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1. Yleistä
Helsingin Vasemmistoliiton toimintavuosi 2020 oli toiminnallisten valmiuksien vahvistamisen, järjestäytymisen sekä osallistamisen vuosi. Tammikuussa piirijärjestö sai uuden toiminnanjohtajan, minkä lisäksi puheenjohtajisto olivat vaihtunut edellisessä syyspiirikokouksessa. Toimintavuoden merkittävimmät toimet liittyivät kevään 2021 kuntavaalien
valmisteluihin, osuuskauppavaaleihin sekä järjestölliseen kehittämiseen. Piirijärjestö osallistui vuoden 2020 keväällä HOK-Elannon osuuskauppavaaleihin ja onnistuen saavuttamaan vaalivoiton ja kaksi lisäpaikkaa edustajistossa. Kuntavaalien valmistelut käynnistettiin keväällä ehdokashankinnalla sekä laatimalla vaalityön suunnitelma, jonka tueksi laadittiin syksyllä vaalien tavoiteohjelma ja vaalibudjetti. Järjestöllistä kehittämistä tehtiin
monin tavoin, muun muassa käynnistämällä toimintamanuaalin ja vuosikellon rakentaminen yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen kanssa. Kehittämistyön tarkoituksena oli selkeyttää ja helpottaa piirihallituksen jäsenten työskentelyä työryhmissä, sekä pilkkoa tehtävät
vuoden aikana suoritettaviin toimintoihin.
Merkittävin yhteinen tekijä vuodelle 2020 oli Covid-19 -viruksen aiheuttama pandemia.
Tauti pakotti rajoittamaan ihmisten välistä kanssakäymistä erilaisin rajoituksin ja suosituksin, jotka osaltaan vaikeuttivat myös poliittista toimintaa sen perinteisissä muodoissaan. Olosuhteiden poikkeuksellisuutta alleviivasi maalis-huhtikuussa toteutetussa Uudenmaan sulussa. Poikkeuslainsäädännön johdosta moni Helsingin Vasemmistoliiton jäsenyhteisö seurasi piirijärjestön esimerkkiä järjestää kevätkokous vasta syyskaudella sekä
painottaa toimintaa entistä enemmän verkkoyhteydellä toteutettavaksi. Loppuvuodesta
piirihallitus päätti ottaa käyttöön puoluetoimistolla käytössä olevan Microsoft Teams työskentelyalustan.
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Helsingin Vasemmistoliitto täytti toimintavuonna 30 vuotta, mutta merkkivuotta ei lopulta
saatu juhlistettua koronarajoituksista johtuen. Viestintää kehitettiin ottamalla käyttöön
kokoustamista helpottavia alustoja ja luotiin uusia käytäntöjä etäkokoustamisen mahdollistamiseksi kaikille. Helsingin piirijärjestöllä oli kunnia järjestää puolueen toistaiseksi
suurin etätapahtuma syyspiirikokouksen muodossa 5.12.2020.

2. Piirijärjestön hallinto
PIIRIHALLITUS
Piirihallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Antti Kauppinen. Varapuheenjohtajina toimivat Sini Perentz ja Galia Suárez Katainen.
Piirihallituksen jäseniä vuonna 2020 olivat: Ida Akkila, Outi Alanen, Ilpo Haaja, Tuula Kupari, Markku Kärkkäinen, Mikko Perttola, Antti Piispanen, Irja Remekselä, Heta Tuura ja
Tuulia Vainio. Hallituksen varajäsenet kutsumisjärjestyksessä (4): Minna-Elisa Luostarinen, Elina Wallin, Merja Helle ja Markus Lehtola.
Piirihallituksen jäsenistä ja varajäsenistä jättivät toimintavuoden aikana eroilmoituksensa
Ida Akkila (13.10.), Merja Helle ja Tuula Kupari (13.10.).
Piirihallitus piti vuoden aikana kuusitoista (16) kokousta. Lähikokouspäiviä olivat vain
14.1. ja 24.2., joiden lisäksi hallitus järjesti etäkokouksia Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä 23.4., 25.5., 17.6., 10.7., 19.8., 9.9., 16.9., 24.9., 14.10., 23.10., 26.11. ja 15.12.
15.3.-16.3. ja 25.3. pidettiin lisäksi sähköpostikokoukset.
Piirihallitus kuuli 17.6.2020 pidetyssä kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen, jonka piti
kansanedustaja Pia Lohikoski.
