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Punavihreä Pirkanmaa
Pirkanmaan Vasemmistoliiton toimintasuunnitelma 2018
Tulevan vuoden aikana tehdään päätöksiä, joissa määritellään suomalaisen hyvinvointivaltion suuntaa ja
perusrakenteita. Välttämätön sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on Juha Sipilän hallituksen pusertamissa
kompromisseissa antamassa mahdollisuuksia valtaville tulonsiirroille yksityisille terveyspalveluyrityksille.
Vasemmistoliitto kannattaa sekä maakuntahallinnon uudistamista ja demokratisointia että sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämistä uudelleen nykyistä paremmin kaikkien kansalaisten tarpeita palveleviksi.
Nykymuodossaan maakuntahallinnon uudistaminen ja sote-uudistus ovat muodostaneet loukun, jolla
kokoomus on kyennyt vetämään muut hallituskumppaninsa historialliseen sairauksilla ja sosiaalisilla
palveluilla rahastamiseen. Vuodesta 2018 tulee todella merkittävä koko suomalaiselle hyvinvointivaltiolle
Pirkanmaan vasemmistoliitto osallistuu aktiivisesti niin valtakunnalliseen kuin alueelliseenkin poliittiseen
keskusteluun ja toimintaan. Pirkanmaalla vasemmistoliitto vie eteenpäin tavoitteita, joilla parannetaan
kansalaisten yhdenvertaisia oikeuksia niin hyvinvointi- ja sivistyspalveluihin kuin osallistumista
demokraattiseen päätöksentekoon. Pirkanmaan vasemmiston politiikkaa ohjaavat vasemmistolaiset arvot
ja vasemmistoliiton poliittiset tavoitteet, jotka on kuvattu puoluekokouksessa 2016 hyväksytyssä
tavoiteohjelmassa ja 2013 hyväksytyssä Punavihreässä asiakirjassa.
Vuoden 2018 toimintasuunnitelman lähtökohtana ovat Pirkanmaan vasemmistoliiton strategiset tavoitteet
2017 - 2019. Viime vuonna käyttöön otetun kolmivuotissuunnitelma ulotetaan nyt vuoteen 2020. Tulevien
kolmen vuoden toiminnan konkreettiset tavoitteet ovat:
1. Vahvistaa vasemmistoliiton poliittista toimintaa lisäämällä jäsenmäärää vuosittain sadalla uudella
jäsenellä.
2. Kasvattaa vasemmistoliiton kannatusta yli yksi prosenttiyksikköä ja saada vaalivoitto maakunta- ja
eduskuntavaaleissa. Tavoitteena on saada kaksi vasemmistoliittolaista kansanedustajaa
Pirkanmaalta.
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain kevätpiirikokouksissa toimintakertomusta käsiteltäessä.
Vuonna 2018 toiminnan painopisteinä ovat vasemmistoliiton jäsenten poliittisten
toimintavalmiuksien ja puolueosastojen toiminnan vahvistaminen sekä valmistautuminen
maakuntavaaleihin. Painopisteet todentuvat luottamushenkilöiden ja aktiivien koulutuksessa,
puolueosastojen toiminnan tukemisessa sekä piirijärjestön näkyvyyden vahvistamisessa niin
poliittisessa julkisuudessa kuin kansalaisten piirissäkin Pirkanmaalla.

Jäsenistä voimaa
Jäsenet ovat Pirkanmaan vasemmistoliiton toiminnan perusta. Vuoden 2017 aikana Pirkanmaan
vasemmistoliittoon on liittynyt 156 uutta jäsentä. Tällä hetkellä piirijärjestössä on 1129. jäsentä.
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Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että uudet
jäsenet pääsevät mukaan vasemmistoliiton toimintaan. Piirijärjestö järjestää uusille jäsenille
tapaamisen ainakin kerran toimintavuoden aikana.
Piirijärjestö vahvistaa jäsentensä osallisuutta ja huomioon ottamista monin tavoin. Jäsenten
merkkipäivien huomioiminen otetaan tavaksi. Piirijärjestö toimittaa jäsenluettelon yhteydessä
yhdistyksille tiedot jäsenten merkkipäivistä.
