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TOIMINTAKERTOMUKSET2017

1. Espoon Vasemmisto ry:n toimintakertomus 2017

1.1 Yleistä
Keväällä 2017 järjestettiin kuntavaalit, jotka määrittivät yhdistyksen toimintaa varsin suurelta
osin. Toiminta oli seka kokoustamista että projekti muotoista kampanjointia. Tavoitteena oli
aktivoida jäsenistöa tarjoamalla enemmän vaihtoehtoisia osallistumistapoja. Kuntavaaleissa
Espoon vasemmisto sai kunnanvaltuustoon 3 paikkaa, joka on 1 enemmän kuin edellisissä
kuntavaaleissa. Espoon vasemmiston valtuutetut ovat: Kari Uotila, Tiina Ahlfors ja Jaana
Wessman.

Espoon kaupunkirakenne asettaa järjestötoiminnalle haasteita erityisesti julkisen
poikittaisliikenteen ongelmista johtuen. Espoon Vasemmisto järjestää tilaisuuksia ja
kohtaamismahdollisuuksia jäsenille ja kaupungin asukkaille alueellisen tasapuolisuuden
huomioiden. Julkisia tiloja pyritaan hyodynnettiin tilaisuuksissamme enernrnan, kaytirnrne
mm. Sellon ja Entressen kirjastojen tiloja seka Ison Omenan palvelutorin tiloja.

1.2 Hallitus
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Vuonna 2017 hallituksen jäsenet olivat puheenjohtaja Matti Karppa, varapuheenjohtaja
Susanna Koistinen, varsinaiset jäsenet Rita Alarinta, joka toimi sihteerinä, Susanna
Kuusto-Kovanen, Ville Uusivuori, liro Arola, Jukka Karhula, Sari Kesänierni, Seppo Koivu,
Jukka Järvenpää ja Mirka Kavonius, varajäseniä olivat, Markus Maury, Jouni
Salminen-Mänttäri, Tuija Kinnunen ja Marja Leena Heikkinen. Taloudenhoitajana toimi
Sebastian Kotonen.

Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa (17.1., 16.3., 26.4., 15.5., 14.6., 28.9. ja 19.10.).
Lisäksi hallitus piti yhden (1) sähköpostikokouksen 1.-6.3 ..

1.3 Tilaisuudet ja kokoukset
Vuoden aikana järjestettiin sääntömääräisten kokousten lisäksi yksi ylimääräinen
jäsenkokous puoluekokousedustajien valintaa varten. Tämän lisäksi järjestettiin myös muita
tapahtumia.

·1
·2

Ylimääräinen jäsenkokous Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa 27.2.
Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.toimistolla

·4

Saunailta Otaniernessa 8.6.

·3
·5
·6

Vaalivalvojaiset 9.4.

Saantornaarainen syyskokous 26.10. toimistolla
Pikkujoulut 1.12. toimistolla

1.4 Kuntavaalit
Kunnallisjärjestö organisoi yhteisen tukiryhmän kaikkien ehdokkaiden kampanjoinnin avuksi vaalikomitea.
Espoon Vasemmisto tuki kampanjointia rahallisesti esimerkiksi
mainoskustannuksissa ja tilaisuuksissa. Kuntavaalikoulutus jatkuu helmikuulle asti.
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1.5 Valtuustoryhmän, lautakuntien ja muiden
luottamuselinten toiminta