Työvaliokunta hoiti sääntöjen mukaisesti piirin käytännön asioita ja valmisteli piirihallituksen kokoukset. Työvaliokuntaan kuului puheenjohtajiston lisäksi Ida Akkila (13.10. asti)
ja Markku Kärkkäinen, sekä Tuulia Vainio (23.10. alkaen). Työvaliokunta kokoontui valmistelemaan piirihallituksen kokouksia pääsääntöisesti noin viikkoa ennen hallituksen kokouksia.
Piirihallituksen kokousten sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Toni Asikainen. Piirijärjestön
häirintäyhdyshenkilöiksi valittiin piirihallituksessa Markus Lehtola ja Heta Tuura.
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston helsinkiläiset edustajat kokoontuivat 15.9.2020 klo
18.30-20.00 keskustelemaan opetusministerin sijaiskysymyksestä.
Helsingin Vasemmistoliitto ry
Lintulahdenkatu 10, 3. krs.
00500 Helsinki

Y-tunnus: 0820613-4
helsinki@vasemmistoliitto.fi
+358 40 664 5901

28.3.2020
TOIMINTAKERTOMUS
3(12)

TYÖNTEKIJÄASIAT
Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteinen toiminnanjohtaja Juuso Aromaa siirtyi 1.10. alkaen Vasemmistoliiton järjestötiimin vetäjäksi. Hänen tilalleen valittiin aiemmin mm. Vasemmistonuorten pääsihteerinä toiminut Toni Asikainen, joka oli alkuvuoden intensiivisessä perehdytyksessä ja otti ohjaksen käsiinsä Aromaan siirryttyä järjestötiimiin. Valter
Söderman aloitti Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestöjen yhteisenä järjestökoordinaattorina 28.9.2020 vajaan kolmen vuoden määräaikaisen pestin.
Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän viestintäpäällikkö ja ryhmäsihteeri Meri Valkama siirtyi politiikka- ja viestintätiimin vetäjän sijaiseksi vaalikauden ajaksi. Valkaman
sijaiseksi valittiin aiemmin mm. Vasemmistonuorten pääsihteerinä ja Ellun Kanojen viestintäkonsulttina toiminut Antti Kettunen. Kettusen työsopimukseen neuvoteltiin 1.5.2020
alkaen 10 prosentin työajallinen osuus, jolla hän sitoutui tukemaan piirijärjestön viestintää
soveltuvin tavoin ja tämän osan palkasta maksettaisiin piirijärjestön puolelta. Meri Valkama irtisanoutui tehtävästään loppuvuodesta ja vastaavasti Antti Kettunen lopetti tehtävässään 4.12.2020. Valtuustoryhmä aloitti uuden viestintäpäällikön ja ryhmäsihteerin rekrytoinnin loppuvuodesta, jonka lopputuloksena Iida Putkuri valittiin tehtävään. Putkurin
työsuhde alkoi kuitenkin vasta 4.1.2021.
PIIRIN TALOUS
Piirijärjestön käyttövarallisuus oli vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien jäljiltä varsin maltillista, mutta vuosi 2020 oli erinomainen tilaisuus kerryttää varallisuutta
tulevia vaaleja varten. Pandemiasta johtuen piirijärjestölle koitui ennakoimattomia säästöjä esimerkiksi tarjoilu- ja matkustuskuluista.
Vuonna 2020 jatkettiin piirin projektirahoitusta, Helsingin Vasemmistoliiton ja Uudenmaan Vasemmistoliiton täsmennetyllä yhteisellä projektirahaohjeella. Projektirahaa varattiin piirin osastojen projektitoiminnan rahoittamiseen toimintavuodelle 4 000 euroa.
Pandemiasta johtuvat rajoitukset kokoontumisille ja harrastuksille vaikuttivat siihen, että
piirihallitus päätti tukea Hermannin kerhotilaa, Malmin Työväentaloa sekä Vartiokylän
Työväentaloa taloudellisesti syksyllä 2020. Näille tahoille tarjottiin mahdollisuutta hakea
piirijärjestöltä 1 000 euron avustusta kattamaan tilojen ylläpitäjien kiinteitä kustannuksia.
Kaikki kolme (3) ylläpitäjää päätyivät hakemaan rahoitusta.
Piirihallitus valtuutti toiminnanjohtajan etsimään kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen kohteita. Taustalla vaikutti piirijärjestön toistuva tapa kerryttää varallisuutta
ja tyhjentää kaikki resurssit aina vaalien yhteydessä, jolloin taloudellista toimintaa ei ole
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mahdollista lähteä suunnittelemaan strategisesti. Ajatuksena oli, että piirijärjestöllä voisi
tulevaisuudessa olla mahdollisuuksia tehdä maltillisia panostuksia pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden eteen.
