
Seinäjoen Keskusta 2 017

www.seinajoenkeskusta.net

MAKSAJA: KESKUSTAN SEINÄJOEN KUNNALLISJÄRJESTÖ

Kuntavaalit 2017
Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.

Huolenpitoa
– huomennakin.



Arvoisa lukija
Kädessäsi on Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön kuntavaalilehti. 
Tästä lehdestä löytyy mm. vaaliohjelmamme, pääosaa näyttelevät kui-
tenkin ehdokkaat. Näihin vaaleihin Keskusta sai Seinäjoella täyden listan, 
76 erinomaista ehdokasta. Mukana on kokeneita kuntapäättäjiä sekä ai-
van uusia tuttavuuksia. Kaikkia ehdokkaita on kiitettävä siitä, että he ovat 
altistaneet itsensä äänestäjien arvioitaviksi, ja että he ovat lupautuneet 
käytettäviksi luottamustehtäviin. Ehdokkaita on myös syytä onnitella 
hyvästä valinnasta, edessä on mielenkiintoisia aikoja. Parhaimmillaan 
kuntapolitiikka on antoisaa ja asioita eteenpäin vievää. Vaikeita hetkiäkin 
lienee luvassa.

Kuntavaalit ovat puolueille samanlainen taistelu kannatusprosenteista 
kuin eduskunta- tai eurovaalitkin. Äänestäjille tilanne on kuitenkin aivan 
toinen, sillä ehdokkaita on huomattavasti enemmän kuin muissa vaaleis-
sa. Useimmat äänestäjät tuntevat henkilökohtaisesti ainakin jonkun eh-
dokkaan. Naapurissa asuva ehdokas tunnetaan hyvin ja tiedetään että 
hän on viisas ja sanansa mittainen. Toisaalta tiedetään myös, että hän 
pitää koiraansa vapaana eikä koskaan osallistu taloyhtiön talkoisiin.

Ehdokkaillekin tilanne on toisenlainen, kun äänestäjät ovat pääsään-
töisesti hyvin tuttuja. Ensivaikutelma on annettu jo vuosia sitten, eikä 
mainettaan voi kovin paljon vaalikampanjassa enää muuttaa. Jos on neljä 
vuotta kulkenut jurona päivää sanomatta, on turha teeskennellä pirte-
ää ja tuttavallista juuri ennen vaaleja. Parempi tietysti myöhään kuin ei 
milloinkaan. Kyllä minäkin huomaan sortuvani ylimääräiseen ystäväl-
lisyyteen äänten toivossa. Tuskin siitä kenellekään haittaa on, ärsyttää 
enintään.

Vaalien tulos selviää huhtikuu 9. päivän iltana. Keskusta käy kovaa kil-
pailua Seinäjoen suurimman puolueen paikasta. Vaalien lopputuloksesta 
riippumatta tärkein työ alkaa kuitenkin vasta vaalien jälkeen. Me keskus-
talaiset haluamme yhteistyössä muiden puolueiden kanssa tehdä Seinä-
joesta vieläkin paremman paikan asua.

Hyvin tässä käy.

Mikko Männikkö
Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön pj.Ku
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Huolenpitoa
– huomennakin

Maailma ympärillämme on levoton. Etenkin epävar-
mana aikana on tärkeää, että laitamme Suomea yh-
dessä kuntoon. Näin pidämme huolta sinun ja läheis-
tesi turvallisesta arjesta myös tulevaisuudessa.

Olemme saaneet monen vuoden alamäen jälkeen 
aikaan käänteen parempaan. Suomen talous kasvaa. 
Yhä useampi työtön on saanut työpaikan. Myönteistä 
käännettä on nyt kaikin tavoin voimistettava.

Suomi on ollut pitkään uudistamatta. Maamme ve-
laksi elämisen lopettamiseksi olemme joutuneet te-
kemään myös kipeitä ratkaisuja. Olemme kuitenkin 
pitäneet huolen, että kunnilta ei leikata. Se olisi pois 
päiväkodeista, peruskoulusta, terveyskeskuksista ja 
vanhustenhoidosta.

Suomen kuntoon laittaminen jatkuu. Uudistamme 
hyvinvointiyhteiskuntaa, jotta pystymme pitämään 
tasa-arvoisesti huolta jokaisesta suomalaisesta ja 
koko maasta myös tulevaisuudessa. Siksi vaihtoeh-
tomme kuntavaaleissa on huolenpitoa – huomenna-
kin.

Esitimme jo ennen edellisiä kuntavaaleja kotikunta-
maakuntamallin ratkaisuna sosiaali- ja terveys sekä 
muiden palvelujen turvaamiseen ihmisen postinu-
merosta tai lompakon paksuudesta riippumatta. Nyt 
olemme toteuttamassa sitä.

Kuntavaaleissa pyydämme tukeasi 100-vuotiaan 
yhteisen isänmaamme turvalliselle uudistamiselle.

Tulevaisuudessa maakunta järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Arjessa uudistus tarkoittaa, että lää-
käriin pääsee nopeammin, tarvitsemansa avun saa 
saumattomasti yhdeltä luukulta ja jokainen voi valita 
julkisen tai yksityisen hoidon väliltä. Samalla tietosi 
siirtyvät nykyistä sujuvammin hoitopaikasta toiseen.

Kotikunnan tärkein tehtävä tulevaisuudessa puo-
lestaan on huolenpito turvallisesta arjesta – alkaen 
perheille aidon valinnanvapauden mahdollistavasta 
päivähoidosta ja tasa-arvoisesta peruskoulusta. Koti-
kunta myös luo edellytyksiä yritystoiminnalle, työpai-
koille ja osaltaan siten koko maan elinvoimalle.

Suomi on kunnossa vasta silloin, kun jokainen suo-
malainen on mukana rakentamassa tätä maata.

Eriarvoistumisen torjumiseksi voidaan tehdä paljon 
myös kotikunnassa esimerkiksi lisäämällä liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksia tai etsivää nuorisotyötä. 
Etenkin syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret 
meidän on yhdessä ponnistellen rakastettava takai-
sin turvalliseen arkeen. Tarvitsemme yhteiskuntaam-
me lisää keskinäistä huolenpitoa ja välittämistä.

