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PUHEENJOHTAJALTA

Hyvää vuoden 2021 jatkoa kaikille!

Vaikka korona-tilanne näyttää juuri tällä het-
kellä huonolta, on toivoa paremmasta näkyvis-
sä kasvavien rokotuslukujen myötä. Toivotaan, 
että tartunnat saadaan laskuun ja tilanne muu-
tenkin kohentuu.
Yhdistyksemme viime aikojen toiminta on kes-
kittynyt pääosin johtokunnan kokouksiin ja 
kuntavaaleihin valmistautumiseen. Kuntavaa-
lien alkuperäisen aikataulun mukaisesti kun-
nallisjärjestö jätti kaupungin keskusvaalilauta-
kunnalle kuntavaaliehdokaslistan tiistaina 9.3. 
Ehdokaslistallemme mahtuu vielä ehdokkaita, 
mutta nykyinen listammekin on jo monipuo-
linen ja vahva. Tavoitteena on saada täysi 76 
ehdokkaan lista ja nimetä puuttuvat ehdokkaat 
huhtikuun loppuun mennessä. Tämänhetkises-
tä 65 ehdokkaasta 42 on yhdistyksemme jäse-
niä. 
Johtokunnan kokoukset on järjestetty etäyh-
teyksin. Haastavasta tilanteesta huolimatta 
vaadittavat päätökset on saatu tehtyä ja yh-
distyksen toiminta jatkuu sujuvasti. Toimitilan 
teknistä varustusta on parannettu ja näin val-
mistaudutaan monimuotoisiin hybridikokouk-
siin tulevaisuudessakin.
Kuntavaalipäivän siirtäminen kesäkuun 13. 
päivään oli terveys ja turvallisuus huomioiden 
järkevää. Saimme lisää vaalikampanja-aikaa. 
Korona-tilanteesta johtuen emme toistaisek-
si pysty järjestämään yleisötapahtumia, joten 
ehdokkaamme ideoivat ns. liivikävelyt, joilla 
vastaantulijoiden on mahdollista keskustella 
ehdokkaiden kanssa ja lähettää terveisiä nykyi-

sille ja tuleville päättäjille. Ehdokkaat tunnistaa 
valkoisista SDP:n kampanjaliiveistä. Tervetuloa 
juttusille! Vaaliasioista kerromme lisää seuraa-
vassa jäsenkirjeessä.
Päätöksenteko kaupungin eri elimissä on jat-
kunut keskeytyksettä. Demarit toimivat ak-
tiivisesti eri luottamuselimissä ja toteuttavat 
sosialidemokraattisten arvojen mukaista po-
litiikkaa. Demareiden valtuustoryhmä on teh-
nyt valtuustokauden aikana useita asukkaiden 
hyvinvointia edistäviä aloitteita. Kokosin niistä 
lyhyen koosteen tähän jäsenkirjeeseen. 
Yhdistyksen kotisivuilta www.hty.fi löytyy ajan-
kohtaiset tapahtumatiedot, kuntavaaliasiat ja 
yhdistyksen jäsenten kirjoittamat blogit. Koti-
sivulla kannattaa vierailla. Kokouksista ja muis-
ta mahdollisista tapahtumista ilmoittelemme 
vanhaan tapaan Kaupunkiuutisten seurapals-
talla. Toivotaan, että korona-tilanne helpottuu 
ja tapaamme jälleen erilaisissa tilaisuuksissa.
Tervettä ja turvallista kevättä kaikille toivotel-
len

Kirsti Suoranta, puheenjohtaja
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HTY:N TOIMIHENKILÖT JA EDUSTUKSET
JOHTOKUNTA

PUHEENJOHTAJA
Kirsti Suoranta

VARAPUHEENJOHTAJA
Piia Olkinuora

SIHTEERI
Heidi Leinonen

TALOUDENHOITAJA
Jukka Jokinen

JÄSENSIHTEERI
Marita Pekkarinen

VIESTINTÄVASTAAVA
Irja Appelroth

MUUT JÄSENET
Annika Appelroth
Matias Sakko
Johanna Uschanov
Pirjo Virtanen

VARAJÄSENET
Mika Einiö
Mia Heinonen
Kirsi Tikka

VIESTINTÄTYÖRYHMÄ

Irja Appelroth
Annika Appelroth
Matias Sakko
Pirjo Virtanen

EDUSTAJAT PIIRIHALLITUKSESSA

PUHEENJOHTAJA
Iisakki Kiemunki
JÄSENET
Heidi Leinonen
Jari Nurmi

PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT 2021

Marita Pekkarinen Heidi Leinonen, Jari Nurmi, 
Kirsti Suoranta, Piia Olkinuora, Mia Heinonen. 

