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Toimintakertomus vuodelta 2018 
 
Yleistä 
 

Turun Vasemmisto järjesti aktiivista toimintaa tasaisesti ympäri vuoden. Vasemmiston luottamushenkilöt 
ja muut vasemmistotoimijat kiersivät tapaamassa turkulaisia niin lähiöissä kuin kaupungin 
keskustassakin muun muassa lukuisissa telttailutapahtumissa.  
 
Kansalaissodasta tuli kuluneeksi sata vuotta. Turun Vasemmisto toi esiin näkökulmia sadan vuoden 
takaiseen kansalaissotaan omissa teematilaisuuksissaan.  
 
Turun Vasemmistoon liittyi uusi jäsenyhdistys Urbaanit ry. Turun Vasemmiston jäsenyhdistyksiin kuului 
vuoden 2018 lopussa yhteensä 697 jäsentä.   

 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 
Turun Vasemmisto tarttui vuonna 2018 tiukasti kannanotoissaan ja tapahtumissaan lähipalvelujen 

leikkauksiin ja yksityistämiseen. Turun oikeistolainen kuntapolitiikka jatkui, mikä on kärjistänyt alueellista 

eriytymistä. Turun Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta eriytymiseen puuttumiseksi ei löytynyt todellista 

poliittista tahtoa. Alibudjetointi, resurssipula ja korkeat asiakasmaksut leimasivat päätöksentekoa 

Turussa.  

Turun Vasemmisto kritisoi voimakkaasti valtapuolueiden valmistelemaa niin sanottua kasvusopimusta, 

joka olisi sisältänyt kokonaan uusia leikkauksia, asiakasmaksujen korotuksia ja yksityistämisiä. 

Kokoomus sai kuitenkin loppuvuodesta kaupunginvaltuustossa vihreiden ja sdp:n tuella läpi 

kasvuohjelmaan leivotun sote-kiinteistöjen myynnin.  

Vuosille 2017-2021 tehdyn Kaupunkiohjelman pohjalta Turun Vasemmiston edustajat puolustivat 

maksuttomia lähipalveluja ja turkulaisten etua luottamustehtävissään johto- ja lautakunnissa, 

kaupunginhallituksessa, valtuustossa sekä poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa. 

Vaalit 
 

Presidentinvaali järjestettiin 28.1.2018. Istuva presidentti Sauli Niinistö valittiin toiselle 
kuusivuotiskaudelleen vaalin ensimmäisellä kierroksella. Vasemmistoliiton ehdokkaana oli Merja 
Kyllönen, joka keräsi 3 prosenttia äänistä.  

 
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 
 
Kevätkokous pidettiin 22.3.2018. Kokoukseen osallistui 54 edustajaa 21 jäsenyhdistysestä. Kokous 
käsitteli sääntömääräiset asiat. Poliittisen tilannekatsauksen piti Vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja 
Veronika Honkasalo.  
 
Syyskokous pidettiin 27.9.2018. Kokoukseen osallistui 72 edustajaa 21 jäsenyhdistyksestä. Kokous 
valitsi kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi yksimielisesti Jaakko Lindforsin. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Sasu Haapanen. Haapanen voitti äänestyksessä Elina Sandelinin äänin 37-34 (1 tyhjä). Kokous 
valitsi myös kunnallistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet kalenterivuodeksi 2019. Lisäksi käsiteltiin muut 
sääntömääräiset asiat.  



Kunnallistoimikunta 
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidettiin 2-4 viikon välein, lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta. 
(Kunnallistoimikunnan kokoonpano liitteessä 1.) Kunnallistoimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa. 
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.  
 
Valtuustoryhmä 
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän 12 valtuutettua kokoontuivat aina kaupunginvaltuuston 
kokouksien yhteydessä. Ryhmän toimintaan osallistui myös varajäseniä.  
 
Valtuustoryhmän työvaliokunta valmisteli kantoja kaupunginhallituksen kokouksiin. Työvaliokunta 
kokoontui sunnuntai-iltaisin kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä päivinä. 
 
Seminaarit 
Turun Vasemmiston kuntapäättäjien yksityistämiseen keskittynyt teemaseminaari pidettiin Viking Linen 
piknik-risteilyllä 21.5.  
 
Turun Vasemmiston kuntapäättäjien tavanmukainen kaupungin budjetin käsittelyyn keskittynyt 
talousarvioseminaari pidettiin Viking Linen piknik-risteilyllä 3.11.2018.  

 
Kunnallissihteeri 
Turun Vasemmiston kunnallissihteerinä toimi Lauri Simola. 

 

Viestintä 
 
Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetettiin tiedotusvälineille sekä julkaistiin 
järjestön kotisivuilla, sähköpostitiedotuslistalla ja sosiaalisessa mediassa. Lista julkilausumista ja 
tiedotteista liitteenä, liite 2. 

 
Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin sähköpostilistoja. 

 
Uusi Päivä -lehteä julkaistiin kunnallistoimikunnan päätösten mukaan kaksi kertaa.  
 
