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Toimintakertomus vuodelta 2013 

Yleistä 

Turun Vasemmistoliiton vuotta 2013 hallitsi aluksi vuoden 2012 kuntavaalin aiheuttamat toimet.  Perusteellisen 

valmistelun jälkeen edustajisto asetti ylimääräisessä kokouksessaan 10.1. edustajat Turun kaupungin toimielimiin.  

Kaupunginhallituksen jäseneksi valittiin kaupunginvaltuutettu Pirjo Rinne ja varajäseneksi sekä konsernijaoston jäseneksi 

kaupunginvaltuutettu Li Andersson.  Muutkin edustajat nimettiin yksimielisesti yhtä lautakunnan varajäsenen paikkaa 

lukuun ottamatta.  Kokoomuksen johdolla muut ryhmät veivät osan Vasemmistoliitolle suhteellisen kannatuksen mukaan 

kuuluneista paikoista. 

Turun Vasemmistoliiton kunnallispoliittiseen asemaan ja vaikutusvaltaan vaikutti kunnallistoimikunnan ja 

valtuustoryhmän äänestäen tekemä päätös jäädä niin sanotun Uusi Turku –sopimuksen ulkopuolelle.   

Vasemmistoliitto piti kesäkuussa puoluekokouksensa, mihin turkulaisia edustajia osallistui runsaasti. 

Puoluejohdon hanke erottaa niin sanotun Vasenryhmän raisiolainen kansanedustaja Jyrki Yrttiaho Vasemmistoliitosta 

herätti kesän ja alkusyksyn aikana paljon keskustelua erityisesti puolueen sisällä ja jonkin verran julkista huomiota.  

Puoluehallitus päätyi lopulta antamaan Yrttiaholle varoituksen puoluetta vahingoittaneen toiminnan takia. 

Kokoukset 

 Vaalitoimikunta 

Jäsenjärjestöjen edustajat (1/jäsenjärjestö) kutsuttiin Leila Seppälän johdolla valmistelemaan kunnallistoimikunnan 

valintaa 28.2..  Kokoukseen osallistui reilut toista kymmentä edustajaa. 

 Edustajisto 

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kokoontui kolme kertaa: ylimääräiseen kokoukseen 10.1., kevät- eli vuosikokoukseen 

14.3. ja syyskokoukseen 21.11..  Tammikuun kokoukseen osallistui 44 edustajaa 18 jäsenyhdistyksestä, kevätkokoukseen 

osallistui 53 edustajaa … yhdistyksestä ja syyskokoukseen 36 edustajaa 14 yhdistyksestä. 

Edustajiston vuosikokous eli kevätedustajisto valitsi Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi toiselle kaudelle jatkamaan 

Asko Mäen äänin 31-21.  Vastaehdokkaana oli Veli-Matti Koivisto.  Varapuheenjohtajaksi valittiin myös jatkamaan Maija 

Nieminen äänin 34-19.  Vastaehdokkaana oli Elina Sandelin.  Muut kunnallistoimikunnan jäsenet valittiin yksimielisesti, 

mutta varajäsenistä äänestettiin. 

 Kunnallistoimikunta 

Kunnallistoimikunnan jäseniksi kevätedustajisto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi  
 
varsinaisiksi jäseniksi:  Eila Hannula, Anja Karlsson, Annika Karvonen, Seppo Koski, Turkka Merisaari, Pertti Mäkinen, 
Ville Okkonen, Riikka Oksanen, Matti Pikander, Risto Rinne, Jonni Saloluoma, Elina Sandelin, Jari Suominen, Päivi 
Takkinen ja Johannes Yrttiaho;  
 
ja varajäseniksi: Anna Mäkipää, Riitta Kallionpää, Nora Leo, Ulla Syväkari ja Reijo Salmi. 
 
Kunnallistoimikunta kokoontui kymmenen (10) kertaa (3.1., 7.2., 21.3., 18.4., 16.5., 1.8., 12.9., 3.10., 7.11. ja 12.12., 

jolloin myös pienimuotoiset pikkujoulut), sekä vuoden 2014 aikana 23.1. ja 13.2..   