Suomen ongelmia ei ole enää varaa vatuloida. Suo-
mea ei saada myöskään peruuttamalla kuntoon. Mei-
dän vaihtoehdossamme Suomen suunta on eteen-
päin jokaisesta suomalaisesta ja koko maasta huolta 
pitäen. Tulevaisuuden hyvinvointi tehdään yhdessä 
- sisulla ja sydämellä.

Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja



ELINVOIMA

SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLTO

lehtiminen on elinvoiman ja asukkaiden 
viihtyvyyden kannalta oleellista. Kun 
kasvun vuoksi on pitänyt rakentaa alitui-
seen uusia katuja ja kunnallistekniikkaa, 
on vanhaan verkkoon jäänyt liikaa kor-
jausvelkaa. Sitä on tulevalla vaalikaudel-
la määrätietoisesti lyhennettävä. 

Erityisen tärkeää on huolehtia kevyen 
liikenteen reiteistä, terveydenkin vuoksi. 
Kaupunkikeskukseen on päästävä tur-
vallisesti pyöräillen entisistä kuntakes-
kuksista.

Kaupunkikeskustamme uudistuu par-
haillaan perusteellisesti. Uusi Keskus-
tori pysäköintiluolineen sekä korkeine 
asuin- ja liikerakennuksineen valmistuu 
Seinäjoen historialliseen keskukseen. 
Kehitystä täydentävät kaksi uutta suur-
ta kohdetta ydinkeskustassa tai sen 
tuntumassa: asemanseutu ja Törnävän 
sairaala-alue.

Keskusta kasvoi Seinäjoen suurim-
maksi kuntapuolueeksi vuoden 2005 
kuntavaaleissa. Samoihin aikoihin alkoi 
kaupunkikeskustan määrätietoinen ke-
hittäminen. Nyt kehitys jatkuu Seinäjo-
en keskustan voimakkaana rakentami-
sena, korkeammaksi ja syvemmäksi.

Suuret tapahtumat ovat oleellinen osa 
Seinäjoen elinkeinopolitiikkaa. Kaupun-
gin tulee jatkuvasti kehittää tapahtuma-
alustoja, jotta tapahtumat pysyvät kil-
pailukykyisinä. Areenan laajennus avaa 
suuria mahdollisuuksia suuremmille 
messu- ja näyttelytapahtumille. Myös 
ravikeskus tarvitsee kehittämistä ja mo-
nipuolistamista, tärkeänä tapahtuma-
alueena keskustan kupeessa.

on nostettava somaattisten sairauksi-
en hoidon tasolle. Tavoitteena on, että 
jokaisella lapsella ja nuorella on ainakin 
yksi harrastus viikossa.

Ikäihmisille on laadittava koti- ja 
omaishoitoon hoitosuunnitelmat. 
Omaishoidon tuki on myönnettävä kai-
kille kriteerit täyttäville. SEILI-liikennettä 
tulee kehittää ja laajentaa. Tällä tuetaan 
kuljetustarpeessa olevien asukkaiden 
elämänhallintaa ja itsenäistä selviyty-
mistä. Palveluja paljon käyttäville on 
laadittava hoitosuunnitelmat, mitkä 
mahdollistavat paremmat palvelut meil-
le kaikille.

Perusterveydenhuoltoa on vahvis-
tettava ja hoitoon pääsyä helpotettava 
mm. työparitoimintaa lisäämällä. Seinä-
joen on työnantajana edistettävä työn-
tekijöittensä työhyvinvointia ja työssä-
jaksamista. Keskustan tavoitteena on, 
että kaupungin eri toimialat tekevät 
vastavuoroista ja toistensa osaamista 
rikastavaa yhteistyötä asukkaittemme 
parhaaksi.

Seinäjoen tulee olla entistä aloitteelli-
sempi toimija tulevaisuuden kaupungin 
ja maakunnan rajapinnassa. Tavoitteena 
on asukkaan ja asiakkaan parhaaksi to-
teutettava vuorovaikutteinen asiantun-
tijuus kahden eri julkisen organisaation 
välillä.

Keskusta haluaa Seinäjoen jatkavan 
hallittua kasvuaan. Seinäjoki on Etelä-
Pohjanmaan suurin kasvukunta, sen 
elinvoimalla turvataan koko maakun-
nan elinvoimaa. Seinäjoki ei ole Etelä-
Pohjanmaan muiden kuntien vihollinen, 
vaan koko maakunnan tulisi tehdä tiivis-
tä yhteistyötä.

Kaupungin kasvun ja sen elinvoiman 

kehittymisen tärkein perusta on elinkei-
nojen, yritysten ja työpaikkojen määrä. 
Siihen vaikutetaan aktiivisella elinkei-
nopolitiikalla. Elinkeinoasiamme ovat 
hyvässä kunnossa, tosin aina on myös 
parantamisen varaa. Yrityksistä ja työ-
paikoista käydään kasvukeskusten kes-
ken jatkuvaa kilpailua, jossa voittajien 
on menestyttävä monessa lajissa.

Sekä kaupungin ulkoisten että sisäis-
ten yhteyksien toimivuus on avain me-
nestymiselle. Uusia väyliä on tulevalla 
valtuustokaudella rakennettava ja pa-
rannettava yhteistyössä maakunnan 
kanssa. Rautatieyhteyksien kehittymis-
tä on valvottava tarkasti. Itäväylää tulee 
jatkaa nelikaistaisena Lapualle saakka. 

Kaupungin sisäisistä yhteyksistä huo-

Kunnan tulee tukea asukkaiden hyvin-
vointia, terveyden edistämistä sekä 
elämänhallintaa. Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen on oltava mukana kai-
kessa päätöksenteossa. Sen tulee olla 
kuntalaisia osallistavaa, helposti omak-
suttavaa ja houkuttelevaa. Hyvinvoivat 
asukkaamme varmistavat elinvoimaisen 
kaupungin.

