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TERVETULOA  
VASEMMISTO LIITON  
PUOLUEKOKOUKSEEN  
KUOPIOON!

VASEMMISTOVÄKI VALTAA SYKSYISEN Kuopion marras

kuussa, kun vasemmistoliiton järjestyksessään yhdeksäs 

puoluekokous järjestetään 15.–17. marraskuuta 2019  

Kuopion Musiikkikeskuksessa. 

Luvassa on mieleenpainuvia hetkiä, kun 300 puolue

kokousedustajaa uudistaa puolueen tavoitteita ja valitsee 

vasemmistoliitolle puheenjohtajat, puoluesihteerin sekä 

puoluehallituksen ja valtuuston. 

Puoluekokous järjestetään jo toista kertaa Kuopiossa.  

Paikalliset vasemmistoaktiivit ovat valmistautuneet 

koko syksyn ajan ottamaan kokousvieraat sydämelli

sesti vastaan tänne ”mualiman piäkeskukseen”. Luvassa 

on mieleen painuva viikonloppu, jonka aikana pääsemme 

päätöksenteon lomassa nauttimaan Suomen eturivin 

naurat tajien stand up esityksistä sekä riehaantumaan 

illan vietoissa bilebändien rytmeistä. 

Kokouksen alkajaisiksi meille esiintyy omalla kotiaree

nallaan joukko Kuopion kaupunginorkesterin muusikoita.

 



Kokouspaikka ja kokousväen majoituspaikat sijaitse

vat keskellä kaupunkia. Etäisyydet tapahtumapaikkojen 

välillä ovat lyhyet, ja kuuluisalle Kuopion torille on mat

kaa vain kivenheiton verran. 

Kokouspaikka Musiikkikeskus 

ESA MALMIVAARAN JA RAIMO SAVOLAISEN suunnittelema 

Kuopion Musiikkikeskus valmistui elokuussa 1985. Sen 

suojissa järjestetään vuosittain yli 300 tilaisuutta, joiden  

kävijämäärät vaihtelevat 100 000 ja 150 000 vieraan 

välillä. 

Musiikkikeskuksen monipuoliset tilat sijoittuvat neljä 

kerrosta korkean valohallin ympärille. Talon ylpeys on 

1050paikkainen konserttisali, jonka akustiikan on suun

nitellut professori Alpo Halme. Lopputulosta on kiitelty 

laajasti, ja sali soveltuukin loistavasti niin klassiselle kuin 

kevyemmällekin musiikille. Salissa järjestetään vuosittain 

myös lukuisia kokouksia ja konferensseja. Tällä kertaa sali 

luo puitteet vasemmistoliiton puoluekokoukselle. 

Majoitusta ja bileitä 

KOKOUSVÄKI MAJOITTUU LYHYEN kävelymatkan päässä 

kokouspaikalta kahdessa Scandichotellissa, joista Väinö

länniemen kupeessa sijaitsevan hotellin salissa järjes

tetään perjantain illanvietto. Tässä tilaisuudessa meitä 



viihdyttävät musiikin lisäksi koomikot Kaisa Pylkkänen ja 

Jussi Herranen. Toinen meitä majoittava hotelli, Scandic 

Atlas, sijaitsee torin laidalla ja on yksi Kuopion perinteik

käistä majoitus ja ravitsemushotelleista. 

Lauantaiiltana pääsemme nauttimaan Kuopion  

kaupungin tarjoilusta Musiikkikeskuksen valohallissa. 

Tarjoilun jälkeen vuorossa ovat bileet Musiikkikeskuksen 

jazzklubilla ja kamarimusiikkisalissa. Jazzklubilla meitä 

viihdyttää bilebändi Vesa ja vihreät lenkkarit. Kamari

musiikkisalissa pääsemme nauttimaan Papa’s Paradise 

The Blues Band yhtyeen soitannasta. Kannat kattoon! 

