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Toimintakertomus vuodelta 2019 
 
Yleistä 
 

Turun Vasemmisto järjesti aktiivista toimintaa tasaisesti ympäri vuoden. Vasemmiston luottamushenkilöt 
ja muut vasemmistotoimijat kiersivät tapaamassa turkulaisia niin lähiöissä kuin kaupungin 
keskustassakin muun muassa lukuisissa telttailutapahtumissa.  
 
Vuonna 2019 käytiin kahdet valtakunnalliset vaalit: eduskunta- ja eurovaalit. Eduskuntavaaleissa 
vasemmisto saavutti selkeän vaalivoiton ja eurovaaleissa vasemmistolla säilyi yksi euroedustajan 
paikka.  
 
Turun Vasemmiston jäsenyhdistyksiin kuului vuoden 2019 lopussa yhteensä 730 jäsentä (+33 jäsentä 
verrattuna jäsenmäärään 31.12.2018).    

 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 
Turun Vasemmisto puolusti julkisia palveluita voimakkaasti niin kannanotoissaan kuin kaupungin 
päättävissä elimissäkin. Erityisesti kritisoitiin oikeiston masinoimia, kustannuksiltaan massiivisia ns. 
elinvoimainvestointeja, kuten esimerkiksi Kupittaan kantta, joiden toteuttamisen varjolla luodaan 
painetta peruspalvelujen leikkauksille.  
 
Turun Vasemmisto tuki vahvasti ammattiyhdistysliikkeen taistelua työehtosopimusshoppailua vastaan. 
Turussa kamppailtiin menestyksekkäästi Arkea Oy:n ja Kuntec Oy:n työehtojen heikennyksiä vastaan. 
Poliittisen vasemmiston ja ay-liikkeen paineen alla työehtoja ei heikennetty.  
 
Turku päätti siirtyä pormestarivetoiseen kaupungin johtamisjärjestelmään kuntavaaleista 2021 lähtien. 
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän enemmistö kannatti kaupunkijohtajamallia, mutta jäi 
valtuustossa vähemmistöön.  
 
Vuoden aikana käytiin kahdet valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit 14.4.2019 ja eurovaalit 26.5.2019. 
Turun Vasemmisto tuki vaaleissa turkulaisia ehdokkaita resurssiensa puitteissa.  

 
Vaalit 
 

Eduskuntavaalit 14.4.2019  
Vasemmistoliitto saavutti kirkkaan vaalivoiton eduskuntavaaleissa. Varsinais-Suomesta eduskuntaan 
valittiin kaksi vasemmistoliiton kansanedustajaa, molemmat turkulaisia. Varsinais-Suomesta 
kansanedustajiksi valittiin puolueen puheenjohtaja Li Andersson (24 542 ääntä) ja Johannes Yrttiaho 
(2 636 ääntä). Turussa vasemmistoliitto keräsi 16,8% äänistä (+2,1% muutos eduskuntavaaleihin 2015). 
Varsinais-Suomessa vasemmistoliiton kannatus oli 12,8 prosenttia (+2,6% muutos eduskuntavaaleihin 
2015). Koko maassa vasemmistoliitto sai 8,2 prosenttia äänistä (+1,0% muutos eduskuntavaaleihin 
2015). Kansanedustajapaikkoja vasemmistoliitto sai 16 (+4 paikan muutos eduskuntavaaleihin 2015).  
 
Turun Vasemmistoliitto tuki turkulaisia ehdokkaita mm. kustantamalla Uusi Päivä -eduskuntavaalilehden 
sekä järjestämällä ehdokkaille Vasemmalta-iltapäivät, joita mainostettiin Turun Sanomissa. Ehdokkaille 
tarjottiin myös mahdollisuutta Vasen suora -vaaliohjelman tekemiseen. Turkulaisia 
eduskuntavaaliehdokkaita oli kuusi: Li Andersson, Johannes Yrttiaho, Jaakko Lindfors, Mervi Uusitalo, 
Amro El-Khatib ja Taimi Räsänen (yhteensä ehdokkaita oli Varsinais-Suomessa 17).  

