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Miksi Keskusta?
Pitäisikö Suomen luopua turpeen pol-
tosta? Entä onko pidennetyssä oppi-
velvollisuudessa mieltä? Ja mitä mieltä 
olet maahanmuutosta?

Kuntavaaleissa ei haeta vastauksia 
näihin kysymyksiin. Niiden sijaan kun-
tavaalien keskiössä ovat esimerkiksi 
mielenterveyspalveluiden jonot, lähi-
koulujen remonttitarpeet ja kasvisruo-
kailupäivät, urheiluareenahankinnat 
sekä vanhuusiän palvelujen käsiparit. 

Suomalaiseen arvomaailmaan on 
viime vuosikymmenen aikana syntynyt 
vastakkainasettelu. Ei riitä, että on jon-
kun puolella, vaan on myös oltava jotain 
vastaan.

En jaksa uskoa, että siten rakentuu 
hyvä yhteiskunta.

Keskustaa on viime vuosina pelmas-
tettu siksi, että se on kaikkien kaveri. Mi-
näpä liityin Keskustaan juuri siksi. Puolue, 
joka on kaikkien kaveri, on myös yhteis-
kunnan rakentajana kaikkien asialla.

Ei ole sattumaa, että juuri Keskustalla 
on pitkään ollut Suomessa eniten kun-
nanvaltuutettuja. Kotikaupunkimme 
järjestelyissä on tosissaan tahdottava 
parasta kaikille kaupungin asukkail-
le: niin perheille kuin yksinasujille, niin 
lapsille ja nuorille kuin ikäihmisille, niin 
yrityksille, yrittäjille ja työntekijöille kuin 
työttömille.

Kaupunki on verkko, jonka muodos-
tavat asukkaat, yritykset ja kaupungin 
palvelut. Kaupungin päättäjien tärkein 
tehtävä on huolehtia siitä, että verkko 
on tiukka eikä sen läpi hevillä pudota. 
Jos joku teema nousee tämän kesän 
kuntavaaleissa tärkeimmäksi, se on 
yhteisön kyky kannatella kaupunkilai-
siaan. 
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Päättämisen taito
Kiitos ja onnea kaikille heille, jotka lähti-
vät mukaan kuntavaaleihin ehdokkaiksi 
ja äänestäjien arviotaviksi. Vaalit ovat 
politiikan parasta aikaa ja edessä on 
jännittäviä hetkiä. Sekä uudet, että ko-
keneet ehdokkaat miettivät aivan yhtä 
kuumeisesti tulevaa äänimääräänsä. 
Onko se odotusten mukainen, katkera 
pettymys vai iloinen yllätys.

Vaalin tuloksen pohjalta on jaossa 
suuri määrä luottamustehtäviä, joihin 
tarvitaan ahkeria ja eteenpäin katsovia 
henkilöitä. Keskustan täydeltä ja moni-
puoliselta listalta löytyy 76 erinomaista 
ehdokasta.

Politiikan maine ei viime aikoina ole 
ollut kovin hyvä. Ehdokashankinnan yh-
teydessä kävi selväksi, että kiinnostusta 
yhteisten asioiden hoitamiseen löytyy, 
mutta harva kaipaa osakseen julkisuut-
ta. Suurin osa päätöksistä tehdään il-
man sen kummempaa julkista huomio-
ta, mutta aina voi osua kohdalle myös se 
päätös, joka herättää tunteita laidasta 
laitaa.

Politiikan kielenkäyttö on koventunut 
eikä uutisia lukemalla synny välttämät-
tä kuvaa mielenkiintoisista ja antoisista 
tehtävistä. Onneksi kaikki huonot tavat 
eivät maailmalta ole siirtyneet Seinä-
joelle. Me kykenemme yhä tekemään 
hedelmällistä yhteistyötä yli puolue-
rajojen, vaikka monesta asiasta ajat-
telemmekin eri tavalla. Seinäjoella on 
osattu mennä eteenpäin, myös riitojen 
jälkeen. Päätöksiä on joka tilanteessa 
kyettävä tekemään. Kuntalaisten arki 
ei voi jäädä odottamaan poliitikkojen 
riitojen tai sanailun piirinmestaruuski-
sojen ratkaisuja.

Politiikan tärkein taito onkin yhteis-
työ. On osattava nähdä asia myös vas-
tapuolen näkökulmasta. Kelvollinen 
kompromissi on usein parempi lopputu-
los kuin oman näkökulman voitto. Paras 
päätös on sellainen, että kukaan ei koe 
hävinneensä. 

Mikko Männikkö
Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön pj.
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Varhaiskasvatus, perusopetus, 
aamu- ja iltapäivätoiminta,

lukiokoulutus, kansalaisopisto, kouluruoka,  
koulukuljetukset, erityispalvelut

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 
 terveyskeskus, kaupunginsairaala, mielenterveys- 

palvelut, suun terveydenhuolto, perhesuunnittelu, apuväline- 
keskus, kriisiryhmä, sosiaalihuolto, lastensuojelu,  

pakolaispalvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut

Tontit, maankäyttö, rakentaminen, luvat,  
kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kadut,  

liikenne, puistot, viheralueet, vesihuolto, jäte-
huolto, joukkoliikenne, pysäköinninvalvonta

Yrityspalvelut, työllisyyspalvelut,  
Toimintojen talo, hankinnat, maaseutupalvelut

Kirjasto, Taidehalli, kaupunginteatteri, liikunta- ja 
ulkoilupaikat, liikuntaneuvonta, kuntoliikunta,  

nuorisotilat, nuorisotyö, nuorisovaltuusto,  
kaupunginmuseo, tapahtuma- 

avustukset, tapahtuma-alueet

Kaupunginvaltuusto  
tekee päätökset

Kunnan ylin toimielin –  
asukkaiden valitsema

• Kokonaisvastuu kunnan toiminnasta 
ja taloudesta

• Edistää kuntalaisten suoraa osallis-
tumista kunnan toimintaan ja päätök-
siin

• Strateginen johto – katsotaan 
tulevaisuuteen ja linjataan pitkän 
tähtäimen tavoitteet 

• Päättää kunnan ja kuntakonsernin 
toiminnan ja talouden keskeisistä
tavoitteista

• Päättää hallinnon järjestämisen 
perusteista

• Päättää talouden, rahoituksen ja 
sijoitustoiminnan perusteista sekä
hyväksyä talousarvio

• Päättää kunnan ja ku ntakonsernin 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteista

• Päättää kunnan palveluista ja muista 
suoritteista perittävien maksujen ylei-
sistä perusteista

• Päättää kunnan liikelaitokselle asetet-
tavista toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista

• Päättää takaussitoumuksen tai muun 
vakuuden antamisesta toisen velasta

• Valita jäsenet kunnan toimielimiin,
 jollei toisin säädetä

• 
taloudellisten etuuksien perusteista

• Valita tilintarkastajat

• Hyväksyä tilinpäätös ja päättää 
vastuuvapaudesta

• Päättää muista valtuuston päätettäviksi
säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kunnan päätöksen- 
tekojärjestelmä

Mistä asioista 
kunnassa päätetään?

 
valitaan kuntavaaleissa 13.6.2021!

Muut tehtävät:

Kaupunginvaltuuston 
päätehtävät:

Päättää luottamushenkilöidenMitä kuuluu,  
Annika  

Saarikko?
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Skeittipuistoissa  

päästään treenaamaan 

Lakeuden puistoon ja  

Jouppilanvuorelle.

Lakeuden Etapin uuden  kierrätysaseman rakentamisessa  
ja materiaaleissa on käytetty  kierrätysmateriaaleja.  Alueella käytetään myös  uusiutuvaa energiaa. 

Seinäjoella investoidaan sekä elinvoimaan että hyvinvointiin. Entinen 
auringonlaskun kaupunki on nykyinen maakunnan veturi, jolla on myös 
vastuuta suunnannäyttäjänä. Mitä meille kuuluu?

Mitä kuuluu,  
Seinäjoki?

Keskustan kehittäminen 

jatkuu. Asemanseudulle 

tulee elokuvateatteri ja 

Aallokko-perhekeskus. 

Entä kylpylä tai  

lähiruokatori?

Atrian 155 M€  
siipikarjainvestointi on 
Suomen elintarvike- 

historian suurimpia  
investointeja.

Pitkän  mielenkiinnon kohteena ollut Björkenheimin  silta valmistuu.

Pyörätieverkostoa  
parannetaan keskustan  

ja kyläkeskusten välillä.

Koronan jälkeen  

tapahtumakesät  

tulevat taas!

Harrastamisen  
mallin ideana on tuoda harrastukset osaksi 

koulupäivää.

Koonnut: Vaalilehden toimitus
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24/7 jäteasema 
avataan kesällä

-Upouusi kierrätysasema on iso askel 
eteenpäin pyrittäessä tarpeettoman 
tavaran kierrätykseen ja Suomen sekä 
EU:n asettamiin kierrätystavoitteisiin, 
toteaa Lakeuden Etapin hallituksen pu-
heenjohtaja Paavo Eloniemi. -Asema on 
samalla myös oiva esimerkki uudenlai-
seen asiointiin yhtiön alueella.

Asioida voi muistakin osakaskunnista 
kuin Seinäjoelta, sillä uusi kierrätysase-
ma on kaikkien Lakeuden Etapin osakas-
kuntien asukkaiden käytettävissä. Kun-
tien omistaman jäteyhtiön osakaskuntia 
ovat Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, 
Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri. 

Tulevaisuudessa Seinäjoen uutta 
kierrätysasemaa tullaan käyttämään 
mallina myös Lakeuden Etapin muiden 
omistajakuntien jäteasemien kehittä-
misessä.

Aukioloaikoina opastusta, 
muulloin itsepalvelu 

Uusi kierrätysasema sijaitsee nykyisen 
Seinäjoki-Nurmon jäteaseman naapu-
rissa, Laulateentiellä. Asiakkaat voivat 
itse valita asioivatko vanhaan tapaan 
vai mobiilisovelluksen avulla itsepalve-
luna. Aseman aukioloaikoina asiakas-

palvelu palvelee samalla tavalla kuin 
nykyiselläkin jäteasemalla ja opastaa 
tarvittaessa.

Jätteet lajitellaan entiseen tapaan 
kotona, ja puretaan oikeisiin kontteihin 
lajitteluhallissa. Opasteet kertovat, mi-
hin kontteihin jätteet tulee laittaa.

Lajittelun avuksi asiakkaille on digi-
taalinen Jätehaku-toiminto, joka löytyy 
sekä netistä että mobiilisovelluksesta. 
Siitä voi tarkistaa tarvittaessa lajitte-
luohjeet, mihin jätelajiin mikäkin jäte 
kuuluu. 

Lakeuden Etapin uusi kierrätysasema 
avataan kesällä Seinäjoella. Uudenlai-
nen jätteen vastaanottopaikka nousee 
nykyisen Seinäjoki-Nurmon jätease-
man viereen. Kierrätysasemalla on 
tarjolla myös itsepalvelu.

Pelkkää  
positiivista 
harrastamisen 
mallista

Tammikuussa 2021 Seinäjoella pääs-
tiin kokeilemaan isoa perheiden arkea 
helpottavaa uudistusta, kun harras-
tamisen Suomen malli tuli Seinäjoelle. 
Mallin ideana on tuoda harrastukset 
osaksi koulupäivää, jolloin harrastami-
nen ei enää olisi pois illasta, perheiden 
yhteisestä ajasta.

Kokemukset mallista ovat toistaiseksi 
pelkästään positiivisia. 

-En muista saaneeni yhtään huonoa 
palautetta, kertoo hankekoordinaatto-
ri Raija Lambacka. -Lapset ovat olleet 
aktiivisia ja ovat tykänneet. Toiminta on 
lapsilähtöistä, huomioidaan ja kuullaan 
lapsia ja nuoria kiinnostavia toiveita.

Harrastukset on tosiaan valittu las-
ten ja nuorten toiveiden mukaisesti. 
Kerhoaiheina ovat toteutuneet esi-
merkiksi parkour, elokuva-animaatio, 
jalkapallo-futsal, kuvataide, lentopal-
lo, ruoanvalmistus ja pelisuunnittelu. 
Harrastuskerhojen toteuttajina on ollut 
kolmas sektori.

Kevätlukukaudella on mallissa tehty 
pilottivaihetta, jossa on ollut mukana 
seitsemän koulua kanta-Seinäjoen ja 
Nurmon alueelta. Mallin piirissä on ollut 
250 lasta ja nuorta.

Jatkoa mallille toivotaan syksyksi. Ra-
hoitushakemus on vetämässä ja jos se 
menee läpi, mukaan on syksyllä lähdös-

sä 19 koulua.
Hankekoordinaattori on toiveikas. Hän 

näkee mallin erittäin tärkeänä lasten ja 
nuorten tasavertaisuuden kannalta.

-On tärkeää, että kaikki lapset pää-
sevät harrastamaan ja harrastaminen 
on maksutonta, Raija Lambacka toteaa. 
- Kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta 
osallistua pitkiksi venyvien välimatkojen 
tai huoltajan elämäntilanteen vuoksi. 

Seinäjoen harrastamisen malli on 
pilottivaiheessa. Työnjako on selkeä: 
kaupunki koordinoi, yhteisöt toteutta-
vat, perheet hyötyvät.

www.k-ruoka.fi/kauppa/k-citymarket-seinajoki-ideapark

47

Pauli
Kankaanpää

Lähdin kunnallisvaaliehdokkaaksi  
Seinäjoella voidakseni vaikuttaa  

ainakin kolmeen asiaan:

1. Eläkeläisten asiat pitää hoitaa paremmin; 
 

    kaupungiksi” (eläkeläisiä yli 16 000)

2. Jatkossa pitää päätösten vaikutusarviointi tehdä myös    
  (0–4 hlön yrityksiä yli 5 000)

3. Vapaaehtoistyö on Seinäjoen ehdoton voimavara; 
     panostetaan siihen (vapaaehtoistyöntekijöitä  
     valtava joukko)



6 Seinäjoen Keskustan kunnallisvaalilehti 2021

Yhteisössä piilee  
ihmeellinen voima

Oletko tullut ajatelleeksi, miten monet arjen pienet ihmeet  
ihminen kokee lähinnä yhteisössä? Kaupungissa yhteisö ei  

kuitenkaan ole itsestäänselvyys.