Keskusta kannustaa eri-ikäisiä asuk-
kaita ottamaan vastuuta omasta hy-
vinvoinnistaan. Tuemme vapaata 
kansalaistoimintaa ja asukkaiden itse-
ohjautuvuutta mm. houkuttelevilla har-
rastetiloilla sekä kohtuullisin tilavuokrin 
ja asiakasmaksuin. Haluamme mahdol-
listaa seinäjokisille monipuoliset liikun-
ta- ja kulttuurimahdollisuudet.

Varhaiseen puuttumiseen tulee kiin-
nittää huomiota kaikilla tasoilla. Lapsi-
perheille pitää antaa tarveharkintaista 
apua jo ennen uupumista sekä ottaa 
palveluseteli joustavammin käyttöön. 
Nuorille on tarjottava tilaa ja mahdol-
lisuuksia itsensä etsimiselle ja tarvit-
taessa annettava ohjausta. Nuorten 
kohdalla psyykkisten sairauksien hoito 

Seinäjoen Keskustan vaaliohjelma



Seinäjoki on elinvoimainen sivistyskau-
punki, joka tarjoaa asukkailleen moni-
puoliset sivistyspalvelut. Laadukas var-
haiskasvatus ja perusopetus tasoittavat 
lasten oppimisedellytyksiä, vahvistavat 
lasten koulupolkuja ja ehkäisevät syr-
jäytymistä. Lukiokoulutusta ja Sedun 
ammatillista oppilaitosta kehitetään 
alueellisen saavutettavuuden ja laadun 
varmistamiseksi. Seinäjoen on jatket-
tava yhteistyötä ammattikorkeakoulun, 
korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. 
Seinäjoen on mahdollistettava elinikäi-
nen oppiminen turvaamalla vapaan si-
vistystyön toiminta.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ta-
kaa koulutuksen laadun. Kaupungin on 
arvostettava ammattitaitoista henkilö-
kuntaansa takaamalla riittävät resurssit 
täydennyskoulutukseen sekä tukipalve-
luihin. Seinäjoella oppilas- ja kouluter-
veydenhuolto on olennainen osa koulun 
toimintaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden 
on saatava kuraattorin, psykologin ja 
terveydenhoitajan palveluja lähipalvelu-
na.  Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen 
ja toisen asteen oppilaitosten työvälinei-
den on oltava digiajassa ja rakennusten 
on oltava terveellisiä ja turvallisia. 

Monipuoliset kulttuuripalvelut ovat 
merkittävä hyvinvointipalvelu seinäjoki-
sille. Lasten ja nuorten kulttuurin arvos-
tamisen on näyttävä jatkossakin Seinä-
joen kaupungin päätöksenteossa.

Taidekeskuksen suunnitteluun Sei-
näjoelle on osallistettava laaja joukko 
yhteistyötahoja. Näin syntyy valtakun-
nallisesti ja kansainvälisesti tunnettu 

Ympäristömme on eri aikakausien ker-
rostumaa ja osa kulttuurihistoriaamme. 
Meidän on tunnettava aikaisempien 
sukupolvien ratkaisut ja pyrittävä teke-
mään omat ratkaisumme vastauksena 
aikakautemme tarpeisiin.  Viljelty kult-
tuurimaisema ei pysy avoimena ja vil-
jelykelpoisena ilman jatkuvaa kunnos-
tustyötä. Me keskustalaiset emme näe 
maatalous- ja metsämaata vain maava-
rantona, vaan ne ovat Ruokaprovinssin 
ja agrobiotalouden ehdoton edellytys. 
Keskusta korostaa realistista luontosuh-
detta, missä luontoa pitää paitsi suojella 
myös hyödyntää.

Tärkeä osa hyvää elämää on viihtyisä 
ja turvallinen elinympäristö sekä mah-
dollisuus valita omaan elämäntilantee-
seen sopiva asumisen muoto. Ihmisten 
kasvavaa ympäristötietoisuutta on tuet-
tava lisäämällä puisto- ja kaupunkiros-
kiksia sekä kierrätysastioita. Siistit ka-
dut ja puistot lisäävät paitsi viihtyisyyttä 
myös kaupunkimme vetovoimaa.

Julkinen liikenteen kehitys on Seinä-
joella ollut hidasta. Julkinen liikenne on 
ympäristöystävällinen vaihtoehto ja se 
turvaa palvelut monelle keskustan ulko-
puolella asuvalle.

Luonnon ja erityisesti metsien ter-
veysvaikutukset ovat tunnettuja. Siksi 
myös Seinäjoen puistot, viheralueet, ve-
sistöt ja koko kaupunkirakenne on saa-
tava palvelemaan kuntalaisten hyvin-
vointia ja edistämään terveyttä.

Kaikilla on oltava oikeus lähiluontoon.
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SIVISTYS

YMPÄRISTÖ

taidekeskuskonsepti. Kulttuuri- ja tai-
dealan toimijoille on varattava merkittä-
vä rooli, kun kehitämme palveluita asu-
kaslähtöisemmiksi.

Seinäjoki tunnetaan monipuolisena 
liikunta- ja urheilukaupunkina, joka pi-
tää hallinnassaan olevat liikuntapaikat 
hyvässä kunnossa. Kaupungin on huo-
lehdittava asukkaiden hyvinvoinnista 

tukemalla kunto- ja terveysliikuntaa 
sekä liikuntajärjestöjen toteuttamaa toi-
mintaa. Kaupunkilaisille on tarjottava 
ympäri vuoden ohjattua liikuntaa lapsis-
ta – ikääntyneisiin, myös erityisryhmät 
huomioiden. 

Koulujen piha-alueet on rakennettava 
lähiliikuntapaikoiksi viimeistään perus-
korjauksien yhteydessä. 

