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Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2021
(Hyväksytty HTY:n syyskokouksessa 5.11.2020)
”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 yhdistys 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. Lisäksi järjestämme SD-yhdistysten jäsenille
keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista ”Kahvihetki päättäjien kanssa” teemalla.
Jalkaudutaan esimerkiksi teemakävelyillä eri puolelle kaupunkia keskustelemaan ja
kuulemaan kaupunkilaisten mielipiteitä ajankohtaisista kaupunkipoliittisista asioista.
Hyödynnetään valmiit tapahtumat.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan Pop-up tapahtumia lapsiperheille, nuorille ja
+65 ikäisille.
b) Vaikuttaminen kunnallisessa päätöksenteossa
HTY:n jäseniä on Hämeenlinnan valtuustossa seitsemän (7) ja varavaltuutettuja
kolme (3) eli vähän yli puolet SDP:n 19-jäsenisestä valtuustoryhmästä. Lisäksi
HTY:n jäseniä on mukana kunnallisissa lautakunnissa, kuntayhtymissä, 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 ja ikäihmisten asioissa.
2. Kuntavaalit 2021
Vuoden 2021 alkupuolen toiminta keskittyy kuntavaaleihin. Tavoitteena on saada
yhdistyksestä vähintään 35 ehdokasta ja seuraavaan valtuustoon 10 valtuutettua.
Tavoitteen saavuttamiseksi panostamme ehdokashankintaan ja näymme aktiivisesti
kuntapolitiikassa.
Yhdistyksen ehdokkaat ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti vaaleihin liittyviin
tapahtumiin ja työryhmiin.
3. Viestintä

