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Toimintakertomus vuodelta 2022 
 

 

 

Yleistä 

 

Vuoden 2022 tammikuussa käytiin aluevaalit, joissa Turun Vasemmistoliitto ry (myöhemmin Turun 

Vasemmisto) oli selvästi Turun kolmanneksi suosituin puolue 17,6 prosentin kannatuksella. Koko Varsinais-

Suomen hyvinvointialueella Vasemmistoliitto sai 12,4 % äänistä ja neljännen sijan. Vaalitulos antoi 

Vasemmistolle vahvan mandaatin vaikuttaa siihen, millaiseksi Varsinais-Suomen hyvinvointialue muodostuu. 

 

Kaupunginhallinnossa on vuoden 2022 aikana valmistauduttu sote-palveluiden järjestämisvastuun 

siirtymiseen Turulta ja muilta alueen kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Muutoksen myötä Turun sote-

lautakunnan nimeä ja toimivaltaa on muutettu merkittävästi. 

 

Koronatilanne haittasi paikoin alkuvuoden aikana fyysisten tapahtumien ja telttailujen järjestämistä. 

Tilaisuuksia järjestettiin kuitenkin etäyhteyksien välityksellä. 

 

Vuoden loppupuoliskolla alettiin valmistautumaan kevään 2023 eduskuntavaaleihin. 

 

Turun Vasemmiston jäsenyhdistyksiin kuului vuoden 2022 lopussa yhteensä 617 jäsentä (-152 jäsentä 

verrattuna jäsenmäärään 31.12.2021). Pudotus jäsenmäärässä johtuu siitä, että puoluetoimisto siivosi 

vuoden aikana jäsenrekisteristä sellaiset jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan puolueelle 

kahden viimeisen vuoden aikana. 

 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

Turun Vasemmisto jatkoi julkisten palveluiden, lähiluonnon ja turkulaisten hyvinvoinnin puolustamista 

voimakkaasti niin kannanotoissaan kuin kaupungin päättävissä elimissä. Vuonna 2022 keskiössä on ollut 

eritoten alueellista syrjäytymisen ehkäiseminen, kaavoituskysymykset, koulutus- ja kasvatus sekä 

yhdenvertaisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen. 

 

 

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 2022 merkittävin rajapyykki oli 23. tammikuuta järjestetyt aluevaalit, joihin valmistauduttiin pitkään ja 

huolellisesti. Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri oli päävastuussa aluevaalikampanjasta, mutta Turun 

Vasemmisto osallistui niin ikään aktiivisesti kampanjointiin. 



 

Aluevaaleihin osallistuttiin täydellä 98 ehdokkaan listalla, joista puolet (49) oli turkulaisia. Ehdokasjoukko oli 

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

useista eri taustoista. 

 

Koronapandemia rajoitti jossain määrin perinteistä katukampanjointia, minkä takia Vasemmisto panosti 

muihin kampanjointimuotoihin, kuten verkkomainontaan. 

 

Vasemmistoliitto teki Varsinais-Suomessa vahvan tuloksen: 12,4 % äänistä ja neljäs sija Kokoomuksen, 

SDP:n ja Keskustan takana. Turun osalta tulos oli vielä komeampi: 17,6 % äänistä ja kolmas sija. 

Vasemmistoliiton 10-henkisestä valtuustoryhmästä 5 on turkulaisia ja turkulaisilla on vahva edustus myös 

hyvinvointialueen lautakunnissa ja muissa luottamuselimissä. 

 

 

Päätöksentekoelimet ja hallinto 

 

Kaikki Turun Vasemmiston kokoukset olivat läsnäolo- ja puheoikeudella avoimia Vasemmiston turkulaisille 

jäsenille. Päätösvaltaisia kokouksissa olivat kunkin toimielimen sääntöjen määräämät henkilöt. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokous ja syyskokous järjestettiin fyysisinä kokouksina Urheilutalo Rientolassa. 

 

Kevätkokous pidettiin sunnuntaina 20.3.2022. Kokoukseen osallistui 38 edustajaa 14 jäsenyhdistyksestä. 

 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä keskusteltiin ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta. 

 

Poliittiset tilannekatsaukset piti Turun Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen sekä 

puoluevaltuuston jäsen ja Turun Vasemmiston valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors. 