 
  
 

Eurovaalit 26.5.2019 
Vasemmistoliitto säilytti yhden europarlamenttipaikkansa Silvia Modigin tultua valituksi 
europarlamenttiin. Vasemmistoliittoa äänesti 6,9 prosenttia äänioikeutetuista (-2,4% muutos 
eurovaaleihin 2014). Turussa vasemmistoliitto sai 9,7% äänistä (-5,8% muutos eurovaaleihin 2014).  



Turun Vasemmistoliitto tuki turkulaisia eurovaaliehdokkaita järjestämällä heille keskustelutilaisuuden 
”Lisää hyvinvointia ja parempi työelämä eurooppalaisille”, jota myös mainostettiin Turun Sanomissa. 
Lisäksi turkulaiset eurovaaliehdokkaat tekivät eurovaaleihin liittyvän Vasen suora -podcastin. Turusta 
ehdolla olivat Anna Mäkipää ja Jaakko Lindfors (yhteensä ehdokkaita oli koko maan kattavalla listalla 
20).  
 

   

 
Päätöksentekoelimet ja hallinto 

 
Kaikki Turun Vasemmiston kokoukset olivat läsnäolo- ja puheoikeudella avoimia Vasemmiston 
turkulaisille jäsenille. Päätösvaltaisia kokouksissa olivat kunkin toimielimen sääntöjen määräämät 
henkilöt. Kokouksissa oli säännöllisesti valittujen lisäksi muitakin kiinnostuneita osallistujia. 

 
Yhdistyksen kokoukset 
Kevätkokous pidettiin 7.3.2019. Kokoukseen osallistui 53 edustajaa 17 jäsenyhdistysestä. Kokous 
käsitteli sääntömääräiset asiat. Poliittisen tilannekatsauksen piti Mayer Turun telakan pääluottamusmies 
Juha Jormanainen.  
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 21.5.2019. Kokoukseen osallistui 67 edustajaa 24 
jäsenyhdistyksestä. Kokouksessa tehtiin seuraavat valinnat: kaupunginhallituksen jäsenten (2) ja 
varajäsenten (2) valitseminen kaudelle 2019-2021, kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 
jäsenten (2) ja varajäsenten (2) valitseminen kaudelle 2019-2021, kaupunginhallituksen konsernijaoston 
jäsenten (2) ja varajäsenten (2) valitseminen kaudelle 2019-2021. 
 
Syyskokous pidettiin 3.10.2019. Kokoukseen osallistui 63 edustajaa 21 jäsenyhdistyksestä. Kokous 
valitsi kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi yksimielisesti Jaakko Lindforsin. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin yksimielisesti Sasu Haapanen. Kokous valitsi myös kunnallistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet 
kalenterivuodeksi 2020. Lisäksi käsiteltiin muut sääntömääräiset asiat.  
 
Kunnallistoimikunta 
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidettiin 2-4 viikon välein, lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta. 
(Kunnallistoimikunnan kokoonpano liitteessä 1.) Kunnallistoimikunta kokoontui yhteensä 10 kertaa. 
Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsiteltiin kunnallisia kysymyksiä ja viitoitettiin Turun Vasemmiston 
kunnallispoliittinen linja.  Lisäksi kunnallistoimikunta suunnitteli käytännön toimintaa, kuten erilaisia 
poliittisia tilaisuuksia ja tapahtumia.  
 
Työryhmät ja jaostot 
Kunnallistoimikunnan perustama työjaosto teki kunnallistoimikunnalle esityksiä ja huolehti päätösten 
toimeenpanosta.  
 
Valtuustoryhmä 
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän 12 valtuutettua kokoontuivat aina kaupunginvaltuuston 
kokouksien yhteydessä. Ryhmän toimintaan osallistui myös varajäseniä.  
 