 

Puolueväki mahdollistaa kokouksen 

TÄMÄN MITTALUOKAN KOKOUKSEN järjestäminen ja  

onnistuminen vaatii ponnisteluja ja osallistumista lukui

silta puolueen eri toimijoilta. Olemme yhdessä vaaleilla  

valinneet kokoukselle sen tärkeimmän ytimen, puolue  

kokousedustajat. 

Puolueen työntekijät sekä edellisen, Oulun kokouksen  

valitsemat puoluehallitus, valtuusto ja puheenjohtajat, 

ovat tehneet mittavan työn tämän kokouksen valmiste

luissa. Täällä kokouksessa puoluekokousedustajien työtä 

on tukemassa runsaslukuinen joukko vasemmistoaktiiveja 

talkoolaisina. 

Kiitos koko porukalle, Kuopion kaupungille sekä 

Musiikkikeskukselle. Tervetuloa Kuopijoon!



YHTEYSTIEDOT  
KOKOUSPAIKALLA 

KOKOUSPAIKKA

Kuopion Musiikkikeskus 

Kuopionlahdenkatu 23 
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KOKOUSINFO & POP-UP-KAUPPA 

Marianna Rautiainen

Eila Viljakainen  

 

MAJOITUSPAIKAT 

Scandic Atlas 

Haapaniemenkatu 22 

70110 Kuopio

Scandic Kuopio  

Satamakatu 1 

70100 Kuopio

 

KOKOUSKANSLIA 

Malla Kantola 

Pilvi Uuttu 

p. 040 545 4958

p. 040 594 5560

p. 0300 8704 23

atlas@scandichotels.com
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MEDIAYHTEYSHENKILÖT 

Meri Valkama  

Saara Shikeben

PAIKALLISET KOKOUSVASTAAVAT

Jaakko Turunen

Jari Hoffren

HÄIRINTÄYHTEYSHENKILÖT

Minna Sumelius 

Mika Parkkari 

TAKSIPALVELUT 

Taksi ykköset

Vie Vie

Menevä 

EHT-line 
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p. 040 638 6007

p. 044 981 7687

p. 040 851 1067

p. 0200 111 01

p. 0100 0700

p. 0800 02120 

p. 040 350 0309



HYVÄ TIETÄÄ

 

 ● KOKOUSINFO palvelee puoluekokousväkeä Musiikki

keskuksen alaaulassa kokouksen aikana. Valohallin  

kahvila on avoinna perjantaina ja lauantaina kello 

8.30–17.30 sekä sunnuntaina kello 8.30–14.00.  

 ● KOKOUSATERIAT JA -KAHVIT tarjoillaan Musiikki

keskuksen Valohallissa sekä lämpiössä. Pyydämme 

kokousvieraita ystävällisesti nauttimaan ateriat ja 

kahvit niille järjestetyissä tiloissa. Ethän vie kokous

saliin kahvikuppeja.  

 ● RUOAN JA KAHVIN saa esittämällä puoluekokous

edustaja, kutsuvieras, seuraaja tai työntekijä/ 

talkoolainennimilappua. Muiden vieraiden on mah

dollista ostaa lounaslippuja kokousinfosta (Musiikki

keskuksen alaaula).  

 ● KOKOUSPAIKALLA toimii ilmainen Kuopion kaupungin 

tarjoama verkko. Verkon nimi on panKUOPIO, ja se 

toimii kaikissa kaupungin tiloissa ja torilla.  

 ● ENSIAVUSTA kokouksen aikana vastaa SPR. Ensiapu 

sijaitsee huoneessa 228.



 ●  PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAT istuvat salissa piireittäin.  

Rivit ja istuinpaikat on numeroitu. Kokousedustajien 

istumapaikat on listattu ilmoittautumisen yhteydessä 

jaetussa paperissa. Pidäthän ystävällisesti matka

puhelimen äänettömänä kokoussalissa.  

 

 ● KUOPION KARTTOJA on saatavilla infosta ja hotellien 

vastaanotosta.  