Seinäjoen Keskustan vaaliohjelma

Keskustan kuntavaaliohjelma:



Korpela Jouni
toimitusjohtaja, sosionomi AMK
Olen 36-vuotias sosiaalialan ammattilainen, valmiina 
palvelemaan sinua. Minua kannattelevia arvoja ovat 
perhekeskeisyys ja kristilliseen ihmiskäsitykseen 
perustuva lähimmäisenrakkaus. Olen sosiaalinen ja 
omaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Yh-
teistyöverkostoni koostuvat sadoista ihmisistä. En-
simmäinen valtuustokauteni Seinäjoen kaupunginvaltuustossa on päät-
tymässä. Jatkossa Seinäjoen kaupunki tarvitsee valtuutettuja, joilla on 
sekä kokemusta päätöksenteosta että halu ja kyky uudistua.

jouni.korpela@valokki.fi

25

Korpela Merja
perushoitaja
Olen 56-vuotias perushoitaja Seinäjoen Katajalaak-
sosta. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi aikuista 
tytärtä ja 2-vuotias tyttärenpoika. Toimin ammat-
tiosastoni sihteerinä ja olen ympäristölautakunnan 
jäsen. Pidän tärkeänä että, kaupungin tarjoamat lä-
hipalvelut on turvattu vauvasta vaariin ja kuntalaisilla 
on mahdollisuus koulutukseen, työhön ja harrastuksiin.

merja_korpela@hotmail.com

26

Korpi-Hyövälti Eeva
lääkäri, eläkeläinen
Olen 67-vuotias 2016 eläkkeelle jäänyt sisätautien 
erikoislääkäri. Lääkäriurani on yli 40 vuotta ja suu-
rimman osan siitä, 36 vuotta olen tehnyt Seinäjoen 
keskussairaalassa. Ammattini on näköalapaikka 
ihmiselämään. Olen ollut aikaisemmin 2000-luvun 
alussa valtuustossa, mutta sitten diabeteksen eh-
käisyhanke ja väitöskirjatyö vaativat aikaa. Kulttuuripalveluiden käyttö 
on minulle arkipäivää. SOTE-osaajia tarvitaan välivaihekauden valtuus-
toon. Jos haluatte, kokemukseni on käytettävissä.

eeva.korpihyovalti@gmail.com

27

Kattelus Piia
vanhempi rikoskonstaapeli,  
hallintotieteiden maisteri
Olen armeijan, poliisikoulun ja yliopiston käynyt kolmen 
lapsen äiti ja vaimo. Hoidan pienintä pilttiä tällä hetkellä 
kotona, koska tahdon. Perheeseen kuuluu myös 3 sa-
mojedinkoiraa. Vaaliteemani on turvallisuus, joka lähtee 
kodeista ja perheistä; jokaisella on oikeus turvalliseen 
elämään syntymästä lähtien. Turvallisuudentunteeseen vaikuttaa se, miten 
vanhukset ja vammaiset hoidetaan. Tärkeää on myös alueiden tasa-arvo ja 
kuntalaisten yhdenvertaisuus. Lue lisää FB:stä tai www.piiakattelus.com.

piia.ketomaki@netikka.fi
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Keltikangas Karoliina
myyjä
Olen 24-vuotias myyjänä työskentelevä tradenomi. 
Kotoisin olen Kauhavalta, mutta viisi vuotta sitten 
minusta tuli seinäjokinen. Mielestäni jokaisen kuu-
luisi saada elää hyvä ja turvattu elämä. Haluan olla 
ajamassa varsinkin vanhusten sekä lapsiperheiden 
sujuvaa ja mukavaa arkea. Myös syrjäytymisen eh-
käisemiseksi tehdyn työn koen tärkeänä.

k.keltikangas@hotmail.com

21

Homi Kari
lautturi
Arvostan ihmisessä rehellisyyttä ja reilua asennetta 
kanssaihmistä kohtaan. Pyrin myös itse siihen. Aina 
en ehkä itse ole siinä onnistunut mutta pyrkimystä 
siihen on. Olen kokenut yhteisissä asioissa toimija. 
Sitä kokemusta olen imenyt jo alle kouluikäisestä 
kuurojen vanhempieni tulkkina ja asioiden eteenpäin 
viejänä. Kaupungin menestys perustuu sen asukkaan-, yhteisöjen- ja yri-
tysten hyvinvointiin. Yhteiskunnallisena toimijana haluan tästä edelleen 
kantaa rintamavastuuta.

kari.homi@netikka.fi
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Hyytiä Arja
kehittämissuunnittelija,  
hallintotieteiden maisteri
Päättäjällä on edessään yhden asian sijasta valtava 
määrä eri ikäisiä kuntalaisia koskevia asioita. Siksi 
pyrin ”ihmisen asialle”- kunta olemme me! Tässä työ-, 
elämän- ja päättäjäkokemus on tarpeen. Fysioterapeut-
ti- ja HTM -koulutustani täydentävät opettaja-opinnot, 
työnohjaajakoulutus ja opiskelijanäkökulma. Työelämäymmärrys tulee asia-
kastyöstä, aluekoordinaatiosta ja yrittäjyydestä. Arkiymmärrys nousee ko-
kemuksista puolisona, äitinä, mammana, läheisenä sekä palveluista.

arjaehyytia@gmail.com
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Kallio Karri
bio- ja elintarviketekniikan opiskelija
Olen 26-vuotias neljännen vuoden bio- ja elintarvi-
ketekniikan opiskelija Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa. Olen ollut koko opiskeluaikani mukana 
opiskelijakuntatoiminnassa niin opiskelijakunnan 
puheenjohtajana kuin korkeakoulun hallituksen jäse-
nenä. Minulle tärkeintä valtuutetun työssä olisi ajaa 
kaikkien seinäjokisten asiaa, eikä olla vain pienen ryhmän edustaja. 
Mielestäni valtuustoon kaivataan henkilöitä, joille yhteistyön tekeminen 
muiden kanssa on tärkeämpää kuin omien meriittien kerryttäminen.

karri.p.kallio@gmail.com
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Harju Ari-Pekka
henkilökohtainen avustaja, työtön
Haluan ajaa lasten ja nuorten asioita sekä pitää 
heikompien kaupunkilaisten puolta. Olen ollut pu-
humassa työttömyydestä sekä lasten puolesta eri 
medioissa. Viimeksi olin joulukuussa 2016 A-studion 
lähetyksessä keskustelemassa työttömyydestä, sitä 
ennen mm. lasten masennuksesta. Teen vapaaeh-
toistyötä mm. olen Lakeuden mielenterveysseuran hallituksessa, urheilu 
myös lähellä sydäntä, toimin erotuomarina salibandyssä sekä jalkapal-
lossa. Kun annat äänesi minulle lupaan olla sen arvoinen.

