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Hämeen Vasemmistoliitto ry. toimii Vasemmistoliitto rp. piirijärjestönä Hämeen 
vaalipiirin alueella. Tarkoitus on tehdä tunnetuksi puolueen tavoitteita ja 
toimintaa alueellaan. Piirijärjestö toimii Vasemmistoliiton Hämeen vaalipiirin 
perus- ja kunnallisjärjestöjen yhteistyöelimenä ja tukee niiden toimintaa 
kunnallisessa ja seutukunnallisessa päätöksenteossa.    

Häme kuuluu Vasemmistoliiton Läntiseen toiminta-alueeseen, johon kuuluvat 
Varsinais-Suomi, Häme, Satakunta. Vuonna 2020 toiminnanjohtaja erosi 
tehtävästään helmikuussa ja piiri toimi 5 kuukautta ilman toiminnanjohtajaa. 
Heinäkuussa toiminnanjohtajana aloitti Raisa Ranta. Vuonna 2020 Hämeen 
Vasemmistoliittoon kuului 3 kunnallisjärjestöä ja 29 perusjärjestöä. Hämeen 
Vasemmistoliitto toimii kahden maakunnan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. 
Omalla toiminnallaan Hämeen Vasemmistoliitto pyrkii lisäämään yhteistyötä 
näiden kahden maakunnan välillä. 

 

PIIRIHALLITUS 2020 

Puheenjohtaja Juha Hiltunen   Riihimäki 

1.varapuheenjohtaja Tarja Kirkkola-Helenius Jokioinen 

2.varapuheenjohtaja Ari Parviainen  Hollola 

Sihteeri Minna Vinni   Riihimäki 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: 

 Elisa Lientola  Lahti  

 Anna Kaisa Kupiainen Lahti       

 Mikko Puustinen  Lahti      
  

 Jenni Karjalainen  Lahti     

 Hannu Jokinen  Heinola    

 Olavi Martikainen  Heinola    
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 Lauri Kotilainen  Heinola      

 Matti Liimatainen  Riihimäki    

 Sari Jokinen   Riihimäki    

 Marianna Rautiainen Loppi     

 Arja Mäkelä   Forssa    

 Matti Laakso  Tammela     
   

 Elise Lindroos  Janakkala    

 Ari-Pekka Jaatinen  Janakkala    

 Juhani Lehto  Hämeenlinna   

 Hanna Jokinen  Hattula    

Varajäsenet 

 Sirkka-Liisa Ilvonen  Forssa    

 Pentti Kirkkola  Jokioinen    

 Tuomas Nieminen  Hattula    

 Veli-Tapio Kangasluoma Ypäjä    

   

Hallituksen työvaliokunnassa toimivat puheenjohtajat, sihteeri sekä Anna Kaisa 
Kupiainen, Lahdesta. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana hybridimallilla 4 kertaa 
ja etäkokouksia järjestettiin 3 kertaa. Lisäksi järjestettiin kaksi sähköpostikokousta. 
Hämeen Vasemmistoliiton yhdistetty kevät- ja syyskokous järjestettiin Lopella 
26.9.2020. 
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Hämeen Vasemmistoliiton jäsenkehitys 

Vuoden 2020 ensimmäinen päivä jäsenmäärä oli 602 jäsentä ja vuoden 2020 viimeinen 

päivä jäseniä oli 604. Vuonna 2020 Hämeen Vasemmistoliittoon liittyi 50 uutta jäsentä. 
Uusia jäseniä liittyi Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduille sekä Päijät-Hämeeseen. 

 

Toiminta vuonna 2020 

Vuoden 2020 toimintaa väritti voimakkaasti SARS-CoV-2 viruksen aiheuttama 
maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia. Kokoontumisrajoitukset aiheuttivat myös piirin 
toimintaan uusia innovaatioita. Perinteisen telttailun ja yleisötilaisuuksien järjestämisen 
tilalle järjestimme erilaisia verkkotapahtumia mm webinaareja. Loppuvuonna 2020 
aloitimme jo Kuntavaalien ehdokashankinnan ja siihen liittyviä verkkotilaisuuksia ja -
koulutuksia järjestettiin koko Hämeen alueella. Toimintavuoteen ei sisältynyt vaaleja. 
Tällä tietoa huhtikuussa 2021 järjestettävät Kuntavaalit näkyivät myös piirin toiminnassa 
vuonna 2020. 

Kuntavaaleja 2021 ajatellen piiriin palkattiin puolueen rahoituksella 
Kuntavaalikoordinaattori Mikko Kähkönen. Hän aloitti työnsä marraskuussa 2020. 
Tämän lisäksi hallitus perusti kuntavaali-työryhmän, jonka puheenjohtajaksi valittiin 
Lauri Kotilainen Heinolasta. Piirihallitus ohjasi ja koordinoi ehdokashankintaa vaalipiirin 
alueella. Piirihallitus teki jo vuonna 2020 päätöksen ehdokashankinnan keskittämisen 
niille alueille, joissa ei vuoden 2017 vaaleissa saatu ehdokkaita tai toiminta muuten 
paikallistasolla hiipunut.  

Hämeen Vasemmistoliitto aloitti poliittikkokoulut Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä 
syksyllä 2020. Kanta-Hämeessä koulua vetää Hanna Jokinen Hattulasta ja Päijät-
Hämeessä Elisa Lientola Lahdesta. Poliittikkokouluilla on merkittävä rooli uusien 
puolueaktiivien innostamisessa. Päijät-Hämeen poliitikkokoulu käynnistettiin 
syyskuussa. Koulutuksessa oli mukana syyskaudella 12 henkilöä Lahdesta, Pertunmaalta 
ja Heinolasta. 2020 koulutusta järjestettiin kolme kertaa hybridinä koronatilanteen 
vuoksi. Kanta-Hämeen poliittikkokoulu aloitti toimintansa joulukuussa 15 osallistujan 
voimin ja kokoontuu ennen kuntavaaleja yhteensä 3-4 kertaa etäyhteyksillä. 
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Viestintä ja tiedotus 

Toimintavuonna tehostettiin etenkin sosiaalisen median kautta tapahtuvaa piirijärjestön 
viestintää. Hämeen Vasemmistoliiton omat Facebook, Instagram sekä Twitter kanavat 
olivat ahkerassa käytössä. Sisäinen viestintä tapahtui edelleen pääsääntöisesti 
sähköpostitse. Hallitus nimesi tiedottajakseen Elisa Lientolan Lahdesta. 

Yhdistetyssä kevät- että syyskokouksessa tehtiin julkinen kannanotto, joka välitettiin 
medialle. Hämeen Vasemmistoliiton internet sivujen päivityksen hoitivat 
toiminnanjohtaja yhdessä tiedottajan kanssa. 

Toimintavuosi 2020 oli jäsenistön uusiutumisen kannalta oikein hyvä. Toimintaa 
pystyttiin piiri tasolla ohjaamaan niille alueille, joissa tukea tarvittiin. Samoin pienten 
paikallisosastojen yhteistyö tehostui hallituksen tuella. 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 oli Hämeen Vasemmistoliitolle erinomainen ja antaa vakaan 
pohjan lähteä jälleen vaalityöhön, jonka tähtäimessä ovat Kuntavaalit 2021. 
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