Vuoden 2020 tilinpäätös osoitti 54 111,24 euroa ylijäämää. Tilinpäätökseen kirjattiin kaikkiaan myyntisaamisia piirijärjestölle 33 292,75 euroa, josta suurimman osuuden muodosti
Helsingin kaupungin valtuustoryhmätuen maksamatta jäänyt 29 181,81 euron osuus, joka
tilitettiin vuoden 2021 puolella.
TYÖRYHMÄT
Vuonna 2020 toimivat seuraavat piirihallituksen työryhmät, joita vetivät seuraavat henkilöt:
– Viestintäryhmä, vetäjänä Tuulia Vainio
– Tapahtuma- ja koulutusryhmä, vetäjänä Antti Piispanen
– Telttailuryhmä, vetäjänä Ilpo Haaja
Muita työryhmiä vuoden 2020 aikana olivat:
– Ay-ryhmä (yhteinen ryhmä Uudenmaan Vasemmistoliiton kanssa, helsinkiläisenä
vetäjänä toimi Mikko Perttola)
– Turvallisen tilan ryhmä, vetäjänä Irja Remekselä
Kaikki piirihallituksen jäsenet osallistuivat työryhmätoimintaan ja ryhmiin kutsuttiin jäseniä myös jäsenistön keskuudesta.
PIIRIJÄRJESTÖN KEVÄTPIIRIKOKOUS JA SYYSPIIRIKOKOUS
Kevätpiirikokous
Alun perin 4.4.2020 suunnitelluksi järjestettävä kevätpiirikokous jouduttiin tartuntatautirajoitusten takia siirtämään myöhemmäksi. Eduskunta hyväksyi 30.4.2020 lain, joka mahdollisti väliaikaisen poikkeamisen muun muassa yhdistyslain eräistä kohdista esimerkiksi
siten, että jäsenkokousten ajankohtaa oli mahdollista siirtää säännöistä poikkeavaan ajankohtaan.
Ensin kevätpiirikokouksen ajankohtaa siirrettiin 6.6.2020 asti, mutta lopulta kokous saatiin
kutsuttua koolle vasta 26.9.2020 Kirjan talon juhlasaliin. Valtakirjantarkastajina toimivat
Aila Pervonsuo ja Raisa Rasilainen. Paikalle saapui 51 kokousedustajaa ja 5 tarkkailijaa. Poliittisen tilannekatsauksen piti eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Paavo
Arhinmäki. Kokouksen puheenjohtajana toimi Arto Bäckström ja sihteerinä Veijo
Wienkoop. Varapuheenjohtaja Galia Suárez Katainen avasi kokouksen puheenjohtaja Antti
Kauppisen ollessa estynyt. Poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta kokouksen
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turvallisuusjärjestelyitä jouduttiin kiristämään. Paikalla tarjottiin kokousmaskeja ja desinfiointiainetta, minkä lisäksi tila järjesteltiin siten, että turvavälit toteutuvat kokoustaessa.
Mahdollisista muista varotoimenpiteistä ja turvallisuusjärjestelyistä jokainen vastasi omakohtaisesti. Kokouksen häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Sini Kollan ja Joel Lindqvist.
Kokouksen yleiskeskustelussa käytettiin puheenvuoroja muun muassa vanhuuspalvelutarpeita ja eläkeläisköyhyyttä, asunnottomuutta, opetusministerinsijaisen valintaprosessia,
kuntavaalityötavoiteohjelmaa ja ehdokashankintasuunnitelmaa koskien. Juuri tehtävään
valittu järjestökoordinaattori Valter Söderman esittäytyi kokouksen yhteydessä jäsenistölle.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, kuultiin tilintarkastuslausunto ja myönnettiin vastuuvapaus piirihallitukselle. Kevätkokouksessa käsiteltiin kaksi (2) jäsenyhdistyksiltä tullutta aloitetta. Ensimmäinen aloite koski kuntavaaliehdokasprosessista, joka käsiteltiin keskustelemalla selkeyttäen prosessia. Toinen aloite tavoitteli peruskorjauksesta vanhuspalveluihin. Kokouksessa muotoiltiin jälkimmäisen aloitteen pohjalta kannanotto lisätä työntekijöitä Helsingin vanhusten palveluihin. Kokous oli
seurattavissa Tapahtumatuotanto InSitu Oy:n toteuttamana suoratoistona YouTube-linkin
kautta.