Varaedustajat (tässä järjestyksessä) 
Prabhakaran Ranjith Kumar, Mika Einiö, Kirsi 
Tikka, Sari Myllykangas, Johanna Uschanov ja 
Leena Tiesmaa

EDUSTAJAT KUNNALLISJÄRJESTÖN 
HALLITUKSESSA

PUHEENJOHTAJA
Marita Pekkarinen
JÄSENET
Mia Heinonen
Anne Laatikainen
Jari Nurmi 
Kirsti Suoranta

EDUSTAJAT KUNNALLISJÄRJESTÖN 
EDUSTAJISTOSSA
Varsinaiset jäsenet (varajäsen suluissa)

Annika Appelroth (Pirjo Virtanen)
Piia Olkinuora (Kirsti Suoranta)
Mia Heinonen (Anne Laatikainen)
Irja Appelroth (Jari Nurmi)
Matias Sakko (Johanna Uschanov)
Mika Einiö (Heidi Leinonen)

Lisää tietoa edustuksista ja muista ajankoh-
taisista aiheista osoitteessa www.hty.fi
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Hämeenlinnan sosialidemokraattien val-
tuustokaudella 2017-2021 tekemiä kaupun-
kilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä 
aloitteita
Tässä on lyhyt kooste demareiden jättämistä 
kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia tu-
kevista aloitteista. Aloitteet eivät ole aikajär-
jestyksessä ja ne on otsikoitu uudelleen lyhen-
nettynä aiheen mukaisesti. Valtuustoryhmä on 
jättänyt näiden lisäksi muitakin tämän aihepii-
rin ulkopuolisia aloitteita.
Ohjaamon palvelujen vahvistaminen
Ohjaamo tarjoaa nuorille erilaisia palveluja, 
esimerkiksi työllisyys-, terveydenhuolto- ja 
tukipalveluja, Tavoitteena oli lisätä mm. lääkä-
ripalveluja Ohjaamoon. Palvelut ovat vahvistu-
neet. Aloitteen ideoi Mika Einiö.
Kuntoportaat Ahvenistolle
Tavoitteena oli lisätä kaupunkilaisten turvallis-
ta liikkumista Ahvenistolla. Kuntoportaat on ra-
kennettu ja ahkerassa käytössä. Aloitteen ideoi 
Anne Laatikainen.
Lämmitetty tekonurmi ympärivuotiseen 
käyttöön Pullerilla
Tavoitteena oli mahdollistaa tekonurmen ym-
pärivuotinen käyttö erityisesti junioritoimin-
nassa. Taustalla on lasten ja nuorten liikunnan 
mahdollistaminen ja liikuntainnon ylläpitämi-
nen ja lisääminen. Aloite ei johtanut toimenpi-
teisiin: perusteena erityisesti talous. Aloitteen 
ideoi Piia Olkinuora. 
Kunnallinen koulukuljetus eroperheiden las-
ten molempien vanhempien kotoa
Tavoitteena oli lisätä vanhempien välistä ta-
sa-arvoa ja tunnustaa molempien vanhempien 

kodit lapselle yhtä arvokkaiksi. Aloitteen mah-
dolliset toimenpiteet jätettiin odottamaan val-
takunnallisessa valmistelussa olevia linjauksia. 
Asia nostetaan uudelleen keskusteluun, kos-
ka valtakunnalliset päätökset puuttuvat yhä. 
Aloitteen ideoi Timo Viitanen.
Lisää joustoluokkia kaupunkiin
Joustoluokka on ns. tuetun koulunaloittami-
sen luokka, jossa oppilas saa henkilökohtaista 
tukea. Tavoitteena on, että tämä koulun aloi-
tusvaiheessa annettu kohdennettu tuki aut-
taa siten, että oppilas selviytyy myöhemmin 
opinnoissaan ns. isossa yleisopetuksen luo-
kassa. Syksyllä 2020 perustettiin kaksi uutta 
pienluokkaa lukuvuodeksi 2020-2021. Tarve on 
suuri. Aloitteen ideoi Mia Heinonen.
Psykiatrisia sairaanhoitajia oppilaiden tuek-
si kouluihin
Tavoitteena oli oppilaiden koulunkäynnin ja 
oppimisen tukeminen ja oppilaiden erilaisten 
mielenterveyspulmien havaitseminen ja aut-
taminen. Esitys oli kahden vuoden kokeilusta. 
Aloite on valmistelussa. Aloitteen ideoi Heidi 
Leinonen.
Lastenpsykiatrin palkkaaminen
Lasten ja nuorten erilaiset psyykkisen hyvin-
voinnin, käyttäytymisen ja oppimisen pulmat 
ovat lisääntyneet. Tukipalveluihin on pitkät 
jonot, eikä erikoissairaanhoito pysty palvele-
maan kaikkia tätä palvelua tarvitsevia. Olisi 
hyvä, jos kaupungilla olisi tarjolla omaa, mata-
lankynnyksen tukea. Toimenpiteet jäivät odot-
tamaan kaupungissa valmisteilla ollutta lasten 
ja nuoren palvelujen uudistusta. Lapsiystäväl-
linen Hämeenlinna-ohjelman valmistuttua asia 
tulee nostaa uudelleen esille. Aloitteen ideoi 
Kirsti Suoranta.