 

 

Syyskokous pidettiin sunnuntaina 25.9.2022 Kokoukseen osallistui 40 edustajaa 16 jäsenyhdistyksestä. 

 

Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat sekä: 

● Valittiin henkilöt Turun Vasemmiston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi 

● Valittiin kunnallistoimikunta vuodelle 2023 

● Luottamushenkilöesitykset yhtiöihin, säätiöihin ja ylikunnallisiin elimiin 

● Keskusteltiin ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta 

 

Kokous valitsi yksimielisesti kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Joonas Jormalaisen ja varapuheenjohtajaksi 

Mervi Uusitalo-Heikkisen. Vastaehdokkaita ei ollut. 

 

Kokous valitsi kunnallistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet kalenterivuodeksi 2023. Kunnallistoimikunnan 

varsinaisiksi jäseniksi valittiin Paco Diop, Tauno Hovirinta, Jenni Jäntti, Seppo Koski, Katja Niemi, Rauni 

Niinimäki, Risto Rinne, Milla Ryytty, Marianne Uusaho ja Mikko Waltari. Varajäseniksi valittiin Joel Törrönen 

(I), Laura Lindholm(II), Taimi Linna (III), Tero Ahlgren (IV) ja Veli-Matti Saajala (V). Varajäsenet sijaistavat 

kokouksissa poissaolevia varsinaisia jäseniä edellä mainitussa järjestyksessä. 

 

Poliittisen tilannekatsauksen piti puolueen puheenjohtaja ja turkulainen kaupunginvaltuutettu Li Andersson. 

 

 



Kunnallistoimikunta 

 

Alkuvuoden vaihtelevan koronatilanteen takia ja nopeaa reagointia vaativien päätösasioiden takia osa 

kunnallistoimikunnan kokouksista järjestettiin etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Kokouksia järjestettiin 

yhteensä 11 kappaletta noin 2-4 viikon välein (heinäkuu pois lukien), joista fyysisiä kokouksia 7 kpl ja 

etäkokouksia 4 kpl. 

 

Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsiteltiin kunnallisia kysymyksiä ja viitoitettiin Turun Vasemmiston 

kunnallispoliittista linjaa. 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. Työjaostoon kuului Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen, 

varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen, kunnallissihteeri Liisa Norontaus sekä kunnallistoimikunnan 

jäsenet Tauno Hovirinta ja Laura Lindholm. 

 

Uusi Päivä -lehden toimituskunta vastasi lehden julkaisusta. Vakiintuneen toimintatavan mukaan lehden 

vastaavana päätoimittajana toimi Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. Lisäksi 

toimituskuntaan kuului päätoimittaja Marjo Peltoniemi ja kunnallistoimikunnan jäsenet Tauno Hovirinta, Laura 

Lindholm ja Risto Rinne. 

 

 

Valtuustoryhmä 

 

Huhtikuussa 2022 Turun Vasemmiston valtuustoryhmä erotti kaksi jäsentään, Johannes Yrttiahon ja Elina 

Sandelinin, epäasiallisen käytöksen ja yhteisesti sovittujen toimintatapojen rikkomisen takia. Sen jälkeen 

yhdeksänhenkinen valtuustoryhmä on ajanut Turun Vasemmiston tavoitteita yhtenäisesti ja tehokkaasti 

yhteistyössä kunnallistoimikunnan kanssa. Valtuustoryhmän toimintaan osallistui myös useita aktiivisia 

varajäseniä. Huhtikuun 2022 jälkeen Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän varsinaisiin jäseniin lukeutui Li 

Andersson, Timo Furuholm, Sara Koiranen, Jaakko Lindfors, Anna Mäkipää, Mirka Muukkonen, Muhiadin 

Hersi, Abdullahi Sultan ja Leena Kaunislahti. Varavaltuutettuina toimivat koko vuoden ajan Selmi 

Holopainen, Jukka Kärkkäinen, Paco Diop, Amro El-Khatib, Mervi Uusitalo-Heikkinen, Joonas Jormalainen, 

Turja Lehtonen, Katja Niemi, Anna Funck, Minna Sumelius ja Riikka Oksanen. 

 

Valtuustoryhmä kokoontui fyysisten kokousten lisäksi myös etäyhteyksien välityksellä. 