Torstaina 7.11. kokous pidettiin Varissuolla osittain kaikille avoimena teemana Itä-Turun asiat ja siitä tiedotettiin alueen 

asukkaille ilmoituksella Kulmakunta-lehdessä. Mukana keskustelussa oli pyydettynä seurakunnan edustaja ja alueen 

asioita tuntevia aktiiveja. 



Kaikki kokoukset olivat avoimia Vasemmistoliiton turkulaisille jäsenille, minkä tuloksena kokouksiin osallistui yleensä 

muutamia seuraajia. 

Valtuustoryhmän työvaliokunta 

Valtuustoryhmä työvaliokunta, johon Turun Vasemmistoliiton edustajina kuuluivat järjestön puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja, kokoontui vuoden aikana vajaat 30 kertaa.  Kokoukset pidettiin kaupunginhallituksen kokouspäivää 

edeltävinä sunnuntaina ja niissä käsiteltiin pääasiassa tulevien kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston asioita.  

Kokouksissa oli vaihteleva osanottajajoukko ja joissakin kokouksissa pyydettyjä asiantuntijoita. 

 Muut 

Kunnallistoimikunnan puheenjohtajisto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kunnallissihteeri) kokoontui 

valmistelemaan kunnallistoimikunnan päätöksiä ja sopimaan niiden ja muiden suunnitelmien toteuttamisesta viisitoista 

(15) kertaa). 

Tiedotus- ja viestintäjaosto kokoontui kolme (3) kertaa.  Pääasiassa se käsitteli Uusi Päivä –lehden sisältöä.  Vireillä oli 

myös erillisen viestintästrategian laatiminen Turun Vasemmistoliitolle.  Jaoston vetäjä oli Asko Mäki. 

Järjestöjaosto kokoontui joitakin kertoja, mutta ei tehnyt esityksiä kunnallistoimikunnalle. Sen vetäjä oli Jari Suominen. 

Varainhankintajaosto kokoontui joitakin kertoja, mutta ei tehnyt esityksiä kunnallistoimikunnalle.  Sen vetäjä oli Eva-Liisa 

Raekallio. 

Jäsentilaisuudet 

Turun kaupungin luottamuselimiin valituille vasemmistoliittolaisille järjestettiin koulutustilaisuus 6.2..  Osallistujia oli 

kymmenkunta. 

Turun Vasemmistoliitto kutsui vasemmistolaisia ammattiyhdistysvaikuttajia koolle 26.3..  Mukana oli SAK:n johtaja Matti 

Huutola ja pari kymmentä aktiivia.   Kokoontumista valmisteltiin kolmessa pienemmässä suunnittelukokouksessa. 

Uusien jäsenten ilta järjestettiin 7.5. Panimoravintola Koulussa.  Osallistujia oli viitisentoista, tosin pääasiassa jo 

aikaisemmin mukana olleita jäseniä. 

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Marko Varajärvi selosti puoluekokouksen päätöksiä ja Vasemmistoliiton tulevaa 

toimintaa avoimessa jäsentilaisuudessa Panimoravintola Koulussa 15.6..  Tilaisuuteen osallistui vajaat pari kymmentä 

aktiivia. 

Kunnallistoimikunnan jäseniä ja jäsenjärjestöjen aktiiveja kutsuttiin vapaamuotoiseen keskusteluun järjestön toiminnasta 

ja linjasta Turun Aurinkolahteen 23.8..  Osallistujia oli toistakymmentä. 

Turun kaupungin luottamuselinten vasemmistoliittolaisten edustajien tavanmukainen kokousristeily järjestettiin 26.10..  

Osallistujia päiväristeilyllä oli vajaat 30.  Pääaihe oli kaupungin seuraavan vuoden budjetti. 

Jäsenkysely 

Turun Vasemmistoliitto lähetti lokakuun lopulla viidellesadalleneljälle (504) Turussa asuvalle Vasemmistoliiton jäsenelle 

sähköpostitse tai postitse kyselyn, johon vastasi 184 henkilöä. Vastausprosentti oli siis 36,5. Postitse vastauksia tuli 108 ja 

sähköisesti 76. 

Suuri enemmistö vastaajista mainitsi terveyspalvelut kysyttäessä mihin asioihin Turun Vasemmistoliiton pitäisi suunnata 

toimintaansa.  Seuraavaksi eniten mainintoja saivat vanhus- ja sosiaalipalvelut.  Sitten tulivat työllisyys, koulutus ja lasten 

asiat. 

