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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
”HTY – Hyvää Työtä Yhdessä”
Vuonna 1888 perustettu Hämeenlinnan Työväenyhdistys on vanhin ja suurin SDP:n
jäsenyhdistys Hämeenlinnassa. Yhdistyksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus,
suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä rohkeus uudistua ja uudistaa. Visiona on, että
Hämeenlinnan Työväenyhdistys on johtava voima Hämeenlinnan ja hämeenlinnalaisten
asioiden kehittämisessä. Yhdistys on uudistuskykyinen, asioihin tarttuva ja rohkea
poliittinen järjestö.
Toiminta:
1. Kaupunkipoliittinen toiminta
a) Tapahtumat
Järjestämme kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista
kaupunkipoliittisista tapahtumista.
Toteutetaan monikulttuurisuustoimintaa tutustuttamalla hämeenlinnalaisia eri
kansallisuuksien kulttuuriin esimerkiksi Pimeän kaupan iltana.
Osallistutaan yhdessä eri toimijoiden kanssa järjestettävään
laskiaistapahtumaan.
Tarjotaan perinteiset vappukahvit toimitilassa vapunpäivänä.
b) Vaikuttaminen kunnallisessa päätöksenteossa
HTY:n jäseniä on Hämeenlinnan valtuustossa seitsemän ja varavaltuutettuja
3 eli vähän yli puolet SDP:n 19-jäsenisestä valtuustoryhmästä. Lisäksi HTY:n
jäseniä on mukana kunnallisissa lautakunnissa, yhtiöissä ja säätiöissä.
Edustajiemme työtä kunnallisessa päätöksenteossa ohjaavat arvomme ja
Hämeenlinnan sosialidemokraattien vaaliohjelma sekä kaupunkipoliittinen
strategia. Tavoitteena on, että edustajamme tekevät valtuustoaloitteita ja
esittävät puheenvuoroissaan ja kirjoituksissaan meille tärkeitä asioita ja
kannanottoja esimerkiksi lapsiperheiden asioissa.
2. Vuoden 2019 vaalit
a) Eduskuntavaalit huhtikuussa
Kansanedustajat valitaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 14.4.2019.
Ennakkoäänestys järjestetään 3.-9.4.2019. Vaalitulos vahvistetaan
17.4.2019. HTY osallistuu aktiivisesti erityisesti yhdistyksen omien
ehdokkaiden vaalityöhön mutta myös kaikkien demariehdokkaiden
tilaisuuksiin Hämeenlinnassa.
b) EU-vaalit
EU-vaalit pidetään 26.5.2019. Osallistutaan vaalityöhön Hämeenlinnassa.
c) Maakuntavaalit
Varaudumme mahdollisesti EU-vaalien kanssa yhtä aikaa toukokuussa tai
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syksyllä järjestettäviin maakuntavaaleihin. Mikäli vaalit pidetään, HTY asettaa
ehdokkaita niihin.
3. Viestintä
a) Tiedottaminen jäsenistölle
HTY:n nettisivut toimivat osoitteessa www.hty.fi. Ne pidetään ajan tasalla ja
kannustetaan jäseniä kirjoittamaan blogeja ajankohtaisista aiheista.
Jäsenkirje toimitetaan postitse jäsenille kaksi kertaa vuodessa.
Jäsenistölle tiedotetaan myös sähköisesti sähköpostilla ja sitä varten
ylläpidetään sähköpostiosoitteistoa. Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite:
hml.tyovaenyhdistys@outlook.com.
b) Sosiaalinen media
HTY:llä on facebook-sivusto ryhmälle ”HTY-Hämeenlinnan Työväenyhdistyshyvää työtä yhdessä”. Toimintavuoden 2019 aikana tehostetaan facebookryhmän käyttöä ja ryhdytään hyödyntämään myös instagramin
mahdollisuudet tiedotuksessa.
c) Printtimedia
Paikallisia sanomalehtiä – Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia ja Hämeen
Sanomia käytetään HTY:n ilmoituslehtinä. Tapahtumailmoituksia julkaistaan
em. lehdissä ja kokousilmoitukset Kaupunkiuutisten Seuratoiminta-palstalla.
Jäsenistöä kannustetaan kirjoittamaan em. lehtien yleisönosastopalstalle ja
antamaan lehdille juttuvinkkejä.
4. Kulttuuritoiminta
a) Tapahtumat
HTY-läisiä kehotetaan osallistumaan vapaaehtoisina Kesälomaexpresstapahtumaan.
