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Uudenmaan Vasemmistoliiton toiminnassa vuosi 2021 oli edelleen haastava vaikean koronatilanteen takia. Piirijärjestö osallistui vuoden 2021 kuntavaaleihin ja valmistautui tammikuun 2022
aluevaaleihin sekä Tradekan vaaleihin.
Vuoden 2021 aikana piirijärjestö jatkoi pandemian kirittämänä ennakkoluulottomasti erilaisten
etäosallistumisen keinojen ja työkalujen käyttöä. Pystyimme reagoimaan etäosallistumisen haasteisiin. Tutkimme mahdollisuutta jatkaa hybridimallin käyttämistä piirin kokouksissa tulevaisuudessa.
Loppuvuodesta 2021 puheenjohtajistossa tapahtuneen muutoksen vuoksi, varapuheenjohtaja Mari
Rummukainen ja työvaliokunta joutuivat ottamaan tavallista enemmän vastuuta piirin toiminnasta. Piirin puheenjohtajisto vaihtui kokonaan syyskokouksessa 2021 ja tämä uusi puheenjohtajisto aloitti vuoden 2022 alusta.

PIIRIHALLITUS
Vuonna 2021 piirihallituksen puheenjohtajisto, jäsenet ja varajäsenet olivat:
Uudenmaan Vasemmistoliitto ry
Lintulahdenkatu 10, 3. krs.
00500 Helsinki

Y-tunnus: 0215279-6
uusimaa@vasemmistoliitto.fi
+358 40 664 5901

Puheenjohtajisto
Mika Mäkelä, puheenjohtaja
Antero Eerola, varapuheenjohtaja
Mari Rummukainen, varapuheenjohtaja
Varsinaiset jäsenet aakkosjärjestyksessä:
Hanna Catani
Jari Heiskanen
Kati Kaihlaranta
Mika Korpela
Anna Mikkola
Said Moradi
Hanna Nevantausta
Waltteri Nummelin
Elina Nykyri
Liisa Tamminen
Leena Tuomisto

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
Juhani Kouhia
Hannaleena Lehtinen
Tuija Kinnunen
Vappu Miinalainen
Keijo Pouttu
Kari Salonen

Vuoden 2021 piirihallitus kokoontui kuntavaaleista johtuen ensimmäisen kerran sähköpostitse
16.1.2021. Piirihallitus piti varsinaisen järjestäytymiskokouksen 30.1.2021. Kokouksessa vuoden
2021 työvaliokuntaan valittiin puheenjohtajisto, eli Mika Mäkelä, Antero Eerola ja Mari Rummukainen. Heidän lisäkseen työvaliokuntaan valittiin Mika Korpela ja Leena Tuomisto.
Työvaliokunnan lisäksi piirihallitus päätti perustaa seuraavat työryhmät:
•

Ay-ryhmä, jonka jäsenet olivat Mika Mäkelä (puheenjohtaja), Jari Heiskanen, Mika Korpela,
Chau Nguyen ja Liisa Tamminen.

•

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuusryhmä, jonka jäsenet olivat Said
Moradi (puheenjohtaja), Hanna Catani, Anna Mikkola ja Chau Nguyen. Ryhmän toiminta
keskeytettiin toimintavuoden aikana.

•

Tapahtumaryhmä, jonka jäsenet olivat Hanna Nevantausta (puheenjohtaja), Kati Kaihlaranta ja Keijo Pouttu.

•

Viestintäryhmä, jonka jäsenet olivat Elina Nykyri (puheenjohtaja), Hanna Catani ja Karoliina Öystilä.