 ● VASEMMISTOLIITTO suosii kaikissa hankinnoissaan  

eettisiä, ekologisia ja kierrätettäviä materiaaleja. 

Tämä koskee niin ilmapalloja, painomateriaaleja kuin 

muitakin tuotteita. Puoluekokouksessa tarjoiltavat 

ateriat ovat lähiruokapainotteisia ja kahvi sekä tee 

Reilun Kaupan tuotteita. Toivomme, että nautitte 

olostanne kokouksessa! 

 ● SOME-HASHTAGIT ovat #puoluekokous ja #vasemmisto,  

joita käytetään yhdessä. Kuvien ja tunnelmien jaka

minen kokouksen aikana lisää näkyvyyttämme sosi

aalisessa mediassa. Sometetaan siis ahkerasti!  

 ● KOKOUSTA voi seurata suorana lähetyksenä osoit

teessa www.vasemmisto.fi/live



Ilmoittautuminen ja lounas

 

Kuopion kaupunginorkesterin pienryhmä

Kokouksen avaus, puoluevaltuuston 

puheenjohtaja Pia Lohikoski ja Kuopion 

kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja 

Jarmo Pirhonen

Valtakirjantarkastajien lausunto sekä 

puoluekokouksen laillisuuden ja päätös

valtaisuuden vahvistaminen 

Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajien valinta (4) 

Sihteereiden valinta (2) 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

(2+2) 

13.00–15.00

15.00

15.30

1.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

Vasemmistoliiton 9. puoluekokous 

15.–17.11.2019, Kuopio

ESITYSLISTA  
PERJANTAI 15.11.2019



15.50

17.00–17.30

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.

4.1

4.2

5.

6.

6.1

6.2

6.3

Ääntenlaskijoiden valinta (1+8) 

Menettelytapavaliokunnan 

valinta (1+4) 

Vaalivaliokunnan valinta (1+1) 

Tavoiteohjelmavaliokunta (1+8) 

Sääntö ja aloitevaliokunta (1+8) 

Esityslistan ja menettelytapa 

säännösten hyväksyminen 

Esityslistan hyväksyminen  

Kokouksen menettelytapa 

sääntöjen hyväksyminen 

Poliittinen tilannekatsaus, puheen

johtaja Li Andersson 

Puoluekokouksen asiakirjojen esittely 

Tavoiteohjelma, varapuheen johtaja 

Hanna Sarkkinen 

Puoluekokousaloitteet ja vastaukset,  

puoluesihteeri Joonas Leppänen 

Sääntömuutosesitykset, järjestö ja  

kunnallissihteeri Mikko Koikkalainen

Kahvi



17.30

18.00

19.00

20.00–21.00

21.00–23.00

7.

8.

9.

Puolueen jäsenmaksun määräytymis

perusteiden ja maksuluokkien 

vahvistaminen 

Yleiskeskustelu tavoiteohjelmasta ja 

muista puoluekokoukselle tehdyistä  

esityksistä (ensin pidetään sääntö

muutoksiin liittyvät puheenvuorot)

Puolueen varapuheenjohtaja ja  

puoluesihteeriehdokkaiden esittely; 

Puoluevaltuuston puheenjohtaja ja  

varapuheenjohtajaehdokkaiden esittely

Kokous keskeytetään 

Päivällinen, Scandic Kuopio, 

Satamakatu 1, Väinölänniemi 

Illanvietto, Scandic Kuopio



9.00

9.10

10.10

12.00

13.00

14.00

10.

8.

11.

12.

13.

13.1

13.2

13.3

Niko Nova, beatboxräppi 

Sääntöjen muuttamisesta päättäminen 

Yleiskeskustelu jatkuu 

Kannatuspuheenvuorot

 

Lounas

Ministeri AinoKaisa Pekosen tervehdys; 

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan 

Paavo Arhinmäen tervehdys; 

Euroopan parlamentin jäsenen Silvia 

Modigin tervehdys 

Puoluejohdon valinta (ääntenlaskujen 

aikana jatketaan yleiskeskustelua) 

Puheenjohtajan valinta 

Ensimmäisen varapuheen johtajan 

valinta 

Toisen varapuheenjohtajan valinta 

 

ESITYSLISTA 
LAUANTAI 16.11.2019



15.30–16.00

16.00

17.30

19.00

20.00

13.4

13.5

14.

