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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yleistä

Turun Vasemmistoliiton  poliittisena  ja  aatteellisena  tehtävänä  on vasemmistolaisen 
arvomaailman esille tuominen, poliittisten ja aatteellisten tavoitteiden asettaminen ja 
niiden edistäminen Turun kunnallispolitiikassa ja koko yhteiskunnassa. Toiminnassa 
vasemmistolaisen  työväenliikkeen  perinne  yhdistyy  2000-luvun  kapitalismin 
haastavaan radikaaliin vasemmistolaisuuteen.

Järjestön toiminta Turun kaupungin alueella edistää Vasemmistoliiton puolueohjelman 
tavoitteita ja vaikuttaa tältä arvopohjalta kunnallispoliittisiin linjauksiin. Järjestö 
hyödyntää jäsenyhdistysten piiristä saatavaa asiantuntemusta ja toimii poliittisena 
vaikutuskanavana Turun kunnallispolitiikkaan ja koko yhteiskuntaan.

Järjestön  toiminnan  vahvuutena  on  vähävaraisten  ja  muuten  heikossa  asemassa 
olevien turkulaisten  arkielämän tuntemus,  jonka avulla  toimintaa  voidaan suunnata 
heidän  elämänhallintansa  tukemiseen  ja  turvaamisen.  Hyvän  ja  turvallisen  elämän 
peruste  on  työ,  joka  takaa  toimeentulon.  Sen  lisäksi  hyvinvointia  täydentävinä 
osatekijöinä  erityisesti  toimivat  ja  edulliset  kunnalliset  sosiaali-,  terveys-  ja 
kulttuuripalvelut, laadukas koulutus, edullinen asuminen, toimiva joukkoliikenne sekä 
hyvä  asuinympäristö.  Järjestö  edistää  kunnallispoliittisen  tavoiteohjelmansa 
mukaisesti  turkulaisten  tasa-arvoista  kohtelua  ja  aktiivisen  kuntalaisen  turvaamista, 
johon kuuluu oleellisena osana myös erilaisuuden hyväksyminen. 

Järjestö toimii herättääkseen kansalaisten mielenkiintoa politiikkaan ja tekee 
monipuolisin keinoin tunnetuksi puolueen periaatteita sekä toimintaa. Järjestö tukee ja 
täydentää jäsenjärjestöjensä toimintaa ja toimii näiden yhdyssiteenä.

Kunnallisjärjestön kaikessa toiminnassa korostuvat solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, 
avoimuus, toverillisuus, vastuuntunto ja linjakkuus.

Vuosi 2013 on pitkästä aikaa vaaliton vuosi. Vaalittomana vuonna keskitytään 
kehittämään järjestöä, sen rakennetta, yhteyksiä yhteistyökumppaneihin, viestintää 
sekä jäsenmäärää. Lisäksi toimitaan aktiivisesti, jotta valmistautuminen vuoden 2014 
eurovaaleihin lähtisi hyvin käyntiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Turun  kunnallispolitiikassa  järjestö  ajaa  vasemmistolaisen  arvopohjan  mukaisia 



tavoitteita.  Se  toimii  tiiviissä  vuorovaikutuksessa  kuntalaisten,  kannattajiensa, 
jäsentensä  ja  yhteistyökumppaniensa  kanssa.  Säännöllisesti  järjestetyt  poliittiset 
kampanjat,  asukastilaisuudet,  jäsentoiminta,  toimiva  järjestödemokratia, 
järjestöorganisaation  suunnitelmallinen  kehittäminen  sekä  yhteistyö 
ammattiyhdistysliikkeen  sekä  muiden  kansalaisjärjestöjen  kanssa  luovat  pohjan 
tehokkaalle vaikuttamiselle. 

Kunnallistoimikunta toimii yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa. Kunnallisjärjestöllä 
ja valtuustoryhmällä on yhteinen kunnallisneuvottelukunta, joka valmistelee 
kunnallistoimikunnalle kunnallispolitiikkaa koskevia kannanottoja ja päätöksiä ja 
varmistaa, että kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän kunnallispoliittinen toiminta on 
linjassa keskenään. Lisäksi kunnallisjärjestön edustajat osallistuvat päätöksentekoon 
kunnallisissa luottamustehtävissä johto- ja lautakunnissa, kaupunginhallituksessa sekä 
valtuustotyössä. Kunnallisjärjestön edustajat kiinnittävät erityistä huomiota 
työllisyyden hoitoon, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tasokkaaseen 
saatavuuteen sekä ympäristö- ja kulttuurikysymyksiin. 

