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TOIMINTASUUNNITELMA 2019 KANTAKAUPUNGIN VASEMMISTO 
 
Vuonna 2019 Kantakaupungin Vasemmiston toiminnan painopisteet eli ts. teemat ovat 
”Yhteistyössä on voimaa”, ”Panostetaan jäseniin” ja ”Pelastetaan maailma”. Teemat ovat 
strategiatyöryhmän valmistelat ja tarkempi kuvaus niistä löytyy Central strategic of cantis 
Kantakaupungin vasemmiston strategiatyö toimintasuunnitelma -aineistosta. Jokaisella teemalla on 
oma ydinporukka, joka kehittää ja toteuttaa osaston toimintaa kyseisestä lähtökohdasta käsin. 
Kantakaupungin Vasemmiston strategiaryhmä jatkaa työtä ja arvioi strategian toteutumista. Vaalit 
ovat iso osa vuoden 2019 toimintaa ja osasto tekee vaalityötä kaikissa vaaleissa (eduskuntavaalit, 
EU-vaalit ja mahd. maakuntavaalit). Vaalityötä varten perustetaan mahdollisesti oma työryhmä. 
 
Strategiatyöryhmän valmistelemia muita teemoja olivat ”Tunteet toimintaan”, ”Rakennetaan 
vaikuttamisväylä”, ”Viestinnän tehostaminen” ja ”Helpotetaan hallintoa”. Mikäli aikaa ja tekijöitä on, 
voidaan myös näitä teemoja edistää, mutta pääpaino on aikaisemmin mainituissa. 
 

Hallinto ja talous 

 
Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen määräämällä tavalla kaksi kertaa vuodessa. 
Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään keskustelu alustuksen pohjalta. Syyskokouksen 
yhteydessä järjestetään uusien jäsenten ilta. Johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin 
kuusi kertaa ja vastaa toiminnan suunnittelusta sekä seuraa taloustilannetta. Tarkempi 
suunnitelma taloudesta talousarviossa. 

 

Toiminta ja tapahtumat 
 
Vuoden aikana järjestetään kantakaupungin alueella eri kaupunginosissa 
keskustelutilaisuuksia sekä muita tapahtumia pääteemoihin ja vaalityöhön liittyen. 
 
Osallistutaan ja kannustetaan jäseniä osallistumaan muiden osastojen järjestämään 
toimintaan (mm. koulutustilaisuudet, tapahtumat ja telttailut). Edellisinä viitenä vuonna yhteistyössä 
mm. Vasemmistolinkin, Röda rummetin ja Pasila-Vallilan osaston kanssa järjestetty brunssi 
järjestetään myös kesällä 2019.  
 

Vaalit 
 
Kantakaupungin Vasemmisto tekee vaalityötä osallistumalla mm. vaalikampanjointiin, järjestämällä 
tilaisuuksia ja tukemalla ehdokkaita vaalityössään. Vuoden alussa järjestetään kaikille avoin 
tilaisuus “vaalisauna”, jossa ideoidaan vaalityötä ja päätetään osaston tekemästä vaalityöstä.  
 

Koulutus 
 
Osaston jäsenten osaamisen kehittymistä etenkin järjestö- ja vaalityössä pidetään 
tärkeänä. Jäseniä kannustetaan osallistumaan yhteistyökumppaneiden järjestämiin 
koulutuksiin sekä järjestetään koulutuksia myös itse (mm. retoriikkakoulutus).  
 
Jäsenet voivat hakea osastolta taloudellista tukea koulutuksiin 
osallistumisesta syntyneisiin kuluihin. Johtokunta päättää mahdollisesta taloudellisesta 
tuesta tapauskohtaisesti. 

https://drive.google.com/open?id=1H8ynI10NJkfIMQ7SLzncvEWUm1-3mSSP
https://drive.google.com/open?id=1H8ynI10NJkfIMQ7SLzncvEWUm1-3mSSP
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Viestintä 
 
Ulkoista viestintää lisätään ja osasto vahvistaa asemaansa poliittisena toimijana ottamalla 
kantaa ajankohtaisiin asioihin muutaman kerran vuodessa. 
 
Vasemmistoliittoa tehdään näkyväksi kantakaupungin alueella jakamalla kaksi kertaa 
vuodessa Vasemmiston esitteitä, Vasen-lehteä ja Kansan Uutisia teltalla. 
 
Sisäistä viestintää kehitetään ja erityisesti kohdistetaan viestintää jäsenistöön mm.  
lähettämällä noin kerran kuukaudessa tietoa ajankohtaisesta 
toiminnasta sähköpostilistalle. Viestinnässä huomioidaan myös ne osaston jäsenet, joiden 
sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa ja lähetetään tietoa ajankohtaisista aiheista myös 
postitse kirjeellä tai kortilla.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