Vuonna 2021 piirihallitus kokoontui yhteensä 23 kertaa. Kokouksia pidettiin vuonna 2021 seuraavasti: 16.1.2021 (sähköpostikokous), 30.1.2021, 24.2.2021, 8.3.2021, 24.3.2021, 31.3.2021
(sähköpostikokous), 21.4.2021, 24.4.2021 (sähköpostikokous), 19.5.2021, 30.5.2021
(sähköpostikokous), 16.6.2021, 21.6.2021, 28.6.2021, 7.8.2021, 27.8.2021, 18.9.2021
(sähköpostikokous), 30.9.2021, 27.10.2021, 4.11.2021, 26.11.2021, 10.12.2021 ja 20.12.2021.
Uudenmaan Vasemmistoliitto ry
Lintulahdenkatu 10, 3. krs.
00500 Helsinki

Y-tunnus: 0215279-6
uusimaa@vasemmistoliitto.fi
+358 40 664 5901

Kaikki vuoden 2021 piirihallituksen kokoukset järjestettiin etäyhteydellä Microsoft Teams -sovelluksen kautta. 7.8.2021 järjestettiin hybridimallilla Porvoossa piirihallituksen ja osastojen puheenjohtajien tapaaminen.
Toni Asikainen jatkoi piirijärjestön toiminnanjohtajana. Tehtävässä on jaettu toiminnanjohtajan
vastuut Helsingin piirijärjestön kanssa. Valter Söderman toimi Uudenmaan ja Helsingin piirien yhteisenä järjestökoordinaattorina syyskuuhun 2021 asti. Arto Leinonen aloitti järjestökoordinaattorina marraskuussa. Järjestökoordinaattorin työsuhde on määräaikainen, ja se päättyy vuoden 2023
eduskuntavaalien jälkeen.
Hanna Catani erosi piirihallituksesta ja aloitti työssään Espoon Vasemmiston järjestökoordinaattorina huhti-toukokuun vaihteessa 2021.
KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET
Kevätkokous 27.2.2021
Kevätkokous pidettiin 27.2.2021. Kokousalustana käytettiin Microsoft Teams -sovellusta, jota täydennettiin Google Drive -pilvipalvelulla sekä Äänestyskoppi.fi -vaalipalvelulla.
Kokouksen puheenjohtajina toimivat Mika Mäkelä (piirin puheenjohtaja) ja Tuija Husari (Keravan
Vasemmisto). Sihteerinä toimi Anu Kostiainen Keravalta.
Kokouksessa puoluejohdon terveiset toi keravalainen kansanedustajamme Pia Lohikoski. Poliittisen tilannekatsauksen piti opetusministerin sijainen ja Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi
Saramo.
Kevätkokouksessa 27.2.2021 käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokouksen asiat, eli hyväksyttiin piirijärjestön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden
2020 vastuuvelvollisille. Yleiskeskustelussa käytettiin muutamia puheenvuoroja. Lisäksi käytiin
keskustelua kuntavaaleista ja ehdokasasettelusta. Kokoukselle oli jätetty useampi kannanotto, ja
keskustelu niistä oli vilkasta. Äänestyksen jälkeen yksi kannanotto hyväksyttiin.
Syyskokous 2021
Syyskokous pidettiin 10.10.2021. Kokous järjestettiin etäyhteydellä piiritoimistolta käsin. Puheenjohtajina toimivat Mari Rummukainen ja Ilpo Haaja. Sihteerinä toimi Toni Asikainen.