15.

16.

16.1

16.2

16.3

17.

Kolmannen varapuheen

johtajan valinta 

Puoluesihteerin valinta 

Kahvi ja tiedotustilaisuus 

Puoluevaltuuston jäsenten ja  

vara jäsenten valinta

Puoluehallituksen jäsenten ja  

vara jäsenten valinta (ääntenlaskun 

aikana jatketaan yleiskeskustelua) 

Puoluevaltuuston puheenjohtajien 

valinta 

Puheenjohtajan valinta 

Ensimmäisen vara  

puheen johtajan valinta 

Toisen varapuheen 

johtajan valinta 

Puoluekokouksen vastaukset  

kokoukselle tehtyihin aloitteisiin 

Kokous keskeytetään 

Kaupungin vastaanotto ja illanvietto, 

Kuopion musiikkikeskus



9.00

9.10

9.30

12.00

13.30

14.30

15.00

18.

19.

20.

20.

21.

22.

23.

Niko Nova, beatboxräppi 

Selvitys toiminnasta ja  

taloudellisesta tilanteesta 

Tilintarkastajan ja  

varatilintarkastajan valinta 

Tavoiteohjelman hyväksyminen 

Lounas 

Tavoiteohjelman hyväksyminen 

Muut asiat 

Puheenjohtajan puhe 

Kokouksen päättäminen 

Tiedotustilaisuus 

ESITYSLISTA  
SUNNUNTAI 16.11.2019
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ILTAOHJELMA 
PERJANTAI & LAUANTAI

20.00

21.00–23.00

20.00–21.00

21.00–23.00

21.00–23.00

Päivällinen

Stand up komiikkaa Suomen  

huipulta esittävät Jussi Herranen  

ja Kaisa Pylkkänen 

Kaupungin vastaanotto 

Vesa ja Vihreät lenkkarit, jazzklubi

Papa’s Paradise, kamarimusiikkisali

Perjantai

Hotelli Scandic Kuopio  

Satamakatu 1, Väinölänniemi

Lauantai

Musiikkikeskus

Kuopionlahdenkatu 23
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Kokoustila

Paikat

Majoitus

Pysäköinti

Musiikkikeskus

Tori

Kauppahalli

Hotelli Scandic Atlas

Hotelli Scandic Kuopio

Kokousvieraiden pysäköinti

Linjaautojen pysäköinti



VASEMMISTOLIITON 
TURVALLISEMMAN TILAN 
PERIAATTEET

Jokaisella vasemmistoliiton puoluekokoukseen osallis

tuvalla on oikeus turvalliseen tapahtumaan. Paras tapa 

taata tämä oikeus on, että jokainen osallistuja vastaa 

omasta toiminnastaan ja noudattaa turvallisemman tilan 

sääntöjä. Osallistumalla puoluekokoukseen sitoudut  

noudattamaan seuraavia periaatteita:

 ● JOKAISELLA on oikeus olla tulematta häirityksi fyysi

sesti tai verbaalisesti. 

 ● KUNNIOITAMME jokaisen koskemattomuutta, joka  

koskee sekä fyysistä että suullista vuorovaikusta.  

Älä lähesty toista fyysisesti ellet ole varma, onko  

se molemminpuolisesti hyväksyttävää. On parempi  

varmistaa kuin koskettaa ilman suostumusta.  

Älä ahdistele ketään myöskään suullisesti. Suorat  

ehdotukset ovat harvoin hyvä idea, jos et tunne 

ihmistä. 

 ● ANNA JOKAISELLE sekä henkisesti että fyysisesti riittävä 

tila. Jos sinulle todetaan, että toimintasi tai puheesi 

ei ole toivottua, usko kerralla äläkä loukkaannu.



