
KOULUTUS JA KASVATUS – MAHDOLLISTAVAT 
OPPIMISEN JA KEHITYKSEN

• Pidetään ryhmäkoot ennallaan ja päivähoitoon pääsy mutkattomana
• Mahdollistetaan terveet oppimistilat, koulurauha ja opettajien osaamisen 
kehittäminen kaikilla koulutustasoilla
• Toteutetaan sukupuolten tasa-arvo kaikessa kasvatuksessa ja koulutuksessa
• Pidetään huoli, että jokainen saa tarvittavan tuen omalla oppimispolullaan ja 
erityislapset sekä heidän vanhempansa huomioidaan yhä kattavammin
• Kaikille peruskoulun päättäville tarjotaan toisen asteen opiskelupaikka
• Annetaan resursseja etsivään nuorisotyöhön
• Profiloidaan määrätietoisesti Hämeenlinnaa koulu- ja opiskelukaupunkina

HYVINVOINTI, HOIVA SEKÄ KULTTUURI JA LIIKUNTA –
MAHDOLLISTAVAT AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN

• Ehkäistään syrjäytymistä aktiivisessa yhteistyössä oppilaitosten, 
työvoimapalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vapaa-ajan palveluiden 
kanssa
• Tuetaan omaishoitajien työtä
• Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet suomalaiset mukaan
• Huomioidaan työharjoittelu- ja kokeilupaikkoja tarjoavien yhteiskunnallista 
vastuuta kantavien yritysten toiminta
• Tuetaan sukupolvien välistä vuorovaikutusta mahdollistamalla ikäihmisten 
kohtaaminen lasten ja nuorten kanssa eri palvelujen yhteistoiminnan kautta
• Luodaan rakenteet ja prosessit monipuolisen kulttuurielämän riittävälle 
jatkuvuudelle
• Tuetaan lasten ja nuorten järjestöjä sekä taiteen perusopetusta
• Turvataan yhtäläiset harrastusmahdollisuudet kaikille ja tarjotaan maksuttomia 
vuoroja sekä paikkoja omaehtoisen harrastamisen tueksi
• Tehdään arjen ympäristöjä, esimerkiksi koulun pihoja ja puistoja, jotka 
houkuttelevat liikkumaan
• Tuetaan järjestöjen ja yhdistysten osallistavaa ja monipuolista toimintaa



KAUPUNKIKEHITYS – MAHDOLLISTAA IHMIS- JA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET VALINNAT
• Kehitetään kansallisia luontokohteita, kuten Aulanko, Ahvenisto ja Evo, ympäristöarvoista 
tinkimättä
• Pidetään Hämeenlinna houkuttelevana asuinpaikkana kaikille
• Kasvatetaan kaupungin väkilukua ja elvytetään kaupungin keskustaa luomalla yhtenäinen 
kahvila-, ravintola- ja ostosalue rautatieasemalta Goodmaniin
• Kehitetään kunnianhimoisesti jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä
• Rakennetaan Engelinrannasta mielenkiintoinen, yhteisöllinen ja ympäristöystävällinen 
alue, jossa rakentamisen ja asumisen uusia ratkaisuja on käytössä
• Edistetään määrätietoisesti puurakentamista

YMPÄRISTÖ – MAHDOLLISTAA KOKONAISVALTAISEN 
HYVINVOINNIN
• Edistetään hiilineutraalia Hämeenlinnaa
• Lisätään uusiutuvan energian käyttöä julkisissa rakennuksissa
• Pyritään energiatehokkuuteen ja säästämiseen
• Säilytetään talousmetsissä monimuotoinen lajisto luopumalla avohakkuista ja antaen eri 
ikäisen puuston kasvaa
• Tuetaan sähköautojen yleistymistä takaamalla näille ilmainen pysäköinti määräajaksi
• Lisätään ja monipuolistetaan kierrätyspisteitä sekä vahvistetaan niiden osalta tiedotusta
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