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Perheeseeni kuuluvat aviomies Karri ja kuusi-
vuotias Soma. Harrastuksiani ovat luonto, 
suunnistus sekä perheen ja kodin parissa puu-
hailu. Oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja osaa-
misen arvostaminen ovat arvopohjaani. Luon-
to ja ympäristöasiat ovat lähellä sydäntäni. 

*** 

Toimin Hämeenlinnan seudullisessa ympäris-
tötoimessa ympäristötarkastajana. Olen vetä-
nyt vesistöjen kunnostushanketta (JÄRKI) ja 
työskennellyt myös yliopistoissa ja tutkimus-
laitoksissa. Työuraani sisältyy kansainvälisiä 
ympäristö- ja kehitysyhteistyötä.  

*** 

Toimin Hauhon kunnanhallituksessa (2004-
2008), rakennus- ja kaavoituslautakunnassa 
sekä Kiertokapula Oy:n hallintoneuvostossa 
vuosina 2004-2008. Olin myös Koulutuskun-
tayhtymä Tavastian hallituksen varajäsen.  

 

Minä,  
Soman Äiti 
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Kunnallisvaalit 2008 

Hämeenlinna 

sitoutumaton, Keskusta 

Väittelin filosofian tohtoriksi Turun yliopis-
tossa vuonna 1999. Väitöskirjani käsitteli 
Itämeren rantaniittyjen kasvillisuutta ja sie-
menvarastoa ja laidunnuksen vaikutusta sii-
hen. Olen julkaissut lukuisia tieteellisiä ja po-
pulaareja julkaisuja. Työskentelin post-
docina USAssa vuosina 2000-2001. Suoritin 
MBA-tutkinnon kiittävin arvosanoin Swan-
sea Metropolitan Universityssä vuonna 2008. 
Lopputyöni aihe oli EUn hiilidioksidipäästö-
kaupan vaikutus ja vaikuttavuus suomalais-
ten esimerkkien nojalla. Minulla on biologian 
ja maantieteen opettajan pätevyys ja olen toi-
minut opettajana eri koulutustasoilla. 
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Ryhdytään Hämeenlinnassakin toimiin ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi: 
1.  käynnistetään ilmasto– ja energiastrategiat ja 

2.  muutetaan toimintatapoja kaavoituksessa 
(keskustojen tiivistäminen),  rakentamisessa 
(energiatehokkuus), kiinteistöjen lämmityksessä 
(säästäminen, uusiutuva energia ), liikenteessä 
(joukko- ja kevyen liikenteen edistäminen) ja julki-
sissa hankinnoissa (esim. luomu- ja lähiruoka, toi-
mistotarvikkeet, sähkö).  

• Kunnan tulee toimia 
ekorakentamisen ja käytön 
esimerkkinä: esim. puu, 
maalämpö, aurinko ja tuuli 
tehokkaasti käyttöön kau-
pungin rakennuskohteissa. 

• Ympäristöasiat tulee 
nostaa prioriteettiasiaksi 
kaikilla toimialoilla. Bud-
jettiin on varattava rahaa 
ympäristönsuojelun turvaa-
miseksi. 

• Turvataan luonnon monimuotoisuuden säilymi-
nen. Kunnan luontoarvojen seurantaa tehostetaan. 

• Pyritään parantamaan vesien tilaa. Vesiensuoje-
lu- ja kunnostushankkeisiin panostetaan.  

• Vesihuoltoverkostot 
ulotetaan mahdolli-
simman laajalle. 
Tuetaan vesiosuus-
kuntia. 

• Turvataan vapaita 
rantoja. 

• Taataan jatkossakin päivähoito- ja esikou-
lupaikka nopealla aikataululla.  

• Tarjotaan luontoelämyksiä vauvasta vaa-
riin. Luontokoulu tulee säilyttää. 

• Huolehditaan opetuksen laadusta ja pide-
tään luokkakoot riittävän pieninä.  

• Puututaan kiusaamiseen kouluissa ja työ-
paikoilla. 

• Säilytetään kirjastopalvelut lähipalveluina. 

*** 

• Turvataan toimiva joukkoliikenne. 

• Terveys- ja vanhuspalvelut turvataan. Pa-
nostetaan enemmän ennalta ehkäisyyn.  

*** 

• Tehdään seudullista yhteistyötä. 

• Tunnustetaan kaupungin kansainvälinen 
vastuu. Maahanmuuttajia kotoutetaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kunta toimii kestävän kehityksen periaat-
teita noudattaen ja Aalborgin sitoumuksen 
tavoitteiden asettelu lähtökohtana. Seurantaa 
suoritetaan käyttämällä kestävän kehityksen 
mittareita. 

• Luodaan koko uuteen Hämeenlinnaan 
ulottuva ulkoilu- ja retkeilyreittiverkosto, 
jota hoidetaan. Julkaistaan kartta reiteis-
tä.  

• Edistetään hankkeita, joissa rakennetaan 
lintutorneja, laavuja ja luontopolkuja 
reittien varrelle.  

• Hyödynnetään Hämeenlinnan luontoar-
voja matkailutuotteistuksessa ja -
markkinoinnissa.  

• Kehitetään etätyömahdollisuuksia. 

• Kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita 
kulttuuri- ja perinnemaisemia. 

Vaalitaan luontoa!  
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Kohti kestävän  
kehityksen Hämeenlinnaa 
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