
Turun Vasemmistoliitto ry / Vänsterförbundet i Åbo rf 

Toimintakertomus vuodelta 2021 

 

Yleistä 

 

Vuoden 2021 kesäkuussa käytiin kuntavaalit, joissa Turun Vasemmistoliitto ry (myöhemmin Turun 

Vasemmisto) lisäsi ääniosuuttaan niukasti ja nousi selvästi Turun kolmanneksi suosituimmaksi 

puolueeksi 16,2 prosentin kannatuksella. Asema valtuuston kolmanneksi suurimpana ryhmänä 

vahvistui, vaikka kaupunginvaltuutettujen määrä putosi kahdestatoista yhteentoista 

vaalimatemaattisten syiden takia. 

 

Pandemian varjossa käydyt kuntavaalit leimasivat voimakkaasti Turun Vasemmiston toimintaa 

vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Koronatilanteen takia kuntavaaleja jouduttiin siirtämään 

huhtikuulta kesäkuulle. Samasta syystä telttailuja ja fyysisiä tapahtumia jouduttiin perumaan pitkin 

vuotta. Yhdistyksen kokouksia, kuntavaalikoulutusta ja muita tilaisuuksia järjestettiin kuitenkin 

etäyhteyksien välityksellä. 

 

Vuoden loppupuoliskolla valmistauduttiin myös tammikuun 2022 aluevaaleihin. 

 

Turun Vasemmiston jäsenyhdistyksiin kuului vuoden 2021 lopussa yhteensä 769 jäsentä (+36 

jäsentä verrattuna jäsenmäärään 31.12.2020). 

 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

Turun Vasemmisto jatkoi julkisten palveluiden puolustamista voimakkaasti niin 

kannanotoissaan kuin kaupungin päättävissä elimissäkin. Kävimme taistelua erityisesti 

alueellista syrjäytymistä vastaan ja puolustimme lähipalveluita. 

 

Vuotta 2021 leimasi koronapandemian jatkuminen.  

 

Vuonna 2020 valittu kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja pormestariehdokas erosi tehtävistään 

rikosepäilyn takia vuoden 2021 helmikuussa. Kunnallistoimikunta valitsi uudeksi 

pormestariehdokkaaksi Mirka Muukkosen ja yhdistyksen kevätkokous valitsi kunnallisjärjestön 

uudeksi puheenjohtajaksi Risto Rinteen. 

 

Kuntavaalien jälkeen Turun Vasemmiston valtuustoryhmä osallistui pormestariohjelmaa koskeviin 

neuvotteluihin muiden valtuustoryhmien kanssa. Turun Vasemmiston kaupunkiohjelma vuosille 

2021-2025 oli tärkein neuvottelijoidemme tavoitteita ohjaava asiakirja. Lisäksi keskeiseksi 

neuvottelutavoitteeksi nostettiin myös palkkaohjelma ratkaisuksi Turun sosiaali- ja terveysalan 

työntekijöiden matalaan ansiotasoon ja työvoimapulaan. Palkkaohjelma ei valitettavasti toteutunut 

muiden valtuustoryhmien vastustuksen takia, mutta pormestariohjelmaan saatiin monia muita 

keskeisiä tavoitteita, kuten Turun lähiöiden eriytymistä ehkäisevä kärkihanke, Kuninkoja-Mälikkälän 

ikimetsän suojeleminen sekä Taiteen talo -konsepti. Turun Vasemmisto hyväksyi 

pormestariohjelman yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 14.8.2021. 

 

 



Vaalit 

 

Vuoden 2021 merkittävin rajapyykki oli 13. kesäkuuta järjestetyt kuntavaalit, joihin valmistauduttiin 

pitkään ja huolellisesti. Alkuperäisen vaalipäivän piti olla 18. huhtikuuta, mutta vaaleja jouduttiin 

siirtämään vaikean koronatilanteen takia. 

 

Kuntavaaleihin osallistuttiin täydellä sadan ehdokkaan listalla. Ehdokasjoukko oli monipuolinen; 

mukaan mahtui monien eri alojen ammattilaisia, opiskelijoita, eläkeläisiä, yrittäjiä ja työttömiä 

useista eri taustoista. 

