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1. Yleistä 
 

Vuosi 2019 oli Helsingin vasemmistolle aktiivinen vaali- ja toimintavuosi. Huhtikuussa 

käytiin eduskuntavaalit, jossa Helsingin Vasemmistoliitto sai hienon vaalivoiton ja kol-

mannen kansanedustajan. Toukokuussa käytiin puolestaan europarlamenttivaalit, joissa 

puolestaan puolueen meppipaikka siirtyi Helsinkiin Silvia Modigin noustessa Euroopan 

parlamenttiin. 

 

 

2. Piirijärjestön hallinto 
 

PIIRIHALLITUS 

 

Piirihallituksen puheenjohtaja vuonna 2019 toimi Neea Kilkki. Varapuheenjohtajina toimi-

vat Niina Kari ja Eliel Kilpelä. 

 

Piirihallituksen jäseniä vuonna 2019 olivat: Ilpo Haaja, Galia Suaréz Katainen, Antti Kaup-

pinen, Tuula Kupari, Markku Kärkkäinen, Aila Pervonsuo, Santtu Salmela, Heta Tuura, 

Elina Wallin ja Olga Zamurovic. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä olivat: Elina Hem-

minki, Irja Remekselä, Outi Alanen, Antti Piispanen ja Kai Backman. 

 

Piirihallitus piti vuoden aikana 13 kokousta. Kokouspäiviä olivat 17.1., 20.2., 12.3., 17.4., 

15.5., 11.6., 20.8., 19.9., 15.10., 30.10., ja 10.12. 

 

20.6.-25.6. ja 26.8.-27.8. pidettiin sähköpostikokous 
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Piirihallitus kuuli kokouksissa poliittisia- ja järjestöllisiä tilannekatsauksia: 

– 11.6. Tilannekatsauksen piti kaupunginvaltuutettu ja eduskuntaryhmän puheenjoh-

taja Paavo Arhinmäki. 

– 20.8. Tilannekatsauksen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki 

– 15.10. Tilannekatsauksen piti kaupunginvaltuutettu Petra Malin. Valtuustoryhmän 

uusi viestintäpäällikkö ja sihteeri Antti Kettunen esittäytyi piirihallitukselle. 

– 30.10. Tilannekatsauksen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki ja 

Jorma Pikkarainen esitteli piirihallitukselle HOK-Elannon vaalien käytäntöjä. 

– 10.12. Kari Uotila esitteli väistyvälle ja uudelle piirihallitukselle HOK-Elannon toi-

mintaa ja kannusti osallistumaan tuleviin vaaleihin. 

 

Työvaliokunta hoiti sääntöjen mukaisesti piirin käytännön asioita ja valmisteli piirihalli-

tuksen kokoukset. Työvaliokuntaan kuului puheenjohtajiston lisäksi Antti Kauppinen ja 

Markku Kärkkäinen. 

 

Piirihallituksen kokousten sihteereinä vuorottelivat Antti Kauppinen ja Heta Tuura. Piiri-

järjestön häirintäyhdyshenkilöiksi valittiin piirihallituksessa Antti Kauppinen ja Galia 

Suaréz Katainen. 

 

TYÖNTEKIJÄASIAT 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteinen toiminnanjohtaja siirtyi 1.10. alkaen Vasemmis-

toliiton järjestötiimin vetäjäksi. Hänen tilalleen valittiin aiemmin mm. Vasemmistonuor-

ten pääsihteerinä toiminut Toni Asikainen.   

 

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän viestintäpäällikkö ja ryhmäsihteeri Meri Val-

kama siirtyi politiikka- ja viestintätiimin vetäjän sijaiseksi vaalikauden ajaksi. Valkaman 

sijaiseksi valittiin aiemmin mm. Vasemmistonuorten pääsihteerinä toiminut Antti Kettu-

nen. 

 

PIIRIN TALOUS 

 

Piirijärjestön talous oli v.2018 päättyessä hyvässä kunnossa. Se mahdollisti merkittävän 

vaalirahoituksen v. 2019 eduskuntavaaleja varten. 