Valtuustoryhmän työvaliokunta valmisteli kantoja kaupunginhallituksen kokouksiin. Työvaliokunta 
kokoontui sunnuntai-iltaisin kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä päivinä. 
 
Seminaarit 
Turun Vasemmiston kuntapäättäjien ”Asuminen, kaupunkisuunnittelu ja aluepolitiikka” 

  -teemaseminaari pidettiin Silja Linen piknik-risteilyllä 18.5.2019.  
 
Turun Vasemmiston kuntapäättäjien tavanmukainen kaupungin budjetin käsittelyyn keskittynyt 
talousarvioseminaari pidettiin Viking Linen piknik-risteilyllä 2.11.2019.  

 
Kunnallissihteeri 
Turun Vasemmiston kunnallissihteerinä toimi Lauri Simola. 

 

 



Viestintä 
 
Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetettiin tiedotusvälineille sekä julkaistiin 
järjestön kotisivuilla, sähköpostitiedotuslistalla ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, 
Twitter). Lista julkilausumista ja tiedotteista liitteenä, liite 2. 

 
Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin sähköpostilistoja. 

 
Uusi Päivä -lehteä julkaistiin kunnallistoimikunnan päätösten mukaan kolme kertaa.  
 
Eduskuntavaalinumero 1/2019 ilmestyi Aamuset-lehden 8-sivuisena liitteenä noin 130 000 kappaleen 
painoksena 3.4.2019. Lehdessä jokaiselle turkulaiselle eduskuntavaaliehdokkaalle oli varattu yksi sivu 
omien vaaliteemojensa esittelemiseksi.  
 
Numero 2/2019 ilmestyi Aamuset-lehden 4-sivuisena liitteenä noin 130 000 kappaleen painoksena 
24.4.2019. Lehdessä käsiteltiin mm. ay-liikkeen tilaa ja saavutuksia, toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, 
toriparkkisotkua sekä vappua.  
 
Numero 3/2019 ilmestyi Aamuset-lehden 4-sivuisena liitteenä noin 130 000 kappaleen painoksena 
 26.10.2019. Lehdessä käsiteltiin mm. varhaiskasvatusalan riittämättömiä palkkoja, Turun koulujen 
väistötilaongelmia, kulttuurin hyvinvointia tukevia vaikutuksia, oppivelvollisuuden laajentamista sekä 
valtion kohtuuttomia asehankintasuunnitelmia.  

 
Lehden päätoimittajana toimi Laura Tättilä ja vastaavana päätoimittajana kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Jaakko Lindfors. Toimituskuntaan kuuluivat 1.1.2019-31.1.2019 Eva-Liisa Raekallio, 
Risto Rinne, Tauno Hovirinta ja Ilkka Lindström. Toimituskuntaan kuuluivat 1.2.2019-31.12.2019 Eva-
Liisa Raekallio, Risto Rinne ja Tauno Hovirinta. Toimituskunnan kokoukset ovat avoimia kaikille 
lehdenteosta kiinnostuneille Vasemmistoliiton jäsenille. 
 
Vasen suora -radio-ohjelmien sopimuskausi Turun Lähiradioyhdistys ry:n kanssa päättyi 28.2.2019. 
Puolen tunnin mittaisia ohjelmia tehtiin em. kahden kuukauden aikana kolme kappaletta. Radio Robin 
Hoodin (91,5 MHz) taajuudella kolme kertaa viikossa lähetetyissä ohjelmissa Turun Vasemmiston 
luottamushenkilöt ja muut vasemmistotoimijat keskustelivat työttömyydestä, arvokkaasta vanhuudesta 
sekä pohtivat vuoden 2019 haasteita. Ohjelmia levitettiin järjestön sosiaalisessa mediassa sekä 
sähköpostitiedotuslistalla.  Ohjelmat ovat kuultavissa järjestön kotisivuilla.  
 