Numero 1/2018 ilmestyi Aamuset-lehden 4-sivuisena liitteenä noin 130 000 kappaleen painoksena 28. 
huhtikuuta. Lehdessä käsiteltiin muun muassa Turussa suunnitteilla olevia joukkoliikenneratkaisuja, 
toriparkin rakentamista, mielenterveyspalveluiden tilannetta, sote- ja maakuntauudistusta sekä 
työllistämisasioita.  

 
Numero 2/2018 ilmestyi 27. lokakuuta Aamuset-lehden 4-sivuisena liitteenä noin 130 000 kappaleen 
painoksena ja se käsitteli muun muassa Suomea uhkaavia halpatyömarkkinoita, työllistämistä, Turun 
joukkoliikenneyhteyksiä ja -maksuja, kaupungin rakentamishankkeiden budjettiylityksiä,  

 
Lehden päätoimittajana toimi Laura Tättilä ja vastaavana päätoimittajana kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Jaakko Lindfors. Toimituskuntaan kuuluivat Eva-Liisa Raekallio, Risto Rinne, Tauno 
Hovirinta ja Ilkka Lindström. Toimituskunnan kokoukset ovat avoimia kaikille lehdenteosta 
kiinnostuneille Vasemmistoliiton jäsenille. 
 
Vasen suora -radio-ohjelmia tehtiin maaliskuun alusta lähtien joka toinen viikko. Puolen tunnin 
pituisissa ohjelmissa Turun Vasemmiston luottamushenkilöt ja muut vasemmistotoimijat keskittyivät 
paikallispoliittisiin aiheisiin laaja-alaisesti. Ohjelmat käsittelivät muun muassa alueiden eriytymistä, 
koulutuspolitiikkaa, kaupungin rakentamishankkeita, sote-kiinteistöjen myyntiä, ympäristöasioita, 
ikäihmisten asioita ja nuorten näkymiä. Ohjelmat pyörivät Radio Robin Hoodin (91,5 MHz) taajuuksilla 
kolme kertaa viikossa, ja ohjelmia levitettiin sosiaalisessa mediassa. Kaikki jaksot ovat kuultavissa 
järjestön kotisivuilla.    

 



Turun Vasemmistoliiton nettisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.turunvasemmisto.fi.  
  

Järjestötoiminta 
 
Turun Vasemmiston jäsenyhdistys Tulevaisuuden Vasemmisto lopetti toimintansa vuoden 2018 aikana. 
Uutena jäsenyhdistyksenä Turun Vasemmistoon liittyi kansainvälinen ja monikielinen Urbaanit ry.  
 
Turun Vasemmiston jäsenyhdistysten määrä pysyi 31 jäsenyhdistyksessä. Useat jäsenyhdistykset 
järjestivät eri aiheiden ympärille avoimia yleisötilaisuuksia, joita Turun Vasemmisto tuki.  
 

Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa 
 

Hyvä yhteistyö lukuisten järjestöjen, kuten ay-, yleishyödyllisten- ja poliittisten yhdistysten, kanssa jatkui 
entiseen tapaan. 
 

Tapahtumat  
 
Turun Vasemmisto ja sen jäsenjärjestöt järjestivät avoimien kevät- ja syyskokousten sekä 
kunnallistoimikunnan kokousten lisäksi seuraavat tapahtumat:  
 
 
14.1.  Runosmäen presidentinvaalitapahtuma 
19.1.  Presidenttiehdokas Merja Kyllönen Kauppatorilla 
20.1.  Feministiristeily, järj. Tulenkantajanaiset 
12.2.  Turun psykiatrinen hoito on rikki -keskusteluilta, järj. Viherpunainen vasemmisto ry 
15.2.  Luottamushenkilökoulutus 
17.2.  Vasemmisto Varissuolla 
7.3. Avoin keskustelutilaisuus Esko Seppäsen kirjasta ”Rauhan ja rahan geopolitiikka”, järj. 

TyöTuVas 
10.3.  Vasemmisto Kauppatorilla 
14.3.  Vasemmalta-ilta – Koulujen eriytymiselle stoppi! 
20.3.  Turkulaiset sote-sopassa, järj. V-S TerVas 
7.4.  Vasemmisto Pansio-Pernossa 
16.4.  Eläinoikeusilta, järj. Viherpunainen vasemmisto ry 
19.4.  Luottamushenkilökoulutus 
21.4.  Vasemmisto Majakkarannassa, järj. Etelä-Turun Vasemmisto ry 
28.4.  Turun vallankumous 1917-18 
30.4.  Perinteinen vappuaaton työväenlauluilta, järj. SAK TSP ry 
1.5.  Aatteen ja ay-liikkeen vappu 
19.5.  Vasemmisto Runosmäessä 
21.5.  Luottamushenkilöiden seminaariristeily, aiheena yksityistäminen 
24.5.  Vasemmisto Runosmäkipäivillä 
4.8.  Vasemmisto Turku Pridessa 
26.8. Saaristomeripurjehdus, tutustuminen mm. saaristomeren tutkimuslaitoksen 