 

Vuoden 2019 otettiin käyttöön piirin projektirahoitus ja piirihallitus hyväksyi Helsingin 

Vasemmistoliiton ja Uudenmaan Vasemmistoliiton yhteisen projektirahaohjeen. Projekti-

rahalla rahoitettiin piirin osastojen projektitoimintaa ja sitä varattiin toimintavuodelle 

4000€. 
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Toimintavuoden aikana kaikki piirin rahaliikenne siirrettiin Osuuspankkiin, kun piirin Nor-

deassa olleet rahastot realisoitiin. 

 

Vuoden 2019 tilinpäätös osoitti 11 140,81 euroa alijäämää.  Tilinpäätökseen kirjattiin kaik-

kiaan myyntisaamisia piirijärjestölle 5 916,85 euroa. 

 

TYÖRYHMÄT 

 

Vuonna 2019 toimivat seuraavat piirihallituksen työryhmät, joita vetivät seuraavat henki-

löt: 

– Viestintäryhmä, vetäjänä Tuula Kupari, maaliskuusta alkaen Aila Pervonsuo 

– Tapahtuma- ja koulutusryhmä, vetäjänä Antti Piispanen 

– Telttailuryhmä, vetäjänä Ilpo Haaja 

 

Muita työryhmiä vuoden 2019 aikana olivat: 

– Ay-ryhmä (yhteinen ryhmä Uudenmaan Vasemmiston kanssa, helsinkiläisenä vetä-

jänä toimi Niina Kari.) 

– Jäsenhankinta- ja näkyvyysryhmä, vetäjänä Olga Zamurovic  

– Työpaikkakiusaamisen vastainen ryhmä, vetäjänä Outi Alanen. 

 

Kaikki piirihallituksen jäsenet osallistuivat työryhmätoimintaan ja ryhmiin kutsuttiin jäse-

niä myös jäsenistön keskuudesta. 

 

PIIRIJÄRJESTÖN KEVÄTPIIRIKOKOUS JA SYYSPIIRIKOKOUS. 

 

Kevätpiirikokous  

Kevätpiirikokous pidettiin 4.5. Tapanilan työväentalolla. Kokouksessa oli läsnä 70 jäsenyh-

distysten edustajaa. Poliittisen tilannekatsauksen piti europarlamenttiehdokas Mia Hag-

lund. Kokouksen puheenjohtajana toimi Arto Bäckström ja sihteerinä Eliel Kilpelä. 

 

Yleiskeskustelupuheenvuoroja käytettiin 17. Niissä käsiteltiin mm. eläkeläisköyhyyttä, 

asunnottomuutta, vaalianalyysiä, eurovaaleja, vasemmistolaista tietotaloutta ja puolueen 

viestinnän kohderyhmistä. 

 

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, kuultiin tilintar-

kastuslausunto ja myönnettiin vastuuvapaus piirihallitukselle. Sääntömääräisten asioiden 

lisäksi kokouksessa tehtiin puoluekokoukseen liittyviä päätöksiä: mahdollisten puolueko-

kousaloitteiden tekeminen annettiin piirihallituksen tehtäväksi ja piiri päätettiin olla jaka-

matta alueellisiin vaaliryhmiin. Samalla päätettiin pyytää osastoilta esitykset puolueko-

kousedustajista 18.8. mennessä ja järjestää vaali edustajista 9.9.-20.9.2019 aikavälillä. 
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Kevätkokouksessa käsiteltiin yksi (1) jäsenyhdistyksiltä tullut aloite. 

 

Syyspiirikokous 

Syyskokous pidettiin 2.11. Vartiokylän työväentalolla. Paikalla oli 100 jäsenyhdistysten 

edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Arto Bäckström ja sihteerinä Veijo Wienkoop. 

Poliittisen tilannekatsauksen piti kaupunginvaltuutettu Mai Kivelä.  

 

Yleiskeskustelupuheenvuoroja pidettiin 35 kappaletta. Niissä puhuttiin mm. postin työeh-

toshoppailusta, varhaiskasvatuksen panostuksista, lentoverosta, nuorten huomioon otta-

misesta toiminnassa ja Kansan Uutisten tilanteesta. Joukossa oli myös paljon kannatuspu-

heenvuoroja henkilövalintoja ja tulevaa puoluekokousta silmällä pitäen. 