ALOTTEITA
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HTY sai lisävoimaa Kalvolasta

Kalvolan Sosiaalidemokraatit lopetti toimin-
tansa vuoden loppuun, kun toiminta ei enää 
ollut taloudellisesti kestävällä pohjalla. Liityim-
me HTY:n jäseniksi ja näin olleen vanhan Kalvo-
lan alueen edunvalvonta on edelleen turvattu ja 
uskallamme sanoa, että se jopa vahvistuu. On 
tärkeää, että päättäjiä on kaikkialta isoa Hä-
meenlinnaa, jotta kaikkien kuntalaisten ääni 
saadaan kuuluviin. Ilman toimivaa yhteistyötä 
yksittäinen päättäjä ei saa mitään aikaiseksi, 
sen takia tämä puolueosastojen yhdistyminen 
myös vahvistaa paikallista edunvalvontaa. 
Iittalan seutu on saanut viime aikoina paljon 
hyvää, kuten uuden hyvinvointikeskuksen, 
hienon taideaseman rautatien yhteyteen, kun-
toportaat, pururadan kunnostuksen ja teiden 
saneerauksia, jotka jatkuvat kesällä yms. Jat-
kossa on tärkeää huolehtia, että nämä jo saa-
dut rakennukset ja parannukset pidetään myös 
kunnossa. 

Alueella on hienoa yhteistyötä kaupungin ja yri-
tysten kesken ja asukkaiden aktiivisuus lisää 
mahdollisuuksia kehittää aluetta. Iittalalaisille 
on myös tärkeää jatkossa huolehtia Lepaan-
rannan virkistysalueen säilymisestä kuntalais-
ten virkistyskäytössä. Lepaanranta on iittala-
laisten ainoa yhteys upeaan Vanajaveteen. 
Vuoden alussa alkoi Iittalan lasitehtaan ja kou-
lutuskeskus Tavastian yhteistyö, lasikoulu, jolla 
pyritään jatkossa vastaamaan yrityksen työvoi-
man tarpeeseen. Tämän kaltaista yhteistyötä 
me tarvitsemme lisää, jos haluamme turvata 
paikallisten yritysten toimintaa ja osaavan työ-
voiman saantia Hämeenlinnassa.

Timo Viitanen

Neuvolapsykologin palkkaaminen
Neuvolapsykologin toimenkuvaan kuuluisi mm. 
lapsettomuuteen liittyvissä pulmissa tukemi-
nen, odotukseen ja ennen synnytystä ilmene-
vissä pulmissa tukeminen sekä vanhempien 
tukeminen varhaislapsuusvaiheessa. Tuen 
tarpeet ovat moninaiset ja tarve on suuri. Tä-
mäkin aloite jäi odottamaan lasten ja nuorten 
palveluiden kokonaisuudistusta ja tulee nostaa 
uudelleen esiin. Aloitteen ideoi Kirsti Suoranta.
Esteettömyyden edistäminen
Tavoitteena on edistää kaikille hyvää kaupun-
kia poistamalla erilaisia esteellisyyteen liitty-

viä asioita. Esteettömyys tulee huomioida mm. 
kaavoituksessa, rakentamisessa ja peruskor-
jauksissa sekä viestinnässä. Ajatuksena on, 
että esteetön kaupunki on kaikkien etu. Aloit-
teen ideoi Kirsti Suoranta. Olimme mukana 
myös valtuustoryhmien yhdessä jättämässä 
esteettömyyttä edistävässä aloitteessa.
Ikäystävällinen Hämeenlinna
Valtuustoryhmät jättivät vuoden 2021 alussa 
yhdessä aloitteen Ikäystävällinen Hämeenlin-
na-ohjelman laatimisesta, jonka koosti Sari 
Myllykangas. Aloite lähti valmisteluun.

