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1. Yleistä 
 

Vuonna 2021 Helsingin Vasemmiston toiminta keskittyi kuntavaaleihin ja niiden 

valmisteluun. Kuntavaalien siirto koronapandemian vuoksi huhtikuulta kesäkuulle vaati 

piirijärjestöltä tehokasta tarttumista muuttuneeseen tilanteeseen. Aktiivisen kampanja-

ajan pidentyminen toisaalta mahdollisti suunnitelmallisuutta vaalityössä, kun aikaa tuli 

lisää. Erityisesti viestinnällinen panos oli merkittävä. Vasemmistoliitto sai Helsingissä 42 

366 ääntä, joka tarkoitti 12,7 % osuutta kaikista äänistä. Edellisistä kuntavaaleista lisäys 

oli 5 902 ääntä ja 1,5 %-yksikköä. Äänestysprosentti Helsingissä pysyi hyvänä ollen 61,7 

%, kun muualla maassa jäätiin jopa alle 50 %:n. Kuntavaalien tulos oli Helsingissä näin 

ollen kiitettävä ja vaalivoitto lisäsi valtuustoryhmän kokoa yhdellä paikalla 11 

valtuutettuun. Tämän seurauksena Vasemmistoliitto sai kulttuuri- ja vapaa-ajan 

pormestarin paikan, johon nimettiin kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Arhinmäen tilalle 

eduskuntaan nousi kansanedustajaksi Suldaan Said Ahmed.  

 

Koronapandemia vaikutti edelleen vuonna 2021 Helsingin Vasemmiston toimintaan 

merkittävässä määrin ja suurin osa toiminnasta piti järjestää etänä. Loppuvuodesta 
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lähikokouksia oli mahdollista järjestää muutaman kerran, mutta loppuvuoden tapahtumat 

joko peruuntuivat tai siirtyivät etätapahtumiksi epidemiatilanteen jälleen heikennyttyä. 

 

Syyskaudella piirijärjestö keskittyi viemään loppuun aloittamiaan järjestöllisen 

kehittämisen hankkeita, joista olennaisimpana vuosikellotyöskentely. Myös 

toimintasuunnitelman valmistelu toteutettiin osallistavan prosessin kautta koko 

piirihallituksen osaamista hyödyntäen. 

 

Piirijärjestö sai lisää resursseja viestintään, kun Minna Majaniemi aloitti Helsingin 

Vasemmiston piirijärjestön ja valtuustoryhmän yhteisenä viestinnän asiantuntijana. Arto 

Leinonen valittiin puolueen Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteiseksi 

järjestökoordinaattoriksi marraskuusta alkaen.  

 

Loppuvuodesta Helsingin Vasemmisto tuki merkittävässä määrin sekä taloudellisella että 

työpanoksella Uudenmaan Vasemmistoa aluevaalityössä. 

 

 

2. Piirijärjestön hallinto 
 

PIIRIHALLITUS 

 

Piirihallituksen puheenjohtajana vuonna 2021 toimi Antti Kauppinen. 

Varapuheenjohtajina toimivat Sini Perentz ja Galia Suaréz Katainen. 

 

Piirihallituksen jäseniä vuonna 2021 olivat: Samuel Adouchief, Ilpo Haaja, Katri Kangas, 

Markku Kärkkäinen, Riitta Matilainen, Mikko Perttola, Mike Pohjola, Mane Räisänen, Heta 

Tuura ja Tuulia Vainio. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä olivat: Minna-Elisa Rytkönen, 

Irja Remekselä, Elina Hemminki, Torsti Alhava ja Pyry Palermo. 

 

Piirihallitus piti vuoden aikana 19 kokousta. Kokouspäiviä olivat 13.1., 28.1., 15.2., 26.2., 

17.3., 8.4., 12.5., 17.6., 8.7., 15.7. (piirihallituksen ja valtuustoryhmän yhteiskokous), 1.9., 

7.10., 3.11., 25.11. ja 17.12.  

 

Hallitus piti sähköpostikokouksen 5.-6.3., 21.-22.3., 3.-4.5. ja 27.-28.5.  

 

Piirihallitus kuuli kokouksissa seuraavat poliittiset ja järjestölliset tilannekatsaukset: 

– 17.6. Paavo Arhinmäen katsaus kuntavaalien tuloksesta. 

– 7.10. valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglundin ajankohtainen poliittinen 

tilannekatsaus. 
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– 17.12. Uudenmaan Vasemmiston vuoden 2022 puheenjohtajan Mari Rummukaisen 

katsaus aluevaalien valmisteluiden etenemisestä. 

 

Työvaliokunta hoiti sääntöjen mukaisesti piirin käytännön asioita ja valmisteli 

piirihallituksen kokoukset. Työvaliokuntaan kuului puheenjohtajiston lisäksi Markku 

Kärkkäinen, Riitta Matilainen, Mikko Perttola ja Tuulia Vainio. 

 

Piirihallituksen kokousten sihteerinä toimi Toni Asikainen. Piirihallituksen 

häirintäyhdyshenkilöiksi valittiin Samuel Adouchief ja Tuulia Vainio. 

 

30.10. järjestettiin piirihallituksen suunnittelupäivä Paasitornissa. Tilaisuus järjestettiin 

yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen kanssa. 

 

TYÖNTEKIJÄASIAT 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteisenä toiminnanjohtajana toimi Toni Asikainen.  

 

Helsingin ja Uudenmaan piirien järjestökoordinaattorina toimi Valter Söderman. Hänen 

irtisanouduttuaan käynnistettiin syksyllä uuden järjestökoordinaattorin rekrytointi. 