 

Ehdokkaille järjestettiin alkuvuodesta koulutustilaisuuksia etäyhteyksien välityksellä, kuten 

koronatilanne edellytti. Pandemia rajoitti voimakkaasti perinteistä katukampanjointia, minkä takia 

Vasemmisto panosti muihin kampanjointimuotoihin, kuten vaalivideoon, radiomainokseen ja 

verkkomainontaan. Pari viikkoa ennen vaalipäivää kokoontumisrajoituksia höllennettiin, mikä 

mahdollisti reippaan katukampanjoinnin vaalikadulla, lähiöissä ja muualla kaupungissa. 

 

Turun Vasemmiston kaupunkiohjelmaa vuosille 2021-2025 hyödynnettiin ahkerasti ehdokkaiden 

kampanjoinnissa ja sen pohjalta laadittiin myös vaaliesite ja jakokuvat someen. 

 

Vaikeista kampanjointiolosuhteista huolimatta Turun Vasemmisto teki kelvollisen tuloksen ja 

käytännössä säilytti kannatuksensa viime kuntavaaleista. Turun Vasemmiston ääniosuus kohosi 

0,1 prosentilla 16,2 prosenttiin, vaikka äänestysaktiivisuus Turussa laski 59,1 prosentista 55,7 

prosenttiin. Vuoden 2017 vaaleissa puolueella oli hyvä tuuri viimeisten läpimenijöiden suhteen; 

vuonna 2021 tämä tuuri ei toistunut, mikä johti valtuustoryhmän kutistumiseen 12 valtuutetusta 

yhteentoista. Turun Vasemmiston suhteellinen asema kuitenkin parani ja valtuustoryhmämme 

nousi selkeästi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi kokoomuksen ja SDP:n jälkeen. 

 

Turku siirtyi kuntavaalien jälkeen pormestarivetoiseen johtamisjärjestelmään, mikä tarkoitti, että 

vaalien jälkeen aloitettiin suurimman puolueen pormestariehdokkaan johdolla neuvottelut 

luottamuspaikkajaosto ja pormestariohjelman sisällöistä. Vaalitulos antoi Turun Vasemmistolle 

tukevan selkänojan neuvotteluihin. Luottamuspaikkojen määrä säilyi kutakuinkin entisellään: 

 

Vasemmistolle tuli kaupunginvaltuuston 2. vpj:n paikka, kaupunginhallitukseen kaksi paikkaa ja 

kaikkiin lautakuntiin kaksi paikkaa. Lisäksi tuli kaupunkiympäristökokonaisuudesta vastaavan 

apulaispormestarin paikka vuosille 2023-25. Sote-lautakuntaan ja kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan 

tuli vpj:n paikat, kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon tuli pj:n paikka. 

Yhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tuli useita painavia paikkoja: puheenjohtajan paikka tuli 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n, Turun Vesihuolto Oy:n, Museoalus Sigynin säätiön 

hallituksiin. Vpj:n paikka tuli Arkea Oy:n, Turun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Musiikkijuhlasäätiön 

hallituksiin. 

 

Ehdokaslistan kärki oli huomattavasti leveämpi kuin viime kuntavaaleissa ja äänet jakautuivat 

tasaisemmin eri ehdokkaiden välillä. Esimerkiksi kuntavaaleissa 2017 puolueen puheenjohtaja Li 

Andersson nappasi peräti 43 % koko listan äänistä, mutta vuonna 2021 enää 33,84 %, säilyttäen 

kuitenkin kaupungin äänikuningattaren aseman. Tämä kielii siitä, että Turun Vasemmistolla oli 

paljon vahvoja ehdokkaita näissä kuntavaaleissa. 

 



Lisäksi Turun Vasemmisto valmistautui 23.1.2022 järjestettäviin aluevaaleihin yhteistyössä 

Varsinais-Suomen piirijärjestön kanssa. 

 

 

Päätöksentekoelimet ja hallinto 

 

Kaikki Turun Vasemmiston fyysiset ja etänä järjestetyt kokoukset olivat läsnäolo- ja puheoikeudella 

avoimia Vasemmiston turkulaisille jäsenille. Kokouslinkin etäkokouksiin sai pyydettäessä 

kunnallissihteeriltä. Päätösvaltaisia kokouksissa olivat kunkin toimielimen sääntöjen määräämät 

henkilöt. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Vaikean koronatilanteen takia yhdistyksen kevätkokous, ylimääräinen kokous ja syyskokous 

järjestettiin etänä Microsoft Teamsin välityksellä. 