Uudenmaan Vasemmistoliitto ry
Lintulahdenkatu 10, 3. krs.
00500 Helsinki

Y-tunnus: 0215279-6
uusimaa@vasemmistoliitto.fi
+358 40 664 5901

Kokousjärjestelyissä huomioitiin voimassa olevat kokoontumisrajoitukset ja tämän takia kokous
järjestettiin etäyhteyksiä käyttäen. Kokoukseen osallistui 83 edustajaa 22 jäsenyhteisöstä. Kokoukseen osallistui lisäksi 5 muuta osallistujaa ja heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.
Ennen kokouksen virallisia asioita pidettiin hiljainen hetki hiljattain menehtyneen pitkäaikaisen
toverin ja puolueaktiivin Aulis Ruuthin muistolle.
Kokouksen tervehdyksen antoi Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki ja poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Pia Lohikoski. Hän puhui maan hallituksen sote-mallin vaikutuksista sote-alan järjestelyihin Uudenmaan alueella ja puolueen tehtävästä tulevissa vaaleissa puolustaa lähipalveluita sekä riittävää resursointia.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, eli hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2022. Näiden lisäksi valittiin puheenjohtajisto ja piirihallitus vuodelle 2022:
Puheenjohtajisto
Mari Rummukainen, puheenjohtaja
Elina Nykyri, varapuheenjohtaja
Mika Korpela, varapuheenjohtaja
Varsinaiset jäsenet aakkosjärjestyksessä:
Marko Auvinen
Antero Eerola
Katja Etolin
Jari Heiskanen
Sanna Kuosma
Liisa McDermott
Anna Mikkola
Hanna Nevantausta
Edla Niemi
Waltteri Nummelin
Leena Tuomisto

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
Eino Huotari
Anu Karvinen
Vappu Miinalainen
Mikko Nieminen
Nelli Piikkilä

Kuultiin alustus ja käytiin keskustelua tulevista aluevaaleista. Todettiin, että puoluehallitus valtuutti 15.9.2021 pidetyssä kokouksessa Uudenmaan Vasemmistoliiton vastaamaan ehdokasasettelusta Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaa-Keravan hyvinvointialueen vaaleissa.
Syyskokoukselle tuli kolme aloitetta ja kaksi kannanottoesitystä, jotka aloite- ja kannanottovaliokunnan puheenjohtaja esitteli kokousedustajille. Aloite, joka käsitteli ylimääräisen puoluekokouk-

Uudenmaan Vasemmistoliitto ry
Lintulahdenkatu 10, 3. krs.
00500 Helsinki

Y-tunnus: 0215279-6
uusimaa@vasemmistoliitto.fi
+358 40 664 5901

sen koollekutsumista, todettiin hylätyksi puheenjohtajan toimesta koeäänestyksen jälkeen. Aloitteelle kannabiksen käytön dekriminalisoinnista valiokunta esitti hylkäämistä ja tämä esitys hyväksyttiin. Lisäksi oli tehty aloite erillisen rahan varaamisesta ruotsinkieliseen kampanjointiin vaaleissa. Tälle esitykselle tehtiin vastaesitys, joka velvoittaa selvittämään rahoituksen hankkimista
talousarvion puitteissa. Tämä esitys lopulta hyväksyttiin.
Käsiteltiin piirihallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen kannanottoesitys, ja vastaesitys, joka palautti kannanoton piirihallituksen viimeisteltäväksi kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Piirijärjestön tilinpäätös vuodelta 2021
Vuoden 2021 tilinpäätös osoitti 17 457,95 euron ylijäämää. Ylijäämän tavoitteena on varautua tulevien aluevaalien kustannuksiin. Osittain ylijäämää selittää etätyökalujen käyttämisen kautta
säästyneet tilavuokra-, tarjoilu- ja matkakulut. Piirijärjestöllä on vuoden 2021 lopussa ollut käytettävissään 83 692,72 euroa, josta noin 60 000 euroa on varattu aluevaalikuluihin.
Tulojen osalta piirijärjestön saamat puoluevero-osuudet tulevat todennäköisesti laskemaan kuntavaalituloksen ja niiden pohjalta tehdyn ylikunnallisten luottamuspaikkajaon seurauksena. Lisäksi
vaalityön edellyttämät resurssit ovat todennäköisesti jonkin verran budjetoitua korkeammat ja siksi
vaalibudjetti tullaan todennäköisesti ylittämään vuoden 2022 puolella.
Toimintavuonna 2021 on jatkettu Helsingin Vasemmistoliiton ja Uudenmaan Vasemmistoliiton yhteisen projektirahaohjeen soveltamista.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa Vasemmistoliiton kannatus oli koko maassa 7,9 prosenttia, kun se vuoden 2017 kuntavaaleissa oli ollut 8,8 prosenttia. Puolueen kannatus laski 0,9 prosenttiyksikköä koko
maassa. Vaaleissa 57,8 prosenttia Uudenmaan äänioikeutetuista kävi äänestämässä ja Kokoomus
sai Uudellamaalla suurimman kannatuksen.
Vasemmistoliitto sai vuoden 2021 kuntavaaleissa Uudenmaan kunnissa yhteensä 21 385 ääntä. Puolueen kannatus Uudellamaalla oli vuoden 2021 kuntavaaleissa keskimäärin 4,0 prosenttia, kun se
edellisissä vuoden 2017 kuntavaaleissa oli ollut keskimäärin 5,5 prosenttia. Puolueen kannatus Uudellamaalla siis laski 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2017 kuntavaaleihin.
Vasemmistoliitto sai vuoden 2021 kuntavaaleissa Uudenmaan kunnissa yhteensä 21385 ääntä, mikä
oli 4246 ääntä vähemmän kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa puolue
keräsi Uudellamaalla yhteensä 25 631 ääntä ja 5,5 prosentin kannatuksen. Vuoden 2012 kuntavaaleissa Vasemmistoliitto sai Uudellamaalla yhteensä 21 679 ääntä ja 5,0 prosentin kannatuksen.
Uudenmaan Vasemmistoliitto ry
Lintulahdenkatu 10, 3. krs.
00500 Helsinki