Järjestön toimijat muotoilevat vasemmistolaisen arvopohjan mukaisia 
ennakkoluulottomia ja radikaalejakin ratkaisuja kunnallispoliittisiin kysymyksiin. 
Kaikki tavoitteet linjataan kunnallispoliittisen tavoiteohjelman mukaisesti. Poliittisen 
oikeiston ahtaista ideologisista lähtökohdista esittämiä tavoitteita vastustamme 
yksiselitteisesti. Turun Vasemmistoliitto tekee politiikkaa, joka palvelee turkulaisten 
parasta.

Kunnallisjärjestössä jäsendemokratia toimii seuraavasti:

- Jäsenjärjestöjen yleis- ja sääntömääräiset kokoukset
- Edustajiston sääntömääräiset ja ylimääräiset kokoukset
- Kunnallistoimikunta sekä sen alaiset jaostot ja toimikunnat
- Kunnallistoimikunnan ja valtuustoryhmän yhteiskokoukset
- Valtuustoryhmän kokoukset valtuustopäivänä klo 16.30
-Valtuustoryhmän työvaliokunta kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä 
sunnuntaipäivinä klo 19.00 (kaikille avoin)
- Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteiskokoukset
- Piirijärjestön kokoukset
-Turun Vasemmistonuorten edustaja erikseen kutsuttuna kunnallistoimikunnassa

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.

Hallinto
Edustajakokoukset

Sääntömääräisten  kevät-  ja  syyskokousten  lisäksi  pidetään  tarvittaessa  ylimääräiset 
kokoukset  esim.  kaupungin  talousarviosta  sekä  merkittävistä  kunnallispoliittisista 
kysymyksistä.  Näillä  näkymin  ensi  vuonna  kunnallispolitiikassa  päätettäväksi 
tulevista asioista valitaan ehdokkaat Turun kaupungin luottamustoimiin.

Kunnallistoimikunta
Kunnallistoimikunnan  kokouksia  pidetään  vähintään  kerran  kuukaudessa 



lukuunottamatta  heinäkuuta.  Kunnallistoimikunta  kutsuu  edustajiston  koolle  ja 
valmistelee  sille  päätösesitykset,  nimeää  ehdokkaat  vaalikauden  aikana 
täydennettäväksi  tuleviin  kaupungin  luottamustoimiin  sekä  tekee  järjestön 
järjestämään  toimintaan  ja  järjestön  kehittämiseen  liittyviä  päätöksiä.  Kokouksissa 
käsitellään  tarvittaessa  ajankohtaisia  poliittisia  kysymyksiä  alustusten  pohjalta. 
Kunnallistoimikunta  osallistuu  poliittisen  linjan  muodostamiseen  yhteistyössä 
valtuustoryhmän  kanssa.  Kunnallistoimikunta  nimittää  avukseen  järjestöjaoston, 
toimintajaoston,  ammattiyhdistysjaoston,  vapputoimikunnan,  viestintäjaoston, 
kunnallisneuvottelukunnan sekä  muita  tarpeelliseksi  katsomiaan jaostoja.  Jaostot  ja 
työryhmät  toteuttavat  kunnallistoimikunnan  päätöksiä  ja  tekevät 
kunnallistoimikunnalle  esityksiä.  Kunnallistoimikunnan  työstä  ja  sen  toimielimistä 
linjataan tarkemmin kunnallistoimikunnan työjärjestyksessä.

Viestintä

Kunnallistoimikunnan  hyväksymät  tiedotteet  ja  kannanotot  lähetetään 
tiedotusvälineille  sekä  julkaistaan  järjestön  Internet-sivuilla  ja  sähköpostilistalla. 
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja keskustelee valtuustoryhmän puheenjohtajan kanssa 
julkilausumien  sisällöstä  ennen  julkaisemista,  jotta  näkemykset  olisivat  yhtenevät. 
Puheenjohtaja vahvistaa tarvittaessa poliittisen viestin perillemenoa henkilökohtaisella 
yhteydenotolla erityisesti TS:n poliittiseen toimitukseen.

Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään sähköpostilistoja. Vuonna 2013 luodaan 
järjestölle tiedotuslista, jolla pyritään tavoittamaan kaikki sähköpostia käyttävät 
Vasemmistoliiton turkulaiset jäsenet.  Kunnallispoliittista tiedottamista tehostaa 
yhteisöradio Robin Hood. Vuoden 2013 aikana laaditaan järjestön viestinnän 
parantamiseksi järjestölle viestintäohje.

Uusi Päivä -lehteä julkaistaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Uusi Päivä postitetaan 
kaikille jäsenille ja se julkaistaan myös netissä. Vuonna 2013 keskitytään parantamaan 
Uuden Päivän mainosmyyntiä hankkimalla lehdelle erillinen mainosmyyjä. Järjestön 
viestintää toteuttaa ja kehittää erillinen viestintäjaosto, joka toimii myös Uuden Päivän 
toimitusneuvostona. Viestintäjaosto kutsuu Uuden Päivän kutakin numeroa tekemään 
avoimen toimituskunnan.

Turun Vasemmistoliiton nettisivuja ylläpidetään osoitteessa 
www.turunvasemmistoliitto.fi. Lisäksi viestinnässä hyödynnetään piirijärjestön 
julkaisemaa Varvas-nettilehteä.

Järjestötoiminta

Kunnallistoimikunta  kehittää  järjestötoimintaa  järjestöjaoston  avulla  edelleen. 
Tavoitteena on koko kaupungin alueen kattava aktiivinen ja toimiva jäsenjärjestöjen ja 
toimintaryhmien  verkko.  Panostetaan  erityisesti  toiminnan  lisäämiseen  lähiöissä. 
Perusjärjestöjen  tehtävänä  on  toimia  erityisesti  oman  maantieteellisen-  tai 
aihealueensa aloitteellisena poliittisena toimijana ja asiantuntijana paitsi kuntalaisten 
parissa  myös  suhteessa  kunnallistoimikuntaan.  Tavoitteena  on  kartuttaa  vuosittain 
jäsenjärjestöjen  jäsenmäärää.  Vuonna  2013  tuetaan  jäsenjärjestöjen  jäsenhankintaa 
niin,  että  kokonaisjäsenmäärä  kasvaa.  Toimintavuonna  järjestetään  uusille  jäsenille 



vähintään yksi uusien jäsenten ilta.

Järjestö  maksaa  varojensa  rajoissa  jäsenjärjestöille  tukea  näiden  järjestämien 
tilaisuuksien  tarjoiluihin,  mainoksiin  ja  tilavuokriin  sillä  ehdolla,  että  myös 
jäsenjärjestöt  osallistuvat  tilaisuuksien  kustannuksiin  mahdollisuuksiensa  mukaan. 
Tähän  varattu  raha  jaetaan  varausjärjestyksessä,  joten  hyvin  toimintaansa 
suunnittelevat  jäsenjärjestöt  hyötyvät.  Rahanjaossa  voidaan  kuitenkin  suosia 
tilaisuuksia sellaisilla alueilla, joilla on vähän jäseniä eikä välttämättä vielä toimivaa 
alueellista  jäsenjärjestöä.  Jos  tilaisuus  on  järjestön  ja  jäsenjärjestön  yhdessä 
kustantama,  on molempien  nimen oltava  esillä  tilaisuuden  mainostuksessa.  Lisäksi 
tilaisuudessa  on  pyrittävä  hankkimaan  uusia  jäseniä  ja  pidettävä  mahdollisuuksien 
mukaan  esillä  Vasemmistoliiton  toimintaa  kunnallispolitiikassa.  Järjestö  neuvoo  ja 
avustaa jäsenjärjestöjä näiden toiminnassa ja on tarvittaessa itse aloitteellinen yhteisen 
toiminnan  järjestämisessä.  Järjestön  jäsenjärjestöiltään  kantamalla  symbolisella 
jäsenmaksulla ei ole niinkään taloudellista merkitystä kuin merkitystä jäsenjärjestöjen 
aktivoimisessa toimintaan.

Rauhantyöhön järjestö osallistuu Suomen Rauhanpuolustajien Turun piirijärjestön 
jäsenenä ja yhteistyössä muiden rauhanjärjestöjen kanssa. Järjestö vastustaa Suomen 
liittämistä Natoon ja huomioi toiminnassaan Hiroshiman pommitusten muistopäivän 
sekä perinteisen rauhanmarssin YK:n päivänä.