aph@aph.fi
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Hautala Milla
tuotantosuunnittelija, kulttuurituottaja AMK
Olen 38-vuotias iloinen, ahkera, huumorintajuinen 
ja tunnollinen ehdokas Seinäjoen Kivistöstä. Per-
heeseeni kuuluvat aviomies ja kaksi alakouluikäistä 
lasta. Tämän hetkisiin luottamustehtäviini kuuluvat 
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan jäse-
nyys, valtuuston varajäsenyys ja useat seurakunnan 
luottamustoimet. Sydäntä lähellä ja oman elämän kautta tärkeitä asioita 
minulle ovat lapset, koulutus, kulttuuri ja vanhusten hoitopalvelut. Olen 
luottamuksesi arvoinen!

hautalamilla@gmail.com
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Heikkilä Ismo
aineenopettaja
Hei! Olen viittä vaille viisikymppinen, neljän, jo aikui-
sen lapsen isä. Toimin Seinäjoen lyseolla matemaat-
tisten aineiden lehtorina, taitaapi olla menossa jo 21 
vuosi. Nuoret ja nuorten hyvinvointi on asia, johon 
haluan päästä vaikuttamaan, muutenkin, kuin työn 
kautta.

ismo.heikkila@seinajoki.fi

10

Aittoniemi Pirjo
terveyskeskuslääkäri
Olen pian eläköityvä terveyskeskuslääkäri. Pitkän 
työuran ohella monipuolista kokemusta on karttu-
nut kaupungin ja seurakunnan luottamustehtävissä, 
paitsi valtuutettuna myös kaupunginhallituksen jäse-
nenä ja kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Kuluneena 
valtuustokautena myös sairaanhoitopiirin hallituksen 
jäsenenä. Kunta on jatkossakin tärkeä toimija hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. Jokainen päätös on terveyspäätös! Pidetään huolta toi-
sistamme - lähellä ja kaukana!

pirjo.aittoniemi@seinajoki.fi

2

Aro Jorma
toiminnanjohtaja emeritus
”Yhteiskunnallinen kehitys tarvitsee ajattelevia ih-
misiä”, sanoi Santeri Alkio v. 1905. Maakunnan pää-
kaupunki Seinäjoki tarvitsee vahvan, aktiivisen ja yh-
teistyökykyisen valtuuston. Uskon pystyväni olemaan 
luottamuksenne arvoinen. Tulevaisuuden kannalta on 
pidettävä huoli lasten ja nuorten koulutus- ja harras-
tus mahdollisuuksista. Suuret ikäluokat ovat tulleet eläkeikään. Heidän 
hyvinvointiinsa panostamalla saadaan raskaita sote-kuluja pienemmiksi.

jorma.aro@netikka.fi

3

Eerola Sari
perushoitaja
47v Perushoitaja, työssä Seinäjoen Keskussairaalas-
sa. Maatalouden työt on tullut tärkeäksi osaksi arkea 
puolison myötä. Meidän Perhetila tuottaa puhdasta ja 
laadukasta lihaa ruokapöytiin täältä Nurmosta. Per-
heeseeni kuuluu puolison lisäksi tytär. Harrastan met-
sästystä. Luonnossa liikkumisesta saan virkeyttä ja 
voimaa. Pidän tärkeänä, että asukkaille turvataan tasapuolisesti perus- ja 
lähipalvelut helposti saatavaksi myös taajama-alueen ulkopuolelle. Haluan 
olla mukana vaikuttamassa, että meidän olisi hyvä elää kaupungissamme.

sari.eerola@gmail.com

4

Huolenpitoa
– huomennakin.

Suomen Keskustan 
kuntavaaliehdokkaat
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Kitinoja Helli
koulutusvientihankkeen johtaja, 
terveystieteiden maisteri
Olen syntynyt Ilmajoella, jossa kotitila on perheeni hoi-
dossa. Kahden aikuisen lapsen äiti ja pienen pojan mum-
ma. Työkokemuksesta puolet olen ollut sairaanhoitajan, 
terveydenhuolto-oppilaitoksen opettajan ja apulaisrehto-
rin tehtävissä, toiset 15 v. ammattikorkeakoulun kansain-
välisten asiain päällikkönä ja viimeiset kaksi vuotta koulutusvientiä kehittä-
mässä. Kotikaupungin elinvoima, yrittäjyys, yhteistyö, koulutus, kulttuuri- ja 
terveyspalvelut ovat kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin perusta.

helli.kitinoja@gmail.com
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Kuivinen Mikko
kapteeni evp., yleisurheilun  
ammattivalmentaja
Olen 56-vuotias kunnallisvaaliehdokas, ilman van-
hoja sitoumuksia. Olen naimisissa ja lisäksi perhee-
seemme kuuluu kaksi opiskelevaa lasta. Nykyään työ 
ja harrastus yhdistyvät liikunnan ja urheilun kautta. 
Lisäksi musiikki ja konsertit ovat lähellä sydäntä 
vapaa-ajalla. Olen avoin ja sosiaalinen ja pääsen helposti keskusteluyh-
teyteen erilaisten ihmisten kanssa. Haluan olla mukana viemässä kehit-
tyvän Seinäjoen viestiä eteenpäin!

kuivinen.mikko@netikka.fi
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Kärki Pasi
kunnossapitoasentaja
Olen 41-vuotias perheenisä Peräseinäjoelta. Per-
heeseeni kuuluu vaimo ja viisi lasta. Tärkeitä asioita 
ovatkin lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointi, van-
hempaa väkeä unohtamatta. Olen aktiivinen kuntoili-
ja ja toimin ohjaajana yleisurheilussa ja jalkapallossa. 
Tärkeätä on liikkumisen olosuhteista huolehtiminen 
ja kehittäminen Seinäjoella. Lisäksi palvelujen turvaaminen ja kuljetuksi-
en kehittäminen Peräseinäjoella ja Ylistarossa. Huolenpitoa paremman ja 
tasa-arvoisemman Seinäjoen puolesta!