Vasen suora -podcastien tekeminen aloitettiin 17.5.2019. Turun Vasemmisto hankki podcastien teon 
edellyttämän laitteiston, ja ohjelmien äänityksestä vastasi kunnallissihteeri. Podcast-jaksoja julkaistiin 
kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Ohjelmissa Turun Vasemmiston luottamushenkilöt ja muut 
vasemmistotoimijat käsittelivät laajasti paikallisia ja valtakunnallisia poliittisia kysymyksiä, kuten mm.  
työehtoja, kulttuuria, vähemmistöjä ja toriparkkia. Vasen suora -podcasteista alettiin tehdä myös 
ruotsinkielistä versiota VänsterHänt i Åbo. 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 ja Twitterissä. Järjestö avasi myös 
oman Instagram-tilin. Some-kanavissa jaettiin mm. järjestön kannanottoja sekä tietoa tapahtumista ja 
toiminnasta.  

 
Kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.turunvasemmisto.fi. Turun Vasemmiston nettisivuista tehtiin 
myös kattava ruotsinkielinen versio jäsenyhdistys ÅGV:n avustuksella. Ruotsinkieliset nettisivut löytyvät 
osoitteesta www.se.turunvasemmisto.fi.  
  

Järjestötoiminta 
 
Turun Vasemmiston jäsenyhdistys Tortinmäen Demokraattinen yhdistys ry lopetti toimintansa. Lisäksi 
kunnallistoimikunta katsoi seuraavien ”sammuneiden” yhdistysten jäsenyyden Turun Vasemmistossa 
päättyneiksi: Länsi-Turun Vasemmistoliitto, Vaalan Pirkot ja Valmetin Pansion tehtaan 
vasemmistoyhdistys.  
 

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


Turun Vasemmistoon kuului vuoden lopussa 25 jäsenyhdistystä. Useat jäsenyhdistykset järjestivät eri 
aiheiden ympärille avoimia yleisötilaisuuksia.  
 

Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa 
 

Hyvä yhteistyö lukuisten järjestöjen, kuten ay-, yleishyödyllisten- ja poliittistenyhdistysten, kanssa jatkui 
entiseen tapaan. 
 

Tapahtumat  
 
Turun Vasemmisto ja sen jäsenjärjestöt järjestivät avoimien kevät- ja syyskokousten, ylimääräisen 
yhdistyksen kokouksen sekä kunnallistoimikunnan kokousten lisäksi seuraavat tapahtumat tai osallistui 
seuraaviin tapahtumiin:  
 