 ● PUUTU häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy  

häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. 

 ● IHONVÄRIIN tai oletettuun etniseen alkuperään,  

sukupuoleen, ikään, fyysiseen tai henkiseen toiminta 

 kykyyn, vammaan, seksuaalisuuteen kohdistuvalle 

sekä kaikenlaiselle muulle syrjinnälle on puolue

kokouksessa nollatoleranssi. 

 ● NOUDATA keskusteluissa seuraavia ohjenuoria: 

 ■ Älä oleta. Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, 

elämäntilannetta, sukupuolta etkä itsemääriteltyä 

identiteettiä hänen puolestaan. 

 ■  

 ■ Anna tilaa! Huolehdi, että mahdollisimman monet 

tulevat keskustelussa kuulluksi. Kun on kyse tiettyä  

ryhmää koskevasta asiasta, siihen ryhmään kuu

luviksi itsensä määrit televien pitää ensisijaisesti 

saada äänensä kuuluviin. 

 ■ Ole kunnioittava! Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta.



 ■ Pyydä ja anna apua matalalla kynnyksellä. 

 ■ Puhuessasi älä yleistä omaa kokemustasi muita 

koskevaksi. 

 ■ Puhu niin, että kaikki voivat ymmärtää – pyri 

käyttämään kieltä, joka on ymmärrettävää myös 

oman viiteryhmäsi ulkopuolisille. 

 ■ Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja toisia ihmi

siä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta 

poissaolevia kohtaan. 

 ■ Puutu syrjintään myös sitä todistaessasi ja kysy 

syrjityksi tulleelta, haluaako hän apuasi tai 

tukeasi. 

 ● MIKÄLI näistä periaatteista on kysyttävää tai niitä on 

tapahtumassa rikottu, ota yhteyttä puoluekokouksen 

tasaarvo vastaaviin: 

 ■ Minna Sumelius  

 ■ Mika Parkkari     
p. 040 851 1067



JAA VISIOSI  
KUNTAVAALEISTA!

Kuntavaalit järjestetään keväällä 2021 – ja me aiomme 

voittaa vaalit! Keräämme nyt kentän aktiivien ideoita ja 

ajatuksia siitä, millä eri keinoin puoluetoimisto voi tukea 

ehdokkaita ja tukiryhmiä kampanjoinnissa. 

Kerro meille, millaista tukea ja vetoapua toivoisit puolue

organisaatiolta vaaleihin, me kuuntelemme! Vastaus

lomake löytyy osoitteesta www.vasemmisto.fi/kuntavaalit

TILAA UUTISKIRJE!

Asiaa, ei spämmiä. Kerromme säännöllisesti ilmestyvässä 

uutiskirjeessämme politiikan tärkeistä käänteistä sekä 

vasemmistoliiton poliittisesta työstä. Kirjeen voi tilata 

verkkosivuiltamme www.vasemmisto.fi tai lähettämällä 

uutiskirjepyyntö osoitteeseen vas@vasemmistoliitto.fi



Ota hetki itsellesi. 
Toivotamme sinut terve tulleeksi 
puoluekokous hälinän keskellä 
rauhoittumaan Vasemmisto
naisten tilaan.

Taivaslämpiö, Puoluekokous
talon 3. krs konsertti lämpiön 
  yläpuolella. 

VASEMMISTONAISTEN 
VALTAKUNNALLINEN  
KOKOUS
30.11.–1.12. Helsingissä
 
Lähde valtakunnalliseen kokoukseemme, jossa 
valitaan Vasemmistonaisten uusi puhenainen,  
vara puhenaiset sekä valtikka (eli hallitus) sekä 
hyväksytään naispoliittinen asiakirja. Kokous on 
avoin kaikille, päätösvaltaa käyttää Vasemmisto
naisten verkoston jäsenet.

Lämpimästi tervetuloa!
 
