliselta asiantuntijalta, mutta vaalitoimintaan keskittyminen siirsi
näiden asioiden kunnollista toteuttamista vaalien jälkeiseen aikaan.
Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi järjestön viestintää edesauttoi suuresti
järjestöllä toukokuusta elokuuhun työharjoittelussa ollut julkaisugraafikko Janne
Närvänen.
Järjestöjaosto
Järjestön kunnallistoimikunta nimittämä järjestöjaosto jatkoi ehdotusten valmistelua
kunnallistoimikunnalle järjestön rakenteen ja toimintatapojen uudistamiseksi.

Alkuvuodesta
Tarmo
Aaltonen
väistyi
puheenjohtajan
tehtävästä
ja
kunnallistoimikunta nimitti tilalle puheenjohtajaksi Misha Dellingerin. Muina jäseninä
jatkoivat Elisa Weckman, Pekka Aaltonen, Torsti Niemi, Jari Suominen, Reijo Salmi,
Johannes Yrttiaho sekä edellisen kunnallissihteerin jaostossa korvannut Elias
Laitinen. Järjestöjaosto ehti kokoontua vuoden aikana vain muutaman kerran, sillä
uusi kunnallistoimikunta päätti keskeyttää jaoston toiminnan vaalikamppailun ajaksi.
Työvaliokunta
Työvaliokunnan muodostivat vuosikokoukseen asti Mirka Muukkonen, Sauli Saarinen,
Nora Leo, Johannes Yrttiaho, Rauno Artesola ja Päivi Takkinen. Työvaliokunta
kokoontui aina ennen kunnallistoimikuntaa käsittelemään kunnallistoimikunnan
kokoukseen tuotavat asiat. Vuosikokouksen jälkeen nimetty kunnallistoimikunta ei
enää perustanut työvaliokuntaa, vaan totesi, että vanhan työvaliokunnan tehtäviä
hoitavat soveltuvin osin puheenjohtajisto, viestintäjaosto sekä Turun Vasemmistoliiton
ja
valtuustoryhmän
yhteisten
asioiden
osalta
uutena
toimielimenä
kunnallisneuvottelukunta. Kunnallisneuvottelukuntaan kunnallistoimikunta nimitti
järjestön uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Asko Mäen ja Maija Niemisen,
kunnallissihteeri Elias Laitisen, Johannes Yrttiahon sekä valtuustoryhmän johdon
Sauli Saarisen, Pirjo Rinteen ja Seppo Kosken.
Jäsenjärjestöt
Jäsenjärjestöt järjestivät vuonna 2012 pääasiassa vaaleihin liittyvää toimintaa ja
tukivat vaaleissa ehdolla olleita jäseniään. Syksyllä kunnallistoimikunta hyväksyi
järjestölle uuden jäsenen, Tulevaisuuden Vasemmisto ry:n. Lista jäsenjärjestöistä
jäsenmäärineen on liitteenä.
Kokoukset
Vuosikokous pidettiin 29.3.2012. Edustajisto kokoontui lisäksi elokuussa
vahvistamaan kunnallisvaaliehdokkaat ja päättämään periaatteista luottamustoimien
jakamisessa vaalien jälkeen sekä sääntömääräiseen syyskokoukseen 22.11.2012.
Syyskokouksessa puoluesihteeri Sirpa Puhakka piti alustuksen valtakunnallisesta
kunnallisvaalituloksesta
sekä
kertoi
seuraavana
kesänä
pidettävään
puoluekokoukseen valmistautumisesta.
Järjestön johdossa toimineen Mirka Muukkosen väistyttyä tehtävästä uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Asko Mäki äänestyksen jälkeen äänin 3621. Varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Nieminen ja kunnallistoimikunnan jäseniksi
Pasi Heikkilä, Tuikku
Anja Rönkä, Annan piiri
Annika Karvonen, Tulenkantajanaiset
Torsti Niemi, Tervas
Anja Karlsson, Kup. naiset
Eila Hannula, Kaerlan naiset
Riikka Oksanen, Vipu
Reijo Salmi, Pohj. Turku
Jari Suominen, Meri-Turku
Pertti Mäkinen, Rak.
Risto Rinne, Kova
Johannes Yrttiaho, Työtuvas
Rauni Niinimäki, Pohj. Turku

