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130 vuotta on upea ikä, varsinkin kun juhlija ei ole vanhuut-
taan näivettynyt tai olemukseltaan rampa. Päinvastoin, Hä-
meenlinnan Työväenyhdistys, yksi maamme vanhimmista 
ja jäsenmäärältään SDP:n Hämeen piirin yhdistyksistä 
suurin, elää aktiivista ja vireää toimikautta. 
 Yhdistys julkaisi 1980-luvulta 2000-luvun lopulle 
säännöllisesti jäsenlehteä, Punaruusua. Siksi näin juhla-
vuonna päätimme julkaista lehdestä erityisen juhlanume-
ron, ulkoasultaan samanlaisena kuin ennen, mutta sisäl-
löltään nykyhetkessä elävänä. Uskon vakaasti, että vaikka 
viestintä onkin siirtynyt ja siirtyy entistä enemmän virtuaa-
limaailmaan, on meillä HTY:ssä vielä paljon jäseniä, jotka 
mielellään lukevat myös printtimediaa.
 Selailin vanhoja Punaruusuja ja eteeni sattui nro 
2/2006. Silloisena HTY:n puheenjohtajana kirjoitin lehteen 
puheenjohtajan palstalle jutun otsikolla ”Vaalivuosi taas 
kerran”. Ja sehän sopii tähänkin hetkeen. Seurakunta-
vaalit ovat 18.11. ja ensi huhtikuussa, tarkemmin 14.4. on 
eduskuntavaalipäivä ja heti toukokuun 26. päivä europarla-
menttivaalit.  Seurakuntavaaleissa Seurakuntademareiden 
listalla sekä kirkkoneuvostoon että yhteiseen kirkkoval-
tuustoon on ehdolla 12 HTY:n jäsentä. Eduskuntaaleihin 
on SDP:n Hämeen piirin asettanut kolme yhdistyksemme 
jäsentä, he ovat Tarja Filatov, Johannes Koskinen ja Ran-
jith Kumar Prabhakaran. Siksi onkin paikallaan, että ehdok-
kaille on annettu tilaa tämän lehden sivuilla.
 Joulukuussa juhlitaan. HTY:n jäsenistö kutsutaan 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Raatihuoneelle 
lauantaina 1.12. klo 16.00 alkavaan juhlaan. Olette läm-
pimästi tervetulleita, kutsu tämän lehden takasivulla. Juh-
lavuoteen on liittynyt ja liittyy paljon tapahtumia, niistäkin 
kerromme toisaalla tässä numerossa.
 Hämeenlinnan Työväenyhdistyksellä on takanaan 
pitkä, vaiheikas ja hieno 130-vuotinen menneisyys ja edes-
sään loistava tulevaisuus. Tehdään sitä yhdessä.

Irja Appelroth

Toimit tajal ta

Juhlanumero 2018
Toimitus: Irja Appelroth
Taitto: Annika Appelroth
Paino: OffsetKolmio HML

Punaruusu Puheenjohtajal ta

Yhdistyksemme arvoja ovat oikeudenmu-
kaisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä 
rohkeus uudistua ja uudistaa. Olemmeko 
onnistuneet viemään arvojamme myös Hä-
meenlinnan kaupungin toimintaan? Mielestäni 
kyllä.
 Olemme nostaneet esiin tasa-arvoon 
ja oikeudenmukaisuuteen liittyen muun muas-
sa peruspalvelujen laadun ja saatavuuden, 
sillä julkisten palvelujen kilpailukyky on taat-
tava yhä kasvavassa kilpailussa yksityisten 
palvelujen kanssa. Mielestäni hyvän päivä-
hoidon ja koulutuksen, terveydenhoidon sekä 
ikäihmisten erilaisten palvelujen tulee olla va-
rallisuudesta riippumatta kaikkien saatavilla. 
Puolueemmekin linjauksen mukaan peruspal-
velut tulee tarjota pääosin julkisina palveluina, 
joita voidaan täydentää yksityisillä palveluilla. 
Mielestäni oikeudenmukaista on myös vaatia 
sisäilmaltaan puhtaita tiloja niin lapsille, nuo-
rille kuin aikuisväestöllekin. 
 HTY:n väki osallistuu aktiivisesti kau-
punkiamme koskeviin keskusteluihin. Koem-
me omista arvoistamme poikkeavat mielipi-
teet ja näkemykset keskustelun rikastuttajina. 
Arvojemme pohjalta on helppo perustella ja 
puolustaa linjauksiamme, kuten subjektiivinen 
päivähoito-oikeus ja perusterveydenhuollon 
asiakasmaksujen kohtuullisuus. Subjektiivi-
sen päivähoito-oikeuden saimme valtuusto-
äänestyksellä säilymään, mutta asiakasmak-
sujen korottamista vastaan vielä taistellaan.