Hymy, nauru, kosketus, keskustelu, avu-
liaisuus, kohteliaisuus, tervehdys tai 
vaikkapa kehut liittyvät yhdessä olemi-
seen. Yhteisössä myös jaetaan tietoa ja 
opitaan suhtautumaan toisiin,

Kaupungistumisen, teknologian edis-
tymisen ja koronapandemian myötä yk-
sinäisyys on kuitenkin nyky-Suomessa 
yleistä. Kyläyhteisön klassinen käsite ei 
ole siirtynyt kaupunkeihin.

Huolettavaa yhteisöllisyyden mure-
nemisessa on sen yhteys niin fyysiseen 

kuin psyykkiseen oireiluun ja sairasta-
miseen. Vaikka yhteiskunta on muuttu-
nut nopeasti, ihminen ei ole. Elimistöm-
me ei ole sopeutunut yksinäisyyteen, 
vaan se aiheuttaa elimistössä stressi-
reaktion – joka puolestaan on yhteydes-
sä lisääntyneeseen sairastavuuteen ja 
mielenterveysongelmiin.

Yhteisöön kuuluminen puolestaan 
tutkitusti vähentää sairastavuutta ja 
sillä voi olla suuria, yllättäviäkin ulot-
tuvuuksia. Tiesitkö, että yhteisöön kuu-

Eläkeläisten  
kerhotalo juurtuu Jouppiin

Kaupungin eläkeikäisille syntyi juuri 
koronapandemian alla uusi kohtaa-
mispaikka, joka alkaa hiljalleen löytää 
yleisönsä. Viisi seinäjokista eläkejär-
jestöä sai yhteisen kokoontumispaikan 
kaupungin tuella. Kohtaamispaikan ni-
meksi annettiin Kerhotalo.

Kerhotalo sijaitsee helposti saavutet-
tavassa paikassa Joupissa. Rakennuksen 
moni tunnistaa entisenä Rauhanyhdis-
tyksen talona.

Pandemian vuoksi toiminta eläkeläis-
järjestöjen Kerhotalolla on käynnistynyt 
suunniteltua hitaammin, mutta alkuun 
on päästy. Eläkeläis- ja muut vapaa-
ehtoisjärjestöt voivat kokoustaa talolla 

Perhetalossa  
saa kasvaa yhdessä

Seinäjoen keskustassa sijaitseva MLL:n 
perhetalo yhdistää ja tukee lapsia, nuo-
ria sekä perheitä. Vuodesta 2014 alkaen 
nykyisellä paikallaan toiminut perheta-
lo on tuttu monille pikkulapsiperheille, 
mutta vastikään kävijäjoukko on moni-
puolistunut.

-Kun pystymme pitämään ovet auki 
iltaisin, tavoitamme myös työssäkäy-
vät perheet sekä kouluikäiset lapset 
ja nuoret, iloitsee perhetalon johtava 
koordinaattori Sari Takala.

Perhetalossa saa siis kasvaa – vau-
vasta teiniksi ja tuoreesta vanhem-
masta konkariksi.

Perhetalon ydintoimintaa ovat per-

hekahvilat. Ne ovat vertaisryhmiä 
eri-ikäisille lapsille, nuorille ja hei-
dän vanhemmilleen. Perhekahviloissa 
vaihdetaan ajatuksia arjesta ja elä-
mästä sekä puuhaillaan yhdessä.

Kaikki perhetalon toiminta on maksu-
tonta ja kaikille kaupunkilaisille avoin-
ta. Tarkoituksena on tarjota ilon lisäksi 
matalan kynnyksen tukea arjen haas-
teisiin.

-Koronan jälkihoidossa kohtaamis-
ten merkitys on aina vain suurempi, 
Takala toteaa. -On tärkeää ihan vaan 
olla yhdessä. Saa kuulla, että muillakin 
elämä on aika samanlaista, iloineen ja 
suruineen. 

Nauru on
lyhin etäisyys

kahden ihmisen
välillä.

Victor Borge

sekä järjestää muuta toimintaa.
Päällimmäisenä on talon nimen mu-

kaisesti kerhotoiminta: karaoke, boccia, 
liikunta, käsityö, kuorolaulu...

Väestön ikääntyessä ja ikärakenteen 
muuttuessa yhteisöllinen Kerhotalo on 
omiaan edistämään väestön hyvinvoin-
tia kokonaisvaltaisesti. Kerhotalossa 
hoidetaan terveyttä, ylläpidetään toi-
mintakykyä ja tuetaan kotona selviyty-
mistä.

Selvää säästöä koko kaupungille, las-
keskelee eräskin eläkeläinen.

-Kiittäen ja tyytyväisenä! 

luvat ihmiset sairastavat yli kolman-
neksen vähemmän kuin yksinäiset? 
Entä tiesitkö, että hyvä vertaistuki voi 
kivunhoidossa vastata jopa heikon opi-
oidin tehoa?

Terveys- ja mielenterveyshaasteiden 
lisääntyminen on yksi tämän päivän 
suurimmista haasteista. Siitä kärsivät 
sekä ihmiset että kuntatalous.

2020-luvun Seinäjoella kannattaa 
satsata yhteisöllisyyteen! 

Juha Julmala & Henna Helmi Heinonen
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Yhteisössä piilee  
ihmeellinen voima

Seurantalo pitää kylän virkeänä

Yksi aktiivisimmista toimijoista tällä 
saralla on peräseinäjokelainen Viita-
lan Nuorisoseura, jonka omistamassa 
Sovintolassa ja sen ympäristössä ky-
läläiset pääsevät harrastamaan muun 
muassa suunnistusta, tanssia ja pöy-
tätennistä. Aktiivisen arjen toiminnan 
lisäksi Viitalankylässä osataan myös 
juhlia yhdessä pääsiäiskokolla, syys-
päivällisellä. Myös läheisellä Käänne-
kallion laavulla on järjestetty virkistäviä 
tapahtumia.

Korona-aika on rokottanut kylätaloja 
roimasti niin toiminnallisesti kuin ta-
loudellisestikin. Normaalisti Sovinto-
laa vuokrataan erilaisia juhlia varten ja 
seuran järjestämistä tapahtumista sekä 
harrastustoiminnasta saadaan tulo-
ja. Nuorisoseuran puheenjohtaja Timo 
Mylläri toivookin, että normaaliin arkeen 
päästäisiin kiinni mahdollisimman pian.

-Seurantalon ylläpitoon liittyy paljon 
erilaisia kuluja, joten tauko vuokraustoi-
minnassa ja nuorisoseuran järjestämis-
sä tapahtumissa on ollut siltä kannalta 
huono asia. Onneksi saimme kuitenkin 
valtiolta pienen koronatuen kulujen 

kattamiseen ja kyläläisten suuren ak-
tiivisuuden vuoksi olemme vuosien saa-
tossa onnistuneet pitämään talouden 
vakaana. Haastavaa tämä on, mutta 
monella muulla nuorisoseuralla menee 
vielä huonommin, Mylläri pohti.

Aktiivisen kylätoiminnan hyötyjä on 
valtavasti. Yhdessä toimiminen eh-
käisee syrjäytymistä ja eriarvoisuutta, 
luo elinikäisiä ystävyyksiä ja kontakte-
ja, lisää kylän vetovoimaa sekä tietysti 
virkistää mukana olevien mieltä. Tutki-
musten mukaan joka kolmas aikuinen 
ei nykyään harrasta liikuntaa lähes ol-
lenkaan ja lastenkin aika kuluu nykyisin 
yhä enemmän mobiililaitteiden ääres-
sä, joten kylätaloilla järjestetty mata-
lan kynnyksen harrastustoiminta voisi 
vetää mukaansa niitä, joilla liikunnan 
määrä on vähentynyt.

-On hienoa, että meillä on aktiivisia 
kyläläisiä, jotka ovat järjestäneet eri-
laista harrastustoimintaa Sovintolas-
sa. Kalenterista löytyy tilaa, jos jollain 
lähialueella asuvalla on kiinnostusta ja 
osaamista perustaa kylätalollemme jo-
kin uusi harrasteryhmä, Mylläri päätti. 

Seinäjoki tunnetaan virkeistä nuorisoseuroista, joiden ylläpitämillä  
kylätaloilla järjestetään monenlaista toimintaa aina jumpista isoihin  
koko kylän juhliin.  
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Seinäjoki kasvaa  
pitkin askelin

Kaupungin väkiluku on kasvanut hyvää 
vauhtia, ja Etelä-Pohjanmaan väestö-
kehitys pysyi pitkään kasvun puolella 
Seinäjoen ansiosta. Seinäjoelle muutti 
enemmän väkeä kuin muualta maa-
kunnasta muutti pois. Viime aikoina Sei-
näjoki ei ole kyennyt patoamaan muun 
maakunnan muuttotappiota, ja koko 
Etelä-Pohjanmaan väestöluvut ovat nyt 
miinuksella.

Maakunnan kunnissa muuttoliiket-
tä ja väestön keskittymistä ei ole nähty 
hyvänä, mutta Seinäjoki on ollut monel-
le opintielle lähteneelle nuorelle lähei-
sempi kuin suuret yliopis-

tokaupungit Helsinki, Tampere tai jokin 
muu.

Nyt maakunta pitäisi saada nousuun 
Seinäjoen kasvulla. 

Hokkaselle Seinäjoen ja maakunnan 
hyvät välit ovat olleet etusijalla.

-Koko keskustan valtuustoryhmä on 
pitänyt suhteita maakuntaan aina tär-
keinä, hän sanoo.

-Seinäjoen kasvun mukana keskustan 
kannatus vaaleissa ja asema kaupungin 
päätöksenteossa on vahvistunut. Kun 
muutin Seinäjoelle 1980, keskustapuo-

lueen valtuusto-
ryhmässä oli viisi 
jäsentä, viimeksi 
saimme 19 paik-
kaa. Jo 20 vuotta 

keskusta on ollut 
suurin eli jo  

 

ennen kuntaliitoksia. Vastaavasti kan-
natustaan ovat menettäneet entiset 
valtapuolueet kokoomus ja varsinkin 
SDP. Kasvu selittyy eniten muutosta 
maakunnasta kaupunkiin, mutta sitä 
auttoi myös monien liberaaleja äänes-
täneiden siirtyminen keskustaan. Tietys-
ti kaupunkilaisten luottamus on kasva-
nut yleisestikin.  

Enää Hokkanen ei asettunut ehdolle 
kunnallisvaaleihin, mutta pitää keskus-
tan ehdokaslistaa hyvänä.  

Kotikaupungin asialla

- Yksi tekijä kehityksen taustalla tuol-
loin oli Ilkka, joka ajoi kotikaupunkinsa 
asioita niin kuin maakuntalehden pi-
tääkin, Hokkanen arvioi.

Ilkan päätoimittajan tehtävästä Hok-
kanen jäi eläkkeelle 2008.

Lehtityön ja kunnallisten luottamus-
tehtävien ohella hän toimi 20 vuotta 
Keskustan puoluehallituksen työvalio-
kunnassa. Se tarkoittaa viikottaisia ta-
paamisia ministereiden tai oppositiojoh-
don kanssa sen mukaan, oliko Keskusta 
hallituksessa tai ei.    

Seinäjoella Keskustan valtuustoryh-
män nousun takaa hän nostaa esille 
myös ryhmän osaavat ihmiset, jotka ovat 
paneutuneet asioihin huolella. Ryhmä 

on ollut yhtenäinen ja tehnyt muiden 
valtuustoryhmien kanssa hyvää yh-

teistyötä.
-Keskustan perusominaisuus on 

yhteistyövalmius, vaikka osataan 
kyllä olla taistelevakin.

 Hyvää tulosta Hokkanen odot-
taa nytkin edessä olevista vaa-
leista.

-Olen aika optimisti. Kansal-
liset gallupit eivät ole näky-
neet Seinäjoen vaalitulok-
sissa. Äänestäjät valitsevat 
parhaat ihmiset hoitamaan 
kotikaupunkinsa asioita.

Opiskelijoita muualta    

Valtuustotyön rinnalla Hok-
kanen on toiminut Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun ja Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen 
hallitusten puheenjohtajana. 

Korkeakoulutasoisella koulutuksella ja 
tutkimuksella on ollut ja on iso rooli Sei-

näjoen kehityksessä, mutta myös maa-
kunnan yrityksille ja kunnille.

-Maakuntakorkeakoulutoimintamme 
auttaa työvoiman koulutuksessa siellä, 
missä tarvetta on. Siitä SeAMK on saanut 
erityistä valtakunnallista tunnustusta. 

-Tulevaisuuden haaste on saada 
ammattikorkeakouluumme enemmän 
opiskelijoita maakunnan ulkopuolelta 
ja työllistymään tänne, Hokkanen ko-
rostaa.

Muuttotappion ja alhaisen syntyvyy-
den takia katseet kääntyvät työperäi-
seen maahanmuuttoon. Työtä ja koulu-
tusta olisi, mutta tekijöistä uhkaa tulla 
pula.

-Lupaprosessit ovat kauhean jäykät.

Asemalla onnistuttava

Kasvun myötä myös Seinäjoen kaupun-
gin ulkoinen ilme on muuttunut. Matalat 
kerrostalot kaupunkikeskustassa ovat 
vaihtuneet korkeiksi. Erityisesti vanhem-
mat ihmiset haluavat asua palvelujen 
lähellä keskustassa.