Niin piirin kuin osastojenkin toiminnassa otetaan huomioon jäsenten erilaiset kiinnostuksen kohteet
ja osallistumisen mahdollisuudet. Tulevana toimintavuonna järjestetään keskustelu ja
koulutustilaisuuksia osana maakuntavaaliohjelman valmistelua. Lisäksi aloitetaan yhdessä
puolueosastojen kanssa säännöllinen politiikkakahvilatoiminta uusissa toimintatiloissa Ylävitosessa
Tampereella.
Koulutusten järjestäminen on keskeinen osa piirin jäsentoimintaa. Jäsenten valmiuksia ja taitoja
vahvistetaan järjestämällä koulutusta myös yhdessä KSL:n kanssa. Piirijärjestön on mukana KSL
järjestämässä vasemmiston vaikuttajavalmennuksessa.
Piirijärjestö pitää yhteyttä jäseniin sähköpostikirjeillä, joita lähetetään 6-8 kertaa vuodessa. Kirjeet
julkaistaan myös piirin verkkosivuilla ja jaetaan piirin FB-sivulla. Kaksi kertaa vuodessa lähetetään
myös paperinen jäsenkirje. Uusille jäsenille lähetetään tervetulokirje.
Vasemmiston jäsenristeilylle 18.–19.8.2018 järjestetään yhteiskuljetusbusseja Pirkanmaan piirin
alueelta.

Paikallistoiminta vahvistuu
Erityisesti paikallisten poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa osastojen toiminta on keskiössä.
Piirijärjestö toimii yhdessä osastojen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Piirijärjestö pitää
yhteyttä osastoihin noin kerran kuukaudessa lähetettävällä osastokirjeellä.
Piirihallituksen jäsenet vierailevat osastojen kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lisäksi
piirijärjestö tukee osastojen toiminnan kehittämistä järjestämällä osastojen tarvitsemaa koulutusta.
Osastojen jäsenhuoltoa parannetaan järjestämällä puolueosastojen jäsenasioista vastaaville
koulutusta. Lisäksi kiinnitetään huomiota uusien jäsenten kotouttamiskäytäntöihin. Osastojen ja
paikallisten vasemmistoaktiivien osallistumista julkiseen keskusteluun sekä osastojen tiedottamista
vahvistetaan. Osastojen viestintää tuetaan ja vakiinnutetaan tiedottamiskäytäntöjä, jotta osastot
tiedottavat medialle tapahtumistaan ja kokouksistaan sekä ilmoittavat niistä ainakin paikallisten
tiedotusvälineiden maksuttomilla palstoilla, Vasen Kaistan kalenterissa ja Kansan Uutisten
tapahtumapalstalla. Osastojen ja aktiivien toiminnan tueksi tehdään tiedottajan muistilista.

Vaalityö
Presidentinvaalit – keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
Vasemmisto on asettanut MEP Merja Kyllösen ehdokkaaksi presidentinvaaleihin. Oman
ehdokkaan kautta voimme yhteisin tapahtumin ja ponnistuksin saada, omalla toimialueellamme,
vasemmiston näkemyksiä julkiseen keskusteluun ja kansalaisten puntaroitavaksi. Tavoitteenamme
on saada oma ehdokkaamme toiselle kierrokselle. Vaaleissa päätunnuksiksi on valittu tärkeimmät
presidentin toimialaan kuuluvat asiat rauhan edistäminen, liittoutumattomuus ja tasa-arvo.