Syyspiirikokous
Syyskokous järjestettiin 5.12.2020 klo 10.00 alkaen osoitteessa Lintulahdenkatu 10. Kokous
järjestettiin käytännön syistä pääosin tietoliikenneyhteyden välityksellä, joka oli mahdollista eduskunnan hyväksymän poikkeuslain nojalla. Kokous järjestettiin Webmeeting Services Oy:n tarjoaman palvelun kautta. Fyysisesti paikalle saapuivat kokouksen toimihenkilöt (9 henkilöä) ja tietoliikenneyhteyden välityksellä 84 jäsenyhdistysten edustajaa. Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Mikael Kinanen ja Sini Kollan. Pöytäkirjasihteerinä
toimi Veijo Wienkoop ja teknisenä sihteerinä Eliel Kilpelä. Valtakirjantarkastajina toimivat
Toni Asikainen ja Valter Söderman. Poliittisen tilannekatsauksen piti eduskuntaryhmän
puheenjohtaja ja kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Henrik Jaakkola ja Heta Tuura.
Yleiskeskustelupuheenvuoroissa nostettiin esille muun muassa tarvetta puuttua rasismiin,
vahvistaa julkista palveluntarjontaa, käynnistää vaalityö sekä kampanjointi näkyvästi. Joukossa oli myös paljon kannatuspuheenvuoroja tulevan kauden puheenjohtajiston ja piirihallituksen kokoonpanosta.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma, sekä valittiin
uusi puheenjohtajisto ja piirihallitus vuodelle 2020. Kokouksessa valittiin jatkokaudelle puheenjohtajaksi Antti Kauppinen ja varapuheenjohtajiksi Sini Perentz ja Galia Suaréz Katainen. Piirihallitukseen valittiin Samuel Adouchief, Ilpo Haaja, Katri Kangas, Markku
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Kärkkäinen, Riitta Matilainen, Mikko Perttola, Mike Pohjola, Irja Remekselä, Heta Tuura ja
Tuulia Vainio. Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä Minna-Elisa Rytkönen, Irja
Remekselä, Elina Hemminki, Torsti Alhava ja Pyry Palermo.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi syyspiirikokouksessa valittiin yksimielisesti Helsingin
Vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi Paavo Arhinmäki sekä hyväksyttiin pitkällisen
käsittelyn jälkeen kuntavaalien tavoiteohjelma.
Syyspiirikokous käsitteli saapuneet kolme (3) kannanottoesitystä, jotka päätettiin tuoda
piirihallituksen käsittelyyn ja hyödynnettäväksi.

3. HOK-Elannon vaalit 2020
HOK-Elannon vaalien ehdokasasettelu käynnistyi virallisesti tammikuussa 2020, jonka tuloksena Helsingin Vasemmistoliitto sai kerättyä varsin onnistuneen 93 ehdokkaan listan.
Piirihallitus perusti erillisen vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistella yhteinen
vaaliohjelma Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestöjen listojen edustajien kanssa, koordinoida vaalityötä, vastata vaaliviestinnästä sekä ehdokasasettelun edistäminen yhteistyössä
asiamiehen kanssa. Helsingistä toimikunnassa edustivat piirin puheenjohtaja Antti Kauppinen, varapuheenjohtajat Sini Perentz ja Galia Suárez Katainen sekä Markku Kärkkäinen ja Jorma Pikkarainen. Uudenmaan piiristä edustivat piirin puheenjohtaja Mika Mäkelä,
varapuheenjohtajat Antero Eerola ja Mari Rummukainen sekä Said Moradi ja Keijo Pouttu.
Toimikuntaan oli lisäksi nimetty asiantuntijajäseniksi Dan Koivulaakso ja Kari Uotila. Helsingin listan asiamies oli Sini Niva, varalla Esko Grekelä ja Uudenmaan listan asiamies
oli Anu Kostiainen, varalla Eino Huotari. Listojen allekirjoittajina toimivat Helsingissä
Raisa Rasilainen ja Uudellamaalla Mika Korpela.
Teollisuusliiton tiloissa pidettiin maanantaina 10.2.2020 klo 17.00 vaaliehdokkaille suunnattu ilta, jossa käsiteltiin vaalien ohjelmaluonnosta ja vaalityön käytännön tehtäviä. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkeä ja ohjelmaa pidettiin onnistuneena. Kari Uotila alusti
osuuskauppaliikkeen toiminnasta ja tavoitteistamme HOK-Elannossa.