Kolme neljästä (74%) vastaajasta kannatti Turun kunnallispolitiikassa yhteistyötä, neuvotteluja ja tarvittaessa 

kompromissien tekemistä muiden puolueiden kanssa konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi. 

57 prosenttia vastaajista toivoi Turun Vasemmistoliiton toimivan sen puolesta, että Turun seudun mahdolliset 

kuntaliitokset toteutetaan vapaaehtoista tietä. Kahdeksantoista prosenttia oli valmis pakkoliitoksiin ja 15 prosenttia 



haluisi nykyisten kuntien jatkavan entisellään. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta piti kunnanosavaltuustoja erittäin tai 

melko merkittävänä asiana kuntaliitosten toteutuessa. 

Poliittisen vapputapahtuman järjestämisessä yli puolet vastaajista piti parhaana vaihtoehtona koko työväenliikkeen 

yhteisen ja joka viides ensisijaisesti sosiaalidemokraattien kanssa järjestettävää tilaisuutta.  Vasemmistoliitosta 

”vasemmalle” sijoittuvien ryhmien kanssa yhteisen vapun järjestämistä kannatti ensisijaisesti 12 prosenttia ja pelkästään 

omin voimin järjestettävää tilaisuutta suosi yhdeksän sadasta. 

Yleisötilaisuudet 

Turun Vasemmistoliiton suurin vuosittainen joukkotapahtuma, Aatteen ja ay-väen vappu, keräsi tavanmukaisen määrän 

osanottajia: kulkueeseen ehkä pari, kolme sataa ja Vanhalle Suurtorille kenties vajaat kaksinkertaisen määrän.  

Kommunistisen puolueen (SKP) Turun järjestö oli tällä kertaa järjestelyissä mukana, mikä helpotti valmisteluja, mutta 

aiheutti myös kritiikkiä osan vasemmistoväen keskuudessa.  Ammattiyhdistysjärjestöt osallistuivat tapahtuman 

kustannuksiin jonkin verran.  Kunnallissihteeri laati tapahtumasta erillisen perusteellisen raportin, joka käsiteltiin 

kunnallistoimikunnassa. – Vapunaaton työväenlauluillan järjesti tällä kertaa SAK:n Varsinais-Suomen aluejärjestö.  

Tilaisuus onnistui erittäin hyvin. 

Esittäytyminen Kävelykadulla 25.5..  Mukana oli toista kymmentä aktiivia ja tapahtuma tavoitti muutama sata turkulaista. 

Jatkona Lääkettä Turun tautiin -keskustelutilaisuus nuorisokeskus Vimmassa, jossa mukana valtuutettuja ja kaikkiaan 

parisenkymmentä osallistujaa 

Seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta …5. (yhteistyössä Vasemmistoliiton 

kaupunginvaltuustoryhmän kanssa).  Asiantuntijana selvitysmies Harry Yltävä.  Osallistujia myös muista kunnista,   

yhteensä kymmenkunta. 

Mukana Booktori-tapahtumassa 13-14.7. Puutorilla.  Osallistuminen toi näkyvyyttä, mutta tuotti hyötyyn nähden melko 

paljon kustannuksia ja aiheutti vaivaa. Mukana oli alle kymmenen aktiivia. 

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki esittäytyi Kävelykadulla 17.9..  Parikymmentä aktiivia osallistui, myös 

lähikunnista.  Tavoitettiin satakunta turkulaista. 

Osasto Kirjamessuilla 4.-6.10. tavoitti erittäin hyvin – satoja – ihmisiä, joskin aiheutti myös melko paljon kustannuksia ja 

vaivaa, kuten aina.  Mukana oli parikymmentä aktiivia, jotka pitivät osastoa vuoroissa auki koko suunnitellun ajan. 

Turun Vasemmistoliitto järjesti erityisen Kuntalaistapaamisen 27.10. Kaupungintalon aulassa.  Mukana oli kymmeniä 

luottamuselinten vasemmistolaisia jäseniä ja paikalla kävi noin 150 turkulaista. – Tilan käyttö tällaiseen tarkoitukseen 

aiheutti jonkin verran polemiikkia, jonka käynnisti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen (sd). 