Pirkanmaalla Merja Kyllönen kampanjoi 11.–12.1.2018. Vaalipäivä on 28.1.2018

Maakuntavaalien – ehdokkaiden hankinta käyntiin
Kunnissa käynnistetään ehdokasasettelu välittömästi vuodenvaihteen jälkeen. Yhdessä
presidentinvaalikampanjan kanssa ehdokasasettelua on luontevaa käydä. Alueellisten
vaalivastaavien tilaisuus järjestetään heti, kun vaaleihin liittyvät päivämäärät ja muut yksityiskohdat
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on selvillä. Kevään aikana järjestetään seutukunnittaisia ehdokastapaamisia. Pääosa ehdokkaista
on tarkoitus saada asetettua ja hyväksyttyä kesäkuun puoliväliin mennessä. Syyspiirikokous 2017
valitsee vaalityöryhmän. Valittava työryhmä lähtee tekemään ja tukemaan vaaleja vielä vuoden
2017 puolella
Maakuntavaalit asettavat Pirkanmaan vasemmiston järjestöt ja aktiivit taloudellisesti hankalaa
tilanteeseen. Pirkanmaalla valittaneen 79 jäseninen maakuntavaltuusto ja enimmillään ehdokkaita
voinee asettaa 118. Pirkanmaan vasemmistoliiton maakuntavaalitavoitteena on 10
maakuntavaltuutettua.
Menestyksekästä vaalikampanjaa kymmenien ehdokkaiden joukolla ei ole mahdollista ilman rahaa.
Pirkanmaalla Alma Median hallitsemilla tiedotusvälineillä on melkoinen ylivoima. Näkyvyys ja
menestyminen maakuntavaaleissa edellyttävät mainostamista sekä maakunnallisessa
Aamulehdessä että paikallislehdissä. Se tekee kampanjoinnista erittäin kallista. Rahankeräys onkin
nivottava osaksi vaalivalmisteluja.
Piirijärjestö on kerännyt tukea jäseniltä ja osastoilta maakuntavaaleihin. Tuella on saatu kerättyä
alle kaksi tuhatta euroa. Piirijärjestön mahdollisuudet rahoittaa maakuntavaalit ovat hyvin rajalliset.
Myös paikallisosastojen ja kunnallisjärjestöjen taloudellinen tilanne on heikko, sillä niiden varat
käytettiin 2017 kuntavaaleissa. Samalla, kun etsimme ehdokkaita maakuntavaaleihin, on syytä
myös tunnustella kaikkia uusia mahdollisuuksia vaalien rahoittamiseksi sekä etsiä uusia,
maksuttomia vaalimainonnan tapoja.
Vaalikampanjoinnissa hyödynnetään sekä vanhoja tuttuja tapoja, kuten toritapahtumia, kuntien
kiertämistä ja henkilökohtaista vakuuttamista että uusia sosiaalisen median kanavia, Facebookia,
Twitteriä, Instagramia ja erilaisia keskusteluryhmät. Sosiaalisessa mediassa otetaan käyttöön
myös maksullista mainontaa. Kaikkien viestintäkanavien monipuolinen käyttö varmistaa näkyvyyttä
ja mahdollistaa vasemmistoliiton maakuntavaalivoiton.

Julkisuus haltuun Pirkanmaalla
Vasen Kaista verkkolehti on piirijärjestön keskeisin viestinnän ja yhteydenpidon väline. Vasen
Kaista on enemmän kuin verkko-osoite. Lehti on yhteisömedia, joka rakentaa vasemmistolaista
julkisuutta myös Facebookissa ja Twitterissä.. Lehteä kehitetään edelleen järjestämällä uusien
toimittajien ja kuvaajien perehdyttämistilaisuuksia ja toimituskunnan koulutuksia. Syksyllä
järjestetään kaistan viisivuotisjuhlaseminaari. Tulevan toimintavuoden keskeinen tehtävä on
vahvistaa juttujen editoinnista ja julkaisusta vastaavaa päätoimitusta.
Kuntavaaleissa Tamperelaisten ehdokkaiden esittelyjutut olivat yleisön suosiossa. Vaalikampanjan
aikana ehdokkaiden esittelyjä katsottiin yli 20 00 kertaa. Vaalien jälkeen esittelyjä on luettu yli kaksi
tuhatta kertaa. Lähes sadan ehdokkaan haastattelu toteutettiin lomakkeella. Jutut toimitti kaistalle
Tampereen kunnallisjärjestön palkkaama toimittaja. Vastaavaa ehdokkaiden esittelyä kannattaa
ottaa käyttöön myös maakuntavaaleissa. Verkkolehden yleisömäärä on vakiintunut kuuteen
tuhanteen eri kävijään kuukaudessa ja kahdeksaan tuhanteen käyntiin kuukaudessa. Vasen
Kaistan tapahtumakalenteri on vakiinnuttanut asemansa. Tulevan toimintavuoden tavoite on saada
kaistan yleisömäärä kasvuun.