 

Kevätkokous pidettiin 25.3.2021. Kokoukseen osallistui 74 edustajaa 19 jäsenyhdistyksestä. 

 

Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat sekä: 

● Valittiin henkilö Turun Vasemmiston puheenjohtajaksi 

● Keskusteltiin ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta 

 

Kokous valitsi kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Risto Rinteen. Rinne voitti Taimi 

Räsäsen äänin 40-33, 1 tyhjä. 

 

Poliittisen tilannekatsauksen piti Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton läntisen alueen 

toiminnanjohtaja Raisa Ranta. 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 14.8.2021. Kokoukseen osallistui 80 edustajaa 20 

jäsenyhdistyksestä. 

 

Kokous käsitteli seuraavat asiat: 

● Pormestariohjelman hyväksyminen/hylkääminen 

● Luottamushenkilöesitykset lautakuntiin, toimikuntiin ja neuvostoihin 

 

Kokous hyväksyi pormestariohjelman äänin 54-25, tyhjiä 1. 

 

Syyskokous pidettiin 23.10. Kokoukseen osallistui 81 edustajaa 21 jäsenyhdistyksestä. 

 

Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat sekä: 

● Valittiin henkilöt Turun Vasemmiston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi 

● Valittiin kunnallistoimikunta vuodelle 2022 

● Luottamushenkilöesitykset yhtiöihin, säätiöihin ja ylikunnallisiin elimiin 

● Keskusteltiin ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta 

 

Kokous valitsi kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Joonas Jormalaisen. Jormalainen voitti Taimi 

Räsäsen äänin 55-26. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mervi Uusitalo-Heikkinen. Uusitalo-Heikkinen 

voitti Taimi Räsäsen äänin 44-33. 



 

Kokous valitsi kunnallistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet kalenterivuodeksi 2022. 

 

Poliittisen tilannekatsauksen piti Turun Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka 

Muukkonen. 

 

 

Kunnallistoimikunta 

 

Vaikean koronatilanteen takia valtaosa kunnallistoimikunnan kokouksista järjestettiin etänä 

Microsoft Teamsin välityksellä. Kokouksia järjestettiin yhteensä 13 kappaletta noin 2-4 viikon välein 

(heinäkuu poislukien), joista etäkokouksia 11 ja fyysisiä kokouksia 2 kpl. 

 

Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsiteltiin kunnallisia kysymyksiä ja viitoitettiin Turun 

Vasemmiston kunnallispoliittinen linja. Lisäksi kunnallistoimikunta suunnitteli ja päätti järjestön 

käytännön toiminnasta. Kunnallistoimikunnan kokoonpano liitteenä, liite 1. 

 

Työryhmät ja jaostot 

 

Kunnallistoimikunnan perustama työjaosto teki kunnallistoimikunnalle esityksiä ja huolehti 

päätösten toimeenpanosta. 

 

Vuonna 2020 perustettu Uusi Päivä -työryhmä jatkoi samalla kokoonpanolla vuonna 2021.  

 

Valtuustoryhmä 

 

Turun Vasemmiston valtuustoryhmä kutistui kuntavaaleissa 12 jäsenen joukosta yhdentoista 

valtuutetun ryhmäksi. Ryhmän toimintaan osallistui myös varajäseniä. Valtuustoryhmä 

kokoontui fyysisten kokousten lisäksi myös etäyhteyksien välityksellä pandemiatilanteen niin 

edellyttäessä. 

 

Valtuustoryhmän työvaliokunta valmisteli kantoja kaupunginhallituksen kokouksiin.  

Työvaliokunta kokoontui sunnuntai-iltaisin kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä päivinä. 

Työvaliokunnan kokoukset järjestettiin pääsääntöisesti etäyhteyksien välityksellä. 

 

Seminaarit 

 

Turun Vasemmiston kuntapäättäjien tavanmukainen kaupungin budjetin käsittelyyn keskittynyt 

talousarvioseminaari pidettiin paikan päällä Ruissalon kylpylässä 17.10.2021. 