Hokkanen pitää tärkeänä, että vauh-
dikkaassa rakentamisessa katsotaan 
myös arkkitehtuurin arvoja, eikä mennä 
pelkästään rakennusliikkeiden ehdoilla.

 Kaupunkikeskustan elävöittämisessä 
Hokkanen ei näe ylipääsemättömiä on-
gelmia, mutta nyt on tärkeätä onnistua 
aseman alueen rakentamisessa niin, 
että yksityisten ja julkisten palvelujen 
ja asukkaiden tarpeet osataan yhdistää 
tasapainoisesti.

Minkälaisena pitkäaikainen luotta-
musmies sitten näkee kaupungin tule-
vaisuuden?

-Seinäjoen tulevaisuus on aika lail-
la sidottu maakunnan tulevaisuuteen. 
Valtakunnalisesti pitäisi pystyä hillitse-
mään nyt villinä rehottavaa keskittämis-
tä. Kaksoiskuntalaisuus olisi yksi keino.  

Kaupungin kasvu on tuonut niskaan 
myös melkoisen velkataakan. Alhaisen 
korkotason takia korjaavia toimia on siir-
retty eteenpäin, mutta Hokkanen sanoo 
seuraavan valtuuston ykköstehtävänä 
olevankin taloudesta huolehtimisen oi-
keasti.

-Ei pidä investoida muuhun kuin taa-
tusti kannattavaan, hän neuvoo. 

Professori Kari Hokkanen katselee Seinäjoen kaupungin kehitystä hyvillä mielin. Kehitys on kulkenut 
pitkin askelin 1980-luvulta, jolloin tuolloinen Ilkan päätoimittaja aloitti uransa Seinäjoen  kaupungin-
valtuustossa. Maakunnan kaupallisen keskuksen asema vahvistui vähitellen, ja nykyisen maakunta-

hallinnon myötä Seinäjoesta tuli 1990-luvulla tunnustetusti maakunnan pääkaupunki. 

Juhani Martikkala
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Juhani Martikkala

Huolenpitoa ja 
Vastuullisuutta
Turvataan perus- ja lähipalvelut 
kaikille kuntalaisille asuinpaikasta 
riippumatta.
Panostetaan lasten, nuorten ja 
ikääntyvien hyvinvointiin.

Anne Flinkkilä
a.flinkkila@gmail.com   0407388617

Jorma Panulan upeassa Jaakko Ilkka –oopperassa lauletaan:  
”Pohjanmaa ei ole Suomi”.

Silloin se tarkoitti sitä, että maakunta ei sietänyt laittomaksi katsomaansa linnalei-
rirasitusta, johon muualla alistuttiin vastarintaan nousematta. Nyt se tarkoittaa sitä, 
että valtakunnalliset puolueiden kannatusgallupit eivät päde täällä, kuten eivät ole 
päteneet ennenkään. Tämä koskee varsinkin Seinäjokea.

Kun muutimme Seinäjoelle vuonna 1980, kaupunginvaltuustossa oli viisi 
keskustapuolueen valtuutettua. Ryhmä oli neljänneksi suurin, kau-
kana kokoomuksen ja SDP:n, mutta vielä myös LKP:n jäljessä. 
Kymmenen vuoden kuluttua, eduskuntavaaleissa 1991, kes-
kusta sai Seinäjoella ensimmäisen kerran ääniä eniten, ja 
niin on tapahtunut sen jälkeen aina. Vuoden 2000 kunta-
vaaleissa sen valtuustoryhmä (18) kasvoi kaupungin suu-
rimmaksi. Neljä vuotta sitten keskusta sai 19 valtuutettua, 
neljä enemmän kuin seuraavaksi suurin, kokoomus.

Keskusta on kantanut jo kaksi vuosikymmentä suurinta 
vastuuta Seinäjoen kehityksestä. Ne ovat olleet valtavan 
kasvun ja kehityksen vuosia, jolloin Seinäjoki on noussut 
maakuntakeskusten eturiviin. Kukaan ei kiistäne, että kaupun-
gin asioita on hoidettu pääsääntöisesti tuloksellisesti. Keskusta 
on todistanut, että sen johdolla yhteiset asiat ovat hoituneet vä-
hintään tyydyttävästi.

Kehityksen avain on ollut yhteistyö kunnalli-
sessa päätöksenteossa. Se selittyy pitkälle 
suurimman puolueen perusolemuksesta 
maltillisena ja kompromissihakuisena voi-
mana. Seinäjoella ei ole syntynyt kunnal-
liskulttuuria, jossa haetaan vastakkaisuutta 
ja vaikkapa jatkuvilla kunnallisvalituksilla 
kiusantekomielessä jarrutetaan asioiden 
etenemistä.

Tämän kulttuurin jatkuvuutta on syytä var-
jella. On helpompaa arvostella ja lietsoa tyy-
tymättömyyttä kuin hoitaa asioita ja hakea 
ratkaisuja. Kysymys on kuitenkin seinäjokelais-
ten yhteisten asioiden ja rahojen hoitamisesta, 
ei vaikkapa maan hallituksen kokoonpanosta tai 
maapallon ilmastosta. 

Kari Hokkanen
Professori, valtuutettu vuodesta 1988

Pohjanmaa ei  
ole Suomi

Ennakkoäänestys  
26.5.–8.6.2021 

Vaalipäivä  
Sunnuntaina  

13.6.2021

Muista 
äänestää !

Äänestyspaikat 
auki: klo 9-20
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Tällaisen Seinäjoen  
me haluamme

Peruspalvelut luovat elinvoiman

Erilaiset kaupunginosat ja kylät ovat Seinäjoen rikkaus. 
Sujuviin peruspalveluihin ja hyvään elämään on oikeus 
eri puolilla kaupunkia. Kaikista asukkaista ja alueista 
on huolehdittava tasapuolisesti. Palveluita tarvitaan 
edelleen sähköisten kanavien lisäksi myös perinteisin 
keinoin.

Yritysten kasvun pohja on turvattava
Valtaosa uusista työpaikoista syntyy tutkitusti yri-
tyksiin. Työllistymisen mahdollisuudet tuovat uusia 
asukkaita ja lisäävät kaupungin elinvoimaa. Suomen 
yritysmyönteisimmän kunnan vetovoima houkuttaa in-
vestoimaan ja kannustaa paikallisia yrityksiä kasvuun.

Seinäjoki on elintarvikemaakunnan keskus 
Seinäjoki elää pellolta pöytään, sillä isot elintarvike-
jalostajat sijaitsevat tilojen läheisyydessä. Kaupungin 
kasvaessa maatalouden toiminnan edellytykset on 
turvattava, mukaan lukien kotieläintalouden laajene-
vat tarpeet. Kulttuuriympäristönä viljelysmaisema 
koskettaa jokaista kaupunkilaista.  

Yhteisestä taloudesta kannetaan vastuu

Vastuullinen taloudenpito on kaupungin elinvoimalle 
välttämätöntä. Useiden sektorien yhteistoimilla on py-
rittävä ensisijaisesti kasvattamaan Seinäjoen yhteistä 
kakkua. Tarvittaessa talouden tervehdyttämiseen etsi-
tään keinoja huomioiden asukkaiden hyvinvointi.

Yhdistyssektori tekee tuntuvaa työtä
Järjestöjen, yhdistysten, urheiluseurojen ja vapaa-
ehtoisryhmien panos seinäjokelaisten hyvinvointiin 
näkyy ja tuntuu päivittäin. Yhdistyssektori ansaitsee 
arvostuksen lisäksi konkreettista tukea. Koronan jäl-
keisessä ajassa vapaaehtoistoiminta tarvitsee kau-
pungin tukea uuteen nousuun.

Koulutus tuo elinvoimaa
Seinäjoelle tullaan jo kouluttautumaan eri puolilta 
maata. Asemaa opiskelukaupunkina on vahvistettava 
edelleen. Opiskelijoiden saumaton siirtyminen työelä-
mään tuo uusia asukkaita ja ajatuksia. Luomalla uusia 
koulutusohjelmia parannetaan työvoiman saatavuut-
ta.

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Reagoinnista on siirryttävä ennaltaehkäisyyn. Varhai-
nen tuki terveyden, mielenterveyden ja arjen haastei-
siin on inhimillistä ja taloudellisesti kannattavaa. Kau-
punkilaisten hyvinvoinnin edistäminen monipuolisin 
keinoin on Seinäjoen tärkeimpiä tehtäviä.

Hyvinvointi alkaa päiväkodeissa ja kouluissa
Sopivat ryhmäkoot, laadukas lähiruoka ja terveet ra-
kennukset luovat edellytykset oppimiselle. Julkisen 
sektorin rooli terveyden ja hyvinvoinnin erojen kaven-
tamisessa kasvaa entisestään, kun oppivelvollisuus 
pitenee. Kiusaamiselle ja kouluväkivallalle on oltava 
Seinäjoella nollatoleranssi.

Perheissä kasvaa Seinäjoen tulevaisuus
Perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kaupungin 
ydintehtävä. Perheiden arkea tuetaan tarjoamalla koh-
taamispaikkoja, leikkikenttiä ja kerhoja. Kun ammatti-
maista apua tarvitaan, sitä on oltava tarjolla vaivatta 
ja nopeasti. Kotihoidontuen kuntalisä pitää turvata 
jatkossakin.
 

Seinäjoen Keskustan  
     kuntavaaliohjelma
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Nuorille eväitä kasvuun
Nuorten hyvinvoinnissa on ääripäiden välillä iso ero, 
jota korona on syventänyt. Nuorten maailmassa tarvi-
taan käsipareja ja kuulevia korvia: aikuisia kouluun sekä 
nuorisotyöhön ja -tiloihin. Vapaa-ajalle nuoret ansait-
sevat mielekästä tekemistä ja tilaa. Eväitä tulevaisuu-
teen luodaan harrastus- ja kesätyömahdollisuuksilla.

Ikääntyville tukea elämän eri vaiheisiin
Ikääntyvien erilaiset elämäntilanteet tulee tunnistaa. 
Kotona asumiseen annetaan riittävä tuki, toisaalta ar-
vioidaan mahdollisuuksia monipuolisiin asumismuo-
toihin. Hoivavaiheen resurssien on oltava kunnossa. 
Kun hoivapaikan saa ajoissa, se hyödyttää sekä ikään-
tyvää itseään että hänen läheisiään.

Harrastuksia kaikille vauvasta vaariin
Harrastamisen mahdollisuudet ovat Seinäjoella moni-
puoliset - siitä huolehditaan jatkossakin. Salivuoroja ja 
-tiloja on löydyttävä myös höntsäharrastuksiin. Lähi-
koulut ja kylätalot ovat harrastamisen avainroolissa.

Kuumalista:
• Lakeuden puistoa ja jokirantaa tulee kehittää puisto-

maisena alueena, kaikkien kaupunkilaisten yhteisenä 
ulkoilmaolohuoneena. 

• Oikea aika julkisen liikenteen kehittämiseen on nyt – 
tehdään siitä toimiva ja kohtuuhintainen. 

• Kevyen liikenteen raittien rakentamista vietävä eteen-
päin kaupunginosakeskuksissa ja niiden välillä. Eri-
tyisesti koulujen lähistölle on saatavat hyvät kevyen 
liikenteen väylät. 

• Otetaan käyttöön erityinen isäneuvola – käännetään 
huomio myös isien rooliin. 

• Kiinnitetään erityishuomiota kaupungin työntekijöiden 
hyvinvointiin. Koronan jäljiltä monet ammattiryhmät 
ovat kovilla. 

• Vapaaehtoistoiminnan yhteisöllinen merkitys lisääntyy 
niin kulttuurin kuin urheilun saralla. 

• Juurrutetaan harrastamisen Suomen malli kaupunkim-
me koululaisten elintavaksi. 

• Aletaan suunnitella Seinäjoelle Suomen mahtavin-
ta leikkipuistoa. Superleikkipuisto vetäisi perheitä 
lähimatkailuun maakunnasta ja kauempaakin.

Kulttuuri ja taide auttavat ja ilahduttavat
Kulttuuri- ja taidealan toimintaedellytyksistä Seinäjo-
ella on pidettävä huolta. Teatterit, orkesterit ja keikka-
areenat, taidegalleriat, kirjasto sekä museot edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja tarjoavat lähielämyksiä. 
Kansalais- ja musiikkiopiston kautta avautuu mahdol-
lisuus harrastaa ja kouluttautua taidealoille.

Tapahtumat näkyvät maailmalle
Tapahtuma-alalla Seinäjoki on koko Etelä-Pohjan-
maan veturi. Tapahtumakaupungin imagon ylläpitä-
miseen tarvitaan koronan jälkeisenä aikana kaupungin 
tukea. 

Vapaus valita asumisen olosuhteet
Seinäjokisille on oltava tarjolla erilaisia asumisvaih-
toehtoja ympäri kaupunkia. Tontteja tulee löytyä niin 
ihmisille kuin yrityksille. On pidettävä huoli siitä, että 
nopeasti kasvavassa kaupungissa löytyy myös kohtuu-
hintaisia asuntoja.

Kaupungin strategiassa on huomioitava kestävän ke-
hityksen näkökulma. Panostus kestäviin ratkaisuihin 
on sijoitus Seinäjoen tulevaisuuteen. Investoinneissa 
varmistetaan keinot hoitaa lähiympäristöä.

Koronan jäljet on hoidettava hyvin
Poikkeusajan jäljet todennäköisesti näkyvät kaupungin 
taloudessa ja asukkaissa lähivuosina. Lisäresursseja on 
haettava ja joustavasti kohdennettava sinne, missä 
niitä kulloinkin tarvitaan. 