Järjestökoordinaattoriksi valittiin Arto Leinonen, joka aloitti 10.11.2021. 

 

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän viestintäpäällikkönä ja ryhmäsihteerinä 80-

prosenttisella työajalla toimi 9.7. asti Iida Putkuri. Uuden valtuustokauden alettua  hänen 

seuraajakseen piirijärjestön ja valtuustoryhmän viestinnän asiantuntijan nimikkeellä 

valittiin Minna Majaniemi. Samalla viestinnän asiantuntijan työaika muuttui 100-

prosenttiseksi. Piirijärjestö kustantaa puolet viestinnän asiantuntijan palkkakuluista, ja 

viestinnän asiantuntija käyttää puolet työajastaan piirin viestintään. Toisesta puolesta 

vastaa Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.  

 

PIIRIN TALOUS 

 

Piirijärjestön talous oli vuoden 2020 päättyessä hyvässä kunnossa. Pandemian sävyttämä 

edeltävä vuosi oli mahdollistanut säästön syntymisen kuntavaalivuodelle 2021 ja 

kuntavaaleja varten varatussa merkittävässä budjetissa voitiin pitäytyä suunnitelman 

mukaan. 

Piirijärjestö panosti kuntavaaleihin merkittävästi ja kustannukset jakautuivat sosiaalisen 

median markkinoinnin, lehti-ilmoitusten, mainospaikkojen varausten sekä näiden 

oheistoimintojen välillä. Kaikkiaan kustannuksia kertyi 244 965,74 euroa, josta 73 055,81 
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euroa katettiin ehdokkaiden ja yhdistysten tekemien mainospaikkavarausten edelleen 

laskutetuilla osuuksilla. Nämä osuudet, ilmoitustuotot ja avustukset huomioiden 

piirijärjestön nettokustannukset vaaleista olivat 168 109,93 euroa. 

Vuonna 2021 jatkettiin piirin projektirahoitusta Helsingin Vasemmistoliiton ja 

Uudenmaan Vasemmistoliiton yhteisellä projektirahaohjeella. Projektirahaa varattiin 

piirin osastojen projektitoiminnan rahoittamiseen toimintavuodelle 4 000 euroa. 

Joulukuussa pidetyssä syyspiirikokouksessa päätettiin piirihallituksen esityksestä tukea 

Uudenmaan piirijärjestön aluevaalityötä 10 000 eurolla. 

 

Vuoden 2021 tilinpäätös osoitti 80 985,38 euroa alijäämää.  Tilinpäätökseen kirjattiin 

myyntisaamisia piirijärjestölle kaikkiaan 5 462,34 euroa. 

 

Helsingin kaupunki maksoi valtuustoryhmän kuluihin tukea yhteensä 63 917,00 euroa. 

Vuodelta 2020 Helsingin kaupungin valtuustoryhmätuen maksamatta jäänyt 29 181,81 

euron osuus  tilitettiin vuoden 2021 puolella sovitusti piirijärjestölle. Vastaavasti vuoden 

2021 tuesta siirtyi 23 922,43 euroa maksettavaksi vuonna 2022.  

 

TYÖRYHMÄT 

 

Vuonna 2021 toimivat seuraavat piirihallituksen työryhmät: 

 

• Koulutusryhmä: Riitta Matilainen (pj), Elina Hemminki, Irja Remekselä ja Heta Tuura. 

• Tapahtumaryhmä: Mikko Perttola (pj), Torsti Alhava, Ilpo Haaja ja Mane Räisänen. 

• Viestintäryhmä: Tuulia Vainio (pj), Samuel Adouchief, Katri Kangas, Mike Pohjola ja 

Minna-Elisa Rytkönen. 

Työryhmät työskentelivät aktiivisesti ja valmistelivat ja toteuttivat toiminta-alueiden 

tehtäviä. 

Lisäksi piirihallitus päätti perustaa määräaikaisen ympäristötoimikunnan, jonka 

tehtävänä oli ympäristökysymysten esiintuominen, ratkaisujen etsiminen paikallisella 

tasolla Helsingissä sekä tietämyksen lisääminen. Toimikuntaan kuuluivat seuraavat 

henkilöt: Elina Hemminki (pj), Heta Tuura ja Pyry Palermo. 
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PIIRIJÄRJESTÖN KEVÄTPIIRIKOKOUS JA SYYSPIIRIKOKOUS 

 

Kevätpiirikokous  

Kevätpiirikokous pidettiin 24.4. Koronaepidemiasta johtuen ja eduskunnan hyväksymän 

poikkeuslain nojalla piirikokous järjestettiin tietoliikenneyhteyden välityksellä Microsoft 

Teams -alustalla. Kokouksessa oli läsnä 71 jäsenyhdistysten edustajaa. Poliittisen 

tilannekatsauksen piti kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Kokouksen puheenjohtajana 

toimi Henrik Nyholm ja sihteerinä Anna-Maija Riekkinen. Yleiskeskustelussa 

puheenvuoroja käytettiin 17 kappaletta. 

 

Kokouksessa käsiteltiin tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto, vahvistettiin vuoden 

2020 tilinpäätös, hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja myönnettiin 

vastuuvapaus piirihallitukselle. 

 

Kevätpiirikokoukselle ei jätetty aloitteita, joten niitä ei käsitelty. 

 

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin kaksi (2) jäsenyhdistyksiltä tullutta 

kannanottoaloitetta. Toisessa kannanotossa piirikokous otti kantaa koronan jälkihoitoon 

Helsingissä ja vaati Helsinkiin koronan jälkihoito-ohjelmaa. Toisessa kannanotossa 

Helsingin Vasemmisto tuki Helsingin kaupungin virkistysalueiden liittämistä Nuuksion 

kansallispuistoon. 