 

Kunnallissihteeri 

 

Turun Vasemmiston kunnallissihteerinä toimi Lauri Simola, jolle myönnettiin opintovapaa 

ajankohdalle 1.9.2021-30.11.2022. Simolan sijaiseksi palkattiin opintovapaan ajaksi Liisa 

Norontaus. 

 

 

 



Viestintä 

 

Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetettiin tiedotusvälineille sekä 

julkaistiin järjestön kotisivuilla, sähköpostitiedotuslistalla ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, 

Instagram). Lista julkilausumista ja tiedotteista liitteenä, liite 2. 

 

Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin sähköpostilistoja sekä kunta- ja aluevaaliehdokkaille 

suunnatussa viestinnässä myös Facebook-ryhmiä. 

 

Uusi Päivä -lehteä julkaistiin kunnallistoimikunnan päätösten mukaan kolme kertaa. 

 

Kuntavaalinumero 1/2021 ilmestyi Aamuset-lehden 8-sivuisena liitteenä 10.2.2021. Lehdessä 

käsiteltiin mm. taiteentekijöiden tilapulaa, julkisten palveluiden resurssipuutetta ja lähidemokratiaa. 

 

Vappunumero 2/2021 ilmestyi Aamuset-lehden 4-sivuisena liitteenä 28.4.2021. Lehdessä 

käsiteltiin mm. koronan vaikutuksia koulunkäyntiin, kaupungin työntekijöiden palkkatasoa, sekä 

sote-uudistusta. 

 

Toinen kuntavaalinumero 3/2021 ilmestyi Aamuset-lehden 16-sivuisena liitteenä 2.6.2021. 

Lehdessä käsiteltiin mm. kaupungin työntekijöiden asemaa, terveyspalveluita, koulutusta ja 

alueellista eriarvoisuutta. 

 

Lehden päätoimittajana toimi Laura Tättilä ja vastaavana päätoimittajana kunnallisjärjestön 

puheenjohtaja Sasu Haapanen ja myöhemmin Risto Rinne. Toimituskuntaan kuuluivat vuonna 

2021 Taimi Räsänen, Tauno Hovirinta ja Eva-Liisa Raekallio. Toimituskunnan kokoukset ovat 

avoimia kaikille lehdenteosta kiinnostuneille Vasemmistoliiton jäsenille. 

 

Vasen suora -podcastien tekemistä jatkettiin edelleen vuonna 2021. Ohjelmissa Turun 

Vasemmiston luottamushenkilöt ja muut vasemmistotoimijat käsittelivät paikallisia ja 

valtakunnallisia poliittisia kysymyksiä, kuten koulutuspolitiikkaa, yliopistopolitiikkaa ja 

ikäihmisten asioita. Podcasteja jaettiin ja niistä tiedotettiin järjestön sosiaalisen median 

kanavissa sekä sähköpostitiedotuslistalla. Podcastit ovat kuunneltavissa järjestön kotisivuilla 

sekä Soundcloud-palvelussa. 

 

Sosiaalisen median kanavia ylläpidettiin edelleen Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. 

Some-kanavissa jaettiin mm. järjestön kannanottoja sekä tietoa tapahtumista ja toiminnasta. 

 

Kotisivuja ylläpidettiin osoitteissa www.turunvasemmisto.fi ja www.se.turunvasemmisto.fi. 

 

 

Järjestötoiminta 

 

Turun Vasemmistoon kuului vuoden lopussa 24 jäsenyhdistystä. Useat jäsenyhdistykset 

järjestivät eri aiheiden ympärille avoimia yleisötilaisuuksia. 

 

 

 

http://www.turunvasemmisto.fi/
http://www.se.turunvasemmisto.fi/


Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa 

 

Hyvä yhteistyö lukuisten järjestöjen, kuten ay-, yleishyödyllisten- ja poliittistenyhdistysten, 

kanssa jatkui entiseen tapaan. 

 

 

Tapahtumat 

 

Turun Vasemmisto ja sen jäsenjärjestöt järjestivät kevät-, syyskokouksen ja ylimääräisen 

kokouksen sekä kunnallistoimikunnan kokousten lisäksi seuraavat tapahtumat tai osallistui 

seuraaviin tapahtumiin: 

 

2.2. Vaaliklinikka 

 

17.2. Vasemmalta-ilta: Miltä näyttää Turun poliittinen pelikenttä? 

 

24.2. Viherpunainen vasemmisto ry: Miten hoidetaan nuorten yhä kasvava ahdistus ja 

syrjäytymisuhka? 