Vuonna 2013 kehitetään järjestön yhteyksiä kansalaisjärjestöihin. Vakiintuneita 
yhteistyökumppaneita ovat Turun Sosiaalifoorumi, Mahdollisuuksien tori sekä Turun 
Vasemmistonuoret. Yhteistyötä näiden kanssa jatketaan ja osallistutaan 
Mahdollisuuksien torille mahdollisesti yhteistyössä jonkin jäsenjärjestön kanssa. 
Järjestön yhteyttä ammattiyhdistyksiin ja näiden aktiiveihin kehitetään kokoamalla ay-
aktiiveista ammattiyhdistysverkosto. Yhteyttä maahanmuuttajajärjestöihin pyritään 
parantamaan. Kunnallispoliittisessa vaikuttamisessa ollaan yhteydessä esimerkiksi 
Turun alueelliseen vanhempainyhdistykseen Turvaryhyn, korkeakouluopiskelijoiden 
Ryhmä 30 000:n ja muihin vastaaviin järjestöihin. Kaikkien järjestöjen kanssa 
pyritään dialogiin, jossa nämä kokevat Turun Vasemmistoliiton hyväksi 
yhteistyökumppaniksi ja merkittäväksi kanavaksi edistää omia tavoitteitaan.

Turun Vasemmistoliitto tekee SAK:n Turun seudun paikallisjärjestölle TSP:lle 
vakavan esityksen, jotta tämä ottaisi vastuu työväen yhteisen vappujuhlan 
järjestämisestä Turussa. Vapun järjestelyissä auttaa erillinen vappujuhlatoimikunta.

Tapahtumat

Järjestön  toiminta  pyritään  järjestämään  yhteistyössä  jäsenjärjestöjen  kanssa 
näkyvyyden ja jäsenhankinnan edistämiseksi.  Järjestö voi kuitenkin kantaa vastuuta 
joihinkin tapahtumiin osallistumisessa. Vuonna 2013 tällaisia tapahtumia ovat ainakin:

-Mahdollisuuksien tori toukokuussa
-Mahdollinen Pride-tapahtuma kesällä
-Hiroshiman pommitusten muistopäivä elokuussa
-Turun päivä syyskuussa
-YK:n päivä lokakuussa



Lisäksi Turun Vasemmistoliitto osallistuu mahdolliseen piirin organisoimaan 
kuntakiertueeseen.

Vaalit

Vuonna  2013  ei  ole  valtakunnallisia  vaaleja.  Vuonna  2012  pidetyistä 
kunnallisvaaleista  tehdään  huolellinen  jälkianalyysi,  joka  on  apuna  toiminnan 
kehittämisessä ja seuraavien kunnallisvaalien suunnittelussa.

Vaikutetaan siihen, että vuoden 2014 eurovaaleihin valmistautuminen alkaisi 
sujuvasti.

Koulutustoiminta

Vasemmistoklubin  toimintaa  kannatetaan  ja  sen  jatkumista  toivotaan.  Tarvittaessa 
perustetaan  erillinen  koulutusjaosto  selvittämään  järjestön  koulutustoiminnan 
kehittämistä  ja  järjestön  ja  sen  jäsenjärjestöjen  sekä  muiden  turkulaisten 
vasemmistotoimijoiden  koulutustoiminnan  kokoamista  yhteen.  On huomattava,  että 
koulutustoiminta  voi  poliittisten  aiheiden  lisäksi  keskittyä  myös  käytännön 
järjestötoiminnan taitoihin.

Kaupungin tarjoama valtuustoryhmien koulutustuki hyödynnetään järjestön kautta 
ensisijaisesti kaupungin luottamushenkilöiden ja järjestön toimielinten jäsenten 
tarpeisiin.

Talous

Kunnallisjärjestön  talous  perustuu  luottamusmiespalkkioista,  sijoitustoiminnasta  ja 
valtuustoryhmän  tuesta  saataviin  tuloihin.  Vuosittain  on  tuotettava  ylijäämää  siinä 
määrin,  että  kunnallisvaaleihin  2016  voidaan  osallistua  täydellä  teholla.  Tämän 
tavoitteen  saavuttamiseksi  toimitaan  myös  vuonna  2013.  Selvitetään  mahdollisuus 
pysyvän  vaalikeräyksen  tai  muun vaaleihin tähtäävän varainkeruun toteuttamiseksi. 
Kaikki  innovatiiviset  uudet  ja  vanhat  varainkeräyskeinot  ovat  tervetulleita 
hyödynnettäväksi.