Tiedotus 

 Ulkoinen 

Edustajiston ja kunnallistoimikunnan kokouksista on toimitettu tiedote joukkotiedotusvälineille, jonka liitteenä on ollut 

mahdollinen julkilausuma tai kannanotto.  Tiedotteet ovat saaneet vaihtelevasti palstatilaa ja muuta huomiota. 

Uusi Päivä –lehti julkaistiin vapuksi noin 30 000 kappaleen painoksena ja jaettiin valikoiduille alueille Turussa maksullisena 

jakeluna.  Lehden päätoimittaja oli Johannes Yrttiaho. – Lehteen hankittiin yhteistyössä Tulevaisuuden vasemmisto           

–jäsenjärjestön kanssa runsaasti ilmoituksia, joiden tuotoilla katettiin pääosa kustannuksista. 

Turun Vasemmistoliiton internet-sivuja on päivitetty jatkuvasti. 

Joistain yleisötilaisuuksista on julkaistu maksullisia ilmoituksia turkulaisissa sanoma- ja ilmaisjakelulehdissä. 

 Sisäinen 

Sähköpostilista on muodostunut järjestön tärkeimmäksi sisäisen tiedotuksen kanavaksi.  Myös postia lähetettiin jonkun 

verran, erityisesti kokouskutsut toiveiden mukaisesti. 

Järjestö ja jäsenmäärä 



Jäsenjärjestöjen määrä on pystynyt entisenä, kolmessakymmenessä.  Myös Turun Vasemmistoliiton ja sen 

jäsenjärjestöjen henkilöjäsenten määrä on pysynyt entisellään, noin viidensadan (500) tasolla. 

Vaalit 

Toimintavuoden aikana ei järjestetty valtiollisia tai kunnallisia vaaleja.   

Valmistautuminen toukokuun 2014 Euroopan parlamentin vaaleihin alkoi ja Vasemmistoliiton listalle asetettiin kaksi 

turkulaista ehdokasta, kansanedustaja ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja 

Vasemmistonuorten puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Li Andersson.  Heidän vaalityönsä alkoi syyskaudella 

tukiryhmien toimintana ja ensimmäisinä yleisötilaisuuksina sekä aineistojen julkaisemisena ja levittämisenä. 

Turun Vasemmistoliiton jäsenjärjestöjen neljä (4) jäsentä oli vaaliliittona ehdolla Turun seudun osuuspankin edustajiston 

vaaleissa.  Kolme heistä valittiin. 

Talous 

Järjestön talous on ollut vakaalla pohjalla ja sitä on hoidettu säästeliäästi tavoitteena ylijäämän kerääminen tulevien 

kunnallisvaalien kampanjakulujen kattamiseksi.  Pääasiallinen tulolähde on ollut kaupungin luottamustoimissa olevien 

vasemmistoliiton edustajien puolueveron kertymä.  Myös sijoitustoiminta on tuottanut aikaisempaan tapaan jonkin 

verran.  Uuden Päivän ilmoitustuotot olivat ylimääräinen tuloerä. 

Työntekijä 

Järjestön ainoa palkallinen työntekijä oli osa-aikainen (20h/viikko) ja määräaikainen kunnallissihteeri, jona toimi ylioppilas 

Elias Laitinen 1.1.-31.5. ja 1.9.-31.12..  Hänen omasta pyynnöstään työsuhdetta ei enää tämän jälkeen jatkettu eikä 

vakinaistettu, minkä vuoksi kunnallissihteerin tehtävä julistettiin haettavaksi aikaisemmilla ehdoilla. 

  



Liite 1: Turun Vasemmistoliiton edustajat Turun kaupungin luottamuselimissä 2013 

Kaupunginvaltuutetut äänimääräjärjestyksessä: Li Andersson, Pirjo Rinne, Johannes Yrttiaho, Mirka Muukkonen, Jukka 

Kärkkäinen, Pasi Heikkilä, Sauli Saarinen, Alpo Lähteenmäki ja Elina Sandelin. 

Varavaltuutetut äänimääräjärjestyksessä: Riikka Oksanen, Turja Lehtonen, Maija Nieminen, Seppo Koski, Wellu Koivisto, 

Liisa Norontaus, Raimo Huhtanen,  Mervi Lappalainen ja Riitta Kallionpää.  