 

Valtuustoryhmän työvaliokunta valmisteli kantoja kaupunginhallituksen kokouksiin.  

Työvaliokunta kokoontui perjantai- tai sunnuntai-iltaisin kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä päivinä. 

Työvaliokunnan kokoukset järjestettiin pääsääntöisesti etäyhteyksien välityksellä. Valtuustoryhmän 

työvaliokuntaan kuului valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen, varapuheenjohtaja Jaakko 

Lindfors, valtuustoryhmän jäsenet Timo Furuholm ja Abdullahi Sultan, sekä varavaltuutetut että 

kunnallisjärjestön puheenjohtajiston jäsenet Joonas Jormalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen. 

 

 

Seminaarit 

 

Tavanomainen Turun Vasemmiston kuntapäättäjien kaupungin budjetin käsittelyyn keskittynyt 

talousarvioseminaari pidettiin Urheilutalo Rientolassa 24.9.2022. 

 



Kunnallissihteeri 

 

Opintovapaalle 1.9.2021-30.11.2022 jättäytynyttä Turun Vasemmiston kunnallissihteeriä Lauri Simolaa 

sijaisti Liisa Norontaus.  

 

Lauri Simola irtisanoutui tehtävästään 24.9.2022 lähtien, minkä jälkeen kunnallistoimikunta käynnisti 

avoimen rekrytointiprosessin uuden kunnallissihteerin palkkaamiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 

1.12.2022-31.8.2025. Määräaikaisuuden perusteeksi katsottiin kuntavaalikauden päättyminen ja mahdolliset 

muutokset järjestön talouteen. 

 

Työpaikkailmoitus kunnallissihteerin palkkaamiseksi em. ajankohdaksi julkaistiin TE-keskuksen sivuilla, 

kunnallisjärjestön sähköpostitiedotuslistalla ja somekanavissa, sekä laitettiin sisäiseen 

jakeluun Vasemmistoliitossa, Vasemmistonuorissa ja Vasemmisto-opiskelijoissa. Hakuajan umpeutumiseen 

mennessä työpaikkaa haki kuusi (6) henkilöä, joiden hakemukset anonymisoitiin ja toimitettiin 

kunnallistoimikunnan jäsenille pisteytettäviksi. Kunnallistoimikunnan jäsenet pisteyttivät kolme mielestään 

parasta hakemusta noudattaen kaavaa 3 pistettä parhaimmalle hakemukselle, 2 pistettä toiseksi 

parhaimmalle ja 1 piste kolmanneksi parhaalle. Kuudesta hakijasta kolme eniten pisteitä saanutta hakijaa 

kutsuttiin kunnallistoimikunnan työjaoston järjestämään työhaastatteluun, joiden tulokset kirjattiin ylös ja 

esiteltiin kunnallistoimikunnalle kokouksessa 23.11.2022. Kunnallistoimikunta valitsi määräaikaiseen 

työsuhteeseen yksimielisesti silloisen kunnallissihteerin sijaisen Liisa Norontauksen. 

 

 

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 ja aluevaaliehdokkaille suunnatussa viestinnässä 

myös Facebook-ryhmiä. 

 

Uusi Päivä -lehteä julkaistiin kunnallistoimikunnan päätösten mukaan kaksi kertaa. 

 

Aluevaalinumero 1/2022 ilmestyi Aamuset-lehden 8-sivuisena liitteenä 5.1.2022. Lehdessä käsiteltiin mm. 

terveyseroja, julkisten palveluiden resurssipuutetta ja oppilashuollon tulevaisuutta. 

 

Vappunumero 2/2021 ilmestyi 8-sivuisena irtopainoksena 29.4.2022. Lehdessä käsiteltiin mm. kunta-alan 

lakkoa, paikallishistoriaa sekä sote-uudistusta. 

 

Lehden päätoimittajana toimi Marjo Peltoniemi ja vastaavana päätoimittajana kunnallisjärjestön 

puheenjohtaja Joonas Jormalainen. Toimituskuntaan kuuluivat vuonna 2022 Risto Rinne, Tauno Hovirinta ja 

Laura Lindholm. Toimituskunnan kokoukset ovat avoimia kaikille lehdenteosta kiinnostuneille 

Vasemmistoliiton jäsenille. 