 

Syyspiirikokous 

Syyskokous pidettiin 4.12. Vartiokylän työväentalolla. Paikalla oli 71 jäsenyhdistysten 

edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Riikka Taavetti ja sihteerinä Eliel Kilpelä. 

Poliittisena tilannekatsauksena kuultiin Jukka Pietiläisen esittämä vaalianalyysi 

kuntavaalien tuloksesta sekä valtuutettu Mia Haglundin kommenttipuheenvuoro 

vaalituloksesta. Yleiskeskustelussa puheenvuoroja pidettiin 37 kappaletta. 

 

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin 

uusi puheenjohtajisto ja piirihallitus vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi valittiin 

kokouksessa Samuel Adouchief ja varapuheenjohtajiksi Anna Lemström ja Ilpo Haaja. 

 

Piirihallitukseen valittiin Edina Bilajac, Elina Hemminki, Antti Kaajakari, Katri Kangas, 

Eve Keskinen, Markku Kärkkäinen, Veera Luhtala, Sini Perentz, Orjo Pättiniemi, Pekka 

Rantala, Mane Räisänen, Tuulia Vainio ja Pinja Vuorinen. Varajäseniksi valittiin 

kutsumisjärjestyksessä Marja Kaitaniemi, Ronja Turkka, Mikko Perttola, Mike Pohjola ja 

Noora Eyongmbanda. 
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Syyspiirikokouksessa käsiteltiin seuraavat aloitteet: 

- Oulunkylän Vasemmiston aloite piirin vappujuhlan järjestämisestä vuonna 2022 

- Oulunkylän Vasemmiston aloite julkilausumaksi HKL:n yhtiöittämisestä 

- Vasemmistolinkki ry:n aloite piirin sitoutumisesta kannattamaan 

puoluekokousaloitetta huumausaineiden dekriminalisaatiosta 

- Pasila-Vallilan Vasemmiston aloite puolueosastojen ja niiden jäsenten 

yhdenvertaisuuden ja puolueen sisäisen jäsendemokratian vahvistamisesta  

 

Syyspiirikokous hyväksyi Oulunkylän Vasemmiston aloitteen tehdä julkilausuma HKL:n 

yhtiöittämisestä. Piirikokous käsitteli ja hyväksyi julkilausumatekstin, joka julkaistiin 

piirikokouksen jälkeen. Kannanotossa piirikokous totesi, että Helsingin 

kaupunginvaltuuston tekemä HKL:n yhtiöittämispäätös ei saa johtaa HKL:n 

työntekijöiden ehtojen heikentymiseen. 

 

 

3. Kuntavaalit 2021 
 

Kuntavaalit 2021 jäävät historiallisina mieleen, sillä niitä piti siirtää alkuperäisestä 

ajankohdasta. Koronatilanteen katsottiin pahentuneen niin, ettei vaaleja olisi voitu 

terveysturvallisesti järjestää 18.4. Vaalit siirrettiin pidettäväksi 13.6. Piirin hallinto, 

ehdokkaat tukiryhmineen ja aktiivinen jäsenistö tekivät valtavasti töitä onnistuneen 

vaalituloksen saavuttamiseksi. Piirin vaalityötä ohjasi syksyllä 2020 hyväksytty 

vaalityösuunnitelma. Kuntavaalikärjet muotoiltiin yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa 

alkuvuonna 2021. Piirijärjestö panosti myös taloudellisesti kuntavaalikampanjaan 

merkittävällä summalla. 

 

KAMPANJATYÖ 

 

Piirihallitus vastasi vuonna 2020 hyväksytyn vaalityösuunnitelman noudattamisesta ja 

ohjasi vaalikampanjan käytännön toteutusta. Vaalityöryhmän muodostivat 

piirihallituksen työvaliokunta, asiantuntijoina toimineet Neea Kilkki ja Mia Haglund sekä 

piirin työntekijät Toni Asikainen ja Valter Söderman. 

 

Vaalikampanjan pääkohtiin piirijärjestön näkökulmasta kuuluivat: 

 

– Piiritoimiston lähettämät ehdokaskirjeet tärkeistä kampanjointiin liittyvistä 

teemoista. 

– Ulkomainontakampanjan suunnittelu ja toteuttaminen 
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– Lehti-ilmoituskampanjan toteuttaminen yhteistyössä piirin palkkaaman graafikon 

(Henri Salonen) kanssa 

– Mittavan somekampanjan toteuttaminen tehtävään palkatun asiantuntijan (Pinja 

Nikki) ja valtuustoryhmän viestintäasiantuntijan (Iida Putkuri) johdolla 

– Vaalipaneelien jakaminen ehdokkaiden kesken 

– Osastojen vaalitelttailujen koordinointi 

– Narinkkatorin vaalikontin vapaaehtoiskoordinointi 

– Vaalilehtien jakamisen koordinointi 

– Helsingin kaupungin siltamainosbanderollipaikkojen koordinointi 

– Vaalikoulutusten organisointi yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen kanssa 

– Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten valinta ja listojen täydentäminen 

koronapandemian ja vaalien siirron aiheuttamien peruuntumisten jäljiltä 

– Keskusvaalilautakunnan kanssa asiointi ehdokaslomakkeiden ja 

vaalilautakuntien/-toimikuntien listojen täyttämiseen liittyen 

– Ehdokaskuvausten organisointi Frida Lönnroos Photographyn kanssa; jatkui 2020 

vuoden lopulta vuoden 2021 alkuun 

 

Vaaleja varten toimitettiin vaaliaiheinen Vasen-lehti, jossa esiteltiin piirin ehdokkaita 

Helsingin Vasemmistolle tärkeiden vaaliteemojen pohjalta. Vaalimateriaalia tuotettiin 

monikielisesti ja kieliversioiden tuottamisesta vastasi erillinen Kuntavaalien kielellinen 

saavutettavuus -projekti. Piirin ulkomainoskampanja oli mittava ja näkyi katukuvassa 

laajamittaisesti.  Ehdokasmainoksia oli raitiovaunujen ja bussien kyljissä, metroasemien 

sähköisillä näytöillä, julkisen liikenteen pysäkeillä ynnä muilla mainospaikoilla sekä 

bussien istuinselustoissa. 