21.1. Miten Varsinais-Suomen mielenterveyspalvelut toimivat vuonna 2019 – Vipun 

mielenterveysilta, järj. Viherpunainen Vasemmisto 
 
2.2.  Vasemmisto Pansio-Pernossa 
 
9.2.  Vasemmisto Vähätorilla 
 
23.2.  Vasemmisto Kauppatorilla 
 
23.2.  Vasemmalta-iltapäivä: eduskuntavaaliehdokas Taimi Räsänen 
 
9.3.  Vasemmisto Runosmäessä 
 
9.3.  Vasemmalta-iltapäivä: eduskuntavaaliehdokkaat Jaakko Lindfors ja Amro El-Khatib 
 
19.3.  Jo riittää koulutusleikkaukset, järj. Koulutuspoliittinen Vasemmisto ja Tulenkantajanaiset 
 
21.3.  Mitä nyt, sote? Järj. TerVas. 
 
23.3.  Vasemmisto Varissuolla 
 
23.3.  Vasemmalta-iltapäivä: eduskuntavaaliehdokkaat Mervi Uusitalo ja Johannes Yrttiaho 
 
25.3. Esperistä soteen – Mikä on ikäihmisten palveluiden tulevaisuus? Järj. Tulenkantajanaiset 

ja Vasemmistonaiset 
 
30.3.-13.4. Vasemmisto eduskuntavaalikadun vaalimökillä Yliopistonkadulla 
 
2.4.  Riksdagsvalsseminarium, järj. ÅGV 
 
6.4.  Runosmäen Kevätkekkerit 
 
1.5.  Aatteen ja ay-liikkeen vappu 
 
3.5.  Lisää hyvinvointia ja parempi työelämä eurooppalaisille 
 
18.5.   Pikinik-seminaariristeily: ”Asuminen, kaupunkisuunnittelu ja aluepolitiikka”. 
 
22.5.  Filmkväll inför EU-valet med ÅGV, järj. ÅGV 
 
23.5.  Vasemmisto Runosmäki-päivillä 
 
25.5.   Den alternativa årsfesten 2019, järj. ÅGV 
 
7.6.  Opintoretki Vepsään, järj. Hirmuvalta 
 



24.8.  Vasemmisto Turku Pridessa 
 
29.8.  Turun joukkoliikenneratkaisu -tilaisuus 
 
12.9.  Uusien jäsenten ilta 
 
15.9.  Vasemmisto Turun Päivässä 
 
15.9.  Vasemmisto Mahdollisuuksien torilla 
 
21.9.  Vasemmisto Lausteella 
 
26.9.  Vasemmalta-ilta: Kuka puolustaa sun työehtojasi? 
 
28.9.  Vasemmisto Varissuolla 
 
4.-6.10. Vasemmisto Kirjamessuilla 
 
8.10.  Vasemmalta-ilta: Miten Turkua tulisi johtaa? 
 
17.10.  Vasemmisto Asunnottomien yössä 
 
18.10.  Klubb Tigern i Åbo: Om högerextremism, järj. ÅGV 
 
2.11.  Pikinik-seminaariristeily: Budjettiseminaari 
 
9.11.  Vasemmisto Runosmäessä 
 
23.11.  Vasemmisto Pansio-Pernossa 
 
3.12. Vasemmalta-ilta: Osaamistaso nousee – hallituksen koulutuspolitiikka kurkottaa 

tulevaisuuteen 
 
8.12.  Vasemmisto Runosmäen joulumarkkinoilla 
 
14.12.  Joulupuuro- ja glögi-ilta, järj. TerVas ja Koulutuspoliittinen Vasemmisto 
 
 
Turun Vasemmisto toimi yhtenä pääjärjestäjistä perinteisessä Aatteen ja ay-liikkeen vappu –
tapahtumassa, joka oli vuoden tapahtumista kokoluokaltaan merkittävin. Vappukulkue ja vappujuhla 
kokosivat yhteen useita satoja ihmisiä. Myös nykyisen Suomen kommunistisen puolueen edustajat 
osallistuivat tapahtumaan sekä vapun valmistelutoimikunnan työhön jo seitsemäntenä peräkkäisenä 
vuotena. Vapputoimikuntaan ja vapun järjestelyihin osallistui myös Teollisuus 49. Vapputoimikuntaan 
osallistuivat Turun Vasemmiston puolesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kunnallissihteeri. Turun 
Vasemmisto pyrki järjestämään vapputapahtuman laajasti työväen- ja vasemmistoliikkeiden yhteisenä 
voimannäytöksenä.  
 
Kaikkien tapahtumien järjestämiseen osallistui lukuisa joukko jäsenyhdistysten aktiivisia toimijoita. 
 
Lisäksi eduskunta- ja eurovaaliehdokkaiden tukiryhmät järjestivät runsaasti erilaisia 
kampanjatapahtumia ja -tilaisuuksia.  

 
Koulutustoiminta 

 
Kunnallisjärjestö jatkoi koulutustoimintaa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, jotka avasivat monille 
osallistuneille uusia puolia kaupungin toiminnasta ja eri teemoista. Tällaisia tapahtumia olivat mm. 
Vasemmalta-illat. Lisäksi Turun Vasemmisto järjesti tilaisuuksia ajankohtaisista poliittisista 
kysymyksistä, kuten kaupungin joukkoliikenneratkaisusta sekä johtamisjärjestelmän muutoksesta.  