Y-tunnus: 0215279-6
uusimaa@vasemmistoliitto.fi
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Vasemmistoliitolla oli piirijärjestön toiminta-alueella yhteensä 403, mikä oli 24 ehdokasta vähemmän kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa. Valituiksi puolueen vuoden 2021 kuntavaaliehdokkaista Uudellamaalla tuli yhteensä 38 henkilöä. Se on 17 paikkaa vähemmän kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.
Porvoo ja Raasepori tuplasivat valtuutettujen määrän kahteen. Myös Inkoon kannatus nousi (0,7%).
Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt valtuustopaikkaan. Vihdissä ja Hyvinkäällä valtuustopaikkojen
määrä ei muuttunut. Vasemmistoliitolla ei edelleenkään ole paikkaa valtuustossa Inkoossa, Kauniaisissa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Myrskylässä, Pornaisissa, Pukkilassa ja Sipoossa.
Kauniaisissa, Myrskylässä, Pornaisissa ja Pukkilassa ei Vasemmistoliitolla ollut lainkaan ehdokkaita
vuoden 2021 kuntavaaleissa.
Kunta
Askola
Espoo
Hanko
Hyvinkää
Inkoo
Järvenpää
Karkkila
Kerava
Kirkkonummi
Lohja
Mäntsälä
Nurmijärvi
Porvoo
Raasepori
Siuntio
Tuusula
Vantaa
Vihti