 

KUNTAVAALIKÄRJET 

 

Kuntavaalikärjet muotoiltiin yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa syksyllä 2020 

valmistellun vaaliohjelman teemojen pohjalta. Kuntavaalikärjet olivat seuraavat: 

 

1. Koulutuksella ja sivistyksellä tasa-arvoa 

2. Jokaisella on oikeus terveyteen ja hyvinvointiin 

3. Hiilineutraali Helsinki ja oikeus hyvään kaupunkiympäristöön kuuluu kaikille 

4. Hyvinvointia kulttuurista ja liikunnasta 

5. Toimiva julkinen liikenne on ilmastoteko 

6. Kestävää työtä ja toimeentuloa 
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MARKKINOINTI  

Piirijärjestö teki mittavat varaukset JCDecauxin sekä Laulavan Ovipumpun 

mainospaketeista vaaleja edeltäville kahdelle viikolle. Vaalien siirron johdosta varaukset 

siirrettiin onnistuneesti uuteen ajankohtaan. Varaukset olivat olennaisesti kattavampia 

kuin aikaisemmissa vaaleissa  ja tavoitteena oli vahvistaa piirijärjestön asettamien 

ehdokkaiden sekä puolueen näkyvyyttä kaduilla. Joulukuussa 2020 aloitettiin 

ilmoituspakettien markkinointi suoraan ehdokkaille ja varausmahdollisuutta jatkettiin 

kevään 2021 aikana. Ulkomainosnäkyvyys oli onnistunutta. Ehdokkaiden näkyvyyttä 

haluttiin parantaa myös erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaaliseen mediaan tehtiin 

mittavia panostuksia verrattuna aiempiin vaaleihin ja tätä kautta saatua näkyvyyttä voi 

pitää erittäin onnistuneena.  

 

VASEN-LEHTI 

Piirijärjestö toteutti perinteisen vaalilehden, Vasen-lehden, toimittamisen. 28-sivuisessa 

lehdessä esiteltiin piirin ehdokkaita Helsingin Vasemmistolle tärkeiden vaaliteemojen 

pohjalta. Lehteä teki asiantunteva joukko alan ammattilaisia ja sitä otettiin kaksi 

painosta. Tammikuun painos oli 5 000 lehteä käsin jaeltavaksi. Toukokuussa otettiin 

toinen painos, josta postitettiin valikoiduille postinumeroalueille noin 31 000 kappaletta, 

jotta äänestäjien tavoittaminen mahdollistuisi paremmin kun katukampanjointi katsottiin 

koronatilanteen vuoksi haastavaksi. Toukokuun painoksesta otettiin 8 000 kappaletta 

käsin jaeltavaksi vaaliteltoilla, vaalikontilla ja suoraan postiluukkuihin. Toinen painos 

sisälsi 4-sivuisen ehdokasliitteen kaikista 127:stä ehdokkaasta kuvineen ja 

vaalinumeroineen. Kustannusten kattamiseksi lehdestä myytiin ilmoitustilaa 

yhteistyötahoille (HOK-Elanto, Tradeka, Punainen Vaara, KSL, Kansan Uutiset ja JHL:n 

Vasemmisto). 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. 

Lehteä pidettiin sekä sisällöltään että ulkoasultaan korkeatasoisena. 

 

KUNTADEMOKRATIAN KIELELLINEN SAAVUTETTAVUUS -PROJEKTI 

Vasemmistoliiton puoluehallitus myönsi Kuntademokratian kielellinen saavutettavuus -

projektia varten 4 000 euron projektirahoituksen, jota Jakomäen Vasemmistoliitto oli 

hakenut puolueen projektirahastosta. Projektin toteutuksen ehdoksi asetettiin 

piirijärjestön  osallistuminen hankkeen hallinnointiin. Tavoitteena oli tuottaa 
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materiaalia, jolla lisätä maahanmuuttajataustaisten ja vähemmistökielisten ihmisten 

äänestämistä kuntavaaleissa. Tavoite onnistui  ja arabian, englannin, somalian, venäjän ja 

viron kielistä jakomateriaalia postitettiin kohdennetusti Helsingissä 7 000 erikieliselle 

perheelle suoraan kotiosoitteeseen postinumeroperustaisesti keskeisille alueille. Lisäksi 

projektin puitteissa tehtiin sosiaaliseen mediaan jakokuvia edellä mainituilla kielillä. 

Projektin kustannusten noustua arvioidusta Helsingin Vasemmisto antoi projektille 

lisäavustuksena 3 659 euroa ja lisäksi puoluehallitus myönsi projektille 750 euron 

lisäavustuksen keväällä 2021. Helsingin Vasemmisto kattoi sovitusti kaikki kustannukset 

ja tilitti puolueelta puolueen projektirahoituksena myönnetyt kustannukset (yhteensä 4 

750 euroa) sopimuksen mukaisesti.  

