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 Luokanopettaja, KM

 Töissä Keski-Uudenmaan kristillisellä koululla

 Kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu

 KD-valtuustoryhmän puheenjohtaja

 Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 3.varapj. 

 Osallistuu kaupunginhallituksen työskentelyyn

Teija Arvidsson



 Kipinä jo kotoa – molemmat vanhemmat aikoinaan 
mukana politiikassa Kokkolassa

 Ulkomailla kiinnostus politiikkaan KD-lehden kautta

 Liittyminen puolueeseen Elomessuilla 2002  ---> 
johtokuntaan, rahastonhoitajaksi, puheenjohtajaksi

 Kuntavaalien vaalipäällikkönä 2008, 
suurena yllätyksenä oma läpimeno

 Seurakunta-aktiivisuus  ja  näkyvyyttä saaneet 
mielipidekirjoitukset äänten kerääjinä

Oma tie politiikkaan



 Hämeenlinnassa perinteenä vahva ”aseveliakseli”, eli 
kokoomuksen ja demareiden konsensushakuinen yhteistyö

 Ovat vuosia jakaneet kaikki keskeiset luottamuspaikat ja 
tehneet luottamuspaikkajaon ́ dHondt`n kaavalla, joka 
suosii isoja puolueita

 Tämä johti pienryhmien liittoutumiseen:
- v.2008 tekninen vaaliliitto: KD + PS 
- v. 2012 Pro Hämeenlinna –koalitio: PS +keskusta +Vas +KD
- v.2016 isoilla puolueilla halu joustaa neuvotteluissa, jotta 
liittoutumia ei syntyisi → KD:lle hyvä luottamuspaikkasaalis 
tälle kaudelle

 Yhteisenä tahtotilana v.2016 oli saada 
”kaupunginhallituksen pöydän ympärille” kaikki puolueet

Hämeenlinnan politiikka



 Kaupunginhallituksessa 11 jäsentä + 4 valtuuston 
varapuheenjohtajaa

 Kaupunginvaltuustossa 51 jäsentä (kok 14, sdp 14, vihreät 6, 
PS 6, keskusta 5, Vas 3, KD 3

 Kolme 11-jäsenistä lautakuntaa toimialojen mukaan: 
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta (SIHY)
- kaupunkirakennelautakunta (KAURA)
- sosiaali- ja terveyslautakunta

 Lisäksi tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä 
kuntien yhteiset pelastuslautakunta ja jätelautakunta.

 Kaupungin yhtiöiden ja säätiöiden hallituksia

Luottamuspaikkarakenne



 Strategian keskeiset painotukset ovat seuraavat:
 1) Elinvoimainen asumiskaupunki
 Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki ja merkittävä 

matkailukaupunki. Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja 
oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää 
yritysilmapiiriä.

 2) Resurssiviisas kaupunki
 Kestävä liikenne ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö 

lisääntyy Hämeenlinnassa (pyöräily, kävely, joukkoliikenne). 
Kiinteistöt ovat terveitä ja turvallisia sekä ovat tehokkaassa 
käytössä. Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta.

 3) Hyvinvointia edistävä kaupunki
 Hämeenlinnassa on aktiiviset kansalaiset. Hämeenlinnalaisten 

hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät. Hämeenlinnalaiset ovat 
aktiivisia vapaa-ajallaan edistäen terveyttä ja hyvinvointia. Oikein 
mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin.

Hämeenlinnan strategia



 Hämeenlinna on asukkaistaan välittävä 
kotikaupunki, jossa eri ikäryhmien on 
turvallista ja hyvä elää

 Viihtyisä, ihmisen kokoinen kaupunki 

 Asukkaille laadukkaat palvelut lähietäisyydellä

 Talous tasapainossa

KD:n tavoitteita



 Taloustilanne ollut heikko koko 2010-luvun

 Budjetti saatu vuosittain tasapainoon erilaisilla 
satunnaisilla kertaluonteisilla erillä. Enää ei myytävää. 

 Menot kasvavat väistämättä, verotulokertymä ei 
juurikaan kasva verokorotuksista huolimatta

 Ikärakenteeltaan vanha väestö, heikko syntyvyys

 Korkeakoulutetuille heikosti työpaikkoja, nuori väki 
karkaa

 Perheiden ongelmat, lastensuojelumenojen kasvu

 Koronan myötä ollaan kriisikunnan porteilla

Hämeenlinnan haasteita



 Hyvä sijainti keskellä kasvukäytävää, ensimmäinen 
”oikea” kaupunki Helsingin jälkeen

 Upea luonto ja historiallinen keskusta

 Kiinnostava asuntotarjonta → asukasluku kääntynyt 
nousuun

 Monipuolinen elinkeinorakenne, ei liikaa työpaikkoja 
yhden kortin varassa

 Vireä maaseutu, elävät kylät

 Osataanko vahvuuksia hyödyntää? 