Varsinaiset valtuutetut
0
2
2
4
0
2
5
5
1
4
1
1
2
2
0
1
4
2

Muutos valtuutettujen määrässä
-1
-1
-2
0
0
-1
-5
-1
0
-2
-1
-1
+1
+1
-2
-1
-1
0

Uudenmaan kunnista kannatuksemme oli vuoden 2021 kuntavaaleissa suurinta Karkkilassa (14.2%),
toiseksi suurinta Keravalla (10,4%), kolmanneksi suurinta Hangossa (7,9%), neljänneksi suurinta
Hyvinkäällä (7,7%), viidenneksi suurinta Lohjalla (7,6%) ja kuudenneksi suurinta Vantaalla (6,6%).
Kannatuksemme laski eniten Karkkilassa (-12,8% muutos edellisiin vaaleihin verrattuna), Lohjalla
(-4,2%), Lapinjärvellä (-3,3%), Mäntsälässä (-2,1%) ja Vihdissä (-1,9%).
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Seuraavissa kuntavaaleissa on syytä panostaa siihen, että puolueella olisi ehdokkaita joka kunnassa.
Ehdokashankinta on todella tärkeää ja se pitää aloittaa seuraavan kerran aikaisemmin. Lisäksi on
tärkeää tarjota ehdokkaille koulutusta, tarvittaessa KSL:n koulutustarjonnan ulkopuolelta.
Aluevaaleihin 2022 valmistautuminen
Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Aluevaaleihin valmistautumisen yhteydessä syyspiirikokous hyväksyi budjetin, joka oli puolueen antamasta noin 28 000 euron lisätuesta huolimatta noin 10 000
euroa alijäämäinen.
Piirihallituksen hyväksymä vaalibudjetti oli 50 000 euroa ja se jakautui kahteen osaan. Alueelliseen
vaalitukeen varattiin 40 000 euroa ja se jaettiin tasan hyvinvointialueiden vaalipiirien osastojen
yhteiskäyttöä varten. Piirihallituksen materiaalihankintoihin sekä strategisiin lisäkohdennuksiin
varattiin loput 10 000 euroa. Vaalityön suunnittelussa huomioitiin puoluetoimistolle välitetyt toiveet materiaaleista sekä osastojen kanssa käydyt keskustelut kuntavaaleissa havaituista puutteista.
Myöhemmin materiaaleja oli kuitenkin tarvetta täydentää budjetin ulkopuolisella rahoituksella ja
näistä johtuen vaalibudjetti tullaan ylittämään. Toisaalta Helsingin piirijärjestö ilmoitti loppuvuodesta tukevansa vaalityötä lahjoittamalla piirijärjestölle 10 000 euron kertaluontoisen vaaliavustuksen vuoden 2022 puolella.
Piirijärjestö vastasi aluevaaleissa eristyisesti ehdokaskuvausten järjestämisestä, ehdokasasettelun
ja vaalilautakuntien edustajien koordinoinnista, vaalimateriaalin tuottamisesta ja hankinnasta,
vaalitukien hallinnoinnista, osastojen ja ehdokkaiden vaalineuvonta sekä osastojen yhteistyön
koordinoinnista. Vaalityön yhdeksi haasteeksi muodostui se, että piiritoimistolla oli elokuusta marraskuuhun asti tosiasiallisesti vain yksi työntekijä. Piirihallitus kantoi näin aiempaa suurempaa vastuuta valmisteluista. Kuormitusta saatiin tasattua marraskuun lopulla uuden järjestökoordinaattorin aloitettua ja piirijärjestön puheenjohtajiston jaettua vastuita.
Aluevaaleja varten oli perustettu myös vaalityöryhmä, joka koostui aluevaalikoordinaattoreista,
piirin työntekijöistä ja piirin puheenjohtajistosta.
Tradekan vaaleihin valmistautuminen
Loppusyksystä aloitettiin valmistautuminen myös Tradekan vaaleihin. Jäsenistöä tiedotettiin tulevista vaaleista ja niihin ehdolle asettumisesta tehokkaasti. Vaaleihin liittyen tehtiin viestintää yhteistyössä puoluetoimiston kanssa.
Etelä-Suomen (Helsinki, Uusimaa, Häme) vaalilistalle saatiin 42 ehdokasta, joista 21 uusimaalaisia.
Vaalilistalta valittiin 4 valtuutettua, joista 1 uusimaalainen. Valtakunnallisesti Vasemmistoliitto sai
33 prosentin kannatuksen ja 25/75 paikkaa. Aiemmissa vaaleissa 2016 puolue keräsi Etelä-Suomesta
3 paikkaa, joista 2 uusimaalaista, valtakunnallisesti 33,9 prosentin kannatuksen ja 29/85 paikkaa.