Piirihallitus päätti rahoittaa kymmenellä tuhannella eurolla HOK-Elannon vaalityötä, käytettäväksi piirijärjestön yleismarkkinointiin ja harkinnanvaraisiin vaalitoimiin. Ilmoitustilaa hankittiin Kirkko ja kaupunki -lehdestä, Metro -lehdestä, Helsingin Uutisista ja Kansan
Uutisista. Lisäksi sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook) käynnistettiin vaalikärjistä
kertova kampanja. Yhteishyvä -lehden vaaliliitteessä julkaistiin kaikki ehdokkaat tietoineen ja erillinen 1-sivun ilmainen mainos eduskuntaryhmän tiedottaja Iiro Arolan valmistelemana. Vapun Kansan Uutisissa julkaistiin vapputervehdys ja kiitos äänestäjille -viesti.
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Edustajistovaaleissa saavutettiin selvä vaalivoitto, äänimäärän kasvaessa 12 560:een, joka
oli 1 986 ääntä enemmän kuin 2016 vaaleissa. Tuloksen perusteella vasemmistoliiton edustajistoryhmä kasvoi kahdella paikalla (6+2) ja vaalilistojen osalta vasemmistoliiton ehdokkaat keräsivät vaalilistoittain katsottuna kolmanneksi eniten ääniä. Edustajiston suurimpina ryhminä jatkavat sosialidemokraatit ja kokoomus, minkä lisäksi vihreiden ryhmässä
istuu tulevalla kaudella yhtä monta edustajaa kuin vasemmistolla.

4. Kuntavaalit 2021
Helsingin Vasemmistoliitto asetti tavoitteeksi asettaa tulevissa kuntavaaleissa täyden, eli
127 ehdokkaan, listan ehdolle vuoden 2021 kuntavaaleihin. Tavoitetta tukemaan nimettiin
vaalitoimikunta, johon kuuluivat piirin työvaliokunnan lisäksi asiantuntijoina Neea Kilkki
ja Mia Haglund, sekä työntekijöinä Antti Kettunen, Toni Asikainen ja Valter Söderman. Toimikunta kokoontui kuukausittain toukokuusta lähtien. Sen tehtäväksi tuli toteuttaa, kehittää ja seurata ehdokashankintasuunnitelman ja vaaliohjelman edistymistä, asetetun aikajanan mukaisesti kuntavaaleja varten.
EHDOKASHANKINTASUUNNITELMA
Toukokuussa 2020 hyväksyttiin ensimmäinen versio ehdokashankintasuunnitelmasta.
Suunnitelmassa linjattiin, että ehdokkaiden asettaminen käynnistetään välittömästi ja ehdokkaiden julkistamisessa edetään vaiheittain aina vuoden loppuun asti, jolloin listan oli
määrä olla täynnä. Määrätietoinen ehdokashankinta käynnistyi ja noin puolet ehdokkaista
saatiin vahvistettua syys-lokakuun vaihteessa. Ehdokashankinnan tukena hyödynnettiin
puoluetoimiston ohjeita, työkaluja sekä monipuolista markkinointia. Potentiaalisia ehdokkaita lähestyttiin samalla kysymyspatteristolla, joiden perusteella saatujen vastausten pohjalta haastattelija teki esityksen hakijakohtaisesti piirihallitukselle, joka viime kädessä teki
päätöksen asetettavista ehdokkaista. Tavoitteena oli tehdä valintaprosessista mahdollisimman kattava ja tasapuolinen. Arviotiin, että kuntavaalien ehdokashankintaprosessissa tavoiteltiin vuoden 2020 aikana noin 300 potentiaalista ehdokasta. Loppuvuodesta päätettiin
ehdokashankintaa kuitenkin jatkaa vielä vuoden 2021 alussa.
VAALIOHJELMA
Piirijärjestön vaaliohjelmaa valmisteltiin kolmessa eri vaiheessa. Alkuperäisen valmisteluaikataulun sotki pandemia, mutta alkusyksystä käynnistettiin laaja-alainen valmistelu yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa. Kuntapoliittisten työpajojen kautta jäsenyhteisöillä, ehdokkailla ja jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua vaalitavoitteiden valmisteluun. Kuntavaalien tavoiteohjelman jatkovalmistelusta vastannut Sini Perentz ohjasi valtuustoryhmän edustajien sekä lopulta piirihallituksen kanssa asiakirjan siihen muotoon,
jossa se esiteltiin jäsenistölle syyspiirikokouksessa 5.12.2020. Piirikokouksen yhteydessä
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kokoontunut valmistelutoimikunta viimeisteli ohjelman piirikokoukselle tehtyjen muutosesitysten pohjalta. Ohjelmatyön jälkeen piirihallitus hyväksyi vielä kuntavaalikärjet vuoden 2021 alussa.
