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YLEISTÄ 
 
Toimintavuoden 2017 keskeisiä asioita olivat kevään kuntavaalit ja jo ke-
vään aikana aloitetut maakunta- ja presidentinvaalivalmistelut. Maakunta- 
ja presidentinvaalit oli määrä pitää saman aikaisesti seuraavan vuoden 
tammikuun lopulla, mutta sittemmin maan hallitus ilmoitti siirtävänsä maa-
kuntavaalit lokakuulle 2018. Syksyllä presidentinvaalien ohella esillä olivat 
myös valmistautumiset keväällä 2019 pidettäviin eduskunta- ja EU-
vaaleihin kuten edelleen maakuntavaalivalmistelutkin. 
 

HALLINTO 
 
Kevätpiirikokous 
 
Kevätpiirikokous pidettiin 29.4.2017 Malmin työväentalossa. Kokoukseen 
osallistui 98 edustajaa 19 perusjärjestöstä ja neljä seuraajaa Poliittisen ti-
lannekatsauksen esitti Vasemmistoliiton poliittinen sihteeri Dan Koivulaak-
so. Kokouksessa hyväksyttiin tili- ja toimintakertomukset sekä lisäksi arvioi-
tiin kuntavaalien tuloksia. 
 
Kokous hyväksyi yhden kannanoton ”Vaalilupaukset teoiksi helsinkiläisten 
hyväksi”.  
 
Puolueosastot olivat tehneet kokoukselle kymmenen aloitetta: 1) piirihalli-
tuksen perehdytyskoulutuksesta (toiminta aloitettiin 2018 yhdessä KSL:n 
kanssa) 2) graffitien siivouksen lopettamisesta siitä aiheutuvien kulujen ja 
ympäristöhaittojen vuoksi (piirihallitus hyväksyi asiasta kannanoton syksyl-
lä) 3) omasta vaalikoneesta (piirihallituksen jäsen teki asiasta selvityksen, 
jossa päädyttiin kielteiselle kannalle) 4) näkyvyys- ja jäsenhankintaryhmän 
perustamisesta ja ryhmälle tehtäväksi näkyvyys- ja jäsenhankintastrategian 
valmistamisesta (piirillä on po. ryhmä, mutta strategian valmistusta ei ole 
aloitettu) 5) vaaleista saadun oppien hyödyntämisestä (asia on kesken) 6) 
valtuustotyön strategiasta yhdessä valtuustoryhmän kanssa (alkukesällä oli 
valtuustoryhmän kanssa yhteinen tapaaminen) 7) piirihallituksen jäsenten 
kauden muuttamisesta kahdeksi vuodeksi (piirihallitus vastasi aloitteeseen 
syyspiirikokouksessa) 8) kannanottoehdotus joukkoliikenteestä (asia on ol-
lut esillä piirihallituksessa, joka päätti palata asiaan valtuustoryhmän kanssa 
kun teema nousee ajankohtaiseksi) 9) uusia ratkaisuja sisältävä kannanot-
toehdotus asuntopolitiikasta (asia on ollut esillä piirihallituksessa, mutta on 
vielä kesken) ja 10) aloitteen tekemisestä kaupungille siitä, että kaupungin-
valtuuston ja -hallituksen pöytäkirjojen tulisi olla saatavina englanninkielisi-
nä (asiaa on viety eteenpäin valtuustoryhmän kanssa).   

 
Syyspiirikokous 
 
Syyspiirikokous pidettiin 2.12.2017 Vartiokylän työväentalossa. Kokoukseen 
osallistui 94 edustajaa 17 perusjärjestöstä ja kaksi seuraajaa. Yleisestä po-
liittisen tilanteesta ja kuntapolitiikasta puhui kaupunginvaltuutettu Mai Ki-
velä.  
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Kokous hyväksyi kaksi kannanottoa ”Ihmiskunnan tulevaisuuden ja ympä-
ristön puolesta” ja ”Työntekijöiden palkkaeroja kavennettava”. Seuraavat 
kannanottoaloitteet lähetettiin piirihallitukselle: ”Kiintiöpakolaismäärää lisät-
tävä”, ”Korkeasaaren villieläinsairaalan eläintenhoitajan oltava saatavilla 
24/7” ja ”Työpaikkakiusaaminen on saatava loppumaan”. 
 