KUULUMISIA
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KUNTAVAALIT
HTY:n jäsenistä SDP:n listalla
kuntavaaleissa 13.6.2021

Abouessa Ehab
oikeustulkki, kääntäjä, Viisari

Einiö Mika
apulaismyymäläpäällikkö, Kettumäki

Eroaho Matti
ITC-asentaja, vartija, Kankaantaka

Filatov Tarja
kansanedustaja, tiedottaja, Hatunniemi

Heinonen Mia
lähihoitaja, toimistosihteeri, Kauriala

Hirvioja Alpo
lääkäri, Kankaantausta

Hultin Kirsi
laboratoriohoitaja, palveluvastaava, Lakee

lIlmen-Punkari Eila
laadunvalvoja, Iittala

Ilonen Janne
DI, Papinniitty

Immonen Niina
sairaalahuoltaja, keittiömestari, Renko

Kalliosaari Miia
fysioterapeutti, yrittäjä, Kauriala

Kauranen Markku
auton/nosturinkuljettaja, Hätilä

Kolehmainen Jukka
meijeristi, suntio, Kauriala

Koskinen Johannes
kansanedustaja, varatuomari, Harvoilanmäki

Känkänen Kimi
liikennesuunnittelija, insinööri (AMK), Käikälä

Laatikainen Anne
FM, rehtori, Visamäki

Leinonen Heidi
TtM, fysioterapeutti, Nummi

Mettovaara Tanja
aluetoimitsija, keskusta

Myllykangas Sari
psykoterapeutti, sairaanhoitaja, keskusta

Mäntykangas Pekka
lähihoitaja, Ojoinen
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Nurmi Jari
psykologi, palvelukehittäjä, Idänpää

Olin Tessa
sosionomi AMK, tradenomi AMK, Hauho

Olkinuora Piia
KTM, controller, Käikälä

Ollikainen Liisa
TtL, eläkeläinen, keskusta

Paju Petri
hankepäällikkö, Vuorentaka

Parkkari Tapio
työvalmentaja, Kettumäki

Pekkarinen Marita
yrittäjä, HHJ, Katinen

Pellinen, Sulevi
HuK, tietokirjailija, keskusta

Ranjith Kumar Prabhakaran
terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, Voutila

Ranta-Kahila Tomi, vuorovastaava
päätyösuojeluvaltuutettu, Käikälä

Rissanen Titta
opiskelija, Loimalahti

Räsänen Teijo
yrittäjä, Hätilä

Sahin Cecan
yrittäjä, Ojoinen

Salmi Mailis
KTM, järjestöjohtaja, Kukostensyrjä

Simonen Olli
yhteiskuntatieteiden opiskelija, Jukola

Suoranta Kirsti
erityisluokanopettaja, eläkeläinen, Hirsimäki

Taavela Irma
insinööri YAMK, Iittala

Tiesmaa Leena
KM, Kankaantaka

Tikka Kirsi
merkonomi, Hätilä

Uschanov Johanna
sairaanhoitaja, IT-asiantuntija, Lakee

Valkama Lassi
työvalmentaja, työsuojeluvaltuutettu, Hätilä

Viitanen Timo
pääluottamusmies, sulattaja, Iittala

Oletko kiinnostunut ehdokkuudesta?
Ota yhteys Kirsti Suorantaan
puh. 045-2771999.



HTY TOIMII KESKELLÄ KAUPUNKIA
Hämeenlinnan työväenyhdistyksella on tyy-
likkäät toimitilat katutasossa Reskan varrella 
osoitteessa Raatihuoneenkatu 20.

Tilan vuokraus periaatteella klo 9-13, 13-17 ja 
17-21. Myös muista ajoista voidaan sopia.

Vuokraushinnat 1.1.2018 alkaen:
60 eur/4h
100 eur/8h
150 eur/12h

HTY:n jäsenten omiin tilaisuuksiin on 50 %:n 
alennus vuokrista!

Uutta vuoden 2020 alusta: Saman kalente-
rivuoden aikana joka viides tilavuokraus on 
ilmainen samalle maksajalle.

Tilan varusteet:
- minikeittiö: liesi, uuni, mikroaaltouuni, kah-
vin- ja vedenkeitin, kahvi- ja ruoka-astiasto 30 
hengelle, jääkaappi ja astianpesukone
- taulutelevisio
- langaton verkko
- piano

Tiedustelut ja varaukset: hml.hty(at)outlook.
com

Toimitilan varaustilanteen ja varattavaksi 
vapaat ajat näet varauskalenterista.