MARKKINOINTI
Piirijärjestö teki mittavat varaukset JCDecauxin sekä Laulavan Ovipumpun mainospaketeista vaaliviikoille. Varaukset ovat olennaisesti kattavampia kuin aikaisemmissa vaaleissa
ja tavoitteena on vahvistaa piirijärjestön asettamien ehdokkaiden sekä puolueen näkyvyyttä kaduilla, mutta myös sosiaalisessa mediassa. Joulukuussa aloitettiin mainospakettien markkinointi suoraan ehdokkaille ja varausten markkinointia jatketaan kevään 2021
aikana.
KAMPANJASUUNNITELMA
Piirihallitus vastasi vuonna 2020 vaalityösuunnitelman käsittelystä ja ohjasi päätöksenteollaan vuoden 2021 kuntavaalikampanjan käytännön toteutusta. Piirihallitus ja yksityiskohtaisemmin työvaliokunta vastasivat vaalisuunnitelmien päivittämisestä ja käytännön
toteuttamisesta.
Vaalikampanjan käytännön asioiden pääkohdat piirijärjestön näkökulmasta:
– Piiritoimiston lähettämät ehdokaskirjeet alkaen hyväksymisestä tärkeisiin käytännön, koulutukseen ja kampanjointiin liittyvistä teemoista.
– Vaalipaneelien jakaminen ehdokkaiden kesken.
– Osastojen vaalitelttailujen koordinointi.
– Narinkkatorin vaalikontin varaus, tuotanto ja vapaaehtoiskoordinointi.
– Vaalilehtien jakamisen koordinointi.
– Ulkomainontakampanjan suunnittelu ja toteuttaminen.
– Lehti-ilmoituskampanjan toteuttaminen yhteistyössä puolueen graafikon ja viestintätiimin kanssa.
– Vaalikoulutusten organisointi yhteistyössä KSL:n kanssa.
– Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten valinta.
– Keskusvaalilautakunnan kanssa asiointi.
– Vaalikuvausten organisointi.
– Helsingin kaupungin siltamainosbanderollipaikkojen koordinointi.
VASEN-LEHTI
Piirijärjestö käynnisti perinteisen Vasen-lehden toimittamisen. Tavoitteena oli löytää asiantuntevat ja kokeneet tekijät valmistelemaan lehteä sekä tarjota helposti jaettavaksi käyvä
julkaisu vaalikentille. Lehti ei sisällöllisesti voinut sisältää jokaisen 127 ehdokkaan
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pitkällistä esittelyä, joten valmistelu toteutettiin teemoittain ja näiden teemojen puitteissa
toimitus teki sopivaksi katsomiaan henkilönostoja. Ensimmäinen painos ei sisältäisi vielä
kokonaista ehdokasluetteloa, sillä ehdokasasettelu oli tuolloin vielä käynnissä. Vuoden
2021 puolella tuotettava toinen painos tulee sisältämään ehdokasliitteen, jossa on esiteltynä jokainen ehdokas ja mukana on myös ehdokasnumerot. Vasen-lehden julkaisukustannusten kattamiseksi lehdestä myytiin myös ilmoitustilaa.
Vasen-lehden toimituskuntaan kuuluivat päätoimittaja Arto Huovinen, toimitussihteeri
Greetta Lamminen, valokuvaaja Pinja Nikki sekä taittaja Kai Arponen. Muut toimituskunnan jäsenet olivat Toni Asikainen, Antti Kauppinen, Markku Kärkkäinen, Sini Perentz, Galia
Suárez Katainen, Valter Söderman ja Tuulia Vainio.
KUNTADEMOKRATIAN KIELELLINEN SAAVUTETTAVUUS -PROJEKTI
Vasemmistoliiton puoluehallitus myönsi 4 000 euron projektirahoituksen ”Kuntademokratian kielellinen saavutettavuus -projektia varten, jota Jakomäen Vasemmistoliitto oli hakenut puolueen projektirahastosta. Projektin toteutuksen ehdoksi asetettiin piirijärjestön
osallistuminen hankkeen hallinnointiin. Tarkoituksena on tuottaa materiaalia, jolla lisätä
maahanmuuttajataustaisten ja vähemmistökielisten ihmisten osallistumista kuntavaaleihin.