Valtuustoryhmä muuttui vaalituloksen mukaisesti ja koostui valtuutetuista
Kari Uotila(puheenjohtaja)Tiina Ahlfors ja Jaana Wessman(varapuheenjohtaja), sekä
varavaltuutetuista Sara Korhonen, Inka Silvennoinen ja Jukka Karhula .
Kaupunginhallituksessa Tiina Ahlfors on toiminut kaupunginhallituksen jäsenenä, sekä
elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsenenä.
Lautakunnissa edustajina toimivat Jaana Wessman opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnassa (Antti Komulainen varalla) varhaiskasvatusjaosto Inka
Silvennoinen (varalla Tuovi Karppa),sosiaali- ja terveyslautakunnassa Varajäsen Inka
Silvennoinen, yksilöasiainjaosto Niina Karvinen (varalla Antti Komulainen)
ympäristölautakunnassa Mari Rummukainen (varalla Riitta Manty), kulttuurilautakunnassa
Antti Saarinen (Jere Elo varalla
 ),rakennuslautakunnassa Matti Karppa (varalla Elisabeth
Andersson) tarkastuslautakunnassa Antero Krekola (varalla Rita Alarinta),
Tasa-arvotoimikunnassa Silla Kakkola (varalla Juhani Saari),osallistuva
Espoo-kehitysohjelma Sara Korhonen (varalla Jukka Karhula) monikulttuuriasiain
neuvottelukunnassa Hossein Janei (varalla Astrit Babuna), Päihdeasiain
neuvottelukunnassa Marja Koskenalho (varalla Mika Nikula), keskusvaalilautakunnan
varajäsenenä Riitta Manty, kiinteistötoimitukset Petteri Murtornaki jäsen, Ruotsinkielisten
sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvottelukunta Heli Hallivuori (varalla Marcus Collin),
Espoon kaupunqinteatterisaation hallitus varaiasenena Hannele Krohn, Espoon

vammaisneuvosto Sinna Koivusalo varajäsen, Sydkustens landskapsforbund Heli Hallivuori
(varalla Antti Komulainen)  vammaisneuvosto Sinna Koivusalo varajäsen,
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1 .6 Edustukset
Espoon kunnalllsjarjesto on [asenena Jupperin Yhteistupa ry:n kannatusyhdistyksessa. Sen
johtokunnan jäseninä ovat olleet Kari Uotila ja Veijo Huotari. Saantomaaralsessa
kevätkokouksessa 21.4 he toimivat myös kokousedustajina. Kannatusyhdistyksen
toiminnasta on saatu hallituksen kokouksissa tiedonantoja tarpeen mukaan.

Kunnallisjärjestö on vuokrannut toimitilan Nuorisolomat ryltä, toimisto sijaitsee Olarissa
osoitteessa Komeetankuja 1 D. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Kunnallisjärjestö
omistaa asunto-osakkeen l.eppävaarassa, Harakantie 6:ssa. Yksiö on annettu vuokralle
toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Asunto-osakeyhtiö Mäkkylän Kauppakulman
sääntörnääräisessa yhtiökokouksessa ei ollut viime vuoden aikana kunnallisjärjestön
edustajaa.

Vasemmistoliiton Uudenmaan piirin hallituksessa oli varsinaisina jäseninä, Rita Alarinta ja
Jukka Järvenpää, Varajäsenenä Mirka Kavonius. Kunnallisjärjestöllä oli edustajia piirin
sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa.

Tiina Ahlfors puoluevaltuuston varaedustaja.

1.7 Talous
Kunnallisjärjestön talous on pysynyt hyvänä, ja erityisesti vaalien valisena vuonna kulut ovat
olleet maltilliset. Toiminta rahoitettiin luottamustehtävistä saatavilla puolueveromaksuilla,
vuokratuloilla ja jäsenmaksupalautuksilla. Yhteydenpitoa kuntalaisiin rahoitettiin myös
valtuustoryhmän avustuksella.
Suurimmat menot koostuvat toimiston vuokrasta ja ilmoituskuluista sekä tilaisuuksien
järjestelykuluista. Kirjanpito ostetaan edelleen Ovil Oy:lta. Jäsenmaksumenoja on
ainoastaan Jupperin Yhteistupa ry:n kannatusyhdistyksen jäsenyydestä.
Hallitus on saanut kuukausittain kokouksissaan selvityksen tilinkäytöstä suoraan
taloudenhoitajalta.
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1.8 Jäsenet
Jäsenten määrä on pysynyt melko tasaisena, n. 190, kun mukaan lasketaan myös
l.eppävaaran ja Espoonlahden paikallisosastojen jäsenet. l.eppävaaran ja Espoonlahden
osastojen toiminta on melko vähäistä, j a suurin osa toiminnasta tapahtuu kunnallisjärjestön
kautta.