 

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. 

 

 

 

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


Järjestötoiminta 

 

Turun Vasemmistoon kuului vuoden lopussa 22 jäsenyhdistystä. Useat jäsenyhdistykset 

järjestivät eri aiheiden ympärille avoimia yleisötilaisuuksia. 

 

Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistykset vuoden 2022 lopussa: 

 

 Annan piiri 

 Elintarvikealan vasemmistolaiset 

 Etelä-Turun Vasemmistoliitto 

 Itä-Turun Vasemmistoliitto 

 Kaerlan Naiset 

 Koulupoliittinen vasemmisto KOVA 

 Kähärin Ty. Riento 

 Maarian Ty. Raivaaja 

 Pohjois-Turun Vasemmisto 

 Tuikku 

 Tulenkantajanaiset 

 Turun Telakan Vasemmistoliitto 

 Turun Vasemmistokilta 

 Työn ja Tutkimuksen Vasemmistoyhdistys 

 Urbaanit ry 

 Varsinais-Suomen TerVas ry. 

 Vasemmistoliiton Meri-Turun yhdistys 

 Vasemmistoliiton Turun seudun rakennusalan yhdistys 

 Vasemmistoliiton yhdistys Hirmuvalta 

 Viherpunainen Vasemmisto ry 

 Vähä-Heikkilän Ty. Into 

 Åbo Gröna Vänster 

 

 

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 kevät- ja syyskokouksen sekä kunnallistoimikunnan 

kokousten lisäksi seuraavat tapahtumat tai osallistui seuraaviin tapahtumiin: 

 
Telttailu 12.3. klo 12-14, Jokiranta Apteekkimuseon edusta   
Telttailu 9.4. klo 12-14, Runosmäki Salen edusta  
Lin teollisuuspoliittinen kiertueen yleisötilaisuus Turussa maanantaina 25.4. klo 17-
18 Panimoravintola Koulussa Wilhelmina-salissa   
Telttailu 30.4. 12-14, Yliopistonkatu  
Työväen yhteinen vappu 1.5., Vähätori  
Runosmäki-päivä 12.5.  
Puoluekokous 10-12.6.2022  
Ilmiö-festivaali, Telttailu jokirannassa 22.7.  
Taiteiden yö 11.8. klo 16-19, jokirannassa Kaupungintalon edustalla  



Turku ilman natseja -mielenilmaus la 20.8. klo 11.30-13, kokoontuminen kävelykadulla klo 
11.00,  ohjelmaa Vanhalla Suurtorilla 14-15  
Turun Eurooppa-foorumi 24.-26.8., Kansalaisfoorumi Hansatorilla pe 26.8. klo 13-
17 Ministeri Sarkkinen Turussa kävelykadulla pe 26.8. klo 11-13   
Turku Pride 27.8.2022, Kulkue klo 12.00 Vähätorilta (kokoontuminen 11.30), klo 13-15 
puistojuhla  Puolalanpuistossa  
Ensio Laineen muistotilaisuus T-talolla su 28.8. klo 14   

Turun päivä su 18.9., Vanha Suurtori klo 10-17  

Rasisminvastainen jalkapallo-ottelu Turun päivänä, Urheilupuiston Yläkenttä klo 11.00 
alkaen Turun kauppatorin avajaiset, järjestöpäivä ti 20.9.  
Budjettiseminaari la 24.9. Rientolassa  

Turun Kirjamessut 30.9.-2.10.  

Asunnottomien yö ma 17.10, Tuomiokirkkotori  

Kansanedustajat Andersson, Kontula ja Yrttiaho kiertueella Turussa la 29.10.  

Keskustelutilaisuus pormestarimallista ti 1.11. klo 17  

Telttailu, Jyrkkälän Sale 5.11.  

Uusien ilta 7.11. Panimoravintola Koulun Historianluokka  

Joulumarkkinat 17.-18.12. klo 11-17, Brinkkalan piha 
 

 

Turun Vasemmisto järjesti yhteisen vappujuhlan SAK TSP ry:n ja Turun SDP:n kanssa. Vappujärjestelyistä 

neuvotelleeseen vapputoimikuntaan osallistuivat Turun Vasemmiston puolesta puheenjohtaja ja 

kunnallissihteeri. Sovittiin, että Vasemmistoliitto ja SDP marssivat kohti juhlapaikalle (Vähätorille) omissa 

kulkueissaan. Puoluepoliittisena puhujana esiintyi pääministeri Sanna Marin ja ay-poliittisena puhujana 

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen. 