 
 



 
Talous 

 
Kunnallisjärjestön talous perustui aikaisempaan tapaan ensisijaisesti luottamusmiespalkkioihin, 
vähäisemmässä määrin sijoitustoiminnasta saataviin tuloihin sekä Uuden Päivän osalta lehden 
ilmoitustuloihin. Valtuustoryhmän tuella järjestettiin muun muassa koulutustilaisuuksia.  
 
Suurimmat menoerät olivat täydellä työajalla toimineen kunnallissihteerin palkkakustannukset, Uusi 
Päivä -lehden julkaiseminen sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen.  
 
Kunnallisjärjestön taloutta hoidettiin silmällä pitäen vuoden 2021 kuntavaaleja, joiden käymiseen järjestö 
varautuu taloudellisesti.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1 
Kunnallistoimikunnan kokoonpano  
 

1.1.2019-31.1.2019 
 
Lindfors Jaakko, pj. 

Haapanen Sasu, vpj. 

Alin Markku, Haapanen Aki, Hovirinta Tauno, Koski Seppo, Lundén Merja, Oksanen Riikka, Raekallio Eva-

Liisa, Rantala Pekka, Rauvola Max, Rinne Risto, Räsänen Taimi, Saarinen Sauli, Sandelin Elina, Syväkari 

Ulla, Yrttiaho Johannes.  

Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä): 

Schwartz Leena (I), Niinimäki Rauni (II), Ahlgren Tero (III), Lindström Ilkka (IV), Rantanen Kaija (V).   

 
1.2.2019-31.12.2019 

 



Lindfors Jaakko, pj. 

Haapanen Sasu, vpj. 

Alin Markku, Haapanen Aki, Hovirinta Tauno, Koski Seppo, Lundén Merja, Oksanen Riikka, Raekallio Eva-

Liisa, Rantala Pekka, Rauvola Max, Rinne Risto, Räsänen Taimi, Saarinen Sauli, Sandelin Elina, Syväkari 

Ulla, Yrttiaho Johannes.  

Varajäsenet (korvaavat varsinaisia järjestyksessä): 

Schwartz Leena (I), Niinimäki Rauni (II), Ahlgren Tero (III), Rantanen Kaija (IV).   

 
 
 
Liite 2 
Kunnallisjärjestön kannanotot ja tiedotteet 
 
10.1.   Turun Vasemmiston kunnallistoimikunta järjestäytyi (tiedote) 
 
10.1.  Tuhlaaminen leväperäisiin rakennushankkeisiin lopetettava 
 
31.1.  Palkkojen polkemisesta rikos 
 
12.2.  Kuntatyöntekijöille kunnon palkat! 
 
7.3.  Perustulo on tulevaisuutta (kevätkokouksen kannanotto) 
 
7.3.   Kuopataan kiky (kevätkokouksen kannanotto) 
 
23.5.  Turun budjettineuvotteluissa parannettava peruspalveluja 
 
5.9.  Arvokas vanheneminen toteutettava Turun budjettipäätöksessä 
 
3.10. Turun Vasemmistoliitto tukee Li Anderssonia Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2019-

2022 (syyskokouksen kannanotto) 
 
4.10.  Turun Vasemmistoliitto tuomitsee Arkean työehtoshoppailun (syyskokouksen kannanotto) 
 
4.10.   Lindfors ja Haapanen jatkavat Turun Vasemmiston johdossa (tiedote) 
 
23.10.  Nuorten liikuntavuoroja ei saa muuttaa maksulliseksi, p****le. 
 
2.11. Lapset ja vanhukset ensin! (tiedote kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän budjettiseminaarissa 

linjatuista budjettineuvottelutavoitteista) 
 
21.11.  Kaikki tuki työtaisteluille! 
 
23.11.  Toriparkin lasku ei kuulu kuntalaisille! 
 
27.11. Turun Vasemmistoliiton vetoomus kaupunginjohtaja Arvelle (kok): Arkean työehtoshoppailu 

tuotava kiireelliseen käsittelyyn 
 
19.12.  Kohti parempia työehtoja 