1.9 Viestintä
vlestintakanavla on kunnallisjarjestolla nelja; kotisivut, Facebook, sahkopostilista ja

henkilökohtaiset kirjeet. Facebook-tiedottaminen tapahtuu kahta kanavaa pitkin: julkisen
sivun
lisäksi toimii Espoon Vasemmiston toimijat -sivu, jossa on 77 jäsentä. Sähköpostilista kattaa
noin
150 osoitetta. Jäsenkirjeitä lähetetään noin kaksi kertaa vuodessa, lähinnä ne ovat

sääntömääräisten kokousten kutsujen muodossa. Viime aikoina Facebookista on tullut
merkittävin

tiedonjaon kanava ja kunnallisjärjestö onkin ostanut vuoden aikana runsaasti
markkinointitilaa eri
kohderyhmille. Kotisivuja ja Facebookia on päivitetty usean eri henkilön toimesta tilanteen ja
tarpeen mukaan. Lehtiin on julkaistu muutamia ilmoituksia tapahtumista
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2. Valtuustoryhmän toimintakertomus 2017

Valtuustoryhrnan kokousraporteista poimitut toimintavuoden kolme keskeista asiaryhmaa:

2.1 Taloussuunnitelma ja talousarvio
Valtuusto kokoontui tänään hyväksymään tulevan vuoden talousarvion. Taloudesta on
edeltäen kayty tiukkoja puolueiden välisiä neuvotteluja, ja kokous olikin pitkälti muodollisuus.
Vaikka Vasemmistoliitto ei ollutkaan tyytyväinen siihen, että kaupungissa kynsin hampain
pidetään kiinni siitä, että veroprosenttimme on oltava matala, saatiin neuvotteluissa niin
paljon lapi tavoitteitamme, etta olemme hyvilla mielin mukana budjettisovussa. Sovussa
ovatkin kaikki puolueet Perussuomalaisia lukuunottamatta, joille maahanmuuttajien
tukeminen oli kynnyskysymys. Kuten valtuutettumme Tiina Ahlfors t otesi, sitä kautta tämä
budjetti on samalla myös kannanotto yhtenäisen ja monikulttuurisen Espoon puolesta.

Monissa ryhmäpuheenvuoroissa kiiteltiin talousarviota sivistysbudjettina. Kouluihin onkin
siinä panostettu, mm. erityisopetukseen ja kouluavustajiin, kieltenopetukseen, ja

eka-tokaluokkalaisten iltapäiväkerhoon. Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin
seka moneen ennaltaehkäiseviin toimiin kuten lasten tuettuun harrastustoimintaan ja

alueellisen eriarvoistumisen estämiseen saatiin rnerkittavia lisäyksiä. Meille tärkeitä olivat
tietysti myös terveys- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut, joissa saavutettiin korostusten
torjunta. Vasemmiston ryhmäpuheenvuoron piti Tiina Ahlfors.

Perussuomalaiset tekivat joukon rnuutosesityksla, joissa halusivat poistettavaksi
talousarvion tekstiosasta kaikki viittaukset maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajapalveluihin.
Nämä tietysti hylättiin.
Budjettiin liittyen jätettiin erilaisia tolvomusesityksia. Naista valtuusto kuitenkin päättää v asta

seuraavassa kokouksessaan.

Osallistuimme myös valtuustoaloitteeseen paperittomien terveyspalvelujen laajentamiseksi.
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2.2 SOTE -uudistus
Seuraavaksi keskusteltiin Espoon lausunnosta soteuudistukseen. Espoon Vasemmisto
on erittäin kriittinen suunniteltua soteuudistusta kohtaan ja tyytyväinen Espoon antamaan
kriittiseen lausuntoon. Soteuudistuksen alussa esitetyt hyvät tavoitteet kuten
kustannustehokkuus, terveyserojen kaventaminen ja palvelujen yhteensovittaminen ovat
prosessissa kokonaan unohtuneet. Soteuudistuksesta on tullut hallituspuolueiden muiden
agendojen - maakuntauudistuksen, palvelujen yksityistämisen - toteuttamisen väline, joka
enemmänkin haittaa kuin hyödyttää asetettuja tavoitteita. Esitetyllä tavalla toimittaessa kulut
kasvaisivat, terveyserot todennäköisesti ennemmin lisaantvisivat kuin vähenisivät, ja
palveluverkko sirpaloituisi entisestaan.