Kotikaupungista välitetään yhdessä
Ymmärrämme toisiamme paremmin, kun kohtaamme 
ja juttelemme. Kehitetään Seinäjoelle kohtaamispaik-
koja, joissa uudetkin asukkaat tulevat tutuiksi. Tuodaan 
yhteisöllisyys kaupunkistrategian pohjaksi.

Kestävät ratkaisut suojelevat ympäristöä

Kaupunginvaltuustossa päätetään meille kaikille tärkeistä arjen asioista. Kuntapolitiikka on Keskustalle tärkeintä.
Luottamushenkilömme ovat olleet mukana miltei kaikessa päätöksenteossa, Seinäjoen parhaaksi.

Periaatteet
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Keskustan ehdokkaat Seinäjoella
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Muista  äänestää !

Aittoniemi Pirjo
yleislääketieteen erikoislääkäri,  
seurakuntaneuvos
Olen kolme vuotta sitten eläköitynyt terveyskeskuslää-
käri. Pitkän työuran lisäksi monipuolista ja pitkäaikais-
ta kokemusta on karttunut valtuutettuna kaupungin ja 
seurakunnan eri luottamustehtävissä. Minulle läheisiä 
ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Kannan 
huolta vanhuksista. Äitini omaishoitajana vanhusten asiat ovat tulleet en-
tistä läheisimmiksi. Elämäni rakentuu kristilliselle arvopohjalle. Puolustan 
avoimuutta, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta myös päätöksenteossa.

pirjoliisa.aittoniemi@gmail.com

31

Aro Jorma
kulttuurineuvos
Seinäjoen kehitys tarvitsee ajattelevia ihmisiä, jotka 
vievät hallitusti kaupunkimme kasvua eteenpäin. Pi-
detään huolta lapsista ja nuorista, heidän terveestä 
kasvusta ja kehityksestä. Pitkän kokemukseni poh-
jalta uskon, että kaupungin keskusta saadaan elä-
väksi ja samalla huolehditaan Peräseinäjoen, Nurmon 
ja Ylistaron ihmisten hyvinvoinnista. Yhteistyössä ympäröivän maakun-
nan kanssa Seinäjoki menestyy myös valtakunnallisesti.

jorma.aro@netikka.fi

32

Eloniemi Paavo
freelance toimittaja, eläkeläinen
Olen 69-vuotias yhteistyökykyinen kaupunginvaltuu-
tettu. Minulla on todella pitkä työkokemus Seinäjoen 
kaupungin palveluksessa sekä luottamushenkilönä, 
joten omaan hyvän tietämyksen, kuinka kaupungin 
organisaatio toimii ja kuinka asioita pitää viedä eteen-
päin. Olen innostunut ja halukas toimimaan kaupun-
ginvaltuutettuna edelleen Seinäjoen kaupungin sekä kaikkien seinäjoke-
laisten parhaaksi.

paavo.eloniemi@gmail.com

33

Heinonen Henna Helmi
kirjailija, psykologi
Olen 39-vuotias kirjailija ja psykologi Seinäjoen lu-
kiolla. Toimin perheiden hyvinvoinnin parissa MLL 
Seinäjoen puheenjohtajana sekä Pohjanmaan kirjaili-
joissa ja Pohjanmaan taidetoimikunnassa. Asun puo-
lisoni, viiden lapsemme sekä lemmikkilauman kans-
sa Joupissa. Harrastan koirien kanssa lenkkeilyä ja 
kulttuuria. Ihmisenä olen päättäväinen, reilu ja maanläheinen. Seinäjoella 
minulle tärkeintä on lasten ja nuorten hyvinvointi, yhteisöllisyys, kulttuuri 
sekä yrittäjyys - näitä teemoja puolustan kuntapolitiikassa.

hennahelmi@hennahelmi.fi 

37

Heiska Juho
tohtorikandidaatti
Veri veti takaisin Seinäjoelle ja täällä on nyt hyvä 
olla vaimon ja kahden pienen lapsen kanssa. Tuleva 
tekniikan tohtori (2021) ja koulutukseltani DI kemisti. 
Väitöskirjassani tutkin litiumioniakkujen materiaale-
ja. Uusiutuvan energian, kiertotalouden ja kestävän 
kehityksen puolestapuhuja ja kovasti yritän elää niin 
kuin saarnaan. Avoimen keskustelun kautta voidaan ratkaista lähes kaik-
ki ongelmat, joten minua saa ja pitääkin kritisoida. Avointa keskustelua ei 
voida käydä ilman kovaa kritiikkiä.

heiskaj@gmail.com

38

Hemminki Aila (sit)
kauppatieteiden maisteri,  
omistajanvaihdosasiantuntija
Olen kotoisin Ylistarosta maatalosta ja olen aina asu-
nut Seinäjoella. Perheessäni on yrittäjä-mies, kolme 
aikuista tytärtä ja kaksi lapsenlasta. Teen omistajan-
vaihdosasiantuntijan työtä Etelä-Pohjanmaan Yrittä-
jillä ja olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. 
Vapaa-aikana liikun, ulkoilen ja teen käsitöitä, lataan akkuja perheen ja 
ystävien kanssa. Olen vaikuttanut viime kauden Into Seinäjoen ja Ravikat-
somon hallituksissa. Teen mielelläni työtä Seinäjoen, sen kylien ja elinvoi-
man puolesta.

aila.hemminki@netikka.fi

39

Jokilehto Kaisa
restonomiopiskelija
Olen 30-vuotias ja opiskelen restonomiksi Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa. Perheeseeni kuuluu puo-
lisoni lisäksi kaksi lasta. Olen luova ja tunnollinen, 
sekä erittäin kova kyseenalaistamaan asioita. En 
myöskään pelkää tarttua isoihin haasteisiin. Lapsi-
perheiden, opiskelijoiden ja ravintola-alan asiat ovat 
erityisen lähellä sydäntäni. Ehdokkaana haluan olla Se ehdokas, joka 
aidosti toimii kuntalaisten äänenä. Haluan olla mukana kehittämässä 
Seinäjokea entistä paremmaksi paikaksi elää ja asua.

kaisa.rummukainen@gmail.com

43

Julmala Juha
opiskelija, toimittaja
Olen 24-vuotias monitoimimies Peräseinäjoelta. Sukuni 
on asunut ja pärjännyt Peräseinäjoella jo kahdeksan su-
kupolven ajan ja lähdin ehdokkaaksi, jotta alueellamme 
olisi hyvä asua, tulla toimeen ja harrastaa jatkossakin. 
Vanhan sanonnan mukaan markka liikunnalle on kym-
menen markkaa kansanterveydelle. Siksi ajankin vah-
vasti sitä, että kaikille seinäjokisille olisi tarjolla innostavia harrastusmahdol-
lisuuksia, joiden avulla myös ennaltaehkäistään monia ongelmia.

juha.julmala@gmail.com

44

Kaleva Justiina
koulunkäynninohjaaja
Olen 25-vuotias koulunkäynninohjaaja, joka tasapai-
nottaa politiikkaa teatteriharrastuksella. Minulle tär-
keimpiä asioita ovat huolenpito, sivistys ja kulttuuri. 
Aiemmin Nurmossa ja Ylistarossa asuneena pidän 
tärkeänä, että Seinäjoki huomioi paremmin liitoskun-
nat jotka ovat nyt jääneet vaille luvattua kehittämistä. 
Luottamustoimia on ollut nuorten puolella muutama; piirin varapuheen-
johtajuutta, johtokunnan jäsenyyttä ja osaston puheenjohtajuutta. Lisäk-
si luottamustoimena voisin sanoa vertaistukiryhmän vetämisen.

kalevajustiina@gmail.com

45

Kesseli Antti
kuljetusyrittäjä, maanviljelijä
Olen 39-vuotias yrittäjä ja kahden lapsen isä Peräsei-
näjoen Haapaluomalta. Tykkään luonnosta, Lapista, 
karaokesta ja lavatansseista. Toimin mm. Peräseinäjoen 
yrittäjien hallituksessa. Olen ensimmäistä kertaa yrittä-
mässä valtuustoon, koska haluan päästä vaikuttamaan 
ja tuomaan omia ajatuksiani Seinäjoen kehittymiseen. 
Sydäntä lähellä ovat varsinkin lasten ja vanhusten asiat. Elinvoimaisen kes-
kustan kehittämistä kannatan, mutta se ei saa tapahtua reuna-alueiden kus-
tannuksella.

anttikes@hotmail.com

49

Kitinoja Helli
terveystieteiden maisteri, erityisasiantuntija
Tehtäväni on osaamisen viennin edistäminen am-
mattikorkeakoulussa. Yritysten viennin ja kasvun 
edistämisen näen tärkeänä kaupungin elinvoimal-
le. Työkokemus kansainvälisyyden ja koulutuksen 
kehittämisessä, terveydenhuollon opettajana ja 
sairaanhoitajana sekä myös neljä lastenlasta, va-
paaehtoistyö ja luottamustehtävät ovat auttaneet ymmärtämään, mistä 
eri-ikäisten asukkaiden hyvinvointi koostuu. Asiakaslähtöiset, kaikkien 
saavutettavissa olevat palvelut ovat osa hyvinvointia.

helli.kitinoja@gmail.com

50

Kivisaari Pasi
kansanedustaja
Olen 49-vuotias, kahden pojan isä ja naimisissa. Työs-
kentelen Suomen keskustan kansanedustajana vuodesta 
2019 alkaen. Ennen eduskuntatyötäni toimin 20 vuoden 
ajan peruskoulussa ja olen virkavapaalla Kärjen koulun 
rehtorin tehtävistä. Luottamustehtävissä olen toiminut 
Seinäjoen kaupunginvaltuustossa vuodesta 2013 alkaen 
ja vuodet 2017 - 2019 olin Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 
Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja ja liikunnan-
ohjaaja. Harrastan kuntoilua ja kirjallisuutta.

pasi.kivisaari@eduskunta.fi
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Flinkkilä Anne
terveydenhoitaja amk, sairaanhoitaja amk
Olen terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (AMK) Peräsei-
näjoelta ja työskentelen perusterveydenhuollossa. 
Meillä on puolisoni kanssa viljelystila ja kolme täysi-
ikäistä lasta. Ensimmäinen valtuustokauteni on lop-
pumassa ja olen toiminut luottamusmiesten kanssa 
yhteistyössä mm. Into Seinäjoki Oy hallituksessa, hen-
kilöstöjaostossa ja kaupunginhallituksessa (2019–2021). Toimin yhteisten 
asioiden hoitamisessa vastuullisesti, tasavertaisesti ja luottamuksellisesti. 
Yhteistyöllä ja kokemuksella rakennetaan parempaa Seinäjokea.

aflinkkila@gmail.com

34

Haapala Markus
yrittäjä
Olen 63 -vuotias sähköalan yrittäjä. Perheeseeni 
kuuluu vaimo ja kaksi aikuista lasta. Harrastan met-
sästystä ja moottoripyöräilyä. Haluan ajaa asioita 
omalla maalaisjärjellä ja erilaisissa luottamustehtä-
vissä saaneella kokemuksella. Minua on helppo lä-
hestyä erilaisissa asioissa, koska tulen hyvin toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa ja haluan tasapuolisesti ottaa kaikki huomioon 
asioita ajaessa.

markus.haapala@outlook.com

35

Heikkilä Ismo
lehtori
Hei! Olen reilu viisikymppinen, neljän, jo aikuisen lap-
sen isä. Toimin Seinäjoen lyseolla matemaattisten ai-
neiden lehtorina, neljännesvuosisata nuorten kanssa 
on jo vierähtänyt. Nuorten hyvinvointiin pitää kaikki-
en sitoutua teoilla, eikä vaan puhua korulauseita, siitä 
että kuinka ja kuinka.

36

Homi Kari
maanviljelijä
Erityisen tärkeää kaupungille on sen pito- ja veto-
voimasta huolehtiminen asukkaiden sekä yritysten 
osalla. Moni asia Seinäjoella on tässä mielessä hy-
vin. Kehitettävää ja parannettavaa on mm. yhdessä 
ELY:n kanssa alueen tieverkoissa. Kevyenliikenteen 
yhteydet kaupunginosakeskuksiin, Veneskoskelle 
sekä mm. Kitinojalle on saatava liikkeelle. Alajoen kansallismaisemaa on 
kyettävä hyödyntämään virkistykseen ja matkailuun. Mm. Kansallinen 
kaupunkipuisto-hanke ei etene – sitä on vauhditettava.

kari.homi@netikka.fi

40

Hyytiä Arja
hallintotieteiden maisteri, fysioterapeutti
Huolenpito on tekoja! Kahden lapsen äitinä ja neljä lap-
senlapsen isoäitinä tunnen lapsiperheen arjen ja tar-
peet, työelämän haasteet ja mahdollisuudet. Uskallan 
edelleen haastaa itseni uuden oppimiseen. Työelämän 
jälkeinen aktiivivaihe on myös ikääntyvien ja vanhusten 
kohteluun sekä tarpeisiin liittyvän näköalapaikan ohella 
vaikuttamisen paikka. Päättäjä- ja elämänkokemukseni ovat käytettävissäsi. 
Tutustu huolenpidon teemoihin ja kirjoituksiini: www.arjahyytia.fi

arjaehyytia@gmail.com

41

Isopahkala Olli
lehtori, sivutoiminen yrittäjä
Olen 43-vuotias tuore kuntavaaliehdokas. Perhee-
seeni kuuluu vaimo ja kolme lasta. Olen rakennus-
tekniikan opettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 
sekä sivutoiminen yrittäjä. Tavoitteeni on tehdä tol-
kun miehen politiikkaa rakentavasti keskustelemal-
la. Vahvistetaan perheiden, koulutuksen ja yrittäjien 
edellytyksiä. Pidetään peruspalveluista huolta. Äänelläsi on merkitystä!