 

TULOS 

 

Sitoutunut vaalityö, ahkera kampanjointi ja perusteellinen valmistelutyö palkittiin, sillä 

Helsingissä saavutettiin vaalivoitto. Vasemmistoliitto paransi kuntavaalitulostaan 

Helsingissä kolmannen kerran peräkkäin. Kannatus on kasvanut 2000-luvun alun noin 

kahdeksasta prosentista puolitoistakertaiseksi eli 12,7 prosenttiin. Kun äänimäärää, 

yhteensä 42 366 ääntä, vertaa 2017 kuntavaalien 36 464 ääneen, voi äänimäärän kasvua 

pitää merkittävänä. Valtuustoryhmän koko kasvoi yhdellä paikalla ja valtuutettujen määrä 

nousi 11 valtuutettuun. Toiseen lisäpaikkaan olisi tarvittu 1 696 ääntä lisää eli noin 0,5 % 

Helsingissä annetuista äänistä. Kannatus kuitenkin kasvoi edellisistä vaaleista 1,5 

prosenttiyksiköllä, joten toisen lisäpaikan saaminen oli melko lähellä ja tulevissa 

kuntavaaleissa on perusteltua asettaa tavoitteeksi valtuustoryhmän koon kasvu 

entisestään. 

 

Ehdokaslistaa voi pitää kokonaisuudessaan erittäin onnistuneena ja kärjen voi katsoa 

jonkin verran leventyneen. Vasemmistoliitolla oli enimmäismäärä ehdokkaita eli 127 

ehdokasta kuten aikaisemmissakin vaaleissa. Uusia ehdokkaita oli 79 eli enemmistö (62,2 

%) ehdokkaista. Uudet ehdokkaat saivat äänistä 48,8 %. Ehdokkaat, jotka olivat 

ehdokkaina myös 2017, saivat 21 689 ääntä. Vuonna 2017 he saivat 25 645 ääntä eli 

vanhojen ehdokkaiden äänimäärä putosi maltillisesti. Ehdokkaiden äänimäärät 

jakautuivat hieman aikaisempaa epätasaisemmin ja muutama suuren äänimäärän saanut 

ehdokas sai huomattavan äänimäärän. Keskiarvoa vähemmän ääniä saaneet ehdokkaat 

saivat aikaisempaa vähemmän ääniä suhteessa kokonaisäänimäärään. Suurimmat 

äänimäärät ovat hieman matalampia kuin 2017, mutta keskivaiheilla ja siitä ylöspäin 

olevien ehdokkaiden äänimäärät kasvoivat.  
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Ehdokkaista yli 50-vuotiaita oli vain 23,6 %, suurin piirtein sama osuus kuin 2012 ja 2017 

vaaleissa. Yli 50-vuotiaat ehdokkaat saivat 9,6 % vasemmistoliiton äänistä, mikä oli 

selvästi vähemmän kuin 2017 ja 2012 kuntavaaleissa. Vasemmistoliiton ehdokkaiden 

osuus samanikäisten ehdokkaiden kaikista äänistä oli korkea 22–45-vuotiaiden 

ehdokkaiden joukossa. Koska kyse lienee sukupolvivaikutuksesta, yläikäraja siirtyy vaali 

vaalilta korkeammaksi ja jos kannatus nuoremman ikäluokan keskuudessa säilyy 

samanlaisena, vaalivoittoja on odotettavissa tulevaisuudessakin.  

 

Äänten alueellisessa jakautumisessa ei ollut merkittäviä muutoksia, joskin joillakin 

keskeisistä alueista äänimäärät maltillisesti laskivat perinteisten trendien pysyessä 

jokseenkin ennallaan. Suhteessa aikaisempaan kannatukseen Vasemmistoliiton kannatus 

kasvoi eniten Kulosaaressa, Taka-Töölössä  ja Munkkiniemessä. Kun kannatus oli 

Koillisessa suurpiirissä vuonna 2017 yli Helsingin keskiarvon, vuoden 2021 vaaleissa se oli 

alle keskiarvon. Samoin Itäisessä suurpiirissä kannatus oli aikaisemmin Helsingin 

keskiarvon yläpuolella, mutta oli nyt pudonnut keskiarvon alapuolelle. Vastaavasti 

Kaakkoisessa suurpiirissä kannatus nousi keskiarvon alapuolelta yläpuolelle.  Alueen 

asukkaiden iällä oli huomattavan suuri yhteys siihen, kuinka suuri kannatus alueella oli. 

Kannatus oli suurempi alueilla, joilla suurempi osa väestöstä on 18–49-vuotiaita. Yhteys 

oli tätäkin voimakkaampi 30–49-vuotiaiden ikäryhmässä. 

 

Paavo Arhinmäki nimitettiin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestariksi (4362 ääntä). 

Eniten ääniä keräsi Minja Koskela (5612 ääntä). Seuraavaksi eniten ääniä saivat 

kansanedustaja Veronika Honkasalo (3028 ääntä), kansanedustaja Mai Kivelä (1887 

ääntä), kaupunginvaltuutettu Mia Haglund (1672 ääntä) ja kansanedustajaksi 

kuntavaalien jälkeen noussut Suldaan Said Ahmed (1649 ääntä). 

 

Kuntavaaliehdokkaille toteutettiin syksyllä 2021 kysely, jolla kartoitettiin heidän 

kokemuksiaan kampanjasta, vaaleista ja toiveistaan puoluetoiminnan suhteen. 

 

 

4. Aluevaalit 2022 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen vuoksi Suomessa järjestettiin 

aluevaalit 23.1.2022. Aluevaaleissa valittiin hyvinvointialueille aluevaltuustot. 