Uudistumme ja uudistamme
 Rohkeus uudistua ja uudistaa on yksi 
Hty:n toiminnan tärkeimmistä tavoitteista. 
Niinpä olemme vähentäneet perinteisten ko-
kousten määrää ja korvanneet niitä teemallisil-
la tapahtumilla. Teemakävelyt ovat keränneet 

kävelijöitä yli puoluerajojen ja vaalikahviloissa 
on käyty vilkasta keskustelua. Rohkaisen yh-
distyksen jäseniä ottamaan aktiivisesti osaa 
kansalaiskeskusteluihin eri foorumeilla ja tuo-
maan niissä esiin sosialidemokraattisia arvo-
ja.
 Vaikka sosiaalisen median käyttö on 
kasvanut, mielestäni meidän tulisi olla kaiken-
laisessa viestinnässä entistä aktiivisempia. 
Yhteistyömme muiden sd-yhdistysten kanssa 
on lisääntynyt, mutta toiminnan kokoaminen 
Hämeenlinnassa yhteen yhdistykseen ei ole 
vielä ajankohtaista. 
 Yhdistyksemme toiminnan uudista-
minen jatkuu. Seuraamme tarkasti ympäröi-
vässä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia 
ja pyrimme uudistamaan toimintaamme sen 
mukaan, perinteitä unohtamatta: esimerkiksi 
lisäämme erilaisia kertaluonteisia pop-up-ta-
pahtumia. Haluamme olla edelleen uudistus-
kykyinen, kehittämishaluinen ja nuorekas yh-
distys kuten viimeisen 130 vuoden ajan.

Kirsti Suoranta
HTY:n puheenjohtaja

Hämeenl innan  Työväenyhdi s tys  to imi i 
o ikeudenmukai ses t i  ja  uudi s taa  rohkeas t i

Punaruusu mukana 

HTY:n juhlavuodessa
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Kaupungin ja omasta puolestani oikein lämpi-
mät onnittelut yhdistyksen 130 vuotisen taipa-
leen johdosta. 130 vuotta on pidempi historia 
kuin Suomen itsenäisyyden aika ja siinä mie-
lessä Hämeenlinnan työväenyhdistys on ollut 
rakentamassa suomalaista hyvinvointiyhteis-
kuntaa jo ennen maamme itsenäisyyden al-
kua.
 Hämeenlinnan työväenyhdistys pe-
rustettiin vuonna 1888, samana vuonna kuin 
Hämeenlinnan Raatihuone otettiin käyttöön. 
Raatihuone on kestänyt ajan kulun hyvin niin 
kuin työväenyhdistyskin. Molempien merkitys 
kaupunkimme kehityksessä ja kehittämisessä 
on kiistämätön.
 Perustamisen alkuvuodet toteuttivat 
wrightiläisyyden periaatteita ja tarkoituksena 
oli edistää työväestön työolosuhteita ja eli-
noloja. Koulutukseen panostaminen, sivistys, 
kansalaisten hyvinvointi ja vastuu heikoim-
mista ovat periaatteita, jotka ovat edelleenkin 
ajankohtaisia.  
 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamis-
työhön on matkan varrella liittynyt lukemat-
tomia tapahtumia, jotka ovat osaltaan muo-
kanneet myös yhdistyksen toimintaa. Suomi 
on kehittynyt agraariyhteiskunnasta teollis-
tumisen kautta nykyisenkaltaiseen teknolo-
giayhteiskuntaan. Rakenteita ovat vahvasti 
ravistelleet muutto maalta kaupunkeihin ja 
viimeaikaiset työelämän muutokset. 
 Uudentyyppiset työmenetelmät ja 
työnteon sisältöjen muuttuminen ovat olleet 
välttämättömiä Suomen kilpailukyvyn kehit-
tämiseksi. Tiettyjä teollisuudenhaaroja on 
kohdannut tuotannon poissiirrot Suomesta ja 
siitä on aiheutunut haasteita työpaikkojen vä-

henemisen ja osaamisvaateiden muuttumisen 
johdosta.
 ICT teknologian esiinmarssi on vienyt 
ihmisiä entistä enemmän teknologioiden hyö-
dyntämisen piiriin ja se on osaltaan näkynyt 
yhteisöllisyyden katoamisena. 
 Meitä haastaa myös kansainvälisyys. 
Yhdysvaltain presidenttivalinnat, BREXIT ja 
monien muiden kansainvälisten tapahtumien 
vaikutukset näkyvät meillä vahvemmin ja no-
peammin kuin aiemmin. Vaikeusastetta lisää 
myös sosiaalinen media. Kaikki edelliset vai-
kuttavat vahvasti suomalaiseen hyvinvointiyh-
teiskuntaan. 
 Näistä huolimatta uskon, että yhtei-
söllisyyden nimiin tullaan jatkossa entistä 
enemmän vannomaan ja yhteisöllisyyttä tarvi-
taan myös yhteisiin asioihin vaikuttamisessa. 
Yksin ei pärjää.
 Hämeenlinnan työväenyhdistyksellä 
on yhteisten asioiden hoitamisessa pitkät pe-
rinteet ja vahva osaaminen. Tässä mielessä 
uskon että yhdistys tulee olemaan merkittävä 
toimija myös tulevaisuudessa. 
 Tehdään tulevaisuus samassa hen-
gessä kuin 100 –vuotiasta Suomeakin on ra-
kennettu. 
Yhdessä. 