42

Kallio Karri
projektipäällikkö
Olen 30-vuotias ammattikorkeakoulussa työskente-
levä elintarvike- ja maatalouspuolen kehittäjä. Kun-
tapolitiikassa olen, koska haluan nähdä oman koti-
kuntani kehittyvän ja kukoistavan. Minulle tärkeintä 
pystyä yhteistyössä kehittämään Seinäjokea kohti 
parempaa huomista. Näen Seinäjoen tärkeimmiksi 
kehittämiskohteiksi tulevalla valtuustokaudella keskustan elävöittämisen 
ja vetovoiman kasvattamisen, tietoliikenneyhteyksien kokonaisvaltaisen 
kehittämisen sekä Seinäjoen kehittämisen korkeakoulukaupunkina.

karri.kallio@keskusta.fi

46

Kankaanpää Pauli
yrittäjä, eläkeläinen
Lähdin kunnallisivaaliehdokkaaksi voidakseni vaikut-
taa ainakin kolmeen asiaan: 1. Eläkeläisten asiat pi-
tää hoitaa paremmin; Tein jo kuntalaisaloitteen: Sei-
näjoesta Suomen ikäystävällisin kunta (eläkeläisiä yli 
16000). 2. Jatkossa pitää päätösten vaikutusarviointi 
tehdä myös pienyrittäjien kannalta (0-4 hlön yrityk-
siä yli 5000). Eurot pitää saada kiertämään omassa kaupungissa eikä 
veroparatiiseissa. 3. Vapaaehtoistyö on Seinäjoen ehdoton voimavara; 
panostetaan siihen (vapaaehtoistyöntekijöitä valtava joukko).

kankaanpaa.pauli@netikka.fi

47

Karhu Johannes
kiinteistöpäällikkö
Olen 29-vuotias kauppatieteiden kandidaatti. Työs-
kentelen perheyrityksessämme Rakennus K. Karhu 
Oy:ssä. Vastuullani on Piirin kaupunginosan kehit-
tämishanke. Harrastan hiihtoa, lenkkeilyä sekä lu-
kemista. Luonteeltani olen ahkera ja sinnikäs. Val-
tuutettuna pyrkisin edustamaan kaikenikäisiä ja eri 
elämäntilanteissa olevia kuntalaisia tasapuolisesti asuinpaikasta riippu-
matta. Minulle tärkeitä asioita ovat yhteisten varojen järkevä käyttö sekä 
peruspalveluiden säilyttäminen koko Seinäjoen talousalueella.

johannes.karhu@rakennuskarhu.fi

48

Koivusaari Jenna
opiskelija
Olen 18-vuotias opiskelija ja osa-aikainen barista. 
Olen toiminut Yhteiskoulun oppilaskunnan hallituk-
sen puheenjohtajana. Urheilu on lähellä sydäntä ja 
valmennan SHS alppijaostossa. Haluan yhdessä 
asukkaiden kanssa kehittää Seinäjokea edelleen 
paremmaksi paikaksi asua meille kaikille, kaikkien 
kuntalaisten parhaaksi. Olen yhteistyökykyinen, hyvä kuuntelija ja pyrin 
ratkaisemaan ongelmat toisia arvostaen rakentavasti.

jenna.koivusaari@gmail.com

52

Konttas Juha
maaseutuyrittäjä
Olen 62-vuotias maaseutuyrittäjä Ylistarosta, työs-
kentelen vaimoni kanssa elintarvikealan pienyrityk-
sessämme. Maatilamme on siirtynyt pojallemme 
mutta kylvö- ja sadonkorjuuaikoina olen mukana tilan 
töissä. Olen ollut kaksi kautta Seinäjoen kaupungin-
valtuutettuna, jäsenenä kaupunginhallituksessa ja eri 
lautakunnissa. Harrastan moottoripyöräilyä, kuntoliikuntaa ja metsän-
hoitoa. Olen yhteistyöhaluinen, luonteeltani positiivinen ja harkitseva. 
On tärkeää että kodeissa voidaan hyvin, silloin koko kaupunki voi hyvin.

Juha.konttas@netikka.fi

53

Korpi-Hyövälti Eeva
lääkäri, eläkeläinen
Olen 71-vuotias sisätautien erikoislääkäri. Työuralla 
intohimonani oli terveyden edistäminen, josta tein 
väitöskirjan. Eläkkeellä ollessani olen kirjoittanut 
kirjan ja aion jatkaa kirjoittamista. Viime vaalikau-
den olen ollut sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä 
toiminut paikallisliikenteen neuvottelukunnan pu-
heenjohtajana. Minua kiinnostaa ihmisten hyvinvointi ja kulttuuri ja näen 
hyvinvoinnin osana ilmastonmuutoksen hillitsemisen, luonnon monimuo-
tisuuden säilyttämisen ja kestävän kehityksen.

eeva.korpihyovalti@gmail.com
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Kuivinen Mikko
kapteeni evp, yrittäjä
Olen 61 -vuotias, 2 aikuisen pojan isä ja naimisissa. 
Työskentelin 30 vuotta Ilmavoimien palveluksessa, 
josta työstä jäin työeläkkeelle 2010. Siitä lähtien olen 
työskennellyt ammattivalmentajana eri lajien paris-
sa. Minulle tärkeitä asioita ovat nuorten hyvinvointi, 
toimiva liikuntaympäristö ja kaupungin tasapainoinen 
kehittäminen. Olen liikunnan suurkuluttaja ja myös musiikki on lähellä 
sydäntä. Olen avoin ja aina valmis keskustelemaan. Sydän paikallaan!

kuivinen.mikko@netikka.fi

55

Kärkölä Anni
vartija, ajoneuvoasentaja
Olen sinnikäs, joku saattaisi sanoa itsepäinen. Olen 
rohkea tarttumaan asioihin ja otan uudet haasteet, 
innolla vastaan. Uskallan yrittää. Olen maltillinen ja 
rauhallinen, en turhaa hötkyile. Jaksan ja haluan kan-
taa vastuuta. Pelaan salibandya; 2.div SBS Lapua. 
Pidän pyöräilystä, salibandystä ja sateesta. Viihdyn 
luonnossa ja ystävien kanssa. Olen positiivinen tiimipelaaja, sopeudun 
muuttuviin tilanteisiin ja erilaisiin ympäristöihin. Olen harrastanut vpkta 9 
vuotta. ”minuutti kerrallaan”

anni.karkola@gmail.com

56

Kärsämä Sini-Elina
toiminnanjohtaja, opiskelija
Olen 31-vuotias toiminnanjohtaja, joka opiskelee jul-
kisoikeutta. Olen suhteellisen tuore seinäjokinen ja 
muuttanut kaupunkiin pari kuukautta sitten. Katselen 
kaupunkia siis tuorein silmin. Minulle tärkeitä asioita 
ovat mm. pyöräilymahdollisuuksien parantaminen ja 
keskustan elävöittäminen.

sini-elina.karsama@keskusta.fi

57

Liikala Tuomas
diplomi-insinööri
Olen 32-vuotias Keskustan kuntavaaliehdokas. Edel-
lisen kerran olen ollut ehdolla Seinäjoen kuntavaa-
leissa vuonna 2017. Olen opiskellut ja työskennellyt 
Tampereella oman alani töissä, mutta ennen sitä 
olen valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. 
Nyttemmin takaisin omille kotikonnuilleni muuttanut 
seinäjokinen. Kirjoitan omaa www.tuppu.fi blogiani aktiivisesti. Pidetään 
koko Seinäjoesta huoli!

tuomas.liikala@tuppu.fi

61

Linnainmaa Simo
opiskelija
Hei. Olen toisen vuoden agrologiopiskelija Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa. Olen lähtöisin Tampereen 
vierestä Hämeenkyröstä ja kaksi vuotta sitten Sei-
näjoelle muuttanut. Ammatiltani olen talonrakentaja. 
Lähdin kuntavaaleihin ehdolle toista kertaa sillä halu-
an edistää nuorten mahdollisuuksia sekä etuja omalla 
paikkakunnalla.

simo.linnainmaa@gmail.com

62

Luotola Mikael
ryhmäpäällikkö
Olen 38v. ryhmäpäällikkö Seinäjoelta. Perheeseeni 
kuuluu vaimo ja hänen tyttärensä. Vapaa-ajalla har-
rastan padelia, jalkapalloa ja futsalia. Olen aina ollut 
kiinnostunut yhteisten asioiden kehittämisestä ja 
olenkin ehtinyt olemaan jo monissa erilaisissa luot-
tamustehtävissä mukana. Kaupungin luottamusteh-
tävissä takana on nyt kolme valtuustokautta, joista viimeisimmän olen 
saanut kunnian toimia myös kaupungin hallituksen jäsenenä. Parhaat 
päätökset syntyvät hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä.

mikael.luotola@netikka.fi

63

Martinmäki Juha-Matti
kuljetus ja logistiikka insinööri
Tervehdys. Olen 50-vuotias kuljetus-ja logistiikka-
alan moniosaaja, perheen isä ja opettajaksi koulut-
tautuva, luova, multiosaaja. Perhe, koti, työ ja sen 
kehittäminen, taide ja kulttuuri, luonto ja liikunta sekä 
yrittäjyys ja yhteisten asioiden hoitaminen lähellä 
sydäntäni. Toivon, että saisimme yhdessä rakentaa 
Seinäjoesta toimivan, turvallisen, innovatiivisen ja ekologisen kunnan.

martinmakijuha@gmail.com

67

Melender Ritva
rahoitusneuvottelija
60-vuotias liikunnallinen äiti Tanelinrannasta. Per-
heeseeni kuuluu Eetu 21v ja Emilia 17v. Seinäjoki sai 
kaupunkioikeudet syntymävuotenani eli kaupunki on 
yhtä vanha tai nuori kuin minä. Olen toiminut työni 
ohella hyvänolonlähettiläänä työpaikallani Danske 
Bankissa, ja hyvinvoinnin asiat ovat minulle tärkeitä. 
Miten voit, se heijastuu ihmisiin, joita tapaat. Huolehtimalla omasta hy-
vinvoinnistasi, huolehdit myös sinulle rakkaimpien hyvinvoinnista. Olen 
toiminut 6 kautta lautakunnassa ja toivon, että saisin jatkaa!

ritva.melender@danskebank.fi

68

Mikkonen Juha
opettaja, herastuomari
Olen 45-vuotias Keskustan Seinäjoen kunnallisjär-
jestön rahastonhoitaja. Syntymäpaikkani on Pe-
räseinäjoki, mutta 1979 alkaen kotipaikka on ollut 
Kivistössä. Poliittisesti olen oikealle kallellaan oleva 
arvoliberaali keskustalainen. Työelämässä olen ollut 
mukana yli 20 vuotta, suurimman osan lastensuoje-
lun ja perusopetuksen parissa. Käräjäoikeuden maallikkotuomarina olen 
toiminut 2005 alkaen. Lentopallo, avantouinti, pokeri, lukeminen, maan-
puolustus, körttiläisyys ja kirkon Saapas-toiminta ovat sydäntäni lähellä.

juha.mikkonen@netikka.fi

69

Mäkelä Ilkka
filosofian maisteri, lukion äidinkielen lehtori
Olen 64-vuotias seinäjokelainen kulttuurin ja tietokir-
jallisuuden ystävä. Vaikutan paitsi Suomen Teatterit 
ry:n myös Seinäjoen kaupunginteatterin hallitukses-
sa.  Minulla on vaimoni kanssa kolme poikaa ja viisi 
lastenlasta, ja yritän osaltani kehittää kaupunkiam-
me yhä toimivammaksi niin, että sen asukkaat olisi-
vat onnellisen aktiivisia, harrastavia ja keskenäänkin paremmin toimeen-
tulevia.

ilkka.makela@netikka.fi

73

Mäkelä Kimmo
koulunkäynninohjaaja, filosofian maisteri
Olen 30-vuotias historianopettajaurasta tai museo-
ammatista haaveileva seinäjokelainen kolmannen 
polven keskustalainen. Merkittävin luottamustoimeni 
on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehen 
tehtävä. Haluan keskittää tarmoni nuorten harrasta-
misen ja hyvinvoinnin kehittämiseen niin, että mah-
dollisimman moni heistä työllistyisi, voisi fyysisesti ja henkisesti hyvin 
rakentaakseen osaltaan turvallista kaupunkiamme.

kimmo.makela@student.oulu.fi

74

Mäkynen Hanna
sosiaalineuvos, eläkeläinen
Olen ollut kauan mukana, ensin Nurmossa ja nyt Sei-
näjoella. Olen Eskoon valtuuston puheenjohtajistossa. 
Vammaistyö on sydämeni asia. Eskoonkin on ”saattaen 
siirrettävä” uuteen Soteen. Olen Sevaksen hallituksessa. 
Vuokrakoti on rakas oma koti asukkaalleen. Olen kirkko-
valtuutettu ja E-P:n Perheasiain neuvottelukesk. pj. Minä 
luotan kristilliseen elämänkatsomukseen ja lottaäidiltä perimääni rohkean suo-
malaisen naisen voimaan. Hoidetaan kotiseutuamme yhdessä miehet ja naiset, 
yhdessä lapset ja vanhukset. 

hanna.makynen@gmail.com
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Lammassaari Virpi
lehtori, erityisopettaja
Olen 49-vuotias 4 teinin äiti Seinäjoelta. Perheemme 
harrastaa jalkapalloa, sählyä, joukkuevoimistelua ja 
lenkkeilyä. Minulle tärkeitä asioita ovat erityisesti 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Tarvitsemme 
uusia toimintamalleja ja monipuolista YHTEISTYÖTÄ 
eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin saavuttamisek-
si! Viimeiset 4 vuotta olen toiminut Seinäjoen hyvinvointilautakunnan ja 
elinvoimalautakunnan varajäsenenä.