Hämeenlinnan vahvuuksia



 Poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä hyvä

 Kokouksissa asiallista ja ratkaisuja etsivää 
keskustelua, ei riitelyä

 Yhteistyö onnistuu kaikkien puolueiden kanssa 

 Valtuustoryhmien puheenjohtajien säännöllisissä 
tapaamisissa pyritään löytämään yhteisiä linjoja, 
ovat olleet hyviä

 Eniten erimielisyyttä ehkä siitä, miten paljon 
kannattaa panostaa kaupungin houkuttelevuuteen, 
kun tuloksista ei ole takeita

Poliittinen yhteistyö



 Heikko taloustilanne pakottaa kaikki puolueet 
miettimään säästöjä 

 Tärkeää miettiä, mikä on oikeasti tärkeää ja mihin 
kannattaa edelleen panostaa

 Budjettiratkaisut tehdään aina  arvojen mukaan

 Nyt tarvitaan kristittyjä päättäjiä, joilla on näkemystä, 
osaamista ja rohkeutta esittää vaihtoehtoja

 Tarvitaan myös ylhäältä tulevaa viisautta, sillä 
haasteet ovat suuret

Tässä tilanteessa… 



Kuntapolitiikka on…

 Haasteellista ja innostavaa
 Turhauttavaa ja harmittavaa
 Ihmisläheistä ja tärkeää
 Istumalihaksia kuluttavaa
 Mielenkiintoista
 Aikaa vievää
 Jumalan käskyn mukaista:

”Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen 
teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen 
menestys on teidän menestyksenne.” Jer 29:7

Oma kokemus



 Voit päästä kaupunginvaltuustoon tai lautakuntaan 
päättämään Hämeenlinnan tärkeistä asioista 
(perusopetus, varhaiskasvatus, kaavoitus, työllisyys, 
elinkeinopolitiikka, kulttuuri- ja liikuntapalvelut jne.)

 Keräät ääniä yhteiseen pottiin → yhteisäänimäärä 
ratkaisee valtuutettujen määrän !

 Pystyt vaalikampanjan aikana nostamaan esiin sinulle 
tärkeitä asioita

 Meidät on kutsuttu vaikuttamaan omassa 
kaupungissamme (Jer. 29:7) 

Miksi lähtisin ehdokkaaksi?



 Oman nimen ja kuvan antamisen käyttöön

 Ehdokashakemuksen täyttämisen

 Mukana olemista ainakin joissain vaalitapahtumissa

 Tärkeimpiin vaalikoneisiin vastaamista (Yle, MTV3, 
Hämeen Sanomat, Hesari)

 Asioihin perehtymistä pikkuhiljaa, asia kerrallaan

Mitä ehdokkuus vaatii? 



 Ei välttämättä mitään, ellei halua

 Sosiaalisen median kautta mahdollisuus ilmaiseen 
näkymiseen

 Paikallisosasto maksaa isot yhteiset lehtimainokset, 
katumainokset  ja yhteisen käsiesitteen

 Puolue huolehtii kaikkien kuvat ja lyhyet esittelyt 
nettisivujen vaaligalleriaan

 Jos haluaa, voi toki laittaa omia lehtimainoksia ja 
painattaa oman käsiesitteen 

Mitä ehdokkuus maksaa?



 Kristillisdemokraattinen politiikka ei ole Raamatulla 
päähän lyömistä, vaan toimimista Raamatun arvojen 
mukaisesti 

 Politiikassa keskitytään yhteiskunnallisten asioiden 
hoitamiseen

 Vaalitilaisuudet eivät ole herätyskokouksia, eivätkä  
herätyskokoukset vaalitilaisuuksia. 

 Kristitty poliitikko tulisi mieluummin olla tunnettu 
luotettavuudestaan ja rehellisyydestään kuin suurista 
sanoistaan

Kristillistä politiikkaa?



 Tutustua KD:n arvoihin ja tavoitteisiin puolueen 
nettisivuilta www.kd.fi

 Tutustua Hämeenlinnan KD:n tavoitteisiin ja 
toimintaan nettisivuilta www.kdhameenlinna.net

 Tutustua kaupungin toimintaan ja palveluihin sivulta 
www.hameenlinna.fi

Mitä olisi hyvä tehdä nyt?

http://www.kd.fi/
http://www.kdhameenlinna.net/
http://www.hameenlinna.fi/


 Miettiä omia vaaliteemoja (1-3 riittää)

 Paneutua itselle tärkeisiin asioihin ja etsiä lisää tietoa 
niistä 

 Perustaa oma blogi tai kirjoitella mielipidekirjoituksia 
lehtiin (jos tykkää kirjoittaa)

 Kerätä oma pieni tukitiimi, jos mahdollista

 Ideoida omaa vaalikampanjaa

Mitä voisi tehdä nyt?



 Täytä netissä KD:n ehdokashakemus: 

 Hakemus lähetetään paikallisosastolle, joka hyväksyy
hakemuksen ja ilmoittaa asiasta ehdokkaalle

→ Nyt olet KD:n kuntavaaliehdokas!

 Paperisen suostumuslomakkeen täyttäminen ja 
allekirjoittaminen

Miten minusta tulee ehdokas? 



 KD:n kuntapolittiset verkkokoulutukset
- ti 29.9. elinkeinoelämä ja työllisyyden edistäminen
- ti 27.9. sote
- 24.11. kuntatalous ja verotus
- 12.1. kaavoitus ja ympäristö

 KD:n kuntavaaliavajaiset Härmän kylpylässä 13.-14.2.2021 

 Keväällä KD mukana Hämeenlinnan kuukausimarkkinoilla 

 Erilaisia ehdokkaiden ideoimia tilaisuuksia/tapahtumia eri 
puolilla kaupunkia

Tulevia tapahtumia



Lähde mukaan vaikuttamaan! 