Hämeenlinnan työväenyhdistys 130 vuotta
Kaupunginjohtajan tervehdys

Timo Kenakkala

Hämeenlinnan 

kaupunginjohtaja

Hämeenlinnan kaupunkistrategian vision mukai-
sesti Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, 
turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvu-
käytävällä. Tämän vision toteuttamiseen me kau-
pungin päättäjät olemme yhdessä ja yksimielisesti 
sitoutuneet. Toiveeni on, että myös kaupunkilaiset 
kokevat vision omakseen ja voivat tuntea, että tääl-
lä on hyvä tehdä työtä ja asua. 
 Kaupungin tehtävät painottuvat opetus-, 
terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämiseen. Elin-
voiman edistäminen vaatii riittävää tulopohjaa, jot-
ta hyvän elämän edellytykset voidaan saavuttaa. 
Hämeenlinnan elinvoimaohjelman tavoitteena on 
verotulojen kasvu ja mahdollisimman korkea työl-
lisyys. Tämän vuoksi erityisesti pitkäaikaistyöttö-
myyden vähentäminen ja tiettyjen erityisryhmien 
kuten nuorten, maahanmuuttajien ja osatyökykyis-
ten työllisyyden edistämisen on oltava merkittäväs-
sä osassa alueen elinkeinopolitiikkaa. Erityisesti 
pitkäaikaistyöttömyyttä torjuvalla toiminnalla, akti-
voinnilla, syrjäytymisen ehkäisyllä sekä osallisuut-
ta lisäävillä toimilla on suuri merkitys. Työllisyyden 
kannalta on oleellista, että alueen yritykset saavat 
osaavaa, koulutettua ja hyvinvoivaa henkilöstöä. 
Kumppanuusverkostojen rakentaminen kaupun-
gin, yrittäjien ja koulutuksen järjestäjien, kuten 
HAMK:n ja Tavastian kesken on välttämätöntä. 

Sijainti, sijainti ja sijainti
 Kasvukäytävä-akselista on muodostu-
massa kansallinen hanke, josta toivottavasti saam-
me merkittävää hyötyä ja kaikki junat pysähtymään 
Hämeenlinnassa. Olemme parhaalla paikalla, kes-
kellä Suomen kasvukäytävää! Asemanrannan ra-
kentaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle ja muitakin 
asuntorakentamisen hankkeita on käynnissä, mm. 
Keinusaaressa, Suomen kasarmin alueella, Enge-
linrannassa ja linja-autoaseman seudulla. Ykkös-
kortteli ja Reskan kehittäminen ovat aivan avain-
asemassa kaupunkikuvan kehittymisen kannalta. 
Elinvoiman kannalta hyvin tärkeitä ovat ne kaikki 
vierailijat jotka tulevat kaupunkiimme tutustumaan 
mm. uuteen Sibeliuksen metsään ja näkötorniin 
Aulangolla, Hämeen linnaan taikka moniin upeisiin 
golfkenttiin. Kesällä 2019 Kantolassa jyrähtää jäl-
leen, kun Metallica saapuu konsertoimaan kaupun-
kiimme, otetaan siitä kaikki hyvä irti!
 Meillä on hyvin kaunis luonto ja järviseu-
tu aivan keskellä kaupunkia! Pidetään yhdessä 
kaupunki siistinä ja houkuttelevana vierailijoille ja 
näytetään parasta osaamistamme, jotta saamme  
houkuteltua uusia asukkaita. Ja mikä tärkeintä, 
pidetään huolta nykyisten kaupunkilaisten viihty-
misestä ja laadukkaista kaikkien saatavilla olevista 
palveluista.
Kerrotaan hyvää Hämeenlinna-tarinaa, huomataan 
mitä kaikkea hyvää meillä on.
Rakennetaan yhdessä entistä parempi Hämeenlin-
na! Olemme Hämeenlinnan väkeä.

Sari Myllykangas 
Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja ja HTY:n jäsen

Hämeenlinna – elinvoimainen asumiskaupunki
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Muutin Hämeenlinnaan kesällä 1988 Janakkalan 

Tervakoskelta. Samalla tulin silloin satavuotiaan 

Hämeenlinnan Ty:n jäseneksi. Ison yhdistyksen 

toiminta oli vilkkaampaa ja monipuolisempaa kuin 

Napialan Ty:ssä, jossa olin ollut mukana jo toista-

kymmentä vuotta - Janakkalan kunnanvaltuutettu-

nakin vuodesta 1977.

 Vuosi 1988 oli kaksien vaalien vuosi. Tal-

vella Mauno Koivisto valittiin toiseksi kaudeksi koko 

kansan presidentiksi ja minulla oli kunnia vahvistaa 

historian siipien havinaa valitsijamiehenä. Syksyn 

kunnallisvaaleissa Hämeenlinnan nuorilla demari-

ehdokkailla oli reipasta kampanjointia ja hieno me-

nestys.

 Hämeenlinnan Työväenyhdistys Hämeen 

sosialidemokraattien ydinjoukkona on toiminut 

minulle ja monille muille turvallisena poliittisena 

kotina. Yhdessä olemme aikaansaaneet kestäviä 

tuloksia niin paikallisesti, seudullisesti kuin valta-

kunnan politiikassakin.

 Esimerkkeinä mainittakoon kuntauudis-

tus, Hämeen ammattikorkeakoulun perustaminen 

ja laajentaminen, moottoritie ja monet alueellista-

mishankkeet, joissa Hämeenlinnan sosialidemo-

kraattien aloitteellisuus ja työ on vaikuttanut ratkai-

sevasti.

 Nyt ajankohtaisena haasteena on raken-

taa sellaiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko maa-

kuntaan, jotka parantavat hoidon laatua ja saata-

vuutta. Sote- ja maakuntauudistus pitää toteuttaa 

asukkaiden tarpeiden - ei ylikansallisten yritysten 

ja markkinamiesten intressien pohjalta. Taas tar-

vitaan demarien rakentavaa yhdenvertaisuuden 

linjaa, jolla kansanterveystyö ja peruskoulut aikoi-

naan luotiin!