vipe.lammassaari@gmail.com

58

Lehtimäki Suvi (sit)
lapsityöntekijä, kuoronjohtaja
Olen 44-vuotias neljän lapsen äiti, lapsityöntekijä 
ja -kuoronjohtaja. Olen kokenut luottamustehtävät 
Seinäjoen seurakunnassa ja kaupungissa mieluisina 
ja mielenkiintoisina. Toivoisin olevani helposti lähes-
tyttävä luottamushenkilö, johon kuntalaiset voisivat 
mahdollisimman matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä 
asioissaan ja toiveissaan. Mikäli en osaa itse vastata, lupaan ottaa asi-
asta selvää. Haluaisin jatkaa työtäni hyvinvoivan tulevaisuuden Seinäjoen 
puolesta.

suvi@solina-kuoro.fi

59

Lemettinen Mauno
tes-asiantuntija, työntutkija
Olen viisikymppinen liikunnallinen nuorimies Pohjas-
ta. Syntynyt olen Kitinojalla ja vuosituhannen alussa 
muuttanut Seinäjoelle. Olen toiminut vuosia edunval-
vontatehtävissä työmaallani ja sitä kautta yhteisten 
asioitten hoitaminen kiinnostaa. Haluan olla vaikutta-
massa kaupunkilaisten arkeen nyt ja tulevaisuudes-
sa. Pidetään huolta toisistamme.

mauno.lemettinen@netikka.fi

60

Lähdesmäki Kalle
kauppaneuvos, kauppatieteen maisteri
Työni suuryritysten johtotehtävissä Seinäjoella, 
Etelä-Pohjanmaalla, Suomessa sekä Baltiassa ovat 
antaneet vahvan osaamisen perehtyä asioihin, tehdä 
yhteistyötä ja päätöksiä. Hallituskokemusta omaan 
valtakunnallisista, maakunnallisista ja paikallisista 
organisaatioista tieteen, koulutuksen, urheilun sekä 
kulttuurin aloilta. Kasvualustan elämälleni sain veteraanivanhemmiltani 
pienellä maatilalla. Kokemus ja talouden realiteettien hallinta ovat tärkei-
tä edellytyksiä Seinäjoen tulevassa kehittämisessä.

kallejohannes.lahdesmaki@gmail.com
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Mantere Pilvi
opiskelija
Valmistun keväällä ylioppilaaksi suoritettuani lukion 
neljässä vuodessa. Valitsin neljän vuoden suunni-
telman, jotta minulla olisi paremmin aikaa osallistua 
kansainvälisyysprojekteihin, olla mukana nuoriso-
valtuustossa ja Lukiolaisten liitossa sekä kirjoittaa 
kahdeksan ainetta. Innostun uuden oppimisesta ja 
ihmisten ajatusten ymmärtämisestä. Minulle on tärkeää ymmärtää kes-
kustelukumppanini näkökulmaa. En pelkää tuoda esiin vaikeita asioita. 
Nautin lukemisesta, maalaamisesta ja kissan rapsuttelusta.

pilvimanterepolitiikka@gmail.com

65

Martikkala Kirsi
nuorisotyönohjaaja
Olen 44-vuotias kunnallisvaalien ensikertalainen. 
Koulutukseltani olen diakoni ja nuorisotyönohjaaja. 
Valmistumisestani on yli 20 vuotta. Tuo aika on men-
nyt siivillä nuorisotyönohjaajana ja kotiäitinä. Perhee-
seeni kuuluu neljä lasta (iältään 6-12 -vuotiaita) ja 
aviomies, joka toimii kotitilallaan maatalousyrittäjä-
nä. Harrastan liikuntaa eri muodoissa, luonnossa liikkumista ja äänikirjo-
jen kuuntelemista. Mielenkiinnolla käyn kohti kuntavaaleja!

kirsi.martikkala@evl.fi

66

Mustikkamaa Jussi
journalisti
On aika näyttää, mistä seinäjokelaiset kuntapäättä-
jät on tehty. Koronavuoden koetusten jälkeen elämä 
jatkuu ja itse olen valmis kantamaan kuntapäättäjä-
nä vastuuta siitä, että meillä on hyvä ja turvallinen 
kotikunta. Omalle perheelleni Seinäjoki on antanut 
vakaan ja hyvän paikkakunnan elää, tehdä töitä ja 
harrastaa. Toimittajana minut on tällä Lakeudella opittu tuntemaan, mut-
ta tarvittaessa tartun ennakkoluulottomasti moneen eri toimeen.

jussi.mustikkamaa@nic.fi
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Mäenpää Keijo (sit)
everstiluutnantti evp, projektipäällikkö
Olen 58v everstiluutnantti evp. ja asun Ylistaron Kaina-
stolla. Toimin Ylistaron kylien kehittämishankkeen pro-
jektipäällikkönä. Perheeseeni kuuluu kieltenopettaja 
vaimo ja kaksi tytärtä. Pidän tärkeänä kylien elinvoi-
man kehittymistä. Kylien yhteinen ääni luo vahvuutta. 
Koulujen resurssit ja turvallinen oppimisympäristö on 
turvattava. Palo- ja pelastustoimen läheisyys ja ensihoidon nopeus luo 
turvallisuutta. Kunnallispolitiikka on ensisijaisesti yhteisten asioiden päivit-
täistä hoitamista. Terve maalaisjärki kuuluu päätöksentekoon.

keijohenry@gmail.com

71

Mäenpää Mervi
maatalousyrittäjä
47v Agrologi AMK, maatalousyrittäjä Ylistaron 
Asemalta. Naimisissa, kolmen pojan äiti. Kuntapo-
litiikassa mukana vuodesta 2007. Nykyisiä luotta-
mustehtäviä: Kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja 
opetuslautakunnan pj, kaupunginhallituksen varajä-
sen, Into Oy hallituksen varajäsen, SeiLab Oy halli-
tuksen varajäsen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun valtuutettu ja 
hallituksen jäsen, Eepeen hallintoneuvoston jäsen, Taito E-P ry:n hallituk-
sen pj. Oikeudenmukaisuutta, iloa ja vastuunkantoa päätöksentekoon.

mervi.h.maenpaa@gmail.com

72

Männikkö Mikko
kansanedustajan avustaja, matemaatikko
Olen 45-vuotias Keskustan Seinäjoen kunnallisjär-
jestön puheenjohtaja. Minulla on useita luottamus-
tehtäviä ja olen innokkaasti mukana tekemässä 
Seinäjoesta parempaa kaupunkia. Olen naimisissa ja 
minulla on kaksi teini-ikäistä lasta. Harrastan urhei-
lua ja kirjallisuutta. Luonteeltani olen avulias ja ystä-
vällinen. Ajattelen ennen kuin avaan suuni. Uskallan kysyä jos en tiedä. 
Hyvin tässä käy.

mikko.mannikko@netikka.fi

76

Määttä Mikael
rakennusmestari
Minulle on tärkeää, että Seinäjoki pysyy kehittyvänä 
ja houkuttelevana kaupunkina kaikille ihmisille. Kau-
pungin tavoitteet pitää olla korkealla. Liikenneväyliä 
tulee kehittää; esimerkiksi valtatiet Seinäjoelta Lapu-
alle, Ilmajoelle ja Vaasaan tulee muuttaa nelikaistai-
siksi. Lisäksi Seinäjoen elinvoimaisuuden ja houkut-
televuuden kannalta on tärkeää, että kaupungista löytyy tulevaisuudessa 
oma yliopisto. Usko tulevaisuuteen, mutta älä unohda vaikuttaa siihen!

mikael.maatta@gmail.com

77

Niemelä Ari
Key Account Manager
Olen 43-vuotias 8-henkisen uusioperheen isä. Arki 
kulkee lasten ja heidän harrastuksien parissa sekä 
luonnossa liikkuen. Olen määrätietoinen, positiivisen 
elämänasenteen omaava vastuunkantaja. Lähellä 
sydäntäni on lasten ja vanhusten hyvinvoinnin tur-
vaaminen ja inhimillinen hoiva. Koen tärkeäksi lähi-
liikuntapaikat, korjausvelan vähentämisen sekä tasapuolisen Seinäjoen 
myös laita-alueet huomioiden. Tärkeää on pitää Seinäjoki elinvoimaisena 
ja hyvänä paikkana elää. Yhteistyöllä asiat sujuu parhaiten.

ari.niemela1978@gmail.com
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Niemi Anne
yrittäjä
Pienen ja pippurisen kunnan kuntapolitiikassa mari-
noitunut, maakuntapolitiikassa politiikan pelisäännöt 
oppinut kolmannen polven kovettu yrittäjä ja yrittä-
jävaikuttaja, haluaisi mukaan maakuntakeskuksen 
päätöksentekoon. Ihmisten asioiden vastuullinen hoi-
to on tärkeämpää kuin puhdas politikointi. Päätösten 
tulee perustua tosiasioihin. Päätösten vaikutusten arviointiin on käytet-
tävä aikaa. Toimintaani ohjaavat oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja 
yrittäjyys. ”Keskellä. Niin että sielussa tuntuu.”

anne.niemi@jarviseudunperuna.fi
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Nokua Markus
projektipäällikkö, maanviljelijä
Olen kolmen lapsen perheenisä Hyllykalliolta. Työs-
kentelen seinäjokelaisessa yrityksessä rakentamisen 
projektipäällikkönä. Luonteeltani olen avoin ja muut 
huomioonottava. Päätöksiä teen oikeudenmukaisesti 
asioiden eri näkökantoja puntaroiden.

markus.nokua@gmail.com

80

Nortunen Tatu
opiskelija
Olen 19-vuotias ylioppilas Ylistarosta. Olen kuulunut 
Seinäjoen nuorisovaltuuston vuosina 2016-2020. 
Harrastan vapaa-ajalla basson soittoa bändissä. 
Kulttuuri, ja erityisesti musiikki on lähellä sydäntäni. 
Olen kiinnostunut kaupunkimme yhteisistä asioista. 
Haluan olla mukana kehittämässä Seinäjoen kaupun-
kia, niin että sen jokaisella alueella on houkuttelevaa asua ja tehdä työtä. 
Seinäjoki on hyvä kaupunki opiskella ja asua, yhdessä siitä voidaan tehdä 
erinomainen myös tulevaisuudesssa.

tatu.nortunen@gmail.com

81

Pajulammi Martti
opetusneuvos, sairaanhoidonopettaja
Olen 73-vuotias. Asumme vaimoni kanssa Ämmä-
länkylässä, lapsuuteni maisemissa. Olen neljännen 
polven asukas tilalla. Harrastuksiani ovat maanviljely, 
raviurheilu, hirvenmetsästys ja kesälampaiden hoi-
taminen lastenlasten kanssa. Pitkä ja monipuolinen 
kokemukseni työelämässä ja erilaisissa luottamusteh-
tävissä luovat vahvan perustan toimia kaupunginvaltuutettuna. Haluan olla 
valtuustossa päättämässä esim. siitä, miten lapsemme ja vanhuksemme 
huomioidaan poliittisessa päätöksenteossa nyt ja tulevina vuosina.

martti.pajulammi@gmail.com
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Pasanen Jukka
filosofian maisteri, historianopettaja
Ikää 42v. Olen Seinäjoen kaupungin nimistötoimikun-
nan jäsen ja E-P:n liiton kulttuurilautakunnan varajä-
sen. Toimin myös seurakunnallisissa ja sukuseurojen 
luottamustehtävissä. Haluan edistää Seinäjoen alu-
eiden tasapuolista kehitystä. Minulla on kristilliset ja 
alkiolaiset elämänarvot. Luonteeltani olen sovinnol-
linen mutta periaatteellinen. Harrastan kirjallisuutta, sukututkimusta ja 
keilailua. Toisinaan minut voi nähdä myös kävelyllä tai pyöräilemässä.

jupasane@luukku.com

86

Peltokangas Tero
opiskelija
Olen 22-vuotias toisen vuoden Agrologiopiskelija ja 
olen kotoisin Alahärmästä. Olen muuttanut opiske-
lujen perässä Seinäjoelle vuonna 2019. Työskentelen 
maatalousalalla ja vakituisia harrastuksia ei juuri-
kaan ole, mutta metsästys ja kalastus on ollut lähellä 
sydäntä jo pienestä pitäen. Luonteeltani olen sosiaa-
linen, kärsivällinen ja ahkera. Valtuustossa pyrkisin pitämään erityisesti 
kiinni siitä, että koko Seinäjoen talousalueella olisi tulevaisuudessakin 
hyvä asua, elää ja yrittää.

teropee99@gmail.com
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Prusti Hanne
luokanopettaja
Olen reipas ja aktiivinen 53-vuotias luokanopettaja 
Kertunlaaksosta. Töissä käyn Ilmajoella Palonkylän 
koululla. Perheeseeni kuuluu neljä lasta, jotka kaik-
ki asuvat jo omillaan, sekä kaksi kissaa. Sydäntäni 
lähellä on erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, on 
kyse sitten perheistä, nuorista tai vanhuksista. Ison 
perheen äitinä olen tottunut kääräisemään hihat ja tarttumaan toimeen. 
Pidän tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa ja toimin mielelläni yhteisellä 
asialla.

hanne.prusti@anvianet.fi

91

Puumalainen Elena
filosofian maisteri, opettaja
Olen 43-vuotias Pietarista kotoisin oleva inkerinsuo-
malainen, joka löysi kodin Seinäjoelta. Muutin tänne 
perheeni kanssa v.1999. Koulutukseltani olen FM, 
erityisopettaja sekä opinto-ohjaaja ja olen pitkään 
toiminut opetustehtävissä. Perheeseeni kuuluvat äi-
tini, mies ja kaksi aikuista poikaa. Asiat, jotka ovat 
sydäntäni lähellä: julkinen liikenne, palveluiden saattavuus, koulutus ja 
monikulttuurisuus rikkautena. Yksilön vapauden koskemattomuus on 
minulle pyhä. Viihtyisä Seinäjoki kuuluu kaikille!