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Kuntavaalien paikkaneuvottelut ylikunnallisia paikkojen koskien
Kuntavaalien 2021 vaalituloksen perusteella puolueet neuvottelivat ylikunnallisista paikoista yhdessä. Syksyn aikana käytyjen luottamuspaikkaneuvotteluiden aikana piirihallitus esitti ylikunnallisiin tehtäviin seuraavia henkilöitä:
Helsingin seudun yhteistyökokous
Hallituksen lisäjäsen – Funda Demiri (Vantaa)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Hallituksen jäsen – Tuomas Suihkonen (Vantaa), varalla Leena Romppainen (Vantaa)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS
HYKS-lautakunnan jäsen – Mika Mäkelä (Kerava), varalla Irja Bergholm (Kirkkonummi)
Hyvinkään aluelautakunnan jäsen – Heidi Järvinen (Hyvinkää), varalla Jouko Raunimaa (Järvenpää)
Lohjan aluelautakunnan jäsen – Matti Pajuoja (Lohja), varalla Heli Ahjoniemi (Karkkila)
Länsi-Uudenmaan aluelautakunnan jäsen – Tor-Erik Söderholm (Raasepori), varalla Raili Peni (Hanko)
Porvoon aluelautakunnan jäsen – Hanna Sormunen (Porvoo), varalla Mikko Nieminen (Porvoo)
Psyk. hoidon lautakunnan jäsen – Simo Kaavajärvi (Espoo), varalla Elina Malmberg (Kirkkonummi)
Valtuuston vaalilautakunnan jäsen – Matti Pajuoja (Lohja), varalla Dan Koivulaakso (Helsinki)
Vähemmistökielilautakunnan jäsen – Birgitta Gran (Hanko), varalla Tor-Erik Söderholm (Raasepori)
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta
Neuvottelukunnan jäsen – Hanna Catani (Tuusula), varalla Pasi Kojola (Tuusula)
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (KEUDA)
Valtuuston jäsen – Nelli Piikkilä (Nurmijärvi), varalla Veikko Ollila (Nurmijärvi)
Keski-Uudenmaan pelastuslautakunta
Lautakunnan jäsen – Vesa Laitinen (Järvenpää), varalla Hannaleena Lehtinen (Järvenpää)
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Hallituksen jäsen – Heini Liimatainen (Järvenpää), varalla Erkki Laukkanen (Mäntsälä)
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
Lautakunnan jäsen – Jari Renlund (Nurmijärvi), varalla Leena Tuomisto (Nurmijärvi)
KUUMA-johtokunta
Johtokunnan jäsen – Johanna Jokinen (Hyvinkää), varalla Mimmi Launiala (Järvenpää)
Kårkulla samkommun
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Hallituksen jäsen – Irja Bergholm (Uusimaa), varalla Frank Lundgren (Helsinki)
Aluelautakunnan jäsen – Eliel Kilpelä (Helsinki), varalla Ann-Marie Lindqvist (Raasepori)
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Hallituksen jäsen – Galia Suárez Katainen (Helsinki), varalla Pirkko Kotila (Vantaa)
Uudenmaan liitto
Hallituksen jäsen – Pia Lohikoski (Kerava), varalla Ville Uusivuori (Espoo)
Maakunnan yhteistyöelimen jäsen – Pia Lohikoski (Kerava), varalla Ville Uusivuori (Espoo)
Valtuuston jäsen – Johanna Jokinen (Hyvinkää), varalla Anu Karvinen (Hyvinkää)
Valtuuston jäsen – Leo Kylätasku (Porvoo), varalla Adele Kotsalo (Porvoo)
Valtuuston jäsen – Matti Pajuoja (Lohja), varalla Birgit Aittakumpu (Lohja)
Valtuuston jäsen – Tiina Ahlfors (Espoo), varalla Kari Uotila (Espoo)
Valtuuston jäsen – Antero Eerola (Vantaa), varalla Minttu Sillanpää (Vantaa)
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Hallituksen jäsen – Teemu Leino (Vihti), varalla Hanna Nevantausta (Vihti)
Uudenmaan virkistysalueyhdistys
Valtuuston jäsen – Satu Ahjoniemi (Karkkila), varalla Jarkko Ilonen (Karkkila)
Valtuuston jäsen – Mika Korpela (Järvenpää), varalla Heini Liimatainen (Järvenpää)
Valtuuston jäsen – Petra Haapa-aro (Tuusula), varalla Seppo Noro (Tuusula)