 

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma, sekä valittiin 

uusi puheenjohtajisto ja piirihallitus vuodelle 2020. Puheenjohtajaksi valittiin kokouksessa 

Antti Kauppinen ja varapuheenjohtajiksi Sini Pentikäinen ja Galia Suaréz Katainen. 

 

Piirihallitukseen valittiin Ida Akkila, Outi Alanen, Ilpo Haaja, Tuula Kupari, Markku Kärk-

käinen, Mikko Perttola, Antti Piispanen, Irja Remekselä, Heta Tuura ja Tuulia Vainio. Va-

rajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä Toni Asikainen, Minna-Elisa Luostarinen, Elina 

Wallin, Merja Helle ja Markus Lehtola.  

  

Syyskokouksessa valittiin myös henkilöt, joita esitettiin puoluekokouksessa puoluevaltuus-

toon. Valitut puoluevaltuutetut luetellaan toimintakertomuksen kohdassa 4. Vasemmisto-

liiton puoluekokous. 

 

Syyspiirikokous hyväksyi kaksi kannanottoa: ”Oikeus hyviin sosiaali- ja terveyspalveluihin” 

ja ”Helsingin itäisiltä metroasemilta saatava suora bussiyhteys Malmin sairaalan ovelle.”  

 

 

3. Eduskuntavaalit 2019 
 

Helsingin Vasemmistoliiton tärkein ponnistus ja merkittävin panostus vuonna 2019 oli 

eduskuntavaalikampanja, joka huipentui vaali-iltaan 14.4. Niin piirin hallinto, ehdokkaat 

ja aktiivit tekivät hartiavoimin töitä kampanjoidessaan näissä tärkeissä vaaleissa. Piirijär-

jestön vaalityötä ohjasi vuonna 2018 hyväksytty kampanjasuunnitelma ja ehdokkaiden ja 

tukiryhmien tukena olivat piirin oma vaaliohjelma ja sen pohjalta tehdyt vaalikärjet. 

 

TULOS 

 

Kova työ palkittiin, sillä Helsingissä saavutettiin vaalivoitto ja -ensimmäistä kertaa sitten 

vuoden 1979- kolme vasemmistolaista kansanedustajaa. Pääosin vuoden 2018 puolella 
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piirikokouksen päätöksellä piirihallituksen toimesta laadittu kovatasoinen ehdokaslista ke-

räsi yhteensä 42 899 ääntä. Kannatus oli Helsingissä 11,1%, jossa nousua vuoden 2015 

eduskuntavaaleihin verrattuna 1,3 prosenttiyksikköä. 

 

Eniten ääniä keräsivät kaupunginvaltuutettu Mai Kivelä (6790 ääntä), kansanedustaja 

Paavo Arhinmäki (6775 ääntä) ja kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo (5846 ääntä). 

Seuraavaksi listalla olivat Silvia Modig (5676 ääntä), Suldaan Said Ahmed (2492 ääntä) ja 

Tuomas Nevanlinna (2229 ääntä). 

 

KAMPANJATYÖ 

 

Piirihallitus vastasi vuonna 2018 hyväksytyn vaalityösuunnitelman noudattamisesta ja oh-

jasi päätöksenteollaan vaalikampanjan käytännön toteutusta. Piirihallituksen työvalio-

kunta toimi vaalityöryhmänä, joka vastasi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vaalisuunni-

telmien käytännön toteuttamisesta. Työryhmät vastasivat kampanjan toteutumisesta 

omien sektoriensa mukaisesti. Helsingin Vasemmistoliiton vaalityöntekijä Sophia Leppä 

työskenteli piiritoimistolla vuoden 2019 alusta vaaleihin saakka. Vaalien kovan jalkatyön 

tekivät puolueen vapaaehtoiset, 24 ehdokasta ja heidän tukiryhmiensä aktiivit. 