 

Liite 2: Turun Vasemmistoliiton antamien julkilausumien ja kannanottojen luettelo 

  Risteilijätilauksen salat julki 3.1. 

 
Turkulaisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueiden tasa-arvon puolesta 14.3. 

 Ei toriparkkia ei varsinkaan kaupungin rahoilla 18.4. 

 
Turussa ei saa säästää palveluiden tasosta 16.5. 

 
Työpaikkoja elvyttämällä 1.8. 

 
Turun kaupungista ei saa tehdä kiinteistösijoittajien lypsylehmää 12.9. 

 
Turun Vasemmistoliitto ei hyväksy sairaanhoitopiirin henkilökunnan lomautuksia 3.10. 

 
Työllistäminen avain Itä-Turun ongelmiin 7.11. 

 
Luokkakokoja ei tule suurentaa ja työllistämiseen tulee sijoitta 12.12. 

 

  



Liite 3: Vasemmistoliiton kaupunginvaltuustoryhmän toimintakertomus 2013.  (Hyväksytty vuosikokouksessa 12.1.2014) 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä valitsi vuosikokouksessaan 6.1.2013 puheenjohtajakseen Li Anderssonin, varapuheenjohtajakseen Mirka 

Muukkosen ja sihteerikseen Johannes Yrttiahon. Andersson oli toiminut ryhmän väliaikaisena puheenjohtajana siitä saakka, kun ryhmä oli kokoontunut 

ns. alustavaan järjestäytymiskokoukseensa heti syksyn 2012 kunnallisvaalien jälkeen. 

Ryhmän työvaliokuntaan kuuluivat toimintasäännön mukaisesti puheenjohtajat ja sihteeri sekä vuosikokouksen valitsemina valtuutetut Sauli Saarinen ja 

Elina Sandelin. Työvaliokunnassa oli myös kaupunginhallitusryhmän ja kunnallisjärjestön edustus. 

Ryhmään kuului vuonna 2013 9 valtuutettua: Li Andersson, Pirjo Rinne, Johannes Yrttiaho, Mirka Muukkonen, Jukka Kärkkäinen, Pasi Heikkilä, Sauli 

Saarinen, Alpo Lähteenmäki ja Elina Sandelin. 

Rinne toimi kaupunginhallituksen jäsenenä ja Andersson hänen varajäsenenään sekä konsernijaostonvarsinaisena jäsenenä. Lisäksi varavaltuutetuista 

Riikka Oksanen, Turja Lehtonen ja Maija Nieminen osallistuivat kaupunginvaltuuston kokouksiin. 

Ryhmän kokoukset 

Kuluneena toimintavuonna ryhmä piti kaikkiaan 15 ryhmän kokousta. Pääsääntöisesti ryhmä kokoontui kaupunginvaltuuston kokouksen edellä 

maanantaisin klo 16.30. Kaupungintalon Armfeltkokoushuoneessa (os. Aurakatu 2). Talousarvioesitysten valmistelemiseksi kokoonnuttiin lisäksi muina 

aikoina. 

Työvaliokunta kokoontui pääsääntöisesti kaupunginhallituksen kokouksia edeltäneinä sunnuntai-iltoina klo 19 ryhmähuoneella (os. Linnankatu 14). 

Ryhmän toiminta 

Uusi Turku sopimus 

Ryhmä ei hyväksynyt ns. Uusi Turku sopimusta, jonka muut kaupunginvaltuuston ryhmät allekirjoittivat. Sopimus vie päätösvaltaa pois 

kaupunginvaltuustolta ja pitää sisällään oikeistolaisia linjauksia: leikkauspolitiikkaa sekä palveluiden ja kaupungin omaisuuden yksityistämistä. 

Toimielinten valinnat (kv 28.1.) 

Ryhmä esitti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen pykälään 29, ettei teknisiä vaaliliittoja valtuustoryhmien välillä voisi muodostaa. Vasemmistoliiton 

ryhmän olisi kunnallisvaalien tuloksen perusteella kuulunut saada 2 jäsentä 13-jäseniseen kaupunginhallitukseen. Teknisen vaaliliiton avulla Uusi Turku 

sopimuksen allekirjoittaneet valtuustoryhmät saattoivat kuitenkin ohittaa vaalituloksen mukaisen suhteellisuuden paikkajaossa. 