 

Helsingissä ei käyty aluevaaleja, sillä Helsinki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen ja 

sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin kaupunki. 

Helsingin Vasemmisto päätti kuitenkin tukea Uudenmaan Vasemmistoa aluevaalien 

vaalityössä sekä taloudellisesti että piirin työntekijöiden sekä piirihallituksen jäsenten 
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työpanoksella. Piirihallituksen jäsenistä  Katri Kangas ja Markku Kärkkäinen olivat syksyn 

ajan mukana Uudenmaan aluevaalityöryhmässä. Helsingin Vasemmiston jäseniä 

kannustettiin avuksi Uudenmaan vaalitapahtumiin ja muuhun vaalityöhön.  

 

Piirihallitus päätti 10 000 euron vaaliavustuksesta Uudenmaan Vasemmiston 

aluevaalibudjettiin. Syyspiirikokous hyväksyi vaaliavustuksen osana vuoden 2022 

talousarviota 4.12. 

 

Uudellamaalla vaalit käytiin Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja 

Vantaa-Keravan hyvinvointialueilla. Aluevaalit olivat heti kuntavaalien perään iso 

ponnistus. Ehdokkaita asetettiin neljällä hyvinvointialueella yhteensä 197. Ehdokkaista 

suurin osa toimi ehdokkaina jo kuntavaaleissa. Ehdokasasettelussa jäätiin Uudellamaalla 

jonkin verran tavoitteesta, mutta vaalitulos oli Vasemmistoliiton valtakunnallisen 

tuloksen tapaan hyvä. Vasemmistoliitto sai aluevaltuustoihin Länsi-Uudellamaalla 4 

valtuutettua (valtuustossa paikkoja 79), Itä-Uudellamaalla 1 valtuutetun (59), Keski-

Uudellamaalla 4 valtuutettua (69) ja Vantaa-Keravalla 6 valtuutettua (69). 

Käytännössä Helsingin Vasemmistoliiton ja Uudenmaan neljän aluevaltuuston 

vasemmistoryhmien yhteistyö tulee jatkossa keskittymään erityisesti uudelleen 

perustettavan HUS-yhtymän asioihin.  

 

5. Tradekan vaalit 

 

Tradekan ylin päättävä elin eli Osuuskunta Tradekan edustajisto valitaan joka kuudes 

vuosi järjestettävillä vaaleilla. Edustajistoon valitaan 75 jäsentä ja 75 varajäsentä ja 

kustakin vaalipiiristä valitaan yhtä monta varaedustajaa kuin varsinaisia jäseniä valitaan. 

Etelä-Suomen vaalipiiriin todettiin kuuluvan Helsinki, Uusimaa, Häme ja ulkomailla 

asuvat. Vasemmistoliitto asetti tässä vaalipiirissä kaksi valitsijalistaa, yhden Hämeeseen 

ja toisen Uudellemaalle, johon myös Helsinki kuului. Molemmille listoille voitiin ottaa 26 

ehdokasta. 

 

Helsingin Vasemmisto varautui helmikuussa 2022 järjestettäviin vaaleihin vahvistamalla 

omalta osaltaan vankan ehdokaslistan jo loppuvuonna 2021.  Vaaliasiamieheksi valittiin 

Juuso Aromaa ja varavaaliasiamieheksi Antti Kauppinen. Jorma Pikkarainen valtuutettiin 

perustamaan valitsijayhdistys Helsinki-Uudenmaan alueelle. Vaaliasiamies jätti 

ehdokaslistan vaalilautakunnalle 17.12. mennessä. Osa helsinkiläisistä ehdokkaista 

asetettiin Hämeen valitsijayhdistyksen listalle listojen tasapainottamiseksi.  

Ehdokaslistalle asetettiin kokeneita ehdokkaita sekä uusina niminä sellaisia henkilöitä, 
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joilla on alan osaamista. Vaaliviestintä käynnistettiin Helsingin Vasemmiston sosiaalisen 

median kanavissa ja jäsenistöä tiedotettiin vaaleista vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä. 

 
 

6. Jäsenyhdistykset ja jäsenmäärä 
 

Helsingin Vasemmistossa oli vuonna 2021 jäseninä 20 jäsenyhdistystä. Yhdistykset olivat: 

- HTY:n naisosasto 

- Helsingin Itäinen työväenyhdistys 

- Helsingin Metallin Vasemmisto 

- Itäväylän Vasemmisto 

- Jakomäen Vasemmisto 

- Kallion Vasemmisto 

- Kantakaupungin Vasemmisto 

- Kirjan Vasemmisto 

- Kontulan Vasemmisto 

- Kuljetusalan Vasemmisto 

- Laajasalon Vasemmisto 

- Länsi-Helsingin Vasemmisto 

- Malminseudun Työväenyhdistys 

- Pasilan-Vallilan Vasemmisto 

- Röda Rummet 

- Työväen Todellinen Vasemmisto 

- Vasemmistoliiton Oulunkylän yhdistys 

- Vasemmistoliiton Vuosaaren osasto 

- Vasemmistoklubi 

- Vasemmistolinkki.  

 

Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2021 lopussa 2 248 jäsentä. Suurimmat yhdistykset olivat 

Kallion Vasemmistoliitto, Vasemmistolinkki, Kantakaupungin Vasemmisto, Pasilan-

Vallilan Vasemmisto ja Malminseudun Työväenyhdistys. 

 

Piirijärjestön puheenjohtaja kutsui osastojen edustuksen etätapaamisiin, joissa 

keskusteltiin koko piiriä koskevista asioista, osastojen ja piirin välisestä yhteistyöstä sekä 

tärkeistä ajankohtaisista aiheista. Tapaamiset järjestettiin 16.1., 18.3., 11.5. ja 2.9. 