2
a) Tiedottaminen jäsenistölle
HTY:n nettisivut toimivat osoitteessa www.hty.fi. Ne pidetään ajan tasalla ja
kannustetaan jäseniä kirjoittamaan blogeja ajankohtaisista aiheista.
Jäsenkirje ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenille joko
sähköisesti tai kirjepostina.
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 Työväenyhdistys hyvää työtä yhdessä”. Toimintavuoden 2020 aikana tehostetaan Facebook-ryhmän
käyttöä entisestään ja rohkaistaan omia jäseniämme jakamaan tapahtumia omilla
sivuillaan.
c) Printtimedia
Yhdistyksen ilmoituslehtenä käytetään pääsääntöisesti Hämeenlinnan
Kaupunkiuutisia. Siinä julkaistaan ilmoituksia sekä tekstissä että seuratoimintapalstalla. Kaikille avoimista tilaisuuksista tiedotetaan myös Hämeen Sanomien
Menot- palstalla.
Jäsenistöä kannustetaan kirjoittamaan lehtien yleisönosastopalstalle ja antamaan
lehdille juttuvinkkejä.
4. Jäsenistö
a) Jäsenhankinta
Tehostetaan jäsenhankintaa kohderyhmänä erityiset nuoret tarjoamalla nuorille ja
lapsiperheille suunnattua toimintaa. Uusille jäsenille järjestetään kummitoimintaa.
b) Jäsenhuolto
Jäsenille järjestetään jäsentapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita.
Tasavuosia täyttäviä jäseniä muistetaan KSR:n onnitteluadressilla 50-vuotispäivistä
eteenpäin. Vapaajäsenyyden saavuttaneille sekä uusille jäsenille järjestetään
yhteinen kahvitilaisuus.
Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää toimitilaa omiin tilaisuuksiinsa jäsenhintaan.
c) Kulttuuritoiminta
Tarjoamme perinteiset vappukahvit toimitilassa vapunpäivänä.
Järjestämme jäsenistölle suunnatun teatteri- tai kevätretken. Yhdistys osallistuu
kustannuksiin.
Jäseniä kehotetaan osallistumaan eri järjestöjen yleisötapahtumiin.
d) Yhdistyminen Kalvolan Sosialidemokraatit ry:n kanssa
Kalvolan Sosialidemokraatit ry on ilmoittanut suunnitelmansa lopettaa
yhdistyksensä toiminnan sekä liittyä Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n.
Johtokunta seuraa yhdistymistä.
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Johtokunnan valitsema neuvotteluryhmä jatkaa yhteistyötä Kalvolan
neuvotteluryhmän kanssa. Tavoitteena on molempien yhdistysten kannalta paras
mahdollinen toiminnallinen ja taloudellinen lopputulos.
5. Hallinto
a) Sääntömääräiset kokoukset
Sääntöjen mukaisesti yhdistys järjestää kevätkokouksen viimeistään maaliskuussa
ja syyskokouksen viimeistään marraskuussa johtokunnan määräämänä
ajankohtana.
b) Jäsentapaamiset
Järjestetään tarvittaessa sääntömääräisten kokousten lisäksi muita
jäsentapaamisia.
c) Johtokunta
Vuoden 2020 syyskokouksessa valittu johtokunta kokoontuu vuoden aikana
kuukausittain. Johtokunnan alaisuudessa toimii työvaliokunta.
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.
6. Toimitila
Yhdistyksen katutason toimitila sijaitsee osoitteessa Raatihuoneenkatu 20, 13100
Hämeenlinna. Tilassa järjestetään yhdistyksen omaa toimintaa ja sitä vuokrataan
kokouksiin, koulutuksiin ja perhejuhliin.
7. Talous 2021
HTY:n talouden rakenne on vakiintunut tavallisen yhdistyksen taloudeksi vuosien 2017 –
2019 aikana ja tavoite menobudjetin puolituksesta vuoteen 2017 verrattuna on toteutunut.
HTY varsinaisen toiminnan menot vuodelle 2021 ovat 38 715 euroa. Tuloja saadaan 8 100
euroa, mikä edellyttää toimiston vuokra-asteen lisäämistä. Nettotappio on 30 615 euroa.
Tulos tulee olemaan samaa tasoa kuin vuonna 2020.
Yhdistyksellä on sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminnan varallisuutta ei tulouteta tappion
katteeksi, vaan se katetaan kassavaroin. Yhdistys on velaton.
Yhdistyksellä on yksi vuokrahuoneisto ja osakesijoituksia. Osakesijoitusten tuotto kasvaa,
koska HTY:n on siirtänyt varojaan sijoitusrahastosta osakesijoituksiin. Näistä saadaan
tuloja 5.200 euroa.
Linnankadun tulot on budjetoitu olettamalla vuokratuloja kertyvän läpi vuoden.
Vuoden 2021 kuntavaaleihin varaudutaan ylimääräisellä 5000 euron panoksella. Muun
vaalirahoituksen oletetaan hoituvan Hämeenlinnan sos. dem. kunnallisjärjestön kautta.
HTY on varautunut toimitilojensa kehittämiseen vuoden 2021 budjetissa 4 000 eurolla.
Esteettömyyttä parannetaan asentamalla luiska lasisten taitto-ovien eteen. Tarkoituksena
on myös akustiikan parantaminen.
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Talousarvio vuodelle 2021
Varsinainen toiminta

TP 2019

Tulot ja jäsenmaksut

6 171

TA 2020

TA 2021

5 240

8 100

Toimitilan vuokraus ja
jäsenmaksut

Toimitilakulut

-

14 742

- 16 100

- 14 824

Raatihuoneenkatu 20

Kulut

-

13 102

- 16 560

- 3 891

Kuntavaalit 2021

Kulut yhteensä

-

27 844

- 32 660

- 38 715

Yhteensä varsinainen toiminta

-

21 673

- 27 420

- 30 615

’Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Vuokratulot

8 505

8 250

8 500

Linnankatu 10

Osingot ja muut sijoitukset

1 524

1 450

5 200

Osinkotulot

Yhteensä tulot sijoitustoiminta

10 028

9 700

13 700

Yhtiövastikkeet ja muut
sijoitusmenot

-

6 153

-

6 100

-

6 228

-

6 153

-

6 100

-

6 228

3 875

3 600

7 472

- 23 820

- 23 143

Muut sijoitusmenot
Sijoitusmenot yhteensä

Sijoitustulot yhteensä

Tulos

-

17 798