 Häme ja HTY kaipaavat tuoretta elinvoi-

maa näyttämään suuntaa tulevalle. Ansiokas his-

toria velvoittaa jatkamaan tarmokasta työtä parem-

man Suomen ja maailman puolesta. Työ, tasa-arvo 

ja turvallisuus säilyvät aatteellisina johtotähtinäm-

me seuraaville vuosikymmenille.

30 vuotta 130:sta
Johannes Koskinen:

Eduskuntavaalit käydään 14.4.2019. SDP:n Hämeen piirin asettamien ehdokkaiden joukossa 

on kolme Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen jäsentä: kansanedustaja Tarja Filatov, varatuo-

mari Johannes Koskinen ja Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ranjith 

Kumar Prabhakaran.

Jokaisen sukupolven on käytävä oma tulevaisuus-

taistelunsa  Sosialidemokratian perusarvot vapaus, 

solidaarisuus ja tasa-arvo, ovat kestäneet vuosien 

saatossa ja niiden pohjalta eri sukupolvet ovat to-

teuttaneet ja toteuttavat yhä yhteistä unelmaa pa-

remmasta maailmasta.

 HTY:n syntyaikoina työläisäideille tehdys-

sä kasvatusoppaasta mieleeni on painununeet oh-

jeet: ”Älä tee eroa tyttöjen ja poikien leikkien välillä” 

,”Älä pelottele mustalla miehellä”, ” Kunnioita kas-

via ja eläintä” ja ”Lue lapsellesi”.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ympäristön kunnioit-

taminen ja sivistys puettiin arkisiin asioihin. Taus-

talla oli vahva arvopohja. Niin on oltava nykypäi-

vänkin politiikassa.

 Aikamme suuria kysymyksiä ovat eriar-

voisuuden kasvu, vanhus-ja terveyspalveluiden 

toimivuus, ihmisten yksinäisyys ja irrallisuus, il-

mastonmuutoksen hillintä, muuttoliikkeet ja monet 

muut.

 Meidän arvomme vaikuttavat siihen, mil-

laiseen ihmiseen uskomme ja mitä keinoja ongel-

manratkaisussa valitsemme. Kenen näkökulmasta 

asioita katsomme. 

 Vaikkapa työllisyyttä voidaan hoitaa erilai-

sin välinein. Jos tuijottaa vain työpaikkojen määrää 

tai tavoitteena on samaan aikaan myös hyvä työ-

elämä ja työntekijän kohtuullinen turva, ratkaisut 

ovat erilaisia. Myös vanhustenhoivaa voimme ra-

kentaa laadukkaaksi, mutta onko se laatua kaikille 

vai vain varakkaille jne.

 Sosialidemokraattien vahvuus on tasa-

painon etsimisen tahto. Se saattaa tehdä meistä 

tylsiä, samalla se on vahvuutemme. Emme juokse 

jokaisen muotioikun perässä. Tuomme turvaa ja 

vakautta.

 Maailmassa teknologia, osaaminen ja 

hyvinvointi kasautuvat. Rikkain prosentti ihmisistä 

omistaa enemmän kuin 99 prosenttia väestöstä. 

Luonnonvarojen hupeneminen, luonnon monimuo-

toisuuden kaventuminen ja ilmastonmuutos ovat 

asioita, joilta emme vois sulkea silmiämme. Ihmi-

set rikastuvat, mutta luonto köyhtyy. Lopulta köyhä 

luonto kostaa ihmiselle. 

 Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurim-

pia haasteita. Sitä ei voi jättää toisille hoidettavaksi. 

Jos olemme vuotavassa  uppoavassa veneessä, 

on turhaa väitellä siitä, kenen kuuluu äyskäröidä - 

meidän kaikkien kuuluu.

 Ilmastonmuutoksessa vihreät keskittyvät 

luontoon, porvaripuolueet elinkeinelämän tarpei-

siin. Sosialidemokraattien on katsottava kokonai-

suutta, luonnon, ihmisen ja yritysten kantokyvyn 

välillä. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen 

kestävyys on kolmio, jonka yksikään sivu ei saa 

romahtaa.

 ”Kulkiessasi avaat sen uoman, jossa jäl-

keläistesi joki virtaa”, sanoi kirjailja Niko Kazantza-

kis. Viisaasti sanottu.

HTY:n jäsenet eduskuntavaalissa 2019 Pelko pois!
Tarja Filatov:
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SDP on nousuvireessä ja tällä hetkellä galluppien 

jo johtava puolue. Tehdään kaikki parhaamme, että 

myös vaalien jälkeen olemme ykkössijalla. 

 Vuoteen 2019 lähdetään Hämeenlinnas-

sa positiivisemmassa ilmapiirissä kuin aikoihin. 

Vuoden 2018 talous on talousarvioon nähden ta-

sapainossa ja kunnan taseessa oleva alijäämä on 

vähentynyt.

Meidän on edelleen uskallettava hyödyntää ole-

massa olevia vahvuuksiamme sekä tehtävä välttä-

mättömiä päätöksiä talouden kuntoon saattamisek-

si ja tulevaisuuden rakentamiseksi. 