Puolueosastot olivat tehneet piirikokoukselle 10 aloitetta: 1) työkalut jäsen-
ten väliseen viestintään (meni piirihallituksen jatkokäsittelyyn) 2) viestinnän 
terävöittäminen (hyväksyttiin) 3) piirin kokouksien pöytäkirjojen julkistami-
nen (hyväksyttiin) 4) kaupunginvaltuuston päätöksistä tiedottaminen (piiri-
hallitukselle työstettäväksi) 5) lapsiparkit  piiri kokouksiin ja tilaisuuksiin (hy-
väksyttiin) 6) tilannekatsaukset piirin työryhmistä piirikokouksille, aloitteiden 
ja kannanottojen seuranta ja dokumentaation käyttöönotto (hyväksyttiin) 7) 
työryhmien avaaminen kaikille (hyväksyttiin) 8) turvallinen tila (hyväksyttiin; 
asia oli esillä jo vanhan ja uuden piirihallituksen yhteistapaamisessa joulu-
kuussa) 9) uusien jäsenten vastaanotto ja osallistaminen vuoden 2018 ke-
hittämiskohteeksi (hyväksyttiin) ja 10) työryhmän perustaminen piirin osas-
torakenteen ja organisaation mahdollisesta tarpeellisesta uudistamisesta 
(hyväksyttiin siten, että piirihallitus määrittelee toteutustavan ja aikataulun. 

 
Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodel-
le 2017.  

 
Henkilövalinnat vuodelle 2018. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin äänestyk-
sen jälkeen Neea Kilkki. Toinen puheenjohtajaehdokas oli Outi Alanen. Va-
rapuheenjohtajiksi valittiin äänestyksen jälkeen Veera Minkin ja Eliel Kilpelä 
(vpj:na uusi). Kolmantena ehdokkaana oli Ilpo Haaja. Ehdokkaita piirihalli-
tuksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi oli esitetty kaikkiaan 21, joista äänestä-
mällä valittiin seuraavat Outi Alanen, Ilpo Haaja, Niina Kari (uusi), Tuula Ku-
pari, Markku Kärkkäinen, Noora Laak (uusi), Sami Pusa (uusi), Irja Remekselä 
(uusi), Heikki Valmu (uusi) ja Olga Zamurovich (uusi) sekä varajäseniksi 1. 
Merja Helle (uusi), 2. Samuel Drake, 3. Nina Hakanen (uusi), 4. Elina Wallin 
(uusi) ja 5. Mika Välipirtti.  
 

Piirihallitus 2017 
 

Vuoden 2017 piirihallituksessa oli puheenjohtajiston (3) lisäksi 13 muuta var-
sinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Piirihallitus kokoontui 13 kertaa ja li-
säksi joulukuussa oli yhteinen vapaamuotoinen tapaaminen uuden piirihal-
lituksen kanssa. Piirihallituksen kokouksiin kutsut lähetettiin myös Vasem-
mistoliiton Helsingin valtuustoryhmän jäsenille ja varajäsenille ja helsinki-
läisille kansanedustajille sekä puoluevaltuuston jäsenille ja varajäsenille. 
Piirihallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: puheenjohtaja 
Petra Malin (8), varapuheenjohtaja Ilpo Haaja (12), varapuheenjohtaja Veera 
Minkin (8) ja muut varsinaiset jäsenet Outi Alanen (6), Kai Backman (10), 
Samuel Drake (5), Sirkku Ingervo (3), Orvokki Jokinen (7), Neea Kilkki (13), 
Eliel Kilpelä (12), Tiia Kursula (0), Aila Pervonsuo (9), Mike Pohjola (1), Ilkka 
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Salonen (13), Joonas Tuomivaara (11) ja Lauri Väänänen (5) sekä varajäsenet 
Ilkka Levä (1), Tuula Kupari (9) ja Markku Kärkkäinen (13). 

 
Työvaliokunta 
 

Työvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Työvaliokuntaan kuuluivat pu-
heenjohtaja Petra Malin, varapuheenjohtajat Ilpo Haaja ja Veera Minkin se-
kä Outi Alanen, Tuula Kupari ja Markku Kärkkäinen. Toiminnanjohtaja toimi 
sihteerinä.  
 
Toimisto 
 
Toiminnanjohtaja Jorma Pikkarainen toimi Vasemmistoliitto rp:n työntekijä-
nä Helsingin Vasemmistoliiton ja Uudenmaan Vasemmistoliiton yhteisenä 
työntekijänä. 
 
Elina Vainikainen toimi valtuustoryhmän ryhmä- ja viestintäsihteerinä 
31.5.2017 asti. Uutena ryhmä- ja viestintäkoordinaattorina aloitti Meri Val-
kama 15.8.2017. Heidän palkkansa tuli valtuustoryhmän kaupungilta saa-
masta toimintatuesta. 