 

Turun Vasemmisto jakoi omissa kanavissaan toverihaudalla videoidun puheen sekä tietoa puolueen 

valtakunnallisesta virtuaalivapusta sekä eri medioiden vappuohjelmistosta. 

 

Kaikkien tapahtumien järjestämiseen osallistui lukuisa joukko jäsenyhdistysten aktiivisia 

toimijoita. 

 

 

Koulutustoiminta 

 
Lähitilaisuuksien järjestäminen oli koronatilanteen takia vaikeaa alkuvuoden 2022 aikana. Vasemmisto 

panosti etätilaisuuksien, kuten aluevaaliehdokkaiden koulutusten järjestämiseen aluevaaleja 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, Uusi Päivä -

lehden julkaiseminen sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. 

Vuoden aikana kertynyt ylijäämä säästetään vuoden 2025 kuntavaalikampanjaan. 

 

 



Liite 1 

 

Kunnallistoimikunnan kokoonpano 1.1.2022-31.12.2022 

 

Joonas Jormalainen, pj. 

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen, vpj. 

 

Varsinaiset jäsenet: Jenni Jäntti, Amro El-khatib, Anna Funck, Tauno Hovirinta, Rauni Niinimäki, 

Nina Artesola, Risto Rinne, Paco Diop, Roman Hnatiuk, Leena Kaunislahti, Branko Lampi, Sauli 

Saarinen, Laura Lindholm, Taimi Räsänen ja Marianne Uusaho. 

 

Varajäsenet: (korvaavat varsinaisia järjestyksessä): (I) Seppo Koski, (II) Maria Sund, (III) Veli-Matti 

Saajala, (IV) Juha Lehti, (V) Tero Ahlgren 

 

Kunnallistoimikunnan työjaostoon (kokouksia valmisteleva elin) valittiin puheenjohtajiston ja 

kunnallissihteerin lisäksi Tauno Hovirinta ja Laura Lindholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 

 

Kunnallisjärjestön kannanotot ja tiedotteet 

 

20.1. Turun vasemmisto: ulkoistamishuuma jäihin! (kannanotto) 

 

7.2. Vesiesterata kaikin mokomin - muttei Ispoisiin pilkkavuokralla! (kannanotto) 

 

17.2. Vastuullisuutta omistajapolitiikkaan ja työntekijöiden ääni kuuluviin (kannanotto) 

 

20.3. Turussa on siirryttävä demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun (kannanotto) 

 

8.4. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on erottanut kaksi jäsentään (tiedote) 

 

10.4. Turun toimittava kuntatyönantajana turkulaisen ja valtakunnallisen palkkaratkaisun löytymiseksi 

(yhteiskannanotto valtuustoryhmän kanssa) 

 

21.4. Julkisten palveluiden riittävä resursointi on parasta pakolaispolitiikkaa (kannanotto) 

 

8.6. Turkulaisten toimeentuloa ja ostovoimaa on tuettava (kannanotto) 

 

10.8. Kulttuuri kunniaan kaupunkisuunnittelussa (kannanotto) 

 

25.8. Näin Vasemmistoliitto paransi arkeasi Turun kuntapolitiikassa 2021-2022! (yhteistiedote 

valtuustoryhmän kanssa) 

 

8.9. Turkuun tarvitaan lisää lukiopaikkoja (kannanotto) 

 

25.9. Joonas Jormalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen jatkokaudelle Turun Vasemmistoliiton johtoon 

(tiedote) 

 

25.9. Turun Vasemmistoliiton syyskokous: työnantajien on taattava potilasturvallisuus myös normaalioloissa 

(kannanotto) 

 

3.11. Sopu syntyi: Vasemmistoliitto sai läpi tavoitteitaan Turun kaupungin ensi vuoden talousarvioon 

(yhteistiedote valtuustoryhmän kanssa) 

 

9.12. Turun Vasemmistoliiton kunnallissihteeriksi Liisa Norontaus (tiedote) 