Lisää tietoa ja ilmoittautumiset ma 18.11. mennessä:  
www.vasemmistonaiset.fi/valtakunnallinenkokous2019

Vasemmistonaiset
Vänsterkvinnorna



Hidasta journalismia.
Kansan Tahto on vasemmistolainen aikakauslehti,
joka pureutuu ilmiöiden taakse ja sukeltaa pintaa  

syvemmälle. Se tarkastelee yhteiskuntaa, politiikkaa
ja kulttuuria monipuolisesti, rohkeasti ja terävästi.

Tilaa Kansan Tahto

60€
(08) 537 1722
ma–to klo 11–14 
ilmoitukset@kansantahto.fi
www.kansantahto.fi

/vuosi



HANKI UUSIA
TIETOJA & TAITOJA

LÄHDE OPPIMAAN  
YKSIN TAI YHDESSÄ!
Vuonna 2020 järjestämme
• poliitikkokoulun
• some- ja järjestökoulutuksia
• uusien jäsenten koulutuksia

Tervetuloa tutustumaan  

koulutuksiin KSL:n ständille!

tutustu

ksl.fi
tykkää ja seuraa

kslopintokeskus
  tf

MaksutonVasemmisto- 
liiton

jäsenille!
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Omistajuus tekee hyvää
Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta ja inhimillisemmän markkinatalouden edelläkävijä.

Toimintamme lähtö kohta on merkityksellinen omistajuus, jota toteutamme monella tavalla. Me omistamme 
ja kehitämme yrityksiä, luomme uutta tukemalla innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen, sijoi-
tamme ja turvaamme sekä maltamme myös odottaa  omistustemme kehittymistä. Teemme hyvää tulosta ja 

jaamme tuotoistamme merkittävän osan yhteiseksi hyväksi.

Jäsenyys Tradekassa on merkityksellistä. Olet mukana vaikuttamassa suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
talouselämään. Lisäksi saat mahdollisuuden monipuolisiin jäsenetuihin.

Kuvan teokset ovat Tradekan taidekokoelmasta.
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Kiitos, että olit mukana 
varmistamassa 

vasemmiston äänen 
kuulumisen Euroopassa.

www.silviamodig.fi
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PIDÄ HUOLTA  
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TYÖELÄMÄSSÄ. 

Liity ammattiliittoon. 
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kansanuutiset.fi

Tilaa uudistunut KU 3 kk / 30 €
+ digilehti 3 kk / 4,90 €
kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu/tee-tilaus

Kun haluat pysyä
kuulolla pidempään,
kestotilaus 12 kk 162 €
Ammattiliiton jäsen:
kysy oman liittosi lehtiedusta.

KUOPIOSSA
LUODAAN PAREMPAA

TULEVAISUUTTA
Tilaa oma vasemmistolehtesi niin 

varmistat kunnon uutiset tulevaisuudessakin.

Poikkea tapaamaan kokouksen välissä
päätoimittaja Sirpa Puhakkaa KU:n standillä.
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vasemmistolainen ajatuspaja
vasemmistofoorumi.fi

tutkimukseen nojaavia puheenvuoroja 
ja konkreettisia avauksia

vasemmistofoorumi

vasemmistoforum

TaskuTurva –  
Turva aina mukanasi

Lataa ilmainen 

TaskuTurva-sovellus 

Google Play 

Kaupasta tai  

App Storesta.

Kotona, matkalla, tien päällä... 
Vakuutusturva kulkee kätevästi  

aina mukanasi, kun lataat  
TaskuTurva-sovelluksen. 

Sen kautta voit asioida kanssamme 
vaivattomasti missä ja milloin vain. 

Elä täysillä, Turva turvaa.

Lue lisää osoitteesta  
turva.fi/taskuturva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
www.turva.fi • puh. 01019 5110



Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

020 774 000   •   sak@sak.fi   •   www.sak.fi
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YRJÖ SIROLAN SÄÄTIÖ
toimisto@sirolansaatio.fi · 040 167 7700

www.sirolansaatio.fi