mikromuovitutkimukseen, järj. Viherpunainen vasemmisto ry 
31.8.  Naiset ja rauha – 1918 ja nyt!, järj. Tulenkantajanaiset ry 
1.9.  Vasemmisto Pansio-Perno -päivässä 
16.9.  Vasemmisto Yliopistonkadulla Turun Päivänä 
16.9.  Vasemmisto Mahdollisuuksien Torilla 
1.10.  Urbaanien kyselytunti, järj. Urbaanit ry 
5.-7.10. Vasemmisto Turun Kirjamessuilla 
17.10.  Vasemmisto Asunnottomien yössä 
25.10.  Uusien jäsenten ilta 
27.10.  Vasemmisto Varissuolla 
3.11.  Kunnallistoimikunnan ja valtuustoryhmän budjettiseminaariristeily 
6.11. Tutustumistilaisuus ja pikkujoulukarkelot, järj. Turun Seudun Koulutuspoliittinen 

Vasemmisto ry 
10.11.  Vasemmalta-iltapäivä – Missä menet, sote? 
17.11.  Vasemmisto Runosmäessä 

http://www.turunvasemmisto.fi/


1.12.   Vasemmisto Pansio-Pernossa 
8.12.  Tervaksen risteily, järj. TerVas 
9.12.  Vasemmisto Runosmäen joulumyyjäisissä 
10.12.  Vegaaninen jouluateria -vegekurssi, järj. Viherpunainen vasemmisto ry 
15.12.  Suomi vuoden 1918 jälkeen 
 
Turun Vasemmisto toimi yhtenä pääjärjestäjistä perinteisessä Aatteen ja ay-liikkeen 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 kuudentena 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. Kunnallisjärjestö järjesti myös koulutusta luottamushenkilöille. Vuoden 1918 
tapahtumia käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista kahdessa muistovuoden tilausuudessa: ”Turun 
vallankumous 1917-18” sekä ”Suomi vuoden 1918 jälkeen”.  

 
Talous 

 
Kunnallisjärjestön talous perustui aikaisempaan tapaan ensisijaisesti luottamusmiespalkkioihin, 
vähäisemmässä määrin sijoitustoiminnasta saataviin tuloihin sekä Uuden Päivän osalta lehden 
ilmoitustuloihin. Valtuustoryhmän tuella järjestettiin muun muassa koulutustilaisuuksia.  
 
Suurimmat menoerät olivat täydellä työajalla toimineen kunnallissihteerin palkkakustannukset, Uusi 
Päivä -lehden julkaiseminen sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen.  
 
Kunnallisjärjestön taloutta hoidettiin silmällä pitäen vuoden 2021 kuntavaaleja, joiden käymiseen järjestö 
varautuu taloudellisesti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Liite 1 
Kunnallistoimikunnan kokoonpano  
 

1.1.2018-31.12.2018 
 
Lindfors Jaakko, pj. 

Sandelin Elina, vpj. 

Tero Ahlgren, Markku Alin, Nana Blomqvist, Aki Haapanen, Tauno Hovirinta, Seppo Koski, Ilkka Lindström, 

Riikka Oksanen, Eva-Liisa Raekallio, Rantanen Kaija, Rauvola Max, Risto Rinne, Sauli Saarinen, Henri 

Sundholm, Johannes Yrttiaho.  

Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä): 

Pekka Rantala (I), Taimi Räsänen (II), Rauni Niinimäki (III), Eila Hannula (IV), Ulla Syväkari (V) . 

 
 
 
 
 
Liite 2 
Kunnallisjärjestön kannanotot ja tiedotteet 
 
25.1.  Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta järjestäytyi (tiedote) 
 
22.2.  Turun visioiden tehtailu torppaa demokratian ja lähiöt 
 
22.3. Epäinhimilliset työttömyysleikkurit ja tehoton byrokratia kuuluvat romukoppaan (kevätkokouksen 

kannanotto) 
 
5.4.  Vasemmistoliitto sanoo ei, ei ja ei Turku-sopimukselle 
 
13.4.  Terveyskeskusmaksuista luovuttava Turun budjettineuvotteluissa 
 
3.5.  Kokoomus juonii uutta sopimusta – huuhaa-investoinnit vievät rahat palveluilta 
 
18.5.  Kuuden tunnin työpäivän kokeilu Turun vanhustenhuoltoon 
 
31.5.  Turun Vasemmisto vaatii radikaalia politiikan suunnanmuutosta 
 
7.6.  Turun oppilaitosten paisuneet ryhmäkoot painettava alas 
 
13.9.  Turun pidettävä kiinni sote-kiinteistöistään 
 
27.9. Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi Jaakko Lindfors ja varapuheenjohtajaksi Sasu 

Haapanen (tiedote) 
 
4.10.   Irtisanomissuojaa vahvistettava heikentämisen sijaan (syyskokouksen kannanotto)  
 
8.11.   Rahat ihmisten arkeen eikä visioihin 
 
13.12.   Turun asumisen hinnat alas 
 
 


