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TOIMINTASUUNNITELMA 2017  
 

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.  
 
Vuoden 2017 toiminnan keskeinen painopiste on kuntavaaleihin osallistuminen. Kuntavaalit 
pidetään keväällä 2017. Kuntavaaleihin valmistautuminen pitää sisällään ohjelmatyön, 
ehdokashankinnan ja vaalikampanjan suunnittelun. Lisäksi uudistetaan pysyviä toimintatapoja 
vaaleja silmälläpitäen.  
 

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 valtuustoryhmällä on työvaliokunta, joka valmistelee kuntapolitiikkaa 
koskevia kannanottoja ja päätöksiä ja varmistaa, että kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän 
kuntapoliittinen vaikuttaminen on yhdensuuntaista.  
 
Turun Vasemmiston edustajat osallistuvat päätöksentekoon kunnallisissa luottamustehtävissä johto- 
ja lautakunnissa, kaupunginhallituksessa sekä valtuustotyössä. Tiivistetään valtuustoryhmän ja 
muiden toimijoiden yhteistyötä työvaliokunnan kautta.  
 
Turun Vasemmiston edustajat kiinnittävät toiminnassaan erityistä huomiota työllisyyteen, työläisten 
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.  

 



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 puheenjohtajisto (Turun Vasemmiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
kunnallissihteeri); kiireellisissä tapauksissa puheenjohtaja.  
-Kunnallistoimikunnan ja valtuustoryhmän yhteiskokoukset (tarvittaessa)  
-Valtuustoryhmän kokoukset valtuustopäivänä klo 16.30  
-Valtuustoryhmän työvaliokunta kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä  
sunnuntaipäivinä klo 19.00 (kaikille avoin)  
 
Kaikki kokoukset ovat puhe- ja läsnäolo-oikeudella avoimia Vasemmistoliiton turkulaisille jäsenille, 
elleivät ne 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.  

 
Kunnallistoimikunnan kokoukset  
 
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidetään vähintään kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta 
heinäkuuta. Kunnallistoimikunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ja valmistelee sille 
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 Turun eri kaupunginosissa niihin 
keskittyvien teemojen käsittelyn merkeissä.  
 
Mittarit  

 nostetaan Vasemmistolle tärkeä kysymys tai näkökulma julkiseen keskusteluun niin, että 
aihe noteerataan mediassa sekä pyritään levittämään asiaan liittyvää materiaalia (esim. 
kannanotto) mahdollisimman laajasti sosiaalisessa mediassa (perinteinen media käsittelee 
aihetta vähintään kahdessa perättäisessä jutussa).  

 

Viestintä  

 
Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetetään tiedotusvälineille sekä 
julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostilistalla.  
 
Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään sähköpostilistoja ja lähetetään tarpeen mukaan 
jäsenyhdistysten henkilöjäsenille jäsenkirjeitä.  
 
Uusi Päivä -lehteä julkaistaan kunnallistoimikunnan erillisten päätösten mukaan 1-4 kertaa 
vuodessa, kuitenkin niin, että ainakin hyvissä ajoin ennen vappua julkaistaan yksi numero. Lehden 



numeroiden levikkiä ja julkaisukanavaa säädetään kustannukset huomioiden niin, että osa 
numeroista voidaan julkaista pienemmällä levikillä tai kokonaan sähköisesti. Uusi päivä julkaistaan 
myös netissä.  
 
Viestintäjaosto suunnittelee Uusi päivä -lehden sisällön ja toimitusaikataulun edellisten lehtien 
palautteen huomioiden, hyväksyy sen päälinjat ja kokoontuu lehden ilmestymisen jälkeen 
arvioimaan lehden onnistumista. Viestintäjaosto kutsuu lehden tekoon avoimen toimituskunnan.  
 
Vuonna 2017 jatketaan Uuden Päivän mainosmyynnin lisäämistä yhteistyössä jäsenyhdistysten ja 
mahdollisesti palkkioperustalla toimivan mainosmyyjän kanssa. UP:lla on erillinen päätoimittaja, joka 
vastaa lehden kokoamisesta. Vastaavana päätoimittajana toimii puheenjohtaja.  
 
Turun Vasemmiston nettisivuja ylläpidetään osoitteessa www.turunvasemmisto.fi.  
 