 
Toimisto sijaitsi edelleen puoluetoimiston yhteydessä osoitteessa Lintu-
lahdenkatu 10, 3. kerros, 00530 Helsinki. Toimistohuone on ollut vuoden 
2016 alusta lähtien yhteinen Uudenmaan Vasemmistoliiton kanssa. Syys-
kuun alussa toiminnanjohtaja muutti isompaan toimistohuoneeseen, jossa 
myös valtuustoryhmän työntekijä työskentelee. Piirillä oli edelleen oma va-
rasto Viherniemenkatu 5:ssä, jossa Vasemmistonuoret on alivuokralaisena 
ja myös varasto yhdessä Uudenmaan Vasemmistoliiton kanssa Lintulah-
denkatu 10, 8. krs. 
 

TOIMINTA 
Järjestötoiminta ja jäsenet 
 

Helsingin Vasemmistoliitolla oli 21 jäsenjärjestöä vuoden 2017 lopussa. Lä-
hes kaikki osastot järjestivät ainakin vuosikokouksensa ja syyskokouksensa. 
Ammattialaosastot ovat olleet näkymättömämpiä kuin muut osastot.  
 
Helsingin puolueosastoissa oli vuoden 2017 lopussa jäseniä 2006 ja vuo-
den alussa 1 718. Vapaajäseniä oli 42 (- 2). Puolueen suoria henkilöjäseniä 
Helsingissä oli 38 (+ 3).  
  
Jäsenkehitys 2006 - 2018: 
- joulukuun lopussa 2006: 644, joista vapaajäseniä 44. 
- helmikuussa 2007: 641, joista vapaajäseniä 48. 
- huhtikuussa 2008: 683, joista vapaajäseniä 48. 
- joulukuun lopussa 2008: 709, joista vapaajäseniä 48  
- maaliskuun lopulla 2009: 707, joista vapaajäseniä 48 
- tammikuun alussa 2010: 754, joista vapaajäseniä 48 
- tammikuun alussa 2011: 813, joista vapaajäseniä 48 
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- 26.3.2012 jäsenmäärä oli 1 461, joista vapaajäseniä 45. 
- 31.12.2012 jäsenmäärä oli 1 503, joista vapaajäseniä 46. 
- 28.3.2013 jäsenmäärä oli 1 513, joista vapaajäseniä 46. 
- 1.3.2014 jäsenmäärä oli 1 445, joista vapaajäseniä 47. 
- 1.3.2015 jäsenmäärä oli 1 309, joista vapaajäseniä 47. 
- 30.3.2016 jäsenmäärä oli 1 677, joista vapaajäseniä 47 
- 13.4.2017 jäsenmäärä oli 1887, joista vapaajäseniä 44 
- 31.12.2017 jäsenmäärä oli 2006, joista vapaajäseniä 44 
- 6.3.2018 jäsenmäärä oli 2 047, joista vapaajäseniä 42  
 
Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 289 (v. 2016 uusia jäseniä liittyi 368). 

 
Kauden aikana puolueosastojen aktiivisuus ja keskinäinen yhteistyö oli hy-
vää tasoa. Puolueosastot ovat olleet aktiivisesti tori- ja katutoiminnassa 
mukana. 
 
Puolueosastojen puheenjohtajien (tai muiden edustajien) yhteistapaamisia 
järjestettiin kaksi, joista ensimmäisen 31.1.2017 osastot järjestivät yhdessä. 
Toinen oli 21.2.2108. 
 
Piirijärjestö ja puolueosastot olivat mukana useissa Helsingin kaupungin-
osa- ja kylätapahtumissa sekä torien sunnuntai- ja maalaismarkkinoilla, si-
lakkamarkkinoilla ja ostoskeskuksissa. Lisäksi puolueosastot järjestivät 
useita keskustelutilaisuuksia eri teemoista, tilaisuuksia kv-naistenpäivänä, 
laskiaistapahtumia, lapsiperhetapahtumia, jouluglögitilaisuuksia ja pikku-
jouluja. 

 
Piirijärjestö järjesti uusien jäsenten tilaisuuden 25.11. otsikolla ”Vaikuta va-
semmistossa”. 
 
Maailma kylässä –tapahtumassa 27. – 28.5.2016 piirijärjestöllä oli yhdessä 
Vasemmistonuorten sekä Helsingin ja Etelä-Suomen Vasemmistonuorten 
kanssa yhteinen teltta Kaisaniemen puistossa. Myös Uudenmaan Vasem-
mistoliiton aktiiveja oli talkoolaisina teltalla. 
 