pasikarki@netti.fi
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Kivisaari Pasi
rehtori, kasvatustieteen maisteri
Olen 45-vuotias, kahden pojan isä ja naimisissa. 
Työskentelen Kärjen koululla rehtorina. Toimin Sei-
näjoen kaupunginvaltuutettuna, kulttuurilautakunnan 
puheenjohtajana ja maakuntavaltuutettuna. Olen 
ihmistä kuunteleva, ajattelemaan pyrkivä ja helpos-
ti lähestyttävä mies. Haluan tehdä työtä paremman, 
ihmisläheisemmän ja oikeudenmukaisemman Seinäjoen puolesta. Peh-
meät arvot vaativat kovaa puolustajaa

pasi.kivisaari@seinajoki.fi
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Kohtanen Susanna
proviisori
Olen 42-vuotias ja työssä apteekissa. Perheeseeni 
kuuluvat aviomies ja kolme kouluikäistä lasta. Haluan 
olla turvaamassa erityisesti lapsiperheiden, nuorten 
ja ikäihmisten palveluita. Meidän tulee huolehtia 
erityisesti heikoimmassa asemassa olevista kunta-
laisista. Olen kiinnostunut yhteisten asioiden hoita-
misesta. Haluan olla mukana rakentamassa hyvinvoivaa ja elinvoimaista 
Seinäjokea.

susanna.kohtanen@netikka.fi
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Kankaanpää Pauli
elinkeinoasiamies, yrityskummi
Minulla on vahvaa osaamista ja kokemusta yrityselä-
mästä, järjestötoiminnasta ja kunnallisesta päätök-
senteosta. Sinun äänesi kuuluu kauttani valtuustos-
sa. Olen aina äänestäjieni asialla ja vastaan teoistani. 
Lupaan tehdä töitä seuraavien asioiden puolesta: 
Lapsiperheiden palveluita parannetaan. Jokaiselle 
vanhukselle ja vammaiselle taataan oikeus hyviin palveluihin. Seinäjoella 
syödään maakunnan omaa ruokaa. Jokaiselle nuorelle on opiskelupaik-
ka. Seinäjoella on turvallisempaa asua.

kankaanpaa.pauli@netikka.fi

17

Karhu Johannes
kauppatieteiden kandidaatti
Olen 25-vuotias kauppatieteiden kandidaatti. Työs-
kentelen perheyrityksessämme Rakennus K. Karhu 
Oy:ssä. Harrastan hiihtoa, lenkkeilyä sekä lukemista. 
Luonteeltani olen ahkera ja sinnikäs. Valtuutettuna 
pyrkisin edustamaan kaikenikäisiä ja eri elämäntilan-
teissa olevia kuntalaisia tasapuolisesti asuinpaikasta 
riippumatta. Minulle tärkeitä asioita ovat yhteisten varojen järkevä käyt-
tö, peruspalveluiden säilyttäminen koko Seinäjoen talousalueella sekä 
urheiluelämän monipuolisuus Seinäjoella.

johannes.karhu@rakennuskarhu.fi
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Karhu Jussi
yrittäjä
Olen 31-vuotias maanrakennus- ja taksiyrittäjä Ylis-
tarosta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja 8- ja 6-vuoti-
aat tyttäret sekä 3-vuotias poika. Lähdin ehdolle 
kunnallisvaaleihin ajaakseni asukkaiden ja etenkin 
sivukylillä asuvien etua. Olen itsekin sivukylältä, 
Ylistaron Untamalasta kotoisin, joten tiedän millais-
ta sivukylällä on asua. Harrastuksiini kuuluu varjoliito ja metsästys sekä 
metsästyskoirat.

jussi.karhu@netikka.fi
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Hemminki Aila
yrittäjä, kauppatieteiden maisteri
Perheeseeni kuuluu mies, aikuiset tyttäret, tyttären-
tytär, vävy, hevosia ja koiria. Olemme liikunnallinen ja 
aktiivinen perhe, mutta pian asumme mieheni kans-
sa kaksistaan. Nyt minulla olisi aikaa, monipuolista 
näkemystä ja kokemusta ottaa huolekseni Seinäjoen 
ja teidän seinäjokisten yhteisiä tärkeitä asioita. Teen 
aina kaikkeni minulle uskotun tehtävän tekemiseksi, edellyttää se sitten 
ajattelua, neuvottelua, soppakauhaan tai talikkoon tarttumista. Siellä 
missä vaikutan, tapahtuu varmasti!

aila.hemminki@netikka.fi
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Hietarinta Anu
opiskelijapalvelujen kehittämispäällikkö, 
kasvatustieteen maisteri
Olen 41-vuotias, naimisissa oleva kahden kouluikäisen 
ja yhden päiväkoti-ikäisen tytön äiti. Toimin opiskelija-
palvelujen kehittämispäällikkönä ammatillisessa koulu-
tuksessa Seinäjoella. Koen tärkeäksi koulutukseen, hy-
vinvointiin, harrastamiseen ja jokaisen kuntalaisen arjen 
sujuvuuteen liittyvät palvelut. Nykyinen työ palvelujen kehittäjänä sekä vuo-
det sairaanhoitajana, ammatillisena opettajana/opona ja lapsiperheen äitinä 
antavat monipuolista näkökulmaa yhteisten asioiden eteenpäin viemiselle.

hietarinta.anu@gmail.com

12

Hokkanen Kari
professori
Olen 74-vuotias hyväkuntoinen eläkeläinen. Edustan 
pitkää kokemusta. Valtuutettuna ja ryhmän puheen-
johtajana olen ollut seitsemän vaalikautta. Olen ollut 
myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajana sekä 
valtuuston ja hallituksen varapuheenjohtajana. Tun-
nen hyvin Seinäjoen kehitystarpeet ja -mahdollisuu-
det. Kunnallishallinto muuttuu tulevalla valtuustokaudella enemmän kuin 
vuosikymmeniin. Muutoksessa korostuu kokemuksen merkitys. Siksi 
vielä kerran.