Turun Vasemmiston viestinnän kokonaisuus kuvataan viestintäsuunnitelmassa, joka tehdään 
vuonna 2017.  
 
Nettilehti pyritään perustamaan vuoden 2017 aikana.  
 
Mittarit  

 vuoden aikana kirjoitetaan vähintään 10 kannanottoa tai mielipidekirjoitusta  

 jäsenkirjeiden määrä vähintään 4  

 verkkosivujen tyypillinen päivittäisten käyntien määrä nostetaan 200:an  

 Facebook-sivun seuraajamäärä nostetaan yli tuhanteen seuraajaan  

 

Järjestötoiminta  
 
Tavoitteena on koko kaupungin alueen kattava aktiivinen ja toimiva jäsenyhdistysten sekä 
toimintaryhmien verkko. Erityisesti panostetaan toiminnan lisäämiseen lähiöissä ja työpaikoilla.  
 
Kunnallistoimikunnan tavoitteena on innostaa jäsenyhdistyksiä aktiiviseen toimintaan, 
jäsenhankintaan sekä jäsenyhdistysten yhteiseen toimintaan. Jäsenyhdistysten tehtävänä on toimia 
erityisesti oman maantieteellisen- tai aihealueensa aloitteellisena poliittisena toimijana ja 
asiantuntijana paitsi kuntalaisten parissa myös suhteessa Turun Vasemmistoon ja 
valtuustoryhmään. Tavoitteena on kartuttaa vuosittain jäsenyhdistysten henkilöjäsenten määrää. 
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.  
 
Turun Vasemmisto maksaa puheenjohtajiston päätöksellä ja varojensa rajoissa jäsenyhdistyksille 
tukea näiden järjestämien tilaisuuksien tarjoiluihin, mainoksiin ja tilavuokriin sillä ehdolla, että myös 
jäsenyhdistykset osallistuvat tilaisuuksien kustannuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Tähän varattu 
raha jaetaan varausjärjestyksessä, joten hyvin toimintaansa suunnittelevat jäsenyhdistykset 
hyötyvät. Rahanjaossa voidaan kuitenkin suosia tilaisuuksia sellaisilla alueilla, joilla on vähän jäseniä 
eikä välttämättä vielä toimivaa alueellista jäsenyhdistystä. Jos tilaisuus on Turun Vasemmiston ja 
sen jäsenyhdistyksen yhdessä kustantama, on molempien nimen oltava esillä tilaisuuden 
mainostuksessa. Lisäksi tilaisuudessa on pyrittävä hankkimaan uusia jäseniä ja pidettävä esillä 
Vasemmiston toimintaa kuntapolitiikassa.  
 
 



Mittarit  

 jäsenyhdistysten henkilöjäsenten määrä saadaan nostettua seuraavan tasasatalukuun 
vuoden loppuun mennessä  

 jäsenyhdistysten tapahtumien määrä, joita Turun Vasemmisto on tukenut rahallisesti, 
on vähintään 6  

 

Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa  
 
Turun Vasemmiston yhteyttä ammattiyhdistyksiin ja näiden aktiiveihin kohennetaan ay-aktiiveista 
kootun ja piirin organisoiman ay-verkoston kautta.  
 
Turun Vasemmisto osallistuu rauhantyöhön yhteistyössä rauhanjärjestöjen kanssa. Vuonna 2017 
kehitetään edelleen järjestön yhteyksiä kansalaisjärjestöihin, kuten eläkejärjestöihin, ja osallistutaan 
Mahdollisuuksien torille mahdollisesti yhteistyössä jonkin jäsenyhdistyksen kanssa. Yhteyttä 
maahanmuuttajajärjestöihin parannetaan.  
 
Kuntapoliittisessa vaikuttamisessa ollaan yhteydessä esimerkiksi Turun alueelliseen 
vanhempainyhdistykseen Turvary ry:hyn, korkeakouluopiskelijoiden Ryhmä 40 000:n ja muihin 
vastaaviin järjestöihin ja ryhmiin.  
 
Kaikkien järjestöjen kanssa pyritään dialogiin, jossa nämä kokevat Turun Vasemmiston hyväksi 
yhteistyökumppaniksi ja merkittäväksi kanavaksi edistää omia tavoitteitaan.  
 