 Uusi Hämeenlinna on aloittanut toimintan-

sa 1.6.2017. Uudessa toimintamallissa varauduttiin 

tulevaan maakuntauudistukseen sekä päätettiin 

strategisiksi päämääriksi elinvoimainen asumis-

kaupunki, resurssiviisas kaupunki ja hyvinvointia 

edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset. 

Uuden toimintamallin osana päätettiin myös kon-

sernirakenteen uudistamisesta ja tehostamisesta. 

Eli työt jatkuvat. Hämeenlinna on muutoskykyinen 

kaupunki, kiitos siitä kaupungin työntekijöille.

 Hämeenlinnassa riitojen aika on ohi, nyt 

on tekemisen aika. Meillä on edessä kunnianhi-

moisia hankkeita, Linja-autoasema, Engelinranta, 

Paasikiventien kortteli, Asemarannan asuinalue, 

Vanajantien varsi, Kantasairaalan tulevaisuus, Mo-

reenin jatkuva kehittäminen, Tawastian lukio, Lam-

min hyvinvointikeskus, Rengon ikäihmisten palve-

luasumisen kehittäminen. 

 Hämeenlinnassa on syntynyt jo tulosta. 

Viimeisten tietojen mukaan meidän asukaslukum-

me on kasvanut vuoden aikana jo 51 henkilöä. Tä-

män täytyy jatkua, koska asukasluvun kasvu tur-

vaa kaupungin elinvoiman ja palvelut.

 Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päät-

tää 11. marraskuuta vuoden 2019 talousarviosta. 

Kokous on vuoden tärkein. Helpolla valtuutetut ei-

vät pääse, sillä kaupungin, kuten monen muunkin 

kunnan, väestökasvu sakkaa ja säästöjä on tehtä-

vä. Samalla on kuitenkin löydettävä viisautta olla 

säästämättä siten, ettei pidemmällä aikavälillä vain 

lisätä kustannuksia. Ennaltaehkäisevät palvelut 

ovat monesti tällainen kohde.

 Kunnissa päätetään ihmisten arjesta: ko-

deista ja kaduista, kouluista ja kirjastoista. Kiitos 

teille jotka olette antaneet minulle mahdollisuuden 

olla mukana tässä kaikessa. 

Hämeenlinna vuonna 2019
Ranjith Kumar Prabhakaran:

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntayhty-
mään yhteinen kirkkovaltuusto ja kuhunkin yhty-
män seurakuntaan seurakuntaneuvosto. Kirkko-
valtuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. 
Seurakuntaneuvostot johtavat paikallisten seura-
kuntien toimintaa.

Vaalipäivä on sunnuntai 18.11. ja ennakkoäänes-
tys 6.-10.11. 2018. Äänestämällä pääset vaikutta-
maan oman seurakuntasi tulevaisuuteen!
(Valkoisella pohjalla on ehdokkaan numero yhtei-
seen kirkkovaltuustoon ja oranssilla pohjalla nume-
ro kirkkoneuvostoon)

Seurakuntakuntademarit ovat asettaneet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa vaalei-
hin 19 ehdokasta ja heistä 12 on HTY:n jäsentä.

Seurakuntademarit mukana seurakuntavaaleissa

Ulla Appelroth
35-vuotias kahden tytön 

äiti ja luokanopettaja

Mika Einiö
42-vuotias vuoropäällikkö

Hanna Heikkilä
53-vuotias jakeluesimies

Mia Heinonen
44-vuotias lähihoitaja, 
tarjoilija ja perheenäiti

Jukka Kolehmainen
50-vuotias suntio Sääks-

mäen seurakunnassa

Jari Nurmi
56-vuotias psykologi

Pia Olkinuora
39-vuotias KTM

Marita Pekkarinen
57-vuotias yrittäjä

Veli-Matti Risku
66-vuotias eläkkeellä 

oleva ylitarkastaja

Kirsti Suoranta
61-vuotias erityisluo-

kanopettaja

Leena Tiesmaa
61-vuotias koulutuspääl-

likkö

Kirsi Tikka
61-vuotias toimistosihteeri

48 49 50 51

53 54 58 59

62 64 65 66

148 149 150 151

153 154 158 159

162 164 165 166
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Kaksi vuotta sitten 100-vuoti-
sjuhlaansa viettänyt Hämeen-
linnan Kisa sai alkunsa HTY:n 
aloitteesta. Yhdistyksen urhei-
lutoimikunnan kutsusta urheilu-
seuran perustava kokous pidet-
tiin 11.10.1916.
 Seuran ensimmäi-
set lajit olivat voimistelu, paini, 
hiihto ja yleisurheilu. Työväen 
oman urheiluseuran tarpeelli-
suudesta kertoo se, että jäsen-
määrä vuoden 1917 lopussa oli 
jo 116. 
  Vuosi 1918 oli mur-
heellinen luku Kisankin histo-
riassa. Toiminta saatiin kuiten-
kin käyntiin heti vuonna 1919, 
jolloin Kisa oli mm. perusta-
massa Suomen Työväen Urhei-
luliittoa ja TUL:n Hämeen piiriä.
 Ennen Talvi- ja jat-
kosotaa Kisan toiminta ehti 
monipuolistua. Lajivalikoimaan 
tuli mm. uinti, nyrkkeily, mäen-
lasku ja jalkapallo. Ja rahatilan-
netta helpottamaan perustettiin 
seuralle myös oma orkesteri. 
Kaikki oli hyvin, kunnes sota 
taas tyrehdytti toiminnan lähes 
kokonaan. Kotiin jääneet eivät 
kuitenkaan olleet toimettomia, 
vaan keräsivät varoja ja lähet-
tivät rintamalle tervetulleita pa-
ketteja ja Kisan naiset tekivät 
ohjelmallisen rintamakiertueen.
 40-luvun puolivälistä 
alkaen toiminta pääsi jälleen 
jaloilleen. Nykyisen päiväleiri-
toiminnan edelläkävijäkin löy-
tyy Kisasta, kun seura palkkasi 
kesäksi ”puistotädin”. Samoihin 
aikoihin perustettiin myös yh-
tymä Kisa-Tarmo, joka harjoitti 
useita vuosia ravintola- ja tans-