Stadin Pride –tapahtumaan kesä-heinäkuun vaihteessa piirijärjestö osallis-
tui yhdessä Vasemmistoliiton, Vasemmistonuorten, Vasemmistonaisten ja 
Uudenmaan Vasemmistoliiton kanssa.  

 
Työryhmät 
 
Kauden aikana piirillä toimi seuraavat työryhmät: viestintäryhmä, tapahtu-
ma- ja koulutusryhmä, telttailuryhmä. Ay-ryhmä ei kauden aikana käytän-
nössä toiminut. 
 
Kiinnostuneiden omasta aktiivisuudesta ponnistanut Näkyvyys- ja jäsen-
hankintaryhmä tuotti kesän aikana Helsingin sosiaalitointa käsittelevän esit-
teen, jota jaettiin telttatapahtumissa. Toimintaa aloitteli myös Ilkka Salosen 
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aloitteesta työllisyysryhmä, joka ei kuitenkaan saanut tarpeeksi toimijoita 
mukaan. 

 
Piirillä oli yhteisiä ryhmiä Vasemmistoliiton Uudenmaan piirin kanssa. Ks. 
jäljempänä. 
 
Piirihallituksen ja valtuustoryhmän kannanotot ja tiedotteet 
 
10.1. Valtuustoryhmä: Honkasalo jatkaa Vasemmiston valtuustoryhmän 
johdossa. 
22.2. Valtuustoryhmä: Omaishoidon tuen muutokset käsiteltävä uudelleen. 
2.3. Valtuustoryhmä: Omaishoidon kriteerit tuotava pikaisesti lautakuntaan 
päätösasiana. 
2.3. Piirihallitus: Vasemmiston kuntavaaliehdokkaat löytyivät helposti. 
4.4. Piirihallitus ja valtuustoryhmä: Helsingin vasemmisto vaatii pakkopalau-
tusten välitöntä keskeyttämistä. 
5.4. Piirihallitus: Helsingin Vasemmisto haastaa kaikki puolueet tuomitse-
maan uhkailun. 
10.5. Piirihallitus ja valtuustoryhmä: Helsingin Vasemmiston luottamuspai-
kat valittu. 
31.5. Valtuustoryhmä: Anna Vuorjoki valittu johtamaan Helsingin valtuusto-
ryhmää. 
24.8. Valtuustoryhmä: Helsingin turvattava riittävä määrä työntekijöitä pal-
veluihin. 
29.8. Valtuustoryhmä: Korkkula ja Malin vaativat Helsinkiä luopumaan kas-
vatuksen ja koulutuksen leikkauksista. 
7.11. Piirihallitus: Katutaide kuuluu kaupunkiin. 
29.11. Valtuustoryhmä: 10 kysymystä paperittomine oikeuksien turvaami-
sesta – mistä on kyse? 
2.12. Piirin tiedote: Tuottaja Neea Kilkki Helsingin Vasemmiston uusi pu-
heenjohtaja. 

 
Vasemmistoliitossa 
 

Puoluevaltuusto 
 

Helsingin Vasemmistoliittoa puoluevaltuustossa edustivat varsinaisina jä-
seninä 1. varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed ja muina varsinaisina jä-
seninä Hanna Mithiku, Anna Vuorjoki, Mai Kivelä, Henrik Nyholm, Mike Poh-
jola, Jouko Kajanoja sekä varajäseninä Sirkku Ingervo, Riikka Taavetti, 
Markku Kärkkäinen, Toni Asikainen, Ilkka Levä, Pinja Laukkanen, Outi Hu-
paniittu ja Juuso Aromaa. 
 
Yleisjäsenenä Helsingistä olivat Mira.-Veera Auer ja Mia Haglund. 
 
Puoluehallituksen jäseniä Helsingistä olivat puoluesihteeri Joonas Leppä-
nen, 3. varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo, Silvia Modig ja varajäsene-
nä Ilpo Haaja. 
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Kuntavaalit 
 

Vaalivalmistelut aloitettiin jo syksyllä 2015. Vuoden 2016 toimintasuunni-
telman yhteydessä hyväksyttiin myös kuntavaalityösuunnitelma, jota tar-
kistettiin aika ajoin vuoden 2016 ja 2017 aikana. Ehdokashankinta lähti liik-
keelle keväällä, ensimmäiset ehdokkaat vahvistettiin kesäkuussa, vuoden 
lopussa ehdokkaita oli 95 ja viimeiset ehdokkaat vahvistettiin helmikuussa 
2017. Listalla oli täydet 127 ehdokasta. 
 