 

 

7. Toimintamanuaali ja vuosikello 
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Piirihallituksen työnkuvien, vakituisten tapahtumien sekä perustoimien arviointia ja 

kirjaamista varten käynnistettiin vuonna 2020 toimintamanuaalin ja vuosikellon 

dokumentointiprojekti KSL-Opintokeskuksen ohjauksessa. Projektin tavoitteena oli 

selkeyttää ja helpottaa piirihallituksen jäsenten työskentelyä työryhmissä sekä pilkkoa 

tehtävät vuoden aikana suoritettaviin toimintoihin. Projektia jatkettiin kun piirihallitus 

vetäytyi 30.10.2021 jatkamaan vuoden 2020 vuosikellotyöskentelyä. Kun 2020 työstettiin 

piirihallituksen yhteistä vuosikelloa, 2021 keskityttiin piirihallituksen eri työryhmien 

omiin vuosikelloihin. Tämän työskentelyn pohjalta luotiin ensimmäinen versio 

toimintasuunnitelmasta. 

 
 

8. Tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset 

Koronapandemian takia monet tapahtumat ja tilaisuudet jouduttiin vuoden aikana 

peruuttamaan tai toteuttamaan vaihtoehtoisella tavalla. Tapahtumia ja tilaisuuksia 

järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla. 

 

TELTTAILUT  

Kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävät Hakaniemen Maalaismarkkinat 

peruttiin koronarajoitusten takia alkuvuodelta. Heinäkuussa markkinat järjestettiin ja 

Helsingin Vasemmistolla oli teltta Hakaniemen torilla. Syyskuun markkinat peruttiin 

pahentuneen koronaepidemian vuoksi. Loka-, marras- ja joulukuussa markkinat 

järjestettiin ja Helsingin Vasemmistolla oli teltta Hakaniemessä. Teltalla oli kullakin 

markkinakerralla tavattavissa Vasemmiston helsinkiläisiä kaupunginvaltuutettuja ja 

kansanedustajia. 

Helsingin Vasemmistolla oli teltta myös Kauppatorin Silakkamarkkinoilla 3.10. sekä 

Kontulassa 16.10. 

Kuntavaaleja edeltävinä päivinä Helsingin Vasemmistolla ja puolueosastoilla oli 

telttatapahtumia Ylä-Malmin torilla, Herttoniemessä, Vaasanpuistikossa, Maunulassa ja 

Tallinnanaukiolla. Kuntavaaliehdokkaat kiersivät ahkerasti teltoilla kampanjoimassa. 
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TAPAHTUMAT 

 

Helsingin Vasemmiston kuntavaalikärjet julkistettiin 18.1. etätilaisuudessa Teams-

verkkoalustalla. Tilaisuudessa kuultiin myös pormestariehdokas Paavo Arhinmäen 

vaalipuhe ja tutustuttiin vaalilehteen. 

 

Vasemmiston vappua vietettiin koronasta johtuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi 

verkossa. Perinteistä Helsingin Työväen vappua ei järjestetty. Helsingin Vasemmiston 

vappujuhla lähetettiin Youtubessa 1.5. Nauhoitettu vappujuhla sisälsi musiikkia ja piirin 

puheenjohtajan vappupuheen. 

 

Maailma kylässä -tapahtuma järjestettiin virtuaalifestivaalina 29.-30.5. Helsingin 

Vasemmisto osti festivaalille virtuaaliständin, joka sisälsi järjestön esittelytekstin, logon 

ja linkin verkkosivuille.  

 

Helsinki Pride -tapahtumaa vietettiin 28.6.-4.7. Helsingin Vasemmiston Pride-järjestelyjä 

varten perustettiin Pride Vinokkaat -tapahtumaryhmä. Helsingin Vasemmisto järjesti 

30.6. paneelikeskustelun vasemmistolaisesta sateenkaaripolitiikasta. Paneelikeskustelu 

järjestettiin etätilaisuutena Zoom-verkkoalustalla. Pride-kulkuetta ja puistojuhlaa ei 

koronarajoitusten vuoksi järjestetty. Piiri kannusti sen sijaan puolueosastoja järjestämään 

omia piknik-tapahtumia ja tekemään Pride-aiheisia somepäivityksiä. 

 

Vasemmistoliiton kansanedustajien syyskiertue oli Helsingissä 16.10. Kansanedustajat 

vierailivat Helsingin Vasemmiston teltalla Kontulassa sekä puolueosasto Itäväylän 

Vasemmiston teltalla Herttoniemessä. Kansanedustajista mukana olivat Suldaan Said 

Ahmed, Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä. 

 

11.12. Malmin työväentalolla pidettäviksi suunnitellut piirin pikkujoulut jouduttiin 

perumaan heikentyneen koronatilanteen vuoksi. 

 

KOULUTUKSET JA MUUT TILAISUUDET 

 

Helsingin Vasemmisto järjesti alkuvuonna useita kuntavaalikampanjan rakentamiseen ja 

kampanjointiin liittyviä koulutuksia. 

 

Kuntavaaliehdokkaille ja heidän tukiryhmäläisilleen järjestettiin 24.1. Kampanjat tulille! -

koulutus yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen kanssa. Koulutus järjestettiin Zoom-

verkkoalustalla. 
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1.3. kuntavaaliehdokkaille järjestettiin Kysy kokeneilta kuntavaikuttajilta -tilaisuus 

valtuustotyöstä sekä lautakunnissa ja jaostoissa työskentelystä. Alustajina toimivat Paavo 

Arhinmäki ja Noora Laak. Tilaisuus järjestettiin Teams-verkkoalustalla. 