Lehden julkaisutoiminnasta vastaavat päätoimittaja ja varapäätoimittajat. Lehteä koskevat
sisällölliset päätökset tehdään toimituskunnan kokouksissa, jotka ovat avoimia kaikille lehden
tekoon osallistuville. Lehden kustantaja on Pirkanmaan Vasemmistoliitto, joka tekee
kustannustoimintaa koskevat päätökset. Lehden taloutta vahvistetaan tehostamalla sekä
mainosmyyntiä että tervehdysten keräystä uudeksi vuodeksi ja jouluksi sekä vapuksi.
Piirijärjestö osallistuu aktiivisesti mediajulkisuudessa käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Piirin toiminnasta ja päätöksistä tiedotetaan kaikille pirkanmaalaisille joukkoviestimille. .
Keskeisimmistä päätöksistä tiedotetaan myös valtakunnallisesti. Keskeisimmistä päätöksistä
tiedotetaan myös valtakunnallisesti. Tiedotteiden ohella piirijärjestö osallistuu keskusteluun
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yleisönosastoissa ja kannustaa sekä osastoja että jäseniä osallistumaan keskusteluihin
kaikenlaisessa mediassa.
Piirijärjestön verkkosivuja päivitetään säännöllisesti. Sivuilla esitellään piirijärjestön päättäjät ja
maakunnallisissa luottamustehtävissä toimivat. Lisäksi sivuilla julkaistaan tiedotteet ja kannanotot
sekä jäsenkirjeet. Pirkanmaan vasemmiston Facebook-sivuille tiedotetaan tapahtumista ja jaetaan
ajankohtaisia kannanottoja

Piirijärjestö katsoo eteenpäin
Piirijärjestö otti viime vuonna käyttöön kolmivuotisen toiminnan suunnittelujakson. Ensimmäisen
kolmivuotissuunnitelman runko 2017 -2019 tarkennetaan ja jatketaan vuodelle 2020 syyspiirikokouksessa 2017. Tulevan toimintavuoden aikana piirihallitus nivoo toimintasuunnitelman entistä
tiiviimmin vuoden toimintoja. Toimintasuunnitelmaa käytetään toimintakertomuksessa tehtävän
arvioinnin osana.
Piirijärjestön talous, sen vahvistaminen ja seuranta nivotaan tulevana toimintavuonna aiempaa
tiiviimmin osaksi päätöksentekoa. Vuode 2017 tehtäväksi asetettu taloudenvakauttamisohjelma,
jolla voidaan turvata riittävät resurssit 2019 vuoden loppuun saakka, toteutetaan vuonna 2018.
Piirihallitus valitsee vuosittain 3-4 hengen talousryhmän joka 1) valvoo ja raportoi taloudesta
piirihallitukselle 2) tekee esityksiä talouden vahvistamiseksi 3) etsii aktiivisesti uusia
toiminnanrahoittamiskeinoja sekä 4) antaa oikean kuvan yhteistyön tuloksista ja mahdollisuuksista
taloudellisten yhteistoimintayhteisöjen kanssa.
Piirihallituksen työnjakoa kehitetään edelleen. Piirihallituksen jäsenille nimetään vastuualueet,
joista sovitaan hallituksen perehdytyksessä tammikuussa. Piirijärjestön johtamisessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota vapaaehtoisten perehdyttämiseen ja jaksamiseen. Piirijärjestön
työtä ja tavoitteita tehdään tunnetuksi myös puolueen johdolle. Piirihallitus kokoontuu kerran
kuussa. Työvaliokunta valmistelee piirihallituksen kokoukset ja kokoontuu myös kuukausittain.
Vasemmistoliitto on ottanut käyttöön uuden kampanjatyökalun. Sen hyödyntäminen piirijärjestön
työssä aloitetaan tulevalla toimikaudella.

