
          
       

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 

Aiomme Vasemmistolinkissä tarjota jäsenille mielekästä ja houkuttelevaa toimintaa vuonna 

2023. Toimimme luodaksemme mahdollisuuksia kohtaamisille ja keskusteluille eri 

tilanteissa.  

Vuoden 2023 toiminnassamme tulee näkymään vahvasti eduskuntavaalit. 

Toimintasuunnitelman hyväksymishetkellä vasemmistolinkkiläisiä ehdokkaita on nimetty 

vaaleihin jo viisi. Haluamme tukea jäseniämme vaalikampanjoinnissa, mutta myös nostaa 

vasemmistolaista ideologiaa, arvoja ja tavoitteita osaksi yhteiskunnallista keskustelua. 

Haluamme tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan, joka ei tavoittele materiaalista tai 

taloudellista kasvua vaan vapautta. Vapaus voi toteutua vain ympäristön kestokyvyn 

asettamien reunaehtojen sisällä. 

Toimimme, järjestämme tapahtumia ja osallistumme niihin tavoitteidemme edistämiseksi 

ympäri Helsinkiä. Hakeudumme yhteistyöhön niin puolueen sisällä mm. puolueosastojen 

kanssa sekä sen ulkopuolella yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkamme hyviksi 

havaittuja toimintatapojamme ja kehitämme uusia: kokoustamme, järjestämme 

keskustelutilaisuuksia jäsenistöä kiinnostavista aiheista ja vierailuja kiinnostaviin kohteisiin, 

kirjoitamme, marssimme, laulamme ja tanssimme. 

Jatkamme edelleen Vasemmistolinkin toiminnan ja viestinnän kehittämistä. Otamme 

loppuvuodesta 2022 käyttöön Telegram -viestipalvelun täydentämään jäsenistön kanssa 

tapahtuvan viestinnän kanavia ja vuoden 2023 aikana näemme miten se toimii.  

Kiinnitämme huomiota uusien jäsenten vastaanottoon. Toivotamme uudet jäsenet 

tervetulleiksi toimintaan ja huolehdimme, että liittyvä jäsen tietää, mitä Vasemmistolinkissä 

ja Helsingin Vasemmistossa tapahtuu.   



Koronaepidemian aikana opimme uusia toimintatapoja mm. mahdollisuus järjestää kokouksia 

myös etänä tai hybridinä. Näille opeille on käyttöä myös jatkossa, vaikka toimintamme 

keskiössä kohtaaminen ja poliittinen keskustelu, jotka ovat hedelmällisimmillään kasvokkain. 

Osallistumme tulevana vuonna  tavoitteidemme mukaisiin tapahtumiin, kuten Helsinki 

Prideen ja järjestämme yhden Hakaniemen maalaismarkkinoiden sunnuntain 

telttailuvuoroista. Aloitimme Vasemmistolinkissä syksyllä 2021 kaikille avoimen 

pesäpalloharrastuksen ja tätäkin toimintaa on tarkoitus jatkaa vuonna 

2023.                                                                                   

Toimimme osana Helsingin Vasemmistoliittoa ja avaamme omalla toiminnallamme, 

aloitteillamme ja esityksillämme vasemmistolaiselle toiminnalle uusia suuntia. Osallistumme 

piirikokouksiin aktiivisesti ja tuomme piirikokouksen käsittelyyn aloitteita ja kannanottoja. 

Kannustamme osastomme jäseniä asettumaan ehdolle piirihallitukseen ja piirin 

puheenjohtajistoon. Olemme aktiivisesti yhteydessä piirin johtoon ja teemme ehdotuksia ja 

aloitteita piirihallitukselle myös piirikokousten välisenä aikana. Omissa kevät- ja 

syyskokouksissamme kuulemme ajankohtaisia ja herätteleviä alustuksia vasemmistolaisilta 

asiantuntijoilta.                                              

Edistämme sukupuolten tasa-arvoa sekä kyseenalaistamme muun muassa ikään, koulutukseen 

ja toimintakykyyn liittyviä ennakkoluuloja. Käytämme eri keinoja vaikuttaaksemme 

suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Pidämme yhteyksiä yllä eduskuntaryhmään sekä 

kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin.                                                

Osallistumme ja olemme mukana rakentamassa yhteiskunnallisia liikkeitä Helsingissä, 

Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Pyrimme vuoden 2023 aikana lisäämään yhteyksiä 

kansainvälisiin vasemmistolaisiin toimijoihin ja syventämään tietoamme Euroopan 

poliittisesta tilanteesta. Uskomme, että poliittinen toiminta muuttaa maailmaa mutta myös 

siihen, että maailma muuttaa poliittisia toimijoita.                                                                    

Sopiva määrä vapaamuotoista virkistystoimintaa ja yhdessäoloa pitää meidät 

vasemmistolinkkiläiset motivoituneina, hyvinvoivina ja sitkeinä poliittisina toimijoina. 

  
 