elena.puumalainen@sataedu.fi
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Rajala Timo
terveyskeskuslääkäri
Olen 51-vuotias kolmen jo täysi-ikäisen lapsen isä 
Tanelinrannasta. Työskentelen Seinäjoen terveys-
keskuksessa psykiatrian erikoislääkärinä. Kuluvalla 
kaudella olen saanut olla luottamushenkilönä muka-
na Eskoon hallituksessa. Minulle tärkeitä asioita ovat 
lapsiperheiden toimiva arki ja perheiden hyvinvointi. 
Lähipalvelut koen tärkeäksi. Myös työni kautta saan olla kehittämässä 
Seinäjoen lähipalveluja. Tehdään yhdessä työtä paremman huomisen 
puolesta.

timo.rajala@netikka.fi

93

Sihto Paula
työsuojeluvaltuutettu, osastonhoitaja
Olen 59-vuotias erikoissairaanhoitaja ja työskentelen 
työsuojeluvaltuutettuna Seinäjoen keskussairaalas-
sa. Minulla on kolme aikuista lasta ja kaksi lasten-
lasta. Toimin äidin omaishoitajana. Olen kaupungin-
valtuutettu ja -hallituksen jäsen, maakuntavaltuuston 
vpj. sekä Tehyn valtuuston pj. ja kirkkovaltuuston ja 
-neuvoston jäsen. Minulle tärkeitä asioita ovat lapsiperheiden hyvinvoin-
ti, toimivat peruspalvelut, työhyvinvoinnin kohentaminen, ikäihmisten 
palvelut, kotihoito ja Seinäjoen elinvoimaisuuden lisääminen.

paula.sihto@tehy.net

97

Siren Aino-Maija (sit)
aluejohtaja, liikunnanohjaaja
Olen 60 -vuotias järjestötoimija ja työskentelen liikun-
nan ja urheilun aluejärjestössä aluejohtajana. Työura-
ni koostuu kuntatason hallintotehtävistä ja järjestöjen 
eri tehtävistä. Liikunta laajasti on minun leipälajini, 
mutta olen myös mukana MLL:n Pohjanmaan piirin 
toiminnassa luottamushenkilönä. Olen luonteeltani 
positiivinen ja määrätietoinen. Liikunta ja urheilu, hyvinvointi, koulutus 
ja kolmas sektori toimijana, näiden teemojen parissa, yhdessä tehden, 
etiäppäin.

aino-maija.siren@plu.fi
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Soidinmäki Ari
yrittäjä
Olen 44-vuotias positiivisen elämänasenteen omaava 
yrittäjä. Työtäni teen ihmisten parissa koulutus- ja 
valmennuspalveluiden puolella. Koulutusta on tullut 
hankittua sekä sosiaali- että liiketalouden puolelta, 
viimeisimpänä ammatillisen opettajan pätevyys. Va-
paa-ajalla sydäntäni lähellä ovat ulkoilu, hyvä ruoka, 
matkailu, elokuvat ja musiikin kuuntelu. Edellisten kuntavaalien jälkeen 
olen toiminut hyvinvointilautakunnan varajäsenenä ja Etelä-Pohjanmaan 
käräjäoikeuden lautamiehenä.

arisoidinmaki@hotmail.com
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Vettenranta Minna
erityisopettaja
Olen 50-vuotias erityisopettaja ja perheenäiti Kata-
jalaaksosta. Perheeseeni kuuluvat aviomies, 11 ja 16 
-vuotiaat pojat. Vapaa-aikaani vietän käsitöitä tehden 
sekä kesällä puutarhaa hoitaen. Olen ollut mukana 
kaupunkiympäristölautakunnassa sekä liikenneja-
ostossa kaksi kautta. Minulle tärkeitä teemoja ovat 
lapsiperheiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja van-
husten arjen haasteet. Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että 
nämä asiat ovat esillä kehitettäessä Seinäjoen palveluja.

minna.vettenranta@netikka.fi
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Vieri Jukka
lukion lehtori, filosofian maisteri
Hei, olen Jukka Vieri, kotoisin Törnävän liepeiltä. 
Muualla Suomessa on tullut käytyä ja nyt paluumuu-
tettu takaisin. Seinäjoki on aina ollut paras paikka 
elää, pidetään se semmoisena. Minulle rakkaita paik-
koja ovat Kyrkösjärven maastot, Östermyran kartano 
ja vilkas teatterielämä. Toimivassa kaupungissa on 
eläväinen keskusta ja järkevästi rakennetut asuinalueet. Vähän hullujakin 
juttuja on joskus kokeiltava, niin elämässä kuin kuntapolitiikassa. Muu-
toin ei päästä ikinä savikuopista eteenpäin.

vierijukka@gmail.com

104

Vihriälä Jukka
valtiopäiväneuvos
Hei! Vihriälä Jukka, valtiopäiväneuvos, syntynyt 
1.12.1945 Vimpelissä. Kansanedustajana 1983–2007. 
Nurmon valtuusto 1981–2008, Seinäjoen valtuusto 
2009 - 2012, varavalt. 2013–2021. Kehitetään yh-
teistyöllä yrittäjämyönteistä, turvallista, ympäristöys-
tävällistä kotikaupunkia. Terveellä taloudella turvataan 
sosiaali- ja terveyshuollon lähipalvelut kaikille kuntalaisille.

jukka.vihriala@netikka.fi
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Nuottivaara Esa
talousneuvos
Tällä hetkellä toimin mm. valtuuston 1. varapuheen-
johtajana sekä Into Seinäjoki Oy:n ja sen eri tytäryh-
tiöiden hallitusten puheenjohtajana. Mieluisia tehtäviä 
ovat myös kaupunginteatterin hallituksen ja Seinäjoen 
taloustoimikunnan jäsenyydet. Vahva kuntatalous, 
elinvoimaisuus ja hyvä työllisyys ovat parasta sosiaa-
liturvaa. Elinkeinoelämän menestyminen luo työllisyyttä ja tuo verotuloja. 
Päätöksenteon keskiössä asukkaamme vauvasta ikäihmisiin. Tuon koke-
musta, aktiivisuutta ja yhteistyökykyä.

esa.nuottivaara@gmail.com

82

Nurminen Ukko
yrittäjä
24-vuotias turve- ja maatalousalan yrittäjä Seinäjo-
en reunalta Ylistarosta. Seinäjoki on monimuotoinen 
kaupunki, johon mahtuu kyliä, metsiä, peltoja sekä 
tietysti Seinäjoen kaupunkikeskus, tuo lakeuksien 
metropoli. Tehdessämme päätöksiä tulevaisuudessa 
on muistettava ottaa huomioon, että emme ole yksin 
maalla, emmekä kaupungissa.

ukko.nurminen@hotmail.com
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Ojaniemi Kati
hoitotyön opettaja, hallintotieteiden maisteri
Olen 48-vuotias sairaanhoitaja. Työskentelen opetta-
jana lähihoitajakoulutuksessa Seinäjoella. Nyt päät-
tyvällä kaudella olen saanut toimia kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajana. Minulle tärkeitä asioita ovat 
kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, koulutukseen 
ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Olen luonteeltani 
helposti lähestyttävä, vastuullinen, positiivinen ja ahkera. Olen valmis 
jatkamaan valtuustotyötä myönteisellä otteella koko Seinäjoen ja sen 
asukkaiden hyväksi.

kati.ojaniemi@gmail.com

84

Peltonen Jouko
rehtori, filosofian maisteri
Olen 54-vuotias. Perheeseen kuuluu kolme poikaa, 
vaimo, koira ja kaksi kissaa. Minulla on paikallis- ja 
maakuntatason luottamustehtäväkokemusta. Työurani 
alkoi Nurmossa vuonna 1993 historian ja yhteiskunta-
opin opettajana. Myöhemmin olen saanut toimia rehto-
rina Ylistaron lukion ja yläasteen yhteisenä ja Jalasjär-
ven lukiossa. Vuodesta 2018 olen työskennellyt Ilmajoen lukion rehtorina. 
Arvostan sivistystä, luontoa, hyviä käytänteitä, vastuullista yrittäjyyttä sekä 
turvallista perhe-elämää.

jouko.peltonen@netikka.fi
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Pihlajamäki Jaakko
sairaalaneuvos
Olen juuri eläköitynyt sairaanhoitopiirin johtaja. Kou-
lutukseltani olen kauppatiet. maisteri. Harrastuksiani 
ovat seurakuntatoiminta, näytteleminen, kuntoliikun-
ta ja järjestötyö. Itselleni lähimpiä politiikan alueita 
- joista minulle on tullut myös aika paljon asiantunte-
musta - ovat sosiaali- ja terveyspolitiikka ja kulttuu-
ri- ja koulutuspolitiikka. Kuntapäättäjänä uskon tuovani lisäarvoa SOTE-
uudistuksen hallittuun toteutukseen ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten 
edellytysten turvaamiseen.

jaakko.pihlajamaki@netikka.fi
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Prusti Arto
rakennusinsinööri amk, yrittäjä
Olen 64-vuotias naimisissa oleva kolmen lapsen isä 
ja neljän lapsenlapsen paapa Keski-Nurmosta. Kou-
lutukseltani olen rakennusinsinööri (AMK), ja toiminut 
rakennusalalla yrittäjänä 39 vuotta. Nyt teen raken-
nussuunnittelua ja toimin vastaavana työnjohtajana 
eri kohteissa. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana 
vuodesta 1977 lähtien. Tällä hetkellä olen Seinäjoen kaupungin lupa-asi-
ainlautakunnan jäsen ja Lakeuden Veden hallituksen varapuheenjohtaja. 
Tasapuolisesti ja maalaisjärjellä kaupunkia rakentaen.

prusti.arto@gmail.com
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Rantalahti Karri
lääkäri
Olen 45-vuotias uusioperhearkea viettävä lääkäri ja 
monialayrittäjä. Olen pitkään pohtinut rakenteellis-
ten muutosten vaikutusta kaupungin viihtyvyyteen 
ja palveluihin. Vanhusten ja jokaisen kaupunkilaisen 
hyvinvointi on turvattava tänään ja tulevaisuudessa. 
Maatalouden tärkeyden maakunnalle olen henkilö-
kohtaisesti ymmärtänyt, hankittuani intohimoni kohteita, hevosia. Halu-
an tukea ajatusta Seinäjoesta teknologisena mahdollisuutena, kuin myös 
perustarpeita tuottavana maatalouden yrittäjyyden mahdollistajana. 

karri.rantalahti@gmail.com

94

Saari Anne
sisäinen auditoija
Olen nuorekas 48 -vuotias kolmen ihanan nuoren äiti. 
Ehdokaspolkuni alkoi nuorena äitinä vuonna 2004 
lapsiperheiden kotihoidontuen kuntalisästä tekemäni 
kuntalaisaloitteen pohjalta. Vuosien varrella olen saa-
nut toimia useissa luottamustehtävissä. Tärkeimpänä 
asiana luottamustehtävien hoitamisessa pidän kun-
talaisten kuuntelemista ja arjen tuntemista.

anne.saari@netikka.fi

95

Seppä Mikko
yrittäjä, poliisikonstaapeli evp
Empaattisuus, toisen ihmisen ymmärtäminen, kuule-
minen jokapäiväisessä elämässä kuuluu minun henki-
lökohtaiseen ajatusmaailmaan. Synnyin 1960 Seinä-
joella. Kunnioitan sukupolvia jotka työllä, ahkeruudella 
loivat Suomi nimisen valtion ja sitä kautta Seinäjoki ni-
misen kaupungin. Kotikaupungin kehityksessä eteen-
päin niin infrassa, talouselämässä tarvitsemme kaikkien seinäjokelaisten 
panosta ihonväristä, uskonnosta, puoluekannasta riippumatta. Näin kan-
sanomaisesti yhden ihmisen päässä ei ole kaikki tieto ja taito.

miksep60@gmail.com
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Suomalainen Mika
yrittäjä
Olen 50-vuotias yrittäjä Ylistarosta. Perheeseeni 
kuuluvat kaksi lasta, yksi lapsenlapsi, aviovaimo ja 
hänen kaksi lastaan. Harrastan hyötyliikuntaa, ve-
neilyä sekä pientä askartelua mökillä ja pihapiirissä. 
Kaupungin päätöksenteko vaatii jämäkkyyttä ja asi-
oihin perehtymistä. Tällä hetkellä olen hyvinvointi-
lautakunnan jäsen, Lakeuden Vesi Oy:n hallituksen jäsen sekä Seipark 
Oy:n hallituksen varajäsen. Toimitaan yhdessä paremman huomisen ja 
tulevaisuuden puolesta.

mika.suomalainen@vmclean.fi
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Turenius Irene
rehtori
Olen 44 -vuotias kahden lapsen äiti, rehtori ja kau-
punginvaltuutettu. Olen toiminut neljä vuotta Kes-
kustan valtuustoryhmän puheenjohtajana. Tunnen 
lapsiperheiden arjen ja puolustan varhaiskasvatusta 
ja opetusta. Kokemustani lapsista nuoista ja perheis-
tä tarvitaan, koska kaupungin tärkeimmät tehtävät 
luotaessa hyvinvointia ja elinvoimaa ovat varhaiskasvatus ja koulutus. 
Kaupunki, joka huolehtii lapsista ja nuorista, on hyvä koti aikuisillekin. 
Harrastan liikuntaa, lukemista ja erilaisia kulttuuri- ja ruokanautintoja.

irene.turenius@gmail.com
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Valli Leena
sosionomi amk, koulukuraattori
Olen 41-vuotias naimissa oleva kolmen lapsen äiti 
Ylistarosta. Ammatiltani olen sosionomi AMK. Työs-
kentelen koulukuraattorina. Olen Ylistaron kappeli-
neuvoston jäsen ja diakoniatoimikunnan puheenjoh-
taja. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, 
en pelkää haasteita ja uskallan ottaa vastuuta niin 
työssä kuin luottamustoimissa. Lapset, perheet ja ikäihmiset tarvitsevat 
toimivia ja oikea-aikaisia palveluja asuinpaikastaan riippumatta. Jokai-
nen ihminen on laulun arvoinen!

leenavalli@netikka.fi
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Ylinen Aki
insinööri, maatalousyrittäjä
Olen 46-vuotias kanafarmari Nurmosta. Perheeseeni 
kuuluu vaimo ja 4 lasta (8–18v). Päättäjänä nojaan 
omaan kantaani, mutta tiukan paikan tullen olen 
valmis neuvottelemaan. Minulle on tärkeää alueiden 
tasa-arvoinen kehittäminen reuna-alueita myöden. 
Elinvoima on vetovoimaa! Viimeiset 8 vuotta olen toi-
minut valtuuston lisäksi kaupunginhallituksessa ja tällä hetkellä olen kh 
2. varapj. Kuuntelen kansan ääntä ja olen valmis jatkamaan vastuunkan-
tamista. Kaupunki tarvitsee isäntää!

aki.ylinen@gmail.com
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Kirjoitan tätä kolumnia äitienpäivän aattona. Äitien- 
ja isäinpäivät ovat alkaneet tuntua vuosi vuodelta 
yhä tärkeämmiltä. Perheen yhteisten juhlahetkien 
ylisukupolvisuus on muutakin kuin sanoja. Se on vä-
littämistä ja elämänkokemusten jakamista. Ihastel-
laan nuorison fiksuutta ja kuullaan muistoja taatan 
ja mummin lapsuudesta. Kerrotaan samoja juttuja 
yhä uudestaan ja uudestaan. 