Mittarit  

 vuoden aikana järjestettyjen yhteisten tapahtumien lukumäärä 2  

 

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.  
 
Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi:  
- 2-4 aluetilaisuutta eri kaupunginosissa kevätkaudella  
- 2-4 aluetilaisuutta eri kaupunginosissa syyskaudella  
- Hiroshiman pommitusten muistopäivä elokuussa  
- Mahdollisuuksien tori, Heikinmarkkinat ja Turun päivä syyskuussa  
- Asunnottomien yö lokakuussa  
- Kirjamessut tai Osaava nainen –messut syyskaudella  
- Kaupunginosaviikot  
Tärkein vuosittain toistuva joukkotapahtuma Turun Vasemmistolle on vapunpäivän 
mielenosoituskulkue ja joukkokokoontuminen. Turun Vasemmisto pyrkii vapputapahtuman 
järjestämiseen työväen- ja vasemmistoliikkeiden yhteisenä. Jos tässä ei onnistuta, 
vasemmistolaisen ja ay-väen vappua järjestämään kootaan vakiintuneen tavan mukaan erillinen 
vappujuhlatoimikunta, jonka työstä Turun Vasemmiston puolesta vastaa puheenjohtajisto.  
 
Vuonna 2017 jatketaan Vasemmalta-iltojen järjestämistä. Kerran kuukaudessa järjestettäviä 
vapaamuotoisia tilaisuuksia käytetään mm. koulutustarkoituksiin, kuntavaalien ehdokashankinnan 
tukena, vapaamuotoiseen toiminnan ideoimiseen ja toteuttamiseen sekä keskustelufoorumina. 
Vasemmalta-iltojen teemat ja asiantuntija-alustajat päätetään yhteistyössä puheenjohtajiston ja 
kunnallistoimikunnan välillä.  
 
 
 



Mittarit  

 vuoden aikana järjestettyjen telttailutapahtumien määrä (yhteistyössä jäsenyhdistysten 
kanssa) on vähintään 6  

 ennen tyypillistä telttailua jaetaan alueelle tapahtumasta vähintään 500 mainoslentolehtistä 
ja itse tapahtumassa pyritään jakamaan vähintään 2 nippua Kansan Uutisia ja 100 kuppia 
kahvia  

 Vasemmalta-iltoja järjestetään vähintään 10  

 

Vaalit  
 
Kuntavaalit käydään keväällä 2017. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9. huhtikuuta. 
Kuntavaaleihin käydään täydellä sadan ehdokkaan listalla. Kuntavaalityötä ja ehdokkaiden 
kampanjointia tukee vuodenvaihteessa valmistunut kuntapoliittinen ohjelma. Vaalien alla Turun 
Vasemmiston ehdokkaat näkyvät aktiivisesti eri puolilla kaupunkia. Telttailuista ym. laaditaan koko 
kaupungin kattava suunnitelma, jolla varmistetaan mahdollisimman suuri ja vaikuttava näkyvyys eri 
puolilla Turkua. Ehdokkaille järjestetään koulutusta, jotta Vasemmiston vaaliviesti kuuluu selkeästi 
ja linjakkaasti.  
 
Mittarit  

 Vaalivoitto. Nykyisten yhdeksän valtuutetun sijaan tulevassa kaupunginvaltuustossa 
vähintään 11 valtuutettua.  

 

Koulutustoiminta  
 
Kootaan järjestön ja sen jäsenyhdistysten sekä muiden turkulaisten vasemmistotoimijoiden 
koulutustoiminta yhteiseen kalenteriin. Koulutustoiminta voi poliittisten aiheiden lisäksi keskittyä 
myös käytännön järjestötoiminnan taitoihin.  
 
Kaupungin tarjoama valtuustoryhmien koulutustuki hyödynnetään Turun Vasemmiston kautta 
luottamushenkilöiden tarpeisiin.  

 

Talous  
 
Kunnallisjärjestön talous perustuu ensisijaisesti luottamushenkilöpalkkioista, 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.  
 

Selvitetään mahdollisuus pysyvän vaalikeräyksen tai muun vaaleihin tähtäävän varainkeruun 

toteuttamiseksi. 