 

Vaalikampanjan pääkohdat piirijärjestön näkökulmasta: 

– Piiritoimiston lähettämät ehdokaskirjeet tärkeistä kampanjointiin liittyvistä tee-

moista. 

– Vaalipaneelien jakaminen ehdokkaiden kesken 

– Osastojen vaalitelttailujen koordinointi 

– Narinkkatorin vaalikontin ja Hämeentien vaalitilan tuotanto ja vapaaehtoiskoordi-

nointi 

– Vaalilehtien jakamisen koordinointi 

– Vaalibileiden järjestäminen Konepajan Brunolle 15.3. 

– Ulkomainontakampanjan suunnittelu ja toteuttaminen 

– Lehti-ilmoituskampanjan toteuttaminen yhteistyössä puolueen graafikon ja viestin-

tätiimin kanssa 

– Vaalikoulutusten organisointi yhteistyössä KSL:n kanssa 

– Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten valinta 

– Keskusvaalilautakunnan kanssa asiointi (ehdokaslomakkeet) 

– Vaalikuvausten organisointi 

– Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalitukien ohjaaminen Holvi-tilitysten kautta 

– Helsingin kaupungin siltamainosbanderollipaikkojen koordinointi. 

 

Näiden lisäksi vaaleja varten toimitettiin vaaliaiheinen lehti, jossa esiteltiin kaikki piirin 

ehdokkaat, sekä muuta vaalimateriaalia. Vaalimateriaalin tuotannossa panostettiin moni-

kielisyyteen. Piirin ulkomainoskampanja oli erityisen näyttävä niin metroasemilla kuin 
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joukkoliikennevälineissäkin. Piirijärjestö antoi ehdokkaille mahdollisuuden maksuttomaan 

näkyvyyteen metrojunissa ja linja-autojen matkustamoissa. Myös muihin ulkomainospaik-

koihin tarjottiin piirialennus. 

 

15.3. Konepajan Brunolla, Teollisuuskadulla järjestetty vaalitilaisuus oli menestys. Esiinty-

jäkattaus oli kovatasoinen (M.A. Numminen ja Pedro Hietanen, Gracias ja Ajak Majokin 

stand-up esitys. Spittin Fiyah Sound hoiti DJ-keikan.) Li Andersson piti tilaisuudessa po-

liittisen puheen.  

 

 

4. Europarlamenttivaalit 2019 
 

Vuoden 2019 yksi suurimmista haasteista piirijärjestön näkökulmasta oli eduskuntavaalien 

ja europarlamenttivaalien ajallinen läheisyys. Europarlamenttivaalit järjestettiin 26. tou-

kokuuta, vain reilu kuukausi eduskuntavaalien jälkeen. Kampanjatyölle varattu aika oli 

poikkeuksellisen lyhyt ja siksi piirin aktiiveille ei jäänyt riittävästi aikaa palautumiseen me-

nestyksekkään, mutta raskaan eduskuntavaalikampanjan jälkeen. Eurovaaleja varten ei 

myöskään ollut käytettävissä vaalityöntekijäresurssia. 

 

Näin ollen eurovaalien toteutunut kampanjasuunnitelma oli huomattavasti eduskuntavaa-

leja kevyempi: 

– Telttailujen ja osastojen tapahtumien koordinointi 

– Läsnäolo ja kampanjointi Narinkkatorilla Eurooppa-päivänä, sekä Kaisaniemessä 

Maailma Kylässä -festivaaleilla 

– Lehti-ilmoitukset Metrossa ja Kansan Uutisissa. Metrossa esiteltiin helsinkiläiset 

ehdokkaat, Kansan Uutisiin piirijärjestö maksoi mainoksen, jossa esiteltiin puolueen 

kaikki eurovaaliehdokkaat. 