kari.hokkanen@netikka.fi
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Eloniemi Paavo
freelancer urheilutoimittaja
Olen juuri eläkkeelle jäänyt maanhankintateknikko 
Seinäjoen kaupungin palveluksesta. Työtaustani ja 
neljä valtuustokautta antavat vahva pohjan kunnallis-
politiikassa toimimiselle. Nykyinen työnimikkeeni on 
freelancer urheilutoimittaja, sillä kunnallispolitiikan 
ohella kirjoittelen jatkuvasti lehtiin erilaisista urhei-
lutapahtumista ja miksei tarvittaessa muustakin. Tulevan vaalikauden 
mottoni on - Yhteistyöllä rakennetaan seinäjokelaisille parempi Seinäjoki.

paavo.eloniemi@seinajoki.fi

5

Flinkkilä Anne
terveydenhoitaja, työparihoitaja
Olen 48-vuotias terveydenhoitaja (AMK) Peräseinä-
joelta. Työskentelen Y-talolla, lääkärin vastaanotolla. 
Meillä on puolisoni Hannun kanssa maanviljelystila. 
Perheeseemme kuuluu kolme täysi-ikäistä lasta. 
Olen aidosti kiinnostunut yhteisten asioiden hoitami-
sesta vastuullisesti, tasavertaisesti ja luottamuksel-
lisesti. Perus- ja lähipalvelut (mm. koulu, terveyden- ja sosiaalihuolto ja 
teiden kunto) on turvattava kaikille asukkaille asuinpaikasta riippumatta. 
Huolenpidolla ja Sydämellä ääntä Peräseinäjoelta.

anne.flinkkila@seinajoki.fi

6

Haapala Markus
yrittäjä
Olen 59-vuotias sähkö-alan 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

7

Huolenpitoa
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Muista  
äänestää !

Kuntavaalit 2017

Vaalipäivä 
sunnuntai 9.4.2017

Ennakkoäänestys
kotimaassa 29.3.-4.4.



Kati Ojaniemi
Hoitotyön opettaja, hallintotieteiden maisteri
Olen 44-vuotias sairaanhoitaja. Työskentelen opettaja-
na lähihoitajakoulutuksessa Koulutuskeskus Sedussa. 
Nyt päättyvällä kaudella olen saanut toimia Seinäjoen 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Olen luonteel-
tani positiivinen ja ahkera. Vastuullinen tekemään töitä 
yhteisen hyvän ja yhteisten tavoitteiden eteen. Kau-
punkimme kehittyessä voimakkaasti on kaupunkilaistemme hyvinvoinnin 
rakentaminen minulle tärkeä asia. Olen valmis jatkamaan valtuustotyötä 
myönteisellä otteella koko Seinäjoen ja sen asukkaiden hyväksi.

kati.ojaniemi@seinajoki.fi
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Pajulammi Martti
opetusneuvos, sairaanhoidonopettaja
Asun Ämmälänkylässä vaimoni kanssa. Luottamus-
tehtävien ohella viljelen esi-isieni raivaamia peltoja. 
Lapset ja lastenlapset tuovat paljon iloa mummolan 
elämään. Sotepalvelut siirtyvät maakunnan vastuulle. 
Kuntien vastuulle jää kuitenkin paljon kaupunkilaisia 
koskevia tehtäviä. Pitkä ja monipuolinen kokemuk-
seni työelämässä ja erilaisissa luottamustehtävissä sekä kiinnostukseni 
yhteisten asioiden hoitamisesta luovat perustan toimia jatkossakin kau-
punginvaltuutettuna.

martti.pajulammi@gmail.com
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Pasanen Jukka
historian ja yhteiskuntaopin opettaja,  
filosofian maisteri
Olen 38-vuotias historian ja yhteiskuntaopin opettaja Hyl-
lykalliolta. Olen kiinnostunut koulutukseen liittyvistä ky-
symyksistä, mutta museoammatillisen pätevyyden omaa-
vana ja museossa työskennelleenä koen senkin alueen 
itselleni läheiseksi. Maailmankatsomukseltani olen kristit-
ty ja pyrin toimimaan kristillisten arvojen mukaan. Mielestäni ne ovat myös al-
kuperäisiä maalaisliittolais-keskustalaisia arvoja. Seinäjoki on hieno kaupunki 
ja haluan olla tekemässä siitä vielä parempaa paikkaa kaikille seinäjokelaisille.

jupasane@luukku.com
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Männikkö Mikko
matemaatikko
Olen 40-vuotias Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjes-
tön puheenjohtaja. Minulla on useita luottamustehtä-
viä ja olen innokkaasti mukana tekemässä Seinäjoes-
ta entistäkin parempaa kaupunkia. Olen naimisissa ja 
minulla on kaksi kouluikäistä 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
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Määttä Mikael
rakennusmestari
Perheeseeni kuuluu avovaimo ja parivuotias tyttö. 
Työni rakennusalalla on opettanut ajattelemaan asi-
oita monesta näkökulmasta ja ratkaisemaan vaativia 
ja monimutkaisia asioita yhdessä. Olen ratkaisukes-
keinen päätöstentekijä, avoin keskustelija ja luova 
ideoija. Tehdään yhdessä Seinäjoesta parempi!

mikael.maatta@gmail.com

49

Niemelä Ari
LVI-projektipäällikkö, 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Olen 39-vuotias kolmen lapsen perheenisä Halkosaa-
resta. Harrastuksena monipuolinen liikunta ja yhdistys-
toiminta. Asuinalueeni viihtyvyyteen ja yhteneväisyyteen 
olen vaikuttamassa kyläyhdistyksessämme kautta. Olen 
positiivisen :) elämänasenteen omaava periksiantamaton 
vastuunkantaja. Koen tärkeäksi perheiden ja lasten hyvinvoinnin, lähiliikun-
tapaikat, arvokkaan inhimillisen hoivan, korjausvelan vähentämisen, kevyen 
liikenteen raitit ja lähipalvelujen turvaamisen koko kaupungin alueelle.