siliikettä Kaupunginpuistossa.
 1970-luku oli Kisassa 
nuorisotoiminnan kulta-aikaa. 
Nuorisojaosto järjesti retkiä, lei-
rejä ja illanviettoja, pyöritti bin-
goa ja julkaisi myös omaa leh-
teä. Yhteishenki eri jaostojen 
välillä kukoisti ja talkoohenki oli 
vahvaa. 
 Kisa on lunastanut 
paikkansa hämeenlinnalais-
ten liikuttajana. Monipuolis-
ta liikuntaa on helppo tarjota 
yleisseurassa. Kisa oli myös 
alusta saakka mukana hä-
meenlinnalaisten urheiluseuro-
jen kanssa toteuttamassa mm. 
Aulanko-juoksua ja Hämeen 
Pyörärinkiä. Yleisurheilussa 
Kisa kuului 70-luvun lopulta 
80-luvulle valioluokkaan. Suu-
ri haaste seuralle oli vuoden 
1988 Kalevan Kisat, jotka jär-
jestettiin yhdessä Hämeenlin-
nan Tarmon kanssa 
 Kisan toiminta on eri-
tyisesti 2010-luvulla muuttunut 
kilpaurheiluseurasta harrasta-
jaseuraksi. Ei kokonaan, sillä 
kilpailutoimintaa on tänäänkin 
erityisesti nyrkkeilyssä ja yleis-
urheilussa. Ahvenisto-hölkkä 
on vakiinnuttanut asemansa, 
samoin kuin kaupunkipuiston 
reittiä kulkeva Linnahölkkä.  
 Kisassa on aina ollut 
hyvä Me-henki. Se on kantanut 
seuran toimintaa eteenpäin. Ja 
sitä on tarvittu, sillä seuratyö on 
tehty pääsääntöisesti vapaaeh-
toisvoimin. 

Irja  Appelroth
Kisan puheenjohtaja 

1970-luvulla

Hämeenlinnan Kisa – 
HTY:n perustama urheiluseura

 • Hämeenlinnan Työväen-
yhdistyksen uusia historia-
kirja julkistetaan 1.12.2018. 
Kirjan hinta on 25 euroa. 
HTY:n 130-vuotisjuhlassa 
kirjaa myydään kuitenkin 
erikoistarjouksena 20 eu-
rolla. 
•  Kirjan on kirjoittanut fi-
losofian lisensiaatti Liisa 
Koskelainen, joka tiivistää 
yhdistyksemme historian 
seuraavasti: 

Hämeenlinnan Työväenyh-
distyksen pitkässä 130-vuo-
tisessa historiassa näkyvät 
Suomen historian eri kään-
teet. Yhdistyksen perus-
tamisen aikaan Suomi oli 
autonominen osa Venäjän 
suuriruhtinaskuntaa, eikä 
sääty-yhteiskunnan aikana 
työväestöllä ollut poliittista 
valtaa. Työnantajajohtoisen

wrightiläisen työväenliikkeen 
kausi loppui Hämeenlinnassa 
sosialististen ajatusten levi-
tessä työväen piirissä 1800- 
ja 1900-luvun vaihteessa.  
Yleisen ja yhtäläisen äänioi-
keuden sekä työajan lyhen-
tämisen puolesta kampanjoi-
tiin myös Hämeenlinnassa. 
Joukkovoima hurmaannutti 
vuoden 1905 suurlakossa. 
 Sisällissodan kuo-
huihin ajauduttiin Hämeen-
linnassa väistämättä, sillä 
kaupunki sijaitsi keskellä 
punaisten valta-aluetta ja 
sillä oli tärkeä asema myös 
läänin pääkaupunkina. Pik-
kukaupungissa, jossa kaikki 
tunsivat toisensa, olivat mieli-
piteet maltillisempia kuin suu-
rissa teollisuuskeskuksissa. 
Sisällissodan jälkeen arjen 
rakentaminen oli rankkaa ja 
työväestön poliittinen toimin-
ta oli lamassa. Vuoden 1920 

kunnallislain myötä avautui 
työväestölle mahdollisuus 
osallistua myös kunnallispo-
litiikkaan.  Oikeistoradikalis-
min nousu kärjisti asenteita. 
Työväestön edustajia kyydi-
tettiin ja pahoinpideltiin. Hä-
meenlinnan Työväenyhdis-
tyksen omaisuutta rikottiin. 
 Sota keskeytti toi-
minnan Hämeenlinnan työ-
väentalolla, sillä puolustus-
voimat otti tilan valtaosaltaan 
käyttöönsä majoitustarpei-
siin. Rankka aika, sodan me-
netykset ja yhteinen viholli-
nen yhdistivät kansaa. Sodan 
jälkeen raskaan jälleenraken-
tamisen ohella janottiin huvi-
tuksia ja työväenyhdistyksen 
omistamassa Lepolassa pi-
dettiin pitkän tauon jälkeen 
taas tansseja. Työväente-
atteri myytiin kaupungille ja 
työväenyhdistyksen 1800-lu-
vulta alkaneet teatteriperin-