 

TULOS 

 

Haastavista olosuhteista huolimatta eurovaalitulosta voidaan pitää Helsingin Vasemmis-

toliiton osalta puolustusvoittona. Puolue oli Helsingissä neljänneksi suurin 11% kannatuk-

sella, joka vastaa puolueen Vasemmistoliiton normaalia suoriutumista vaalipiirissä. Mikä 

tärkeintä, helsinkiläinen Silvia Modig tuli valituksi Euroopan parlamenttiin 51 844 äänellä, 

siirtäen puolueen ainoan meppipaikan Kainuusta Helsinkiin. Helsinkiläisten rooli puolueen 

ehdokaslistalla oli muutenkin merkittävä: peräti kahdeksan listan kahdestakymmenestä 

ehdokkaasta oli helsinkiläisiä. 
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5. Vasemmistoliiton puoluekokous 2019 
 

Vasemmistoliiton puoluekokous järjestettiin vuonna 2019 puolueen aiemmasta poiketen 

syksyllä. Puoluekokous pidettiin Kuopion musiikkikeskuksessa 15.-17.11. Puoluekokouk-

sessa valittiin puoluejohto, sekä hyväksyttiin Vasemmistoliiton uusi tavoiteohjelma. Puo-

luekokouksen iskulause oli ”Valoisa tulevaisuus. Kaikille. Ei harvoille.” 

 

Helsingin Vasemmistoliito lähetti puoluekokoukseen jäsenmäärältään suurimpana piirinä 

eniten edustajia, peräti 52 henkeä. Piirin suhteellisen jäsenmäärän kasvun takia edustajia 

valittiin Helsingin piiristä kuusi enemmän kuin vuoden 2015 puoluekokoukseen. 

 

Puoluekokousedustajaryhmät tapasivat ennen puoluekokousta kaksi kertaa. 22.10. tavat-

tiin Teollisuusliiton tiloissa. Tuossa tilaisuudessa puolueen johtotehtäviin ehdolla olevat 

henkilöt saivat esittäytyä ja esitellä näkemyksiään puoluekokousedustajille. Tuolloin myös 

ryhmä teki esityksensä puoluekokouksen työryhmiin ja luottamustehtäviin ja valitsi pu-

heenjohtajakseen Dan Koivulaakson. 

 

Puoluekokousryhmä kokoontui toisen kerran Lintulahdenkadun puoluetoimistolla 6.11. 

Tuossa tapaamisessa käytiin läpi puoluekokoukseen käsittelyyn tulevaa tavoiteohjelmaa ja 

jäsenistön tekemiä aloitteita. Tuossa kokouksessa edustajaryhmä päätti myös, että Helsin-

gin vasemmiston edustajisto ei tee ryhmäpäätöksiä puoluekokouksessa. Helsingin edusta-

jat kannustivat myös muita piirejä samanlaiseen menettelyyn. Vastaavanlainen päätös on 

tehty myös aiempien puoluekokousten yhteydessä ja siitä on muodostunut piirin toiminta-

kulttuuria ohjaava tapa. 

 

Helsingin edustajisto kyydittiin puoluekokoukseen kahdella linja-autolla, joista toinen 

lähti Helsingistä ja toinen kulki Helsingin kautta. 

 

Puolueen puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Li Andersson. Varapuheenjohtajaksi va-

littiin Jussi Saramo, Minna Minkkinen ja Jouni Jussinniemi. Puoluesihteeriksi valittiin 

Mikko Koikkalainen. Helsinkiläisistä ehdokkaista puoluehallitukseen valittiin Silvia Modig 

ja Mia Haglund. Ilpo Haaja valittiin puoluehallituksen varajäseneksi. Mira-Veera Auer va-

littiin puoluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi. 

 

Helsingin vasemmiston puoluevaltuutetuiksi valittiin seuraavat henkilöt: Anna Vuorjoki, 

Eliel Kilpelä, Mira-Veera Auer, Galia Suaréz-Katainen, Markku Kärkkäinen, Mike Pohjola, 

Elina Vainikainen, Kirsi Pihlaja Toni Asikainen. Heidän varajäsenikseen valittiin: Marika 

Väisänen, Irja Remekselä, Minna-Elisa Luostarinen, Joel Lindqvist, Outi Alanen, Justus 

Mollberg, Kai Backman, Merja Helle, Ilkka Salonen. 
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6. Jäsenyhdistykset ja jäsenmäärä 
 