Omien lasten kasvaessa ja ottaessa elämää hal-
tuunsa toivoo, että maailma, jonka lapset ovat mei-
dän vanhempien kautta nähneet ja kokeneet olisi 
mahdollisimman hyvä. Vanhempana toivoo, että 
lastemme repuissa olisi pääomaa, jota eivät maa-
ilman myrskyt keikuta. Kunpa se jälki, jonka lapsiim-
me jätämme, olisi sellainen, että se kantaa.

Äitienpäivänä tulee mieleen myös se tosiasia, että 
omien vanhempien kanssa yhteisiä hetkiä saattaa 
olla edessä vähemmän kuin takana. Askel lyhenee, 
krempat lisääntyvät ja rivit harvenevat.

Kunnallispäättäjän on pysyttävä arjessa, kuun-
neltava ihmisiä ja ympäröivää yhteiskuntaa herkäl-
lä korvalla, ymmärrettävä arjen pieniltäkin tuntuvia 
asioita. Päättäjän pitää yhtä aika katsoa myös kau-
as ja tunnistaa tulevaisuutta ja tehdä niin sanottuja 

Nuorten asialla
Nuoret opiskelijaehdokkaamme haastattelivat toisiaan. Jokainen sai tasapuolisesti 

kysyä kanssaehdokkaalta yhden kysymyksen ja vastata itse yhteen. Nuoret ehdokkaat 
kertovat nuorten tarpeista.

Irene Turenius
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Mitä palveluita pitäisi tarjota nuorille  
enemmän Seinäjoella?  

Monet nuorille tarkoitetut palvelut ovat keskitetty 
kantakaupunkiin. Ne eivät ole kaikille nuorille saavu-
tettavia, koska muita alueilta puuttuu julkinen liiken-
ne kokonaan. Tasa-arvoinen kohtelu vaatii ratkaisuja. 
Kaikille nuorille tulee tarjota mielenterveyttä tukevia 

palveluja matalalla kynnyksellä.

Tatu Nortunen

Pitäisikö nuorille tehdä omia hengailupaikkoja, 
myös sellaisia, joissa voi olla ajoneuvojen kanssa?  

Mielestäni on tärkeää, että nuorille on paikkoja, jossa voi 
oleskella. Myös sellaisia, joissa voi kuunnella musiikkia 
ja käyttää moottoriajoneuvoja ilman, että häiritsee 
nukkuvia seinäjokisia. Tällä hetkellä ainoita hengailu-
mahdollisuuksia ovat parkkipaikat mopojen, mautojen 

ja autojen kanssa.

Pilvi Mantere

Miten nuorten mielenterveyspalveluiden 
saatavuuttaa voitaisiin parantaa? 

Mielenterveyspalveluita on hyvin tarjolla, mutta on-
gelmana asiassa näen sen, että nuorten kynnys hakea 
apua on liian korkea ja sitä kynnystä pitäisi pyrkiä ma-
daltamaan tuomalla esiin yleisessä keskustelussa sitä, 
että mielenterveysongelmat eivät ole mikään ”tabu”.

Tero Peltokangas

Onko Seinäjoki opiskelija-
ystävällinen kaupunki? 

Seinäjoki on opiskelijalle todella hyvä kaupunki. Kaikki 
on lähellä eikä autoa välttämättä tarvitse. Rautatie-
asema on kaupungin laidalla ja sieltä pääsee junal-
la joka puolelle Suomea. Kaikki palvelut ovat todella 

laadukkaita.

Simo Linnainmaa

Mikä saa opintojen jälkeenkin 
jäämään Seinäjoelle? 

Seinäjoelle saa jäämään turvalliset sekä aktiiviset 
kaupunginosat lähipalveluineen ja matalan kynnyk-
sen harrastusmahdollisuudet. Pidetään näistä arjen 
viihtyvyyden perusasioista kiinni, jotta nuoret perhei-
neen viihtyisivät edelleen komiassa kaupungissam-

me, jossa syntyvyys on yksi Suomen korkeimmista.

Juha Julmala

Millaisia liikunta-mahdollisuuksia 
pitäisi mielestäsi olla tarjolla, että 

nuoret liikkuisivat enemmän? 

Mielestäni Seinäjoella pitäisi olla enemmän ulkolii-
kuntapaikkoja jotka ovat maksuttomia ja ilman ajan-
varausta nuorille ja opiskelijoille. Tälläisiä voisi olla 
erilaiset lajikokeilut, joissa oppisi tekniikoita ja pääsisi 

tutustumaan pelien avulla muihin ihmisiin.

Jenna Koivusaari

strategisia pitkän tähtäimen päätöksiä.
Äitienpäivämietteisiini sisältyy kaikki se, mistä 

olemme kuntalaisille vastuussa eli huolehtia hyvät 
palvelut asukkaille. Kunnallisvaaleissa ratkaistaan 
ketkä päättävät kunnallisista palveluista, siis mei-
dän kaikkien seinäjokelaisten palveluista.

Kaupungin talouden pitää olla tasapainossa voi-
daksemme lunastaa palvelulupauksen kaupunki-
laisille. Kaupunkimme kehittäminen vaatii yhteistä 
sitoutumista ja yksituumaisuutta. 

Kaupungistuvan Seinäjoen rikkaus on elämisen 
monipuoliset mahdollisuudet; kaupunkimaiset 
alueet, kylät ja maaseutualueet. Kaikkia kaupungin 
alueita pitää hyödyntää kilpailukyvyn luomisessa. 
Seinäjoen kaupungin vetovoima ja kaupunkilaisten 
ja yritysten tahto rakentaa tulevaisuuttaan Seinä-
joelle ovat kasvulähtöisen kehittämisen perustana.

Kaupungin sisäistä kasvua pitää laajentaa myös 
Nurmon, Ylistaron ja Peräseinäjoen keskusta-alu-
eille. 

Päättäjän on  
pysyttävä arjessa

Koonnut: Pilvi Mantere
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“Vaatimattomuudella ei olisi 
mitään siitä teoksesta pilattu”

Keskustan puheenjohtaja, kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko ponnistaa  
eteläpohjalaisilta juurilta. Kysyimme häneltä kevätkuulumiset ja esitimme muutaman kiperän 

kysymyksen Seinäjoesta. Jos Seinäjoki olisi taideteos, millainen se olisi?

Hei Annika! Mitä kuuluu? 

Kiitos, hyvää kuuluu! Kevät ja alkukesä on vuo-
den parasta aikaa - valon määrä, luonnon kaik-
ki vihreät sävyt. Nautin niistä paljon. Kotosalla 
pojat kasvaa ja maalle mies rakentaa piha-
terassia kesän iloksi. Töitä riittää valtioneuvos-
tossa ja Keskustan asioissa - niiden hoitaminen 
tuntuu etuoikeutetun hienolta, vaikka ajat eivät 
helppoja olekaan.

Millä mielellä odotat kuntavaaleja? 

Oikein hyvillä mielin. Keskustan ehdokas- 
hankinta onnistui; meillä on taas kaikista  
puolueista eniten ehdokkaita. Seinäjoellakin  

on komeasti täysi lista. Ehdokkaamme ympäri Suo-
men ovat valmiita vastuunkantoon ja rakentamaan 
kotikuntiensa tulevaisuutta.

Entä millä mielellä odotat kesää? 

Rokotusten eteneminen vauhdilla ja koronatartunto-
jen lasku antavat lupauksen hyvästä kesästä.Odotan 
sitä, että voimme tavata ystäviä, kiertää eri puolilla 
Suomea perheen kanssa ja Keskustankin tilaisuuksis-
sa. Lomakin tulee varmasti tarpeeseen. Kesän iloihin 
kuuluu myös tuoreen suomalaisen ruuan nauttiminen 
mansikoista perunoihin ja porkkanoista grillissä kesä-
iltana paistettaviin pihveihin.

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen  
Seinäjoesta? 

Suku ilman muuta. Sukulaisista valtaosa asuu Etelä-
Pohjanmaalla, moni myös Seinäjoella. Äitini suvun 
juuret on Peräseinäjoella ja lakeuden maisemat on 
osa sielunmaisemaani.

Milloin viimeksi kävit  Seinäjoella?  
Millä asialla olit?

Kävin Seinäjoelle viimeksi aivan äskettäin toukokuun 
alussa. Vierailin työmatkalla mm. Seinäjoen kaupungin- 
teatterin työntekijöitä tervehtimässä  ja  turvesuolla 
alan tilanteesta keskustelemassa. Kesäksi suunnit-
telemme vihdoin koronan hellittäessä perhereissua 
sukulaisten vieraaksi.

Millaisena näet Seinäjoen  
tulevaisuuden 2020-30 -luvuilla? 

Oikein hyvänä. Seinäjoella on tehty hyvää työtä 
kaupungin elinvoiman edistämiseksi ja  

näin varmasti tehdään jatk- 

 

ossakin. Kaikkea hyvää Seinäjoelle ja seinäjoke-
laisille!

Toimit tällä hetkellä tiede- ja kulttuuri- 
ministerinä. Mitä seinäjokisia saavutuksia  
tunnet näillä aloilla? 

Nostan esiin yhden osa-alueen, joka tavoittaa 
laajasti suomalaisia. Seinäjoki on Suomen mer-
kittävämpiä tapahtumajärjestäjä-kaupunkeja. 
Suomen kesä olisi hyvin toisenlainen ilman 
Seinäjoen valtakunnallisesti tunnettuja musiik-
kitapahtumia - ja tästä korona-aika on meitä 
kipeästi muistuttanut. 

Korkeakoulutuksen osalta täytyy lisäksi mainita 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yliopis-
tokeskuksen tiivis yhteistyö alueen yritysten 
kanssa. Valtioneuvoston tuore päätös myöntää 
Seinäjoen ammatti-korkeakoululle toimilupa 
tieto- ja viestintätekniikan insinöörien koulutta-
miseen on tämän yhteistyön hedelmää.

Testataan vielä vähän kekseliäisyyttäsi. 
Jos Seinäjoki olisi taideteos, millainen se 
olisi? 

Se olisi yhdistelmä selkeää ja kaunista Alvar 
Aaltoa, jossa olisi vahva ripaus huumoria ja 
vaatimattomuudella ei olisi mitään siitä teok-
sesta pilattu. 
 
Ja sitten tosi vaikea: jos Seinäjoki olisikin 
eläin, mikä eläin se olisi? 

Seinäjoki on nimennyt itsensä avaruuden pää-
kaupungiksi. Koska avaruudesta ei suoraan tule  
mitään eläintä mieleen, tyydyn toteamaan  
karkotukselta lähitaivaalle ja valitsen kotkan. 
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Politiikassa tarvitaan  
tahtoa, rohkeutta ja  
yhdessä tekemisen taitoa
Vahvaa kokemusta ja  
osaamista Seinäjoen parhaaksi

Paula Sihto
Työsuojeluvaltuutettu, osaston- 
hoitaja, erikoissairaanhoitaja  

Se kotimainen.

PaulaSihtoKaupunginvaltuustoon

@paulasihto
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Ennakkoäänestys  
26.5.–8.6.2021 

Ennakkoäänestyspaikat:

Kaupungintalo 
Toimintojen talo 
Ideapark 
Kivinavetta (Törnävä) 
Prisma Hyllykallio 
Terästalo (Peräseinäjoki),
Ylistaron kirjasto

Tarkista ennakko- 
äänestyspaikkojen  

aukioloajat  
kaupungin sivuilta.

Vaalipäivä  
Sunnuntaina 13.6.2021

Vaalipäivän äänestyspaikat:  
oman alueen mukaan
001 Keskusta Tiklas, Vapaudentie 83
002 Uppa Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma–Hallila Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007 Jouppi–Huhtala Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki Terästalo, Keikulinkuja 1
010 Nurmo, keskusta Nurmon kirjasto, Nurmontie 20
011 Etelä-Nurmo Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015 Kitinoja Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Muista äänestää !

Ennakkoon  
voit äänestää  
missä paikassa  

tahansa!

Äänestyspaikat auki: klo 9-20