Nämä kuntavaalit käytiin Helsingissä ns. pormestarivaaleina. Vasemmisto-
liiton pormestariehdokas oli Paavo Arhinmäki. Kaupungin hallintomalli 
muuttui vaalien jälkeen uuden valtuustoryhmän aloitettua työnsä kesäkuun 
alussa. 
 
Kuntavaaliohjelman valmistelu alkoi keväällä 2016 ja osin monitahoisen kä-
sittelyn jälkeen syntyi esitykset vaalikärjiksi ja niiden pidemmät taustateks-
tit syyspiirikokouksen käsiteltäväksi. Lopullisesti vaalikärjet hyväksyttiin 
vanhan ja uuden piirihallituksen yhteiskokouksessa 15.12.2016. 
 
Hanna Mithiku palkattiin piirin vaalikoordinaattoriksi ajalle 15.1. – 15.4.2017. 
 
Ennen vaaleja järjestettiin ehdokkaille useita politiikan sisältökysymyksiä 
käsitteleviä koulutustilaisuuksia ja myös kampanjakoulutusta. Osa järjestet-
tiin yhdessä Uudenmaan Vasemmistoliiton kanssa. Koulutustilaisuudet jär-
jestettiin KSL:n kanssa. 
 
Ehdokkaiden yhteistilaisuus järjestettiin 23.2.2017. Vaalibileet järjestettiin 
31.3. ravintolalaiva Wäiskissä, missä oli hieman alle 100 osallistujaa. 
 
Kevään aikana niin piiri kuin puolueosastot ja ehdokkaat tukiryhmineen jär-
jestivät useita kymmeniä erilaisia vaalitilaisuuksia kuten telttailuja ja kes-
kustelutilaisuuksia. Piirijärjestöllä ns. vaalikontti Narinkkatorilla ajalla 21.3. – 
9.4.2017. 
 
Piiri julkaisi ehdokaslistan Helsingin Sanomissa, Helsingin Uutisissa, Met-
rossa ja Kansan Uutisissa. Yleismainokset julkaistiin Voimassa ja Kirk-
ko&Kaupunki -lehdessä. Piiri oli varannut myös mainospaikkoja 
JCDecauxilta. Näissä mainospaikoille mukaan tulleet ehdokkaat maksoivat 
oman osuutensa. Piiri hankki myös uuden teltan, kampanjaliivejä. Käytössä 
oli myös auto, jonka polttoainekulut piiri maksoi. 
 
Vasen -lehti julkaistiin vaalilehtenä kahtena painoksena: 10 000 kpl + 
30 000 kpl. Osa lehdistä jaettiin itse ”luukuttamalla”, teltoilla ja vaalikontilla 
ja osa Postin kautta suorajakeluna.  
 
Vasemmistoliiton äänimäärä Helsingissä nousi reippaasti edellisiin vuoden 
2012 kuntavaaleihin verrattuna: 36 464 (+ 7558, äänimäärä nousi myös 2015 
eduskuntavaaleihin nähden yli tuhannella äänellä). Suhteellinen kannatus 
oli 11,2 % (+ 1,1 %) ja paikkoja saatiin 10 (+ 1). 
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Kaupunginvaltuutetuiksi valittiin Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Mai 
Kivelä, Silvia Modig, Suldaan Said Ahmed, Dan Koivulaakso, Sami (Frank) 
Muttilainen, Vesa Korkkula, Anna Vuorjoki ja Petra Malin sekä varavaltuute-
tuiksi Mia Haglund, Zahra Abdulla, Sirpa Puhakka, Jani (Wallu) Valpio, San-
dra Hagman, Outi Alanen, Sirkku Ingervo, René Hursti, Otso Kantokorpi ja 
Anu Suoranta. 

 
Kuntapolitiikka 

 
Valtuustoryhmään kuuluivat 31.5.2017 asti Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, 
Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koi-
vulaakso, Eija Loukoila, Pekka Saarnio, Sami ”Frank” Muttilainen (sit.) ja Anna 
Vuorjoki sekä varavaltuutetut Petra Malin, Vesa Korkkula, Henrik Nyholm, 
Hanna Mithiku, Miina Kajos, Riku Ahola, Kirsi Pihlaja, JP Roos ja Anu Suoran-
ta. Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimi Veronika Honkasalo. Varapu-
heenjohtajina toimivat 1. Anna Vuorjoki ja 2. Sami ”Frank” Muttilainen. Val-
tuustoryhmän ryhmä- ja viestintäsihteerinä 31.5. asti toimi Elina Vainikainen. 
Kaupunginhallitusryhmään kuuluivat 31.5.2017 asti kaupunginhallituksen jä-
senet Veronika Honkasalo ja Silvia Modig, varajäsenet Paavo Arhinmäki ja 
Henrik Nyholm, valtuustoryhmän varapuheenjohtajat, kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan jäsen Eija Loukoila ja varajäsen Pekka Buttler, piirin puheen-
johtaja Hanna Mithiku ja Elina Vainikainen. 
 