5. Jäsenyhdistykset ja jäsenmäärä
Vuonna 2020 Helsingin Vasemmistoliitolla oli 20 jäsenyhdistystä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsingin Itäinen Työväenyhdistys
Helsingin Metallin Vasemmisto
HTY:n Naisosasto ry
Itäväylän Vasemmisto
Jakomäen Vasemmistoliitto
Kallion Vasemmistoliitto
Kantakaupungin Vasemmisto
Kirjan Vasemmisto
Kontulan Vasemmisto
Kuljetusalan Vasemmisto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laajasalon Vasemmistoliitto
Länsi-Helsingin Vasemmistoliitto
Malminseudun Työväenyhdistys
Pasilan-Vallilan Vasemmisto ry
Työväen Todellinen Vasemmisto
Vänsterföreningen Röda Rummet
Vasemmistoklubi
Vasemmistoliiton Oulunkylän yhdistys
Vasemmistoliiton Vuosaaren osasto
Vasemmistolinkki ry

Toimintavuoden aikana Pihlaja-Viikin Vasemmiston varallisuus ja toiminta liitettiin osaksi
Malminseudun Työväenyhdistystä. Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2020 loppuun mennessä
noin 2 200 jäsentä. Suurimmat yhdistykset olivat Kallion Vasemmistoliitto, Vasemmistolinkki, Kantakaupungin Vasemmisto, Malminseudun Työväenyhdistys ja Pasilan-Vallilan
Vasemmisto. Piirijärjestön puheenjohtajisto kutsui osastojen puheenjohtajia
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etätapaamisiin, joissa keskusteltiin yhteisöiden välisestä yhteistyöstä sekä ajankohtaisista
aiheista. Tapaamiset järjestettiin 19.3.2020, 27.5.2020 ja 26.8.2020. Käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa pandemian aiheuttamat poikkeustoimet, kuntavaalivalmistelut sekä telttailuvastuut.

6. Toimintamanuaali ja vuosikello
Piirihallituksen työnkuvien, vakituisten tapahtumien sekä perustoimien arviointia ja kirjaamista varten käynnistettiin toimintamanuaalin ja vuosikellon dokumentointiprojekti
KSL-opintokeskuksen ohjauksessa. Projektin tavoitteena oli selkeyttää ja helpottaa piirihallituksen jäsenten työskentelyä työryhmissä sekä pilkkoa tehtävät vuoden aikana suoritettaviin toimintoihin. Kansan Sivistystyön Liitto tuki projektia ja saimme Vaikuta Vasemmistossa- hanketukea kustannusten kattamiseen. Yhteyshenkilönä ja projektin vetäjänä
toimi varapuheenjohtaja Galia Suárez Katainen ja KSL-opintokeskuksen puolella koulutustuottaja Kristiina Sirola-Korhonen. Toimintavuoden aikana piirihallituksen jäsenet kirjasivat tyypillisiä vastuutehtäviään viikkoaikatauluun ja 10.9.2020 pidetyssä yhteisessä etätilaisuudessa luotiin ensimmäiset vuosikellot sekä toimintamanuaalin runko. Projektia on
tarkoitus jatkaa vuoden 2021 aikana.

7. Tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset
Pandemian takia monet tapahtumat ja tilaisuudet jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään
toteutettavaksi vaihtoehtoisella tavalla. Helsingin Vasemmistoliitto sopeutui vallitseviin
olosuhteisiin ja jäsenistöä tuettiin eri tavoin, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman aktiivisesti. Tästäkin huolimatta, esimerkiksi Eurooppa-päivän tilaisuudet ja Maailma
kylässä -festivaalit peruutettiin kokonaan järjestäjien toimesta. Myös Euroopan Vasemmiston kesäyliopisto jouduttiin peruuttamaan pandemiarajoitusten takia.
HAKANIEMEN TELTTAILUT
Perinteinen Helsingin piirin telttailu oli suunniteltu jokaisen kuun ensimmäiselle sunnuntaille Hakaniemen markkinoille. Vuotta 2020 luonnehtinut toimintatapojen uudistus ja uudelleen miettiminen mahdollisti paikallisosastojen osallistamisen kuukausittaisiin telttailuihin. Telttailua varten laadittiin helpot ohjeet, joita tarkennettiin vuoden aikana. Pandemian vuoksi suurin osa kuukausittaisista Hakaniemen markkinoista jäivät toteutumatta
poikkeuslain rajoitusten astuessa voimaan, joten markkinoille osallistuttiin vain helmi-,
elo-, syys-, ja lokakuun osalta. Telttailuun osallistuivat paikallisosastojen lisäksi valtuustoryhmän edustajat. Tilaisuuksia mainostettiin sosiaalisen median lisäksi Metro- ja Kansan
Uutiset -lehdissä. Kaupunginvaltuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi telttailuun osallistui useita HOK-Elannon edustajistovaali- ja vuoden 2021 kuntavaaliehdokkaita.