teet jatkuvat Kaupunginteat-
terissa. Pitkän valmistelutyön 
päätteeksi purettiin vanha 
työväentalo ja rakennettiin 
uusi neljäkerroksinen Kiin-
teistöosakeyhtiö Lyseonkul-
ma, josta muutettiin 2000-lu-
vulla uusiin katutasossa 
sijaitseviin tiloihin kävelykatu 
Reskalla. 
 Sosialidemokraat-
tien ajamat uudistukset joh-
tivat hyvinvointiyhteiskun-
nan syntymiseen Suomeen. 
Hämeenlinnan Työväenyh-
distyksen panos kaupungin 
suurimpana työväenyhdistyk-
senä on ollut merkittävä nii-
den toteuttamisessa paikal-
listasolla. 

HTY:n uusi
”Politiikan

h i s t o r i a k i r j a 
punainen lanka” ilmestyy joulukuussa

Vasemmalla: HTY:n huvitoimikunta vuon-
na 1899  rooliasuissaan. HTY:n iltamis-
sa esitettiin kuvauskerralla Minna Can-
thin näytelmä Murtovaras. Kuva: HKM 

Oikealla: Uuden historiakirjan kansi. Kannes-
sa Sosialidemokraattisen työväennuorisoliiton 
liittojuhlakulkue ohittaa vanhan työväentalon.

Liisa 
Koskelainen

filosofian
 lisensiaatti
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Työväen liikkeen merkitystä 
sille, mitä suomalainen kult-
tuuri on tänä päivänä, ei voi 
liioitella. Meillä ei juurikaan 
ole ollut hoveja eikä kunin-
kaallisia, joiden suojissa 
korkeakulttuuri olisi voinut 
kehittyä. Olemme ottaneet 
vaikutteita ja mallia, mutta 
luoneet omaleimaisen perin-
teemme. Viime kulttuurimme 
kehitykseen on antanut vah-
van leimansa työväentaloilla 
ja – opistoissa alkunsa saa-
nut intohimo oppia, sivistyä ja 
syventyä eri taiteisiin. Suuri 
osa maamme ammattiteatte-
reista on taustaltaan työväen 
näyttämöitä. Hämeenlinnan 
Teatterikin on saanut alkunsa 
HTYn toiminnan kautta. 
 Kulttuurin osuus val-
tion budjetista on häviävän 
pieni verrattuna sen aikaan-
saamiin hyvinvointivaikutuk-
siin. Kulttuurin kokeminen ja 
tekeminen ovat isoja tekijöitä, 
jos hyvinvointia mitataan syr-
jäytymisen ehkäisemisellä ja 
yhteisöllisyydellä. Sosialide-
mokratia on aina tavoitellut 
yhteiskuntaa, joissa kaikilla 
olisi samanvertaiset mah-
dollisuudet pärjätä. Taide ja 
kulttuuri ovat tässä ainutlaa-
tuisessa asemassa. Työväen 
näyttämötaustainen ammat-

titeattereiden ketju ja TNLn 
lukuisat harrastajanäyttämöt 
tarjoavat taitoa ja tunnetta 
sekä tekijöille että kokijoille. 
Teatterin kautta voimme ym-
märtää toisiamme paremmin, 
voimme etsiä erilaisia nä-
kökulmia, voimme kohdata 
pelottavia maailmankatso-
muksia, etsiä sen, mikä on 
itselle hyvää ja nähdä tai ko-
kea tekijänä vilauksen jotain 
itsellemme vierasta. Yhteisen 
lopputuloksen luomisessa 
tarvitaan empatiaa, joka kult-
tuurintekijänä on minulle ar-
vojeni kärjessä. 
 Kuluvan hallituksen 
aikana yritettiin uudistaa val-

tionosuusjärjestelmää. Mu-
seot saavat tulevaan bud-
jettiin nousua, mutta meillä 
esittävien taiteiden, teatte-
reissa ja orkestereissa val-
tion rahoituksen lasku jatkuu 
yhä. On toivottava, että seu-
raavien vaalien jälkeen tilan-
ne olisi toinen. Olisi saatava 
nykyisen hallituksen linjaa 
oikaistua - monella muullakin 
saralla.
 Esittävän taiteen 
merkitystä työllistäjänä ja 
matkailuvaikuttajanakaan ei 
voi sivuuttaa. Meillä on maail-
man mittakaavassa ainutlaa-
tuinen, valtion ja kuntien tu-
kema taidelaitosten verkosto.