Kunnallisia luottamushenkilöpaikkoja Vasemmistoliitolla oli 31.5.2017 asti 
varsinaisina jäseninä 54 ja varajäseninä 40. Kaikissa luottamuselimissä ei ol-
lut varajäseniä. 
 
Kuntavaalien jälkeen kaupungissa alettiin toteuttaa uutta hallintojärjestel-
mää, jonka mukaan valittiin pormestari ja neljä apulaispormestaria. 
 
Uuden hallintomallin mukaan luottamuspaikkojen kaikkiaan väheni. Va-
semmistoliiton luottamuspaikkojen määräksi tuli (valtuustoryhmä ei ryh-
mänä mukana): 44 varsinaista jäsentä ja 28 varajäsentä. Kaikissa luottamus-
elimissä ei ollut varajäseniä. 
 
Kunnallispolitiikasta vastasivat valtuusto- ja kaupunginhallitusryhmä. Piiri-
hallituksen kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti ajankohtaisia kunnallispo-
liittisia kysymyksiä.  

 
Presidentin- ja maakuntavaalit sekä maakuntaparlamentti 
 

Helsingin ja Uudenmaan piireillä oli yhteinen ryhmä, jonka tehtävänä olivat 
yhteinen valmistautuminen sekä presidentin- että maakuntavaaleihin että 
syksyllä lokakuun loppupuolella järjestettävään valtakunnalliseen kunta-
parlamenttiin. Maakuntavaalien osalta ryhmässä sovittiin piirien keskinäi-
sestä ehdokasjaosta (Helsinki 58 ja Uusimaa 90) ja alustavasti yhteisen vaa-
lityösuunnitelman ja myöhemmin myös maakuntavaaliohjelman valmista-
misesta. Maakuntavaalien tultua siirretyksi, keskityttiin syksyllä presidentin-
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vaaleihin. Tilaisuuksia alettiin järjestää marraskuun lopulta lähtien. Puolu-
eelta tulivat joulukuussa julisteet ja muut vaalimateriaali. Varsinainen vaali-
kampanja käynnistyi tammikuun alussa 2018. 
 
Syyspiirikokouksessa päätettiin, että mikäli maakuntavaalit pidetään loka-
kuun lopulla 2018, ehdokaslistan pitää olla lähes valmis kesäkuun puolessa 
välissä. Uudenmaan piiri päätti samoin. 
 
Uudenmaan piirin aloitteesta Uudenmaan ja Helsingin piirit järjestivät val-
takunnallisen kuntaparlamentin 21. – 22.10. Vantaan Puistokulmassa. Osal-
listujia tuli eri puolilta Suomea yli 100. 

 
Valmistautuminen eduskunta- ja EU-vaaleihin 
 

Syyspiirikokouksessa hyväksytyssä vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa 
päätettiin eduskuntavaaliehdokkaiden ehdokasaikataulusta ja siitä, että ta-
voitellaan 3 – 4 helsinkiläistä ehdokasta EU-vaaleissa. 

 
Edustus kuntayhtymissä ja yhteiset ryhmät Uudenmaan piirin kanssa 

 
Uudenmaan liiton maakuntavaltuustossa Vasemmistoliitolla oli loppu-
kesään asti viisi varsinaisen jäsenen ja viisi varajäsenen paikkaa. Helsingistä 
Vasemmistoliiton edustajina olivat Pekka Saarnio (varalla Silvia Modig) ja 
Eija Loukoila (varalla Sami ”Frank” Muttilainen). 
Koko Uuttamaata koskeviin alueellisiin kysymyksiin paneuduttiin yhdessä 
Uudenmaan piirijärjestön kanssa, jonka kanssa piirillä on yhteinen maakun-
tapoliittinen (ent. aluepoliittinen ryhmä). Ryhmä käsitteli vuoden aikana mm. 
maakuntakaavaa, maakunta- ja sote-ratkaisuja. Ryhmää veti loppukesään 
saakka maakuntaliiton hallituksen vas-jäsen Auli Herttuainen (Mäntsälä). 
Maakuntaliiton uuteen hallitukseen valittiin Mimmi Asikainen (Järvenpää), 
joka alkoi myös maakuntapoliittisen ryhmän vetäjäksi. Uuteen maakunta-
valtuustoon Vasemmistoliitto sai seitsemän (+ 2) paikkaa, joista kolme Hel-
sinkiin ja neljä Uudellemaalle. Helsingin edustajiksi tulivat: Mai Kivelä (varal-
la Paavo Arhinmäki), Silvia Modig (varalla Dan Koivulaakso) ja Sami (Frank) 
Muttilainen (varalla Petra Malin).  
 