Pidin puheen, jossa mainitsin muun muassa, että valinnanvapaus sanana on sellainen, että
Vasemmistokin voi sen taakse asettua. Ymmärrämme, että ihmisillä on erilaisia tilanteita ja
rnieltyrnyksia, eivatka samanlaiset jarjestelyt palvele kaikkia. Valinnanvapaus voi kuitenkin
toteutua vain, jos ihmisillä on tietoa, jonka perusteella valita, ja energiaa käyttää
vaihtoehtojen vertailuihin. Tällä hetkellä tietoa ei ole - edes alan ammattilainen ei pysty
asettamaan kotikuntansa terveyskeskuksia ja laakariasernia mihinkaan laatujärjestykseen.
Kuinka siis maallikko voisi? Käytännössä valinnat tehtäisiin mainonnan perusteella, mikä
suosisi suuria, yksityisiä toimijoita. T
 osiasiallisesti, kuten lausunnossakin todetaan, tämä
antaisi palveluntarjoajille mahdollisuuden valikoida asiakkaansa mainontaa kohdentamalla.
Heikoimmassa asemassa olevat asiakkaat, jotka tarvitsevat monenlaisia palveluita, eivät
valttarnatta saa niiltä yhdeltä asemalta, e
 ivätkä siksi voi valita, vaikka heillä olisikin
mahdollisuuksia käyttää vähäisiä resurssejaan valitsemaan. Tarna niin sanottu

"valinnanvapaus" palvelisi siis lahinna niitä kansalaisia, jotka jo nyt saavat terveyspalveluita
parhaiten, ja nostaisi kustannuksia.
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Salista yleensäkin esitettiin runsaasti kannatusta Espoon kriittissävyiselle lausunnolle.
Keskusta moitti Kokoomusta valinnanvapaudesta ja Kokoomus Keskustaa
maakuntauudistuksesta. Muistutettiin rnyos HUS:n viela krlittisemrnasta lausunnosta ja
kannettiin huolta alueellisesta tasa-arvosta tilanteessa, jossa Uudenmaan yhden kaupungin
yksi kaupunginosa, vaikkapa l.eppävaara, on yksinään isompi kuin pienimmät uudet
maakunnat.

2.3 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden riittävyys
Osavuosikatsauksen yhteydessä tarkastuslautakunnan PJ kiinnittää esittelypuheessaan
lautakunnan huomiota muun muassa siihen, etta sijoitusten maaraa oli tavoitteena laskea,

mutta sekä lastensuojelutarve yleensä että erityisesti kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet.

Lastensuojelun tila herätti huomattavasti keskustelua. Suunnitteilla on ollut (Mikki Kauste,
vihr) valtuustoaloite sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksen katoksi, mutta odotamme
ensin vastausta Arja Ryynäsen (kesk) aloitteesta pyydettyyn selvitykseen. Tähän ei
myöskään budjettineuvotteluissa varattu rahaa; jotkut valtuutetut eivät olleet kertomansa
mukaan asiasta edes tietoisia. Mikki Kausteen aloite "lievempi" toivomus asiakasmäärien
selvittarnisesta ja toimintaan ryhtymisestä hyväksyttiin kiivaan keskustelun jälkeen
yksimielisesti.

2.4 Muuta
Valtuusto kasittef vuoden aikana myös useita ohjelmia, mm. ikääntymispoliittisen ohjelman,
esteettömyysohjelman, ilmastopoliittisen ohjelman ja turvallisuusohjelman (viimeksi mainittu
on edelleen poydalla). Ryhmä teki myös aloitteita ja kysymyksiä, mm. opiskelija-asuntojen
tuotannosta ja Matinkylän terveysaseman toiminnasta. l.ansl-Metro oli useassa kokouksessa
esillä, olemme kaikissa yhteyksissä kiirehtineet sen käyttöön ottamista.