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AKTIVOIDU NYT! -KOULUTUS
Piirihallituksen tapahtumaryhmä organisoi uusille ja vasta toiminnasta kiinnostuneille jäsenille tarkoitetun Aktivoidu Nyt! -koulutuksen, joka järjestettiin tiistaina 22.9.2020. Etäkoulutusillassa kuultiin puolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jussi Saramon inspiroivan tarinan poliitikonurastaan ja keskusteltiin pienryhmissä puolueessa toimimisen
tarjoamista mahdollisuuksista.
ANTIRASISMI 101 -KURSSI
Loppuvuodesta toteutettu verkkokoulutus toteutettiin yhteistyössä KSL-opintokeskuksen,
Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston ja Nordic Diversity Trainersin kanssa. Koulutuksessa
käytiin syvällisesti läpi rasismiin ja syrjintään pohjautuvan ajattelutavan torjuntaan sekä
tarjottiin käytännön keinoja antirasistiseen toimintaan. Koulutukseen sisältyi 17.12.2020
pidetyn varsinaisen etätilaisuuden lisäksi itsenäisen oppimisen jakso.
VARASTON SIIVOUSTALKOOT
Viherniemenkadun varastolla organisoitiin siivoustalkoot perjantaina 2.10.2020 vapaaehtoisten jäsenten, toiminnanjohtajan ja varapuheenjohtajiston kesken. Tarpeettomaksi jäänyt ja vanhentunut materiaali kerättiin tarkoitusta varten tilatulle lavalle varaston ulkopuolelle ja toimitettiin asianmukaiseen jätekierrätykseen. Varasto pestiin ja järjesteltiin
helppokäyttöisemmäksi erityisesti tulevien kuntavaalien materiaalien varastoinnin kannalta.
VASEMMISTON VAPPU
Perinteinen Helsingin Työväen Vappu jouduttiin siirtämään erillisisiksi virtuaalisesti toteutettaviksi vapputapahtumiksi. Vasemmistoliiton virtuaalivapun järjestelyistä vastasi
puoluetoimisto ja puolueen puheenjohtaja Li Anderssonin puheen lisäksi kuultiin Litku
Klemetin ja Palefacen kaltaisia huippuartisteja sekä kansanedustajien tervehdyksiä. Helsingin Vasemmistoliitto toteutti oman osuutensa julkaisemalla etukäteen nauhoitetun
vappuohjelman heti puolueen vappuohjelman perään. Ohjelma sisälsi piirijärjestön puheenjohtaja Antti Kauppisen tervehdyksen sekä Liiton laulajat -kuoron esittämiä työväenlauluja Sauli Malisen johdolla. Tilaisuuden juontajana toimi Ida Akkila. Sekä puoluetoimiston että piirijärjestön vappuohjelmat olivat seurattavissa Facebook-sivujen lisäksi Youtube-kanavien kautta. Vasemmistoliiton vapun 2020 kantavana teemana oli solidaarisuus,
jota korostettiin #SolidaarisuuttaNyt -aihetunnisteella.
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PRIDE-VIIKKO
Helsinki Pride -tapahtuma toteutettiin vuonna 2020 poikkeuksellisesti hajautettuna hybriditapahtumana. Perinteinen kulkue oli korvattu verkkotervehdyksin ja -tapahtumin. Puistojuhlia järjestettiin ennakkoilmoitusten perusteella eri puolilla Helsinkiä pienissä ryhmissä ja Helsingin Vasemmistoliitto osallistui tapahtumaan pitämällä telttaa viranomaisohjeistuksia noudattaen Aurinkolahdessa ja Tokoinrannassa. Teltoilla jaettiin muun muassa Kansan Uutisia, esitteitä ja pinssejä.
VASEMMISTOLIITON KUNTASEMINAARI
Puheenjohtaja Antti Kauppinen ja varapuheenjohtaja Galia Suárez Katainen osallistuivat
Vasemmistoliiton puoluehallituksen, piirien, Valtikan ja työntekijöiden yhteiseen kuntaseminaariin 5.–6.9.2020 joka järjestettiin kokoushotelli Majvikissa. Seminaarissa käsiteltiin lukuisia ajankohtaisia poliittisia ja järjestöllisiä aiheita, jotka pääosin liittyivät kevään
2021 kuntavaalivalmisteluihin.
YHTEISTYÖTÄ UUDENMAAN PIIRIN KANSSA
Helsingin Vasemmistoliitto valmistautui yhdessä Uudenmaan Vasemmistoliiton kanssa
kuntavaaleihin tekemällä yhteisiä mainospaikkavarauksia JCDecauxin kautta Helsingin lisäksi monissa muissa Uudenmaan kunnissa. Aktiivista yhteistyötä tehtiin myös järjestökoordinaattorin työnkuvan sekä rekrytoinnin koordinoinnissa.
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