Maakuntavaltuuston vas-ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pia Lohikoksi 
(Kerava) ja varapuheenjohtajaksi Mai Kivelä (Helsinki). Ryhmä julkisti en-
simmäisessä kokouksessaan kannanoton: ”Katastrofaalinen sote-
lakiluonnos hylättävä”. 
 
Maakuntapoliittiseen ryhmään kuuluvat myös HSL:n, HSY:n ja Uudenmaan 
virkistysalueyhdistyksen päätöselinten vas-jäsenet ja varajäsenet. 
 
Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan piireillä on yhteinen terveyspoliittinen 
vashus-ryhmä, joka käsittelee erityisterveydenhuoltoa. Ryhmään kuuluvat 
kaikki HUS:n päätöselimiin kuuluvat vas-jäsenet ja varajäsenet. Ryhmää ve-
tää HUS:n hallituksen jäseneksi valittu Anna Vuorjoki (Helsinki). 
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Osuustoiminta 
 

Helsingin osuuskauppa Elanto ja Osuuskunta Tradeka 
 
Helsingin Vasemmistoliitto osallistui osuustoiminnallisten liikkeiden pää-
töksentekoelimien työskentelyyn yhdessä Vasemmistoliiton Uudenmaan 
piirin ja puolueen kanssa.  

 
Vasemmistoliiton Tradekan edustajistoryhmään Uudenmaan vaalipiiristä 
(sis. Helsingin) kuuluvat Paavo Arhinmäki (Helsinki), Matti Pajuoja (Lohja) ja 
Juhani Kouhia (Hyvinkää). Edustajiston varaedustajana on Maija Jakka (Vih-
ti). Maritta Salo (Karkkila) on Tradekan hallituksen jäsen. 
 
HOK-Elannon edustajistossa Vasemmistoliitolla on neljä paikkaa Kari Uotila 
(Espoo), Zahra Abdulla (Helsinki), Sirpa Puhakka (Helsinki) ja Dan Koivulaak-
so (Helsinki), joka edustajistoryhmän puheenjohtaja. Varaedustajia ovat Tea 
Vikstedt (Helsinki), Jouko Kajanoja (Helsinki) ja Teija Asara-Laaksonen (Van-
taa). Kari Uotila on HOK-Elannon hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtaja.  

 
Kansainvälinen toiminta 
 

Piirillä ei ollut omaa varsinaista kansainvälistä toimintaa, mutta helsinkiläisiä 
aktiiveja on ollut mukana puolueen kansainvälisessä toiminnassa mm. Eu-
ropean Leftin puitteissa ja Pohjoismaiden Neuvoston punavihreässä ryh-
mässä, jonka sihteerinä toimii Mia Haglund Helsingistä. 
Pitkälti helsinkiläiset aktiivit ovat pyörittäneet puoluetta lähellä olevan Kan-
sainvälinen Solidaarisuustyö ry:n toimintaa. 
 

Koulutus ja kulttuuri 
 

Koulutustoimintaa järjestettiin yhdessä Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston 
(HYO) ja Kansan Sivistystyön Liiton (KSL) kanssa. 

 
Piirijärjestö jatkoi myös pienimuotoista kirjojen myyntiä.  
 

Naistoiminta 
 

Helsingin Vasemmistoliitossa naispoliittista toimintaa toteuttivat HTY:n 
naisosasto, Itäväylän Vasemmiston naisten toimintaryhmä. 

Pioneerit 
 

Piirijärjestö on välittänyt tietoa pioneerien toiminnasta ja tapahtumista. 
 