Turun kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta (kv 25.2.) 

Ryhmä esitti lausuntoon kirjausta, jonka mukaan selvityksessä keskitytään lähidemokratian turvaamiseen. Valtuusto hyväksyi esityksen. Lisäksi ryhmä 

esitti, että Turun lausunnosta poistetaan viittaukset pakkoliitoksiin (velvoittava lainsäädäntö). 

Tarkastuslautakunnan raportti: Varhaiskasvatuksen arviointi (kv 6.5.) 

Tarkastuslautakunta kiinnitti valtuuston huomiota mm. siihen, että Turussa on 140 lapsen päivähoitojono, joka ylittää laissa säädetyn neljä kuukautta. 

Ryhmä esitti, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi. 

Uudistamisohjelma (kv 17.6.) 

Uusi Turku sopimuksesta johdettu Uudistamisohjelma piti sisällään merkittäviä leikkauksia palveluihin, omaisuuden myyntejä sekä muita merkittäviä 

palvelurakenteita heikentäneitä linjauksia, kuten Lyseon lukion lakkauttamisen. Ohjelmassa valtuusto käytännössä antoi hallintokunnille ohjeen 

valmistella vuodelle 2014 palveluita leikkaava talousarvio. Yksi merkittävimpiä linjauksia oli opetusryhmien koon kasvattaminen. Ryhmä teki 

kaupunginvaltuuston käsittelyssä omat ehdotuksensa. 

Kouluverkko (kv 23.9.) 

Ryhmä esitti, että Lyseon lukion toiminta olisi voinut jatkua Runosmäessä. Ryhmä vastaanotti alueen asukkaiden kokoaman adressin, jossa Lyseon 

siirtämistä keskustaan vastustettiin. 

Oy Turku Energia Ab:n osallistuminen Fennovoiman Hanhikivi 1- hankkeeseen (kv 28.10.) 

Ryhmän kantana oli, ettei Turku Energialle anneta lupaa osallistua Fennovoiman hankkeeseen. 

Turun kaupungin talousarvio 2014 (kv 2.12.): 

Ryhmä aloitti talousarvioesitystensä valmistelun kunnallistoimikunnan ja luottamustoimenhaltijoiden kanssa pidetyssä yhteiskokouksessa 26.10. ja 

jatkoi valmistelua kokouksissaan 24.11., 1.12 ja 2.12. Kaupunginvaltuuston kokouksessa tekemissään esityksissä ryhmä pyrki mm. torjumaan 

opetusryhmien koon kasvattamisen ja päivähoidon yksityistämisen sekä lisäämään kaupungin työllistämistoimintaa. Ryhmä esitti myös Pansion 

alakoulun peruskorjauksen aikaistamista ja uuden yläkoulu rakentamista Pansioon. 

Aloitteet 



Ryhmän jäsenet jättivät toimintavuoden aikana kaikkiaan 5 valtuustoaloitetta. 

Tilaisuudet 

Ryhmä järjesti yhdessä kunnallisjärjestön kanssa yhteisiä yleisötilaisuuksia. Keväällä järjestettiin Lääkettä Turun tautiin -tilaisuus nuorisokeskus 

Vimmassa ja syksyllä turkulaistapaaminen kaupungintalolla. 

Ryhmä järjesti lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta käsitelleen seminaarin kaupungintalolla keväällä. 

Yhteydenotot ja kuulemiset: 

Useat yhdistykset ja toimintaryhmät olivat yhteydessä ryhmään ja ryhmä vastaanotti toimintavuoden aikana useita lähetystöjä (mm. Turun 

korkeakoulujen ryhmä 30 000, Turun Seudun Yrittäjien edustajat, Turun Seudun Elatusvelvolliset, Lyseon lukiota puolustanut toimintaryhmä).  

Lisäksi ryhmä kuuli kaupungin virkamiehiä eri asioissa (mm. kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasen esityksen kaupunkisuunnittelusta sekä 

Teknologiakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan Mikko Lehtisen katsauksen Kupittaan ja Itäharjun kiinteistökehityssuunnitelmiin). 