Helsingin Vasemmistossa oli jäsenenä vuonna 2019 21 jäsenyhdistystä. Yhdistykset olivat 

HTY:n naisosasto, Helsingin Itäinen työväenyhdistys, Helsingin metallin Vasemmisto, Itä-

väylän Vasemmisto, Jakomäen Vasemmisto, Kallion Vasemmisto, Kantakaupungin Vasem-

misto, Kirjan Vasemmisto, Kontulan Vasemmisto, Kuljetusalan Vasemmisto, Laajasalon 

Vasemmisto, Länsi-Helsingin Vasemmisto, Malminseudun Työväenyhdistys, Pasilan-Val-

lilan Vasemmisto, Pihlaja-Viikin Vasemmisto, Röda Rummet, Työväen Todellinen Vasem-

misto, Vasemmistoliiton Oulunkylän yhdistys, Vasemmistoliiton Vuosaaren osasto, Va-

semmistoklubi ja Vasemmistolinkki. Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2019 loppuun mennessä 

noin 2 150 jäsentä. Suurimmat yhdistykset olivat Kallion Vasemmistoliitto, Vasemmisto-

linkki, Kantakaupungin Vasemmisto, Pasilan-Vallilan Vasemmisto ja Malminseudun Työ-

väenyhdistys. 

 

 

7. Tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset 
 

HAKANIEMEN TELTTAILUT 

 

Helsingin Vasemmiston teltta oli jokaisen kuun ensimmäisenä sunnuntaina Hakaniemen 

maalaismarkkinoilla heinäkuu pois lukien. Telttaa mainostettiin Metro-lehdessä ja paikalla 

oli tavattavana Helsingin kaupunginvaltuutettuja ja kansanedustajaehdokkaita. Syys-

kuussa juhlavuottaan viettävä Eläkeläiset ry. osallistui toriteltalle. Eläkeläisjärjestön aktii-

vit jakoivat teltalla juhlavuosiesitettään ja Eläkeläiset -lehteä. 

 

VAIKUTA VASEMMISTOSSA -YHTEISKOULUTUS JA PIKKUJOULUT 

 

Uusille jäsenille tarkoitettu Vaikuta Vasemmistossa -perehdytystilaisuus järjestettiin 

30.11. Puistokulmassa, Vantaan Hiekkaharjussa. Koulutus oli tällä kertaa Helsingin ja Uu-

denmaan piirin yhteinen ja paikalla oli noin 20 uutta jäsentä. Koulutuksen jälkeen järjes-

tettiin piirien yhteiset pikkujoulut, joissa oli paikalla noin 80 henkilöä. Jussi Saramon pitä-

män poliittisen tilannekatsauksen lisäksi pikkujouluissa soitettiin myös tanssimusiikkia ja 

pidettiin hauskaa puoluetovereiden kesken. 

 

Koulutus järjestettiin yhteistyössä KSL:n kanssa ja käytännön järjestelyistä vastasi piirin 

tapahtuma- ja koulutustyöryhmä. 

 

TAPAHTUMAT 

 

Helsingin työväen vappua vietettiin vapunpäivänä. Vappukulkue lähti Hakaniementorilta 

ja päätyi Rautatientorille. Sää suosi ja tapahtumassa olikin runsaasti kävijöitä. 



 

28.3.2020 

TOIMINTAKERTOMUS 

9(10) 

 

 

Helsingin Vasemmistoliitto ry  Y-tunnus: 0820613-4 

Lintulahdenkatu 10, 3. krs.  helsinki@vasemmistoliitto.fi 

00500 Helsinki  +358 40 664 5901 

   

Vappupuheen Rautatientorilla piti pääministeri Antti Rinne ja SAK:n varapuheenjohtaja 

Matti Huutola toi ammattiyhdistysliikkeen terveiset. Helsingin Vasemmistoliitto osallistuu 

vappujuhlan valmisteluun yhteistyössä SAK:n paikallisjärjestön, Vasemmistonuorten, Hel-

singin Demarien ja TUL:n pääkaupunkiseudun piirin kanssa. Toiminnanjohtaja edustaa pii-

riä valmisteluita koordinoivassa vapputoimikunnassa. Piirin aktiivit järjestivät myös kul-

kueen jälkeen Helsingin Vasemmiston oman vappupiknikin. 