 

29.3. Viherpunainen vasemmisto ry: Kenen ehdoilla Turkua rakennetaan? 

 

1.5. Käynti toverihaudoilla 

 

1.5. Vappuilmapallojen ja -lehtien jakoa jokirannassa 

 

10.5. Sote-webinaari 

 

27.5. Keskustelua vammaispolitiikasta – fb-live 

 

31.5. Viherpunainen vasemmisto ry: Hyppää kyytiin! - Keskustelua ratikasta 

 

2.6. Koulutus-webinaari 

 

9.6. Viherpunainen vasemmisto ry: Vaalitilaisuus Vähätorilla 

 

11.6 Viherpunainen vasemmisto ry: Vaalitilaisuus Vähätorilla 

 

12.6. Vasemmisto jokirannassa! 

 

12.6. Vasemmisto Varissuolla! 

 

13.6. Vaalivalvojaiset Panimoravintola Koulussa 

 

19.9. Turun päivä - Vasemmistoliitto mukana Turun päivässä telttailemassa Vanhalla 

Suurtorilla. 

 

1.10. Turun Vasemmistoliitto mukana Kirjamessuilla! 



 

16.10. Kansanedustajat kiertueella! Telttailua kävelykadulla 

 

17.10. Asunnottomien yö 

 

19.11. Silvia Modig tavattavissa Turussa 

 

22.11. Vasemmalta-ilta: Kaikki sotevaaleista 

 

27.11. Aluevaalikiertue: Turun Vasemmisto liikkeellä jokirannassa 

 

27.11. Kaerlan naiset ry: Paremmat palvelut - eriarvoisuus pois! 

 

1.12. Uusien ilta Panimoravintola Koulussa 

 

4.12. Aluevaalikiertue: Turun Vasemmisto liikkeellä Varissuolla 

 

18.12. Aluevaalikiertue: Turun Vasemmisto liikkeellä Runosmäessä 

 

 

Turun Vasemmisto pääsi sopimukseen yhteisen vappujuhlan järjestämiseksi SAK TSP ry:n ja 

Turun SDP:n kanssa. Vappujärjestelyistä neuvotelleeseen vapputoimikuntaan osallistuivat 

Turun Vasemmiston puolesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kunnallissihteeri. Sovittiin, 

että Vasemmistoliitto ja SDP marssivat kohti juhlapaikkaa (ns. Hämähäkkitonttia) omissa 

kulkueissaan, ja puolueiden kulkueet kohtaavat teatterisillalla saapuen yhtenä joukkona 

yhteisen juhlan juhlapaikalle. Koronarajoitusten takia vappua ei kuitenkaan pystytty viettämään 

perinteisin menoin. 

 

Turun Vasemmisto jakoi omissa kanavissaan jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten 

videotervehdyksiä, toverihaudalla videoidun puheen sekä tietoa puolueen valtakunnallisesta 

virtuaalivapusta sekä eri medioiden vappuohjelmistosta. 

 

Kaikkien tapahtumien järjestämiseen osallistui lukuisa joukko jäsenyhdistysten aktiivisia 

toimijoita. 

 

 

Koulutustoiminta 

 

Korona vaikutti voimakkaasti koulutustoiminnan järjestämiseen. Lähitilaisuuksien järjestäminen 

oli käytännössä mahdotonta miltei koko vuoden 2021 aikana. Vasemmisto panosti 

etätilaisuuksien, kuten kuntavaaliehdokkaiden koulutusten järjestämiseen kuntavaaleja silmällä 

pitäen. 

 

 

Talous 

 

Kunnallisjärjestön talous perustui aikaisempaan tapaan ensisijaisesti luottamushenkilöpalkkioihin, 



vähäisemmässä määrin sijoitustoiminnasta saataviin tuloihin sekä Uuden Päivän osalta lehden 

ilmoitustuloihin. 

 

Suurimmat menoerät olivat täydellä työajalla toimineen kunnallissihteerin palkkakustannukset, 

kuntavaalimainokset Turun Sanomissa, vaalivideo, radiomainos, vaaliesite, Uusi Päivä -lehden 

julkaiseminen sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. 