Nuoret ja uudet suomalaiset, 
uudet ammatit ja teollisuuden 
lajit, kuten peliteollisuus ja 
virtuaalimaailma luovat meille 
mahdollisuuden katsoa uusin 
silmin. Mietin paljon, miten 
saadaan nämä uudet tarinat 
tuotua yleisön eteen.  
 SDPn kulttuurijaos-
to teki alkuvuonna jäsenky-
selyn. Siihen saatiin huimat 
pitkälti yli toistatuhatta vas-
tausta. Paljon pohdituttaa, 
miten taiteelle rakennettujen 
upeiden tilojen käyttöä voisi 
laajemmin mahdollistaa myös 
muille toimijoille esimerkiksi 
yhteistöiden ja tilanvuokrauk-
sien kautta. 
 Kyky ymmärtää toista 
on tie hyvään. Sille tielle pää-
see vain yhdessä tekemällä.
Kiitän ja onnittelen HTYtä.

Kirsi-Kaisa Sinisalo
Hämeenlinnan Teatterin johtaja 

ja SDP:n kultturijaoston jäsen

Työväenaate ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä

Vanha työväentalo Linnankadun ja Birger Jaarlin kadun kulmassa. Työ-
väentalossa toimi aikoinaan Hämeenlinnan teatteri. Kuva: HTY:n arkisto

HTY:n johtokunnan jäseniä vuonna 2018. Eturivissä vasemmalta pu-

heenjohtaja Kirsti Suoranta, Pirjo Virtanen, varapuheenjohtaja Irja 

Appelroth ja sihteeri Heidi Leinonen. Takarivissä vasemmalta talou-

denhoitaja Jukka Jokinen, Marita Pekkarinen, Anne Laatikainen, Mia 

Heinonen ja Kirsi Hultin. Kuvasta puuttuvat johtokunnan jäsen Ranjith 

Kumar Prabhakaran ja varajäsenet Mika Einiö, Sami Heikkinen ja Bo-

tond Vereb-Dér. Kuva: Heikki Löflund, Hämeenlinnan Raatikuva Oy.

HTY:n juhlavuoden
johtokunta

Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen syyskokous pidetään 

1.11. klo 18.00 
HTY:n toimitilassa, Raatihuoneenkatu 20, Hämeenlinna

Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskusteluteemana 

”Elinvoimaekosysteemi Hämeenlinnan seudulle?”

HTY:n syyskokous
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J u h l a v u o d e n 
t a p a h t u m i a

HTY muisteli kevään 1918 tapahtumia osallistumalla Museo 
Skogsterin Museokeskiviikkojen luentosarjaan. FT Ilkka Teeri-
joki luennoi 21. 3. aiheesta Punaista hallintoa, punakaarteja 
ja puolueettomuutta – Hämeenlinnan työväestö keväällä 1918. 
Kuulijoina yleisöä salin täydeltä.

Tie Tammisaareen -muistotapahtumassa 9.6. tapasivat HTY:n  nykyi-
nen puheenjohtaja Kirsti Suoranta (vas.)ja kaksi entistä puheenjohta-
jaa Maija-Liisa Nieminen ja Irja Appelroth.

SDP:n Hämeen piirin asettamista 
kansanedustajista suurin osa yhteis-
kuvassa. Mukana HTY:n jäsenistä 
Tarja Filatov, Johannes Koskinen ja 
Ranjith Kumar Prabhakaram.

HTY oli mukana taiteiden yössä 24.8. 
järjestämällä toimitilassaan askartelua 
lapsille.

TUL:n Halisko-maskottikin osallistui Kunnallisjärjetön järjestämään 
Laskiaistapahtumaan Kaupunginpuistossa.

Miten liikut keskustassa hämeenlinnalainen -keskustelutilaisuus 
toteutettiin 7.10. Lähdettiin liikkeelle torilta ja kierreltiin kävellen 
keskustan alueella ja päädyttiin jatkamaan juttelua HTY:n toimi-
tilaan. Mukana asiantuntijoina kaupunkirakennelautakunnan pu-
heenjohtaja Pasi Vesala ja kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.

RRR-trio viihdytti vap-
pukahveilla 1.5.
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Su 25.11. 
• Kunniakäynti Punaisten muistomerkillä Ahveniston hautausmaalla, klo 9.00
• Juhlajumalanpalvelus Hämeenlinnan kirkossa, klo 10.00
• Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen.

Ke 28.11.
• Kommervenkkikeskiviikko Elenia Areenalla
 Kutsutapahtuma kaupungin esikoululaisille ja 1-2-luokkalaisille

La 1.12.
• Onnittelujen vastaanotto Raatihuoneella klo 14.30-15.30
• Kahvitarjoilu Raatihuoneen juhlakerroksessa klo 14.30-16.00
• 130-vuotisjuhla Raatihuoneen juhlasalissa  klo 16.00

HTY:n juhlaviikon tapahtumat

Ennen juhlan alkua klo 14.30-15.45 on Raatihuoneella mahdollisuus ostaa HTY:n uutta historia-

kirjaa Politiikan Punainen lanka erikoishintaan 20 €. (Normaalisti 25 €). Maksut vain käteisellä.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys 130 vuotta
Kutsumme teidän juhlimaan Hämeenlinnan Raatihuoneen juhlasaliin os. Raatihuo-
neenkatu 15 lauantaina 1.12.2018 klo 16.00.

Juhlapuhe Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi

Onnittelujen vastaanotto ja kahvitarjoilu Raatihuoneen juhlakerroksessa 14.30-15.45

Mahdolliset muistamiset toivomme osoitettavan KSR:n Hämeen Rahaston Kari Laiti-
sen rahastoon, tili nro OKO-Pankki FI27 5541 2850 0010 42, tiedonantoon maininta: 
Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry

Tervetuloa
Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry

K u t s u