Toimintavuoden lopussa piirin jäsenyhdistyksistä aktiivisesti toimi 25 yhdistystä. Piirin yhteenlaskettu jäsenmäärä pysyi vakaana ja maltillista kasvua nähtiin noin 1 260 jäsenestä 1 270 jäseneen.
ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
Toimintavuoden aikana pyrittiin jatkamaan aiempina vuosina käyttöön otettua aluejakoa, joka on
sovellettavissa osastojen yhteistyön koordinointiin sekä vaalityöhön. Aluejako perustuu kuuteen
toiminnalliseen alueeseen, jotka ovat:
Espoo ja Kauniainen
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Itä-Uusimaa
Askola, Lapinjärvi, Loviisa,
Myrskylä, Porvoo ja Pukkila.

KUUMA-alue
Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula.
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Länsirannikko
Hanko, Inkoo, Kirkkonummi,
Raasepori ja Siuntio.

Läntinen Salpausselkä
Karkkila, Lohja ja Vihti.

Vantaa

Järvenpäässä oli ensimmäistä kertaa Keski-Uusimaa Pride. Järvenpään, Tuusulan ja Keravan vasemmisto olivat mukana tapahtumassa teltan kanssa.

Piirihallituksen ja piirin jäsenjärjestöjen puheenjohtajien yhteistapaaminen järjestettiin Porvoossa
7.8.2021. Tapaamiseen pystyi osallistumaan sekä etänä että paikan päällä. Tapaamisessa keskusteltiin aluevaaleista ja sen ehdokashankinnasta. Tässä tapaamisessa nimettiin vaalikoordinaattorit ja
vaalityö alkoi. Tapaamisessa käytiin läpi kuntavaalien tulosta ja sitä, miten vaalien jälkeen on eri
kunnissa lähteneet hommat toimimaan.
Kokouksessa valittiin aluevaaleja varten ns. vaalikoordinaattorit koordinoimaan vaalityötä eri hyvinvointialueilta. Koordinaattorit olivat:
• Itä-Uudenmaan hyvinvointialue: Jari Heiskanen
• Vantaan ja Keravan hyvinvointialue: Mika Mäkelä, mutta melko pian hänen tilalleen valittiin Jonna Weckström
• Keski-Uudenmaan hyvinvointialue: Mika Korpela
• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue: Hanna Nevantausta.
Koronan aiheuttamista ja viranomaisten asettamista rajoitteista johtuen piirijärjestön tapahtumatoiminta oli varsin hiljaista vuoden 2021 aikana. Perinteisten maakuntajuhlien ja pikkujoulujen järjestämisestä jouduttiin toimintavuonna luopumaan.

KANNANOTOT
Uudenmaan Vasemmistoliitto teki seuraavat kannanotot vuonna 2021:
● Kevätkokouksessa 27.2.2021 piiri otti kantaa otsikolla “Koronan vaikutuksia ei paikata leikkauksilla tai yksityistämisellä”.
VIESTINTÄ
Uudenmaan Vasemmiston ulkoisen viestinnän kanavia olivat piirijärjestön verkkosivut osoitteessa
uusimaa.vasemmisto.fi, sekä Facebook-sivu Uudenmaan Vasemmistoliitto.
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Sisäinen viestintä järjestettiin pääosin jäsenille lähetettyjen sähköpostikirjeiden sekä Facebookin
suljetun ja salaisen, ainoastaan piirin jäsenille tarkoitetun Uudenmaan Vasemmistoliitto - Sisäinen
viestintä ja keskustelu -ryhmän kautta. Uudenmaan Vasemmistoliitolle oli käytössään myös Instagram -tili.
Piirihallitus ja sen alaiset työryhmät käyttivät viestinnässään paljon Whatsapp -ryhmiä ja Messenger-ryhmiä.
Toimintakertomus on hyväksytty Uudenmaan Vasemmistoliitto ry:n kevätpiirikokouksessa 9.4.2022.
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