 

Suurin osa viimeisen neljän vuoden aikana kerätystä ylijäämästä sijoitettiin kuntavaaleihin. Vaalien 

jälkeen kunnallisjärjestö alkoi varautumaan seuraaviin kuntavaaleihin kerryttämällä ylijäämää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1 

 

Kunnallistoimikunnan kokoonpano 

 

1.1.2021-25.3.2021 

 

Haapanen Sasu, pj. (1.1.2021-26.2.2021) 

 

Jormalainen Joonas, vpj. (vt. pj 26.2.2021-25.3.2021) 

 

Ahlgren Tero, Alin Markku, Funck Anna, Haapanen Aki, Hnatiuk Roman, Hovirinta Tauno, Koski 

Seppo, Lampi Branko, Niinimäki Rauni, Oksanen Riikka, Rinne Risto, Räsänen Taimi, Saarinen 

Sauli, Sandelin Elina, Syväkari Ulla. 

 

Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä): 

 

(I) Lindholm Laura, (II) Lehti Juha, (III) Kaunislahti Leena, (IV) Suominen Jari, (V) Eila Hannula 

 

 

 

25.3.2021-31.12.2021 

 

Rinne Risto, pj. 

 

Jormalainen Joonas, vpj. 

 

Ahlgren Tero, Alin Markku, Funck Anna, Haapanen Aki, Hnatiuk Roman, Hovirinta Tauno, Koski 

Seppo, Lampi Branko, Niinimäki Rauni, Oksanen Riikka, Räsänen Taimi, Saarinen Sauli, Sandelin 

Elina, Syväkari Ulla. 

 

Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä): 

 

(I) Lindholm Laura, (II) Lehti Juha, (III) Kaunislahti Leena, (IV) Suominen Jari, (V) Eila Hannula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 

 

Kunnallisjärjestön kannanotot ja tiedotteet 

 

21.1. Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita! (tiedote) 

 

21.1. Joukkoliikennettä siirrettävä tulevaisuudessa enemmän raiteille (kannanotto) 

 

11.2. Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita! (tiedote) 

 

11.2. Uskaltaako kokoomusjohtoisessa Turussa enää rakentaa? (kannanotto) 

 

25.2. Turun Vasemmistoliitto vaatii taiteelle tiloja ja tukea! (kannanotto) 

 

25.2. Asetimme lisää ehdokkaita - lähdemme vaaleihin täydellä listalla! (tiedote) 

 

5.3. Mirka Muukkonen Turun Vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi (tiedote) 

 

18.3. Turun Vasemmistoliitto vaatii lisäresursseja etsivään nuorisotyöhön (kannanotto) 

 

25.3. Turun Vasemmistoliiton kevätkokouskannanotto: Jälleenrakennus on aloitettava panostuksilla 

työllisyyteen, terveyteen, koulutukseen ja joukkoliikenteeseen (kannanotto) 

 

25.3. Risto Rinne valittiin Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi (tiedote) 

 

8.4. Rikas Turku säästää palveluistaan ja tuhlaa turhuuksiin yhtaikaa (kannanotto) 

 

6.5. Turun Vasemmistoliitto vaatii lisäresursseja terveyspalveluihin (kannanotto) 

 

7.5. Turun Vasemmistoliitto etsii KUNNALLISSIHTEERIÄ sijaisuuteen opintovapaan ajaksi 

1.8.2021-30.11.2022 (tiedote) 

 

11.6. Turku auki ja kulttuuri kunniaan (kannanotto) 

 

14.8. Turun Vasemmistoliitto hyväksyi pormestariohjelman ja päätti luottamushenkilöistään (tiedote) 

 

2.9. Turun Vasemmistoliitto vaatii hoitokriisin ratkaisemista (kannanotto) 

 

23.10. Turkulaiset tarvitsevat oikeudenmukaisen sote-uudistuksen (kannanotto) 

 

23.10. Joonas Jormalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen Turun Vasemmistoliiton johtoon (tiedote) 

 

4.11. Turun Vasemmistoliitto edellyttää avointa ja demokraattista politiikantekoa Turussa 

(kannanotto) 

 

9.12. Oppilashuoltoa vahvistettava sote-uudistuksen pyörteissä (kannanotto) 

 

 