 

9.3. pidettiin Kuinka järjestän toimivan etätapahtuman? -koulutus yhteistyössä KSL-

Opintokeskuksen kanssa. Koulutus järjestettiin etätilaisuutena. 

 

Jatkona etätapahtuma-koulutukselle 19.4. järjestettiin Kuinka järjestän Facebook Live ja 

Instagram Live -tapahtumia? -koulutus verkossa.  

 

16.11. järjestettiin keskustelutilaisuus vuoden 2022 puoluekokouksessa hyväksyttävästä 

Vasemmistoliiton periaateohjelmasta ja sen valmistelusta. Tilaisuus pidettiin Merikotka-

salissa Lintulahdenkatu 10:ssä. 

 

Vuoden 2021 piirihallituksen koulutustyöryhmä ehti valmistella myös Valmistaudu 

puoluekokousvaikuttamiseen -koulutuksen, joka järjestettiin etäyhteydellä 18.1.2022. 

 

AKTIVOIDU NYT! -KOULUTUS 

 

Aktivoidu nyt! -koulutusta ei järjestetty vuoden aikana. Tarkoitukseltaan ja osin 

kohderyhmältään vastaava Vaikuta vasemmistossa -tapahtuma järjestettiin 23.10. 

 

VAIKUTA VASEMMISTOSSA -TAPAHTUMA 

 

Vaikuta vasemmistossa -tapahtuma järjestettiin 23.10. Malmin työväentalolla. 

Tapahtumassa tutustuttiin Vasemmistoliittoon ja jaettiin ajatuksia paikallistoiminnan 

kehittämisestä. Koulutus oli suunnattu niin uusille, vanhoille kuin tulevillekin aktiiveille 

ja se järjestettiin yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen kanssa. 

 

YHTEISTYÖTÄ UUDENMAAN PIIRIN KANSSA 

 

Helsingin Vasemmisto teki yhteistyötä Uudenmaan piirin kanssa ennen kaikkea 

vaalityössä. Aluevaaleissa Helsingin Vasemmisto tuki Uuttamaata taloudellisesti sekä 

piirin työntekijöiden ja piirihallituksen jäsenten työpanoksella. Jäseniä kannustettiin 

avuksi aluevaalitapahtumiin ja muuhun vaalityöhön. Tradekan vaaleissa piirit tekivät 

yhteistyötä ehdokaslistan kokoamisessa. 
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Uudenmaan Vasemmiston 2000-luvulla uudelleen henkiin herättämää maakuntajuhlaa ei 

järjestetty 2021. Maakuntajuhla järjestettiin viimeksi 2019 Kirkkonummella, jolloin 

Helsingin Vasemmisto järjesti juhlaan bussikuljetuksen. 

 
 

9. Viestintä ja kannanotot 
 

VIESTINTÄ 

 

Piirin viestintää tehtiin ja kehitettiin aktiivisesti vuoden aikana. Piirin uudet verkkosivut 

julkaistiin maaliskuussa. 

 

Kuntavaalien yhteydessä piiritoimiston, viestintätyöryhmän ja kampanjaviestintään 

avuksi palkattujen henkilöiden yhteistyönä toteutettiin mittava viestinnällinen 

kokonaisuus. Somekanavissa toteutettiin laaja vaalikampanja, jossa esiteltiin Helsingin 

Vasemmiston vaaliteemoja sekä ehdokkaita. Piirin sekä ehdokkaiden omia 

vaalitapahtumia markkinoitiin somessa. Huhti-toukokuussa julkaistiin Soundcloudissa ja 

piirin verkkosivuilla 4-osainen vaalipodcast. Kuntavaaliehdokkaille viestittiin 

ajankohtaisista asioista ehdokaskirjeillä. Jäsenistöä kannustettiin äänestämään ennen 

ennakkoäänestyksen alkua jäsenkirjeellä. Kuntavaalikampanjoinnin osana julkaistiin 

myös Helsingin ja Vantaan kuntavaaliehdokkaiden musiikkivideo, jonka toteutuksessa oli 

mukana alan ammattilaisia. Video kustannettiin ehdokkaiden omavastuuosuudella ja 

piirin projektirahatuella. Videoprojektista vastasi piirihallituksen varajäsen Torsti Alhava. 

 

Valtuustoryhmän ja piirin viestinnän asiantuntijan aloitettua työnsä syyskuussa 

viestinnän asiantuntija Minna Majaniemi ja viestintätyöryhmän jäsenet Katri Kangas ja 

Tuulia Vainio aloittivat viestintäsuunnitelman työstämisen piirille. Viestinnän 

asiantuntija jatkoi viestintäsuunnitelman työstämistä ja piirin viestinnän kehittämistä 

osana työtään loppuvuoden aikana. Marraskuussa alkoi piirin uudistetun säännöllisen 

jäsenkirjeen lähettäminen jäsenille. 

 

KANNANOTOT 

 

Helsingin Vasemmistoliitto teki vuonna 2021 seuraavat kannanotot: 

– 24.4. Helsinki tarvitsee koronan jälkihoito-ohjelman 

– 24.4. Lisää kansallispuistoa Uudellemaalle 

– 2.6. Poliitikkojen on pelastettava kulttuuri- ja tapahtuma-ala Helsingissä 

– 4.12. HKL:n yhtiöittäminen ei saa heikentää työntekijöiden työehtoja 

 


	Helsingin Vasemmistoliiton vuoden 2021 tilinpäätös
	tilintarkastajan_allekirjoitus_VasHelsinki_2021
	toimintakertomus_2021_VasHelsinki