Järjestetään jäsenistölle suunnattu teatteri- tai kevätretki. Yhdistys osallistuu
kustannuksiin.
0sallistutaan Hämeenlinnassa toteutettaviin yleisötapahtumiin, esimerkiksi
Pimeän kaupan ilta ja Taiteiden yö.
Jalkaudutaan eri puolelle kaupunkia keskustelemaan ja kuulemaan
kaupunkilaisten mielipiteitä ajankohtaisista kaupunkipoliittisista asioista.
Hyödynnetään valmiit tapahtumat.
Järjestetään Pop-up tapahtumia lapsiperheille ja +65 ikäisille.
Toteutetaan tilaisuuksia ja teemakävelyjä erikseen päätettävien teemojen
ympärillä.
5. Jäsenistö
a) Jäsenhankinta
Tehostetaan jäsenhankintaa kohderyhmänä erityiset nuoret tarjoamalla
nuorille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Uusille jäsenille järjestetään
kummitoimintaa.
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b) Jäsenhuolto
Olemassa olevia jäsenille järjestetään jäsentapaamisia, joissa käsitellään
ajankohtaisia aiheita. HTY:n järjestämiä retkiä tarjotaan jäsenille erityiseen
jäsenhintaan, samoin toimitilan vuokriin myönnetään jäsenalennus.
Tasavuosia täyttäviä jäseniä muistetaan KSR:n onnitteluadressilla 50vuotispäivistä eteenpäin. Vapaajäsenyyden saavuttaneille järjestetään
kahvitilaisuus.

6. Hallinto
a) Sääntömääräiset kokoukset
Sääntöjen mukaisesti yhdistys järjestää kevätkokouksen viimeistään
maaliskuussa ja syyskokouksen viimeistään marraskuussa johtokunnan
määräämänä ajankohtana.
b) Jäsentapaamiset
Järjestetään jäsentapaamisia vähintään viisi kertaa vuoden aikana.
c) Hallitus
Vuoden 2018 syyskokouksessa valittu hallitus kokoontuu vuoden aikana
kuukausittain. Hallitus nimeää keskuudestaan työvaliokunnan.
d) Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
HTY:n edustajat ovat mukana Hämeenlinnan Sos. dem. Kunnallisjärjestön
hallinnossa, samoin kuin Hämeen Sosialidemokraattien, Hämeen
Demarinaisten sekä TSL:n Hämeenlinnan seudun opintojärjestön
hallinnossa. HTY:n jäseniä toimii myös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
toimielimissä. Yhteistyötä tehdään muiden hämeenlinnalaisten
työväenyhdistysten ja paikallisten ammattiosastojen kanssa.
7. Toimitila
Yhdistyksen katutason toimitila sijaitsee osoitteessa Raatihuoneenkatu 20,
13100 Hämeenlinna. Tilassa järjestetään yhdistyksen omaa toimintaa ja sitä
vuokrataan kokouksiin, koulutuksiin ja perhejuhliin.
8. Talous

HTY:n talouden rakenne on vakiintumassa tavallisen yhdistyksen taloudeksi
vuoden 2019 aikana.
Yhdistyksen kokonaisbudjetin menot ovat 39.000 euroa. Tuloja saadaan
18.000 euroa. Nettotappio on 21.000 euroa. Tulos tulee olemaan 17.000
euroa parempi kuin vuonna 2018.
Yhdistyksellä on sijoitustoimintaa, jonka merkitys kasvaa vuosittain.
Sijoitustoiminnan varallisuutta ei tulouteta tappion katteeksi, vaan se katetaan
kassavaroin. Yhdistys on velaton.
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Varsinaisen toiminnan tulot ovat 3.400 euroa ja menot 23.392 euroa. Tappio
on 19.992 euroa. Nettotappio vähenee 10.000 eurolla vuoteen 2018
verrattuna.
Vuonna 2019 on kolmet vaalit, joihin budjetoidaan 7.000 euroa.
HTY:n kulttuuriteko vuonna 2018 on valmistuva 130-vuotishistoriikki. Se näkyy
vuoden 2018 talousarviossa painatuskuluina ja kirjoituspalkkiona. Vuonna
2019 näitä kuluja ei ole. Kirjamyynnin toivotaan olevan vilkasta.
HTY:n tavoite on päästä varsinaisen toiminnan kuluissa vuodesta 2020 alkaen
reilusti alle 20.000 euron. Tämä voidaan saavuttaa vähintään niinä vuosina,
kun ei ole kunta-, eduskunta tai maakuntavaaleja.