Ay-toiminta 
 

Piirin oma ay-toiminta oli kauden aikana hiljaista, mutta kauden lopulla 
alettiin toimia uudelleen virittelemään.  
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Vappu 
 
Vuoden 2017 vappujuhla järjestettiin toista kertaa Kansalaistorilla. Juhla oli 
jo 24. peräkkäin työväenliikkeen yhteisenä. Järjestäjinä olivat SAK:n Pää-
kaupunkiseudun paikallisjärjestö, TUL:n Suur-Helsingin piiri, Helsingin Va-
semmistoliitto ja Helsingin Sosialidemokraatit. Puhujina olivat kansanedus-
taja, Sdp:n 1. varapuheenjohtaja Sanna Marin (sd) ja Elintarviketyöläisten 
puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen (vas.). Vappukulkue lähti liikkeelle jäl-
leen Hakaniemen torilta. Kulkueessa hulmusi kaikkien vasemmistopuoluei-
den lippuja. Kulkueessa oli mukana noin 6 000 ihmistä. Torin juhlaan osal-
listujia oli noin 10 000. 
   
Hakaniemen juhlan jälkeen järjestettiin työväenlaulutilaisuus Helsingin työ-
väentalolla. Osallistujia oli noin 1000.  

 
Tiedotus 

 
Vasen –lehti julkaistiin kerran kuntavaalinumerona. 
 
Piirijärjestön ja valtuustoryhmän kaikista tärkeistä päätöksistä lähetettiin 
tiedotteet alueella toimiviin tiedotusvälineisiin ja ne julkaistiin myös piirin 
verkkosivuilla ja facebookissa. Lisäksi pidettiin yhteyttä toimittajiin. 
 
Valtuustoryhmä alkoi syksyn aikana uudistaa kuntablogi-sivustoa. 
 
Kansan Uutiset/Viikkolehti oli edelleen tärkeä kanava piirin tiedotuksessa. 
Kansan Uutisia jaettiin mm. telttatilaisuuksissa. 
 
Facebookissa on Helsingin Vasemmistoliitto –suljettu ryhmä ja Helsingin 
Vasemmisto –sivu ja twitter -tili.   
 
Sisäistä tiedotusta hoidettiin sähköpostitse vash-listalla, jossa on mukana 
noin 360 henkilöä ja muilla pienemmillä sähköpostilistoilla. Osastoille tar-
peelliset järjestölliset informaatiot lähetettiin pääasiassa sähköpostitse. 
 
Piirillä on sähköpostilistoja myös teemoittain mm. sosiaali- ja terveyspoliit-
tinen ja asuntopoliittinen. Omat listat ovat myös valtuustoryhmällä ja Hel-
singin ja Uudenmaan piirien yhteisellä hus-terveyspoliittisella ryhmällä se-
kä maakuntapoliittisella ryhmällä 
 
 

TALOUS 
 

Piiri sai puoluetukea 4 247,28 € (vuonna 2016 tuki oli 4 090,32 €). Merkittä-
vän osan piirin varainhankinnasta muodostivat luottamushenkilöpalkkiot 
62 767,47 € (51 924,55 €) ja jäsenmaksut 29 309,03 € (27 602,25 €). Piirin 
varainhankinta on parantunut kasvaneen jäsenmäärän ja kannatuksen 
myötä. 
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Vuoden 2016 tilinpäätös oli alijäämäinen – 20 710,52 € (vuonna 2016 yli-
jäämä oli 35 037,89 €, vuonna 2015 ylijäämä oli 19 698,55 € ja vuonna 2014 
ylijäämä oli 15 392,84 €). Vuoden 2017 alijäämän aiheuttivat kuntavaalikulut 
ja suuret saamiset. 
 
Piirijärjestö päätti syksyllä 2016 siirtää pankkitilinsä Nordea-pankista Hel-
singin Seudun Osuuspankkiin. Osuuspankin tili avattiin, mutta toistaiseksi 
Nordea-pankin tili on pidetty tilille tulevan maksuliikenteen vuoksi. Nordea-
pankin tili loppuu keväällä 2018. 
 
Piirijärjestön kirjanpidon on hoitanut Ovil Oy. Tilintarkastajana on toiminut 
Suomen Tilintarkastajaverkko Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Timo 
Vilén, HTM. 
 
Valtion tarkastusvirasto (VTV) tarkasti piirin tilit ajalta 1.9.2013 – 31.8.2017. 
Huomautuksia tilinpidosta ei tullut.  

 
YHTEYDET JA JÄSENYYDET 
 

Etelä – Suomen Lasten Tuki ry 
Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston (HYO) kannatusyhdistys ry 
Helsingin osuuskauppa Elanto, HOK – Elanto. 
Tammisaaren punavankimuistomerkkiyhdistys ry. 
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