 

Helsingin Vasemmisto osallistui Eurooppa-päivän tapahtumiin 9.5. ja Maailma Kylässä -

festivaaleille 25.-26.5. Maailma Kylässä -osallistuminen toteutettiin jo perinteisesti yhteis-

työssä Vasemmistonuorten kanssa. Helsinki-Päivän tilaisuuteen Narinkkatorilla osallistut-

tiin omalla teltalla puolestaan 12.6. 

 

Helsingin Vasemmisto osallistui Pride-festivaaliin 29.6. omalla blokilla. Kaivopuiston telt-

tapaikka jaettiin Vasemmistonuorten kanssa. Vasemmiston blokki näytti komealta lip-

pumerineen ja keskustelu Kaivopuiston teltalla oli vilkasta. Vuoden 2018 palautteen perus-

teella näkyvyyteen somessa panostettiin mm. kansanedustaja Veronika Honkasalon live-

haastattelulla ja komeilla kulkuekuvilla. 

 

17.8. järjestettiin Uutelassa grillibileet. Tapahtuman tarkoitus oli tuoda piirijärjestön toi-

mintaa itä-Helsinkiin, aktivoida alueen vasemmistoväkeä ja järjestää mukavaa yhdessäoloa 

idässä. Tapahtumassa oli mukavasti osallistujia. Järjestelyistä vastaava tapahtuma- ja kou-

lutusryhmä oli tyytyväinen tilaisuuden antiin ja ehdotti, että jatkossa grillibileet kannattaa 

järjestää jo alkukesästä. 

 

Piirijärjestöjen yhteinen ay-ryhmä järjesti seminaarin 23.11. Tilaisuutta tuettiin KSL:n 

koulutusvaroista. 

 

YHTEISTYÖTÄ UUDENMAAN PIIRIN KANSSA 

 

Uudenmaan Vasemmiston 2000 -luvulla uudelleen herätetty maakuntajuhlaperinne jatkui 

myös 2019, kun maakuntajuhlat järjestettiin Kirkkonummen Eerikinkartanon kauniissa 

maisemissa. Vuoden 2018 Porvoon maakuntajuhlien tapaan juhlat järjestettiin ulkoilmati-

laisuutena. 

 

Poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Jussi Saramo. Pääesiintyjänä oli raasepo-

rilainen Alm Nyman yhtyeineen. Kirkkonummen Eläkeläiset tarjosivat kahvin ja purtavaa. 

Paikalla oli myös pomppulinna ja Etelä-Suomen Pinskujen tarjoamaa hauskaa aktiviteettia.  

 

Helsingin Vasemmisto järjesti maakuntajuhliin bussikuljetuksen ja lukuisat helsinkiläiset 

vasemmistolaiset osallistuivat myös juhlaan. 
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8. Kannanotot ja viestintä 
 

VAALILEHTI 

 

Piiri julkaisi eduskuntavaalien alla Helsingin Vasemmiston vaalilehden, jossa esiteltiin 

kaikki piirin eduskuntavaaliehdokkaat. Lehden päätoimittajana toimi Meri Valkama ja sen 

painos oli 10 000 kappaletta. 

 

KANNANOTOT 

 

Helsingin Vasemmistoliitto teki seuraavat kannanotot vuonna 2019: 

– 1.4. ”Ryhmäkanneoikeus laajennettava myös järjestöille (yhdessä Uudenmaan Va-

semmistoliiton kanssa) 

– 4.11. ”Oikeus hyviin sosiaali- ja terveyspalveluihin” 

– 4.11. ”Helsingin itäisiltä metroasemilta saatava suora bussiyhteys Malmin sairaalan 

ovelle 

 

 

Helsingin Vasemmistoliitto ry 

Piirihallitus 25.3.2020 
 
 
 
     

Antti Kauppinen     Toni Asikainen 

puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 
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