Ulla Syväkari, Kaerlan naiset
Päivi Takkinen, Työtuvas.
Varajäseniksi valittiin
Li Andersson, ÅGV
Velimatti Koivisto, Vipu
Misha Dellinger, Työtuvas
Nora Leo, Työtuvas
Alpo Lähteenmäki, Itä-Turku.
Kokouksiin erikseen kutsuttaviksi päätettiin kaupunginhallituksen edustajat,
valtuustoryhmän puheenjohtaja ja sihteeri sekä Vasemmistonuorten edustaja.
Kunnallistoimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille puolueen turkulaisille jäsenille
ja niistä tiedotettiin etukäteen nettisivuilla sekä sähköpostilistalla ja jälkikäteen
kokouksissa tehdyistä päätöksistä. Edellinen kunnallistoimikunta kokoontui vuoden
2012 aikana 3 kertaa ja uusi 9 kertaa. Toimikautensa alussa uusi kunnallistoimikunta
hyväksyi työjärjestyksen työtään ohjaamaan.
Pääosa vuoden 2012 kokouksista pidettiin TSL:n Köysisalissa Manillassa. Lisäksi
kunnallistoimikunta kokoontui keväällä Rakennusliiton tiloissa Uudenmaankadulla ja
SEL:n tiloissa Maariankadulla.
Julkilausumat
12.1.
9.2.
9.2.
22.3.
19.4.
1.10.
4.10.
4.10.
1.11.
10.12.

Rahat palveluihin!
Ammattitaitoiset työntekijät ovat toimivan kirjastolaitoksen perusta
Suurlukio huonosti harkittu
Turun palkkapolitiikka epäreilua
Turku selvittämään terveyskeskusmaksujen poistoa
Kokoomus hamuaa sairaiden rahoja työnantajille (kunnallisneuvottelukunta)
Turun valmistauduttava nuorisotakuun tuloon
Peruspalveluiden järjestämisessä energia toiminnan kehittämiseen säästöjen
etsimisen sijaan
Toiminta turkulaisten palveluiden, työllisyyden ja lähiöiden puolesta jatkuu
Turun tehtävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Naantalin voimalaitosratkaisusta
huolimatta
Näiden kannanottojen lisäksi Turun Vasemmistoliiton toiminnasta ja päätöksistä
lähetettiin lukuisia mediatiedotteita. Kaikki tiedotteet ja kannanotot pyrittiin
julkaisemaan myös omilla nettisivuilla ja sähköpostilistalla välittömästi niiden
ilmestyttyä.

Muuta
Alkuvuodesta järjestö tuki puolueen presidentinvaalikampanjaa maksamalla
vaalijulisteiden levittämisestä kaupungille aiheutuvat kustannukset sekä järjestämällä
tilaisuuden keskustassa. Puolueen presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki sai
turkulaisilta hyvää palautetta esiintymisestään presidentinvaalikampanjassa.
Arhinmäki sai Turussa 7 788 ääntä, 7,8 % annetuista äänistä äänestysprosentin
ollessa 73,0%. Toisella kierroksella kokoomuksen Sauli Niinistö peittosi vihreiden
Pekka Haaviston saamalla 56 304 ääntä eli 54,9% annetuista äänistä.
Äänestysprosentti oli toisella kierroksella 71,2%.
Helmikuussa Turun Vasemmistoliitto koordinoi osallistumisen Turun Osuuskaupan
edustajiston vaaleihin. Listalle saatiin ehdokkaita runsaasti enemmän kuin edellisissä

vaaleissa ja lista kasvatti paikkamääräänsä kahdesta kolmeen. Jäsenalueelta 1 eli
Turusta ja ympäryskunnista valituksi tulivat Jukka Kärkkäinen, Johannes Yrttiaho ja
Pekka Rautee, kaikki turkulaisia.
Järjestön edustajia osallistui Hiroshima-päivään 6.8. Aurajokirannassa.

Liite 1
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajat
(vuosiluvut tarkistamattomia)
Asko Mäki 2012 –
Mirka Muukkonen 2008 – 2012
Pirjo Rinne
Raija Helin
Jari Ketola
Harri Merisaari
Raimo Huhtanen
Pentti Vallander
Yrjö Paajanen
Heli Astala
Kalle Koskinen ??? – 1970 l.