niemela.ari@netikka.fi
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Mustikkamaa Jussi
freelance-toimittaja, mediayrittäjä
Tervehdys. Olen 49-vuotias perheenisä Seinäjoen 
Pajuluomasta. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Heli ja 
neljä lasta, joista vanhin on 16- ja nuorin 8-vuotias. 
Keväällä 2017 olen toiminut kymmenen vuotta me-
diayrittäjänä, eli freelancetoimittajana. Journalistina 
otan asioista selvää, perusteellisesti. Niin teen myös 
kuntapäättämisessä. Tiedät kyllä miksi annat luottamuksen äänelläsi 
minulle. Viime kerralla teitä oli 50, nyt laitetaan paremmaksi, kiitos siitä 
jo etukäteen.

jussi.mustikkamaa@nic.fi
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Mäenpää Mervi
maatalousyrittäjä
43v Agrologi AMK ja broilerkasvattaja Ylistaron Ase-
malta. Naimisissa, kolmen pojan äiti. Kaupunginval-
tuutettu, varhaiskasvatus- ja koulutusltk:n pj, vara-
jäsen kaupunginhallituksessa, henkilöstöjaostossa ja 
ympäristöltk:ssa, Into Oy hallituksen jäsen, SeiLab Oy 
hallituksen varajäsen, Seinäjoen koulutuskuntayhty-
män valtuutettu, Eepeen Hallintoneuvoston jäsen, Liiveri ry hallituksen 
jäsen, Taito E-P ry hallituksen pj, Ylistaron Tapanin Ns ry:n pj.

mervi.maenpaa@netikka.fi
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Mäkelä Ilkka
lehtori, filosofian maisteri
Olen 60-vuotias paikallispoliitikko: kolmesti valtuu-
tettuna ja nyt kuudennen kerran ehdolla; merkittävin 
luottamustehtäväni on tällä hetkellä teatterin hallituk-
sen puheenjohtajuus. Päivätyöni lukion suomen kie-
len opettajan tehtävän ohella elämääni täydentävät 
vaimo, kolme täysi-ikäistä poikaa ja ihana pojanpoika 
harrastuksistani – lentopallo ja monipuolinen lukeminen – puhumatta-
kaan. Seinäjoesta tulevaisuudessakin asukkailleen elämänläheisesti ja 
kulttuurisesti miellyttävä koti!

ilkka.makela@netikka.fi
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Lintala-Vasanko Liisa
johdon assistentti
Olen 35-vuotias syntyperäinen seinäjokelainen. Asun 
Mikon, Taneli-poikamme ja kissojemme kanssa 
Jouppilassa. Nuoren perheen arki ja siihen liittyvät 
kunnalliset palvelut ovat tuttuja, haasteineen ja vah-
vuuksineen. Varhaiskasvatuksen ja koulun resurssit 
panostavat tulevaisuuteen, siksi niistä ei voi tinkiä. 
Hyvää elämää löytyy myös ydinkeskustan ulkopuolelta, panostetaan siis 
perusasioiden turvaamiseen. Positiivisella elämänasenteella ja yhteis-
työllä pärjää pitkälle. Olen Sinua varten ehdokkaana!

liisa_lintala@hotmail.com
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Luotola Mikael
marketpäällikkö
Olen 34-vuotias marketpäällikkö Seinäjoelta. Perhee-
seeni kuuluu vaimo ja hänen 15-vuotias tyttärensä. 
Vapaa-ajallani harrastan jalkapalloa ja futsalia. Pyrin 
Seinäjoen Kaupunginvaltuustoon nyt kolmannelle 
kaudelle. Minulle tärkeintä on rakentaa saumatonta 
yhteistyötä kaikkien ihmisten kesken yli puoluerajo-
jen. Tärkeimmät painopistealueet minulle ovat 1) Nuorisotyöttömyyden 
pienentäminen, 2) Lasten ja Nuorten liikuntamahdollisuuksien paranta-
minen sekä 3) Elinvoimaisen kaupunkikeskustan turvaaminen.

mikael.luotola@netikka.fi
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Lönnroth-Moilanen Heleena
kirjailija, kulttuurialan yrittäjä
Olen syntynyt 1947 Alahärmässä. Muistan julisteen, 
lakikirjaan ja Raamattuun nojaava talonpojan nyrkki, 
Näihin nojaa Maalaisliitto! Valmistuin 1972 maisterik-
si ja kirjastonhoitajaksi. Opettavaisinta elämässäni 
on ollut aika Jurvassa, kulttuurissa ja politiikassa, 
kunnallisliitossa sekä kamppailu 1990-luvun laman 
velkakurimuksesta. Olen 2 pojan äiti ja 2 lapsenlapsen isu. Kasvoin 3 
sukupolven perheessä. Kirjailija olen ollut 25 vuotta, yrittäjä vuodesta 
1990. Maalaaminen on vielä kyntämätön kyinen pelto.

heleena.lonnroth@gmail.com
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Lahtinen Markku
lehtori
Olen 44-vuotias perheenisä. Toimin matemaattisten 
aineiden opettajana Nurmon yläasteella. Harrastan 
mm. eräilyä ja nikkarointia. Politiikassa minulla on 
ollut useita luottamustehtäviä ja nyt haen valtakirjaa 
neljännelle valtuustokaudelle. Pystyn aukaisemaan 
suuni ja viemään asioita sinnikkäästi eteenpäin. Pe-
ruspalveluiden turvaaminen ja kehittäminen ovat lähellä sydäntäni. Ää-
nestä vahva vaikuttaja jatkoon!

markku.lahtinen@seinajoki.fi
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Lammassaari Virpi
lehtori, erityisopettaja
Olen 45-vuotias 4 nuoren äiti Seinäjoelta. Perheem-
me harrastaa jalkapalloa, sählyä, joukkuevoimistelua 
ja laskettelua. Minulle tärkeitä asioita ovat erityisesti 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Tarvitsemme 
kiperästi uusia ratkaisuja ja YHTEISTYÖTÄ, jotta sel-
viämme alati muuttuvan arjen haasteista! Viimeiset 4 
vuotta olen toiminut Seinäjoen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan 
varajäsenenä keskustalaisena.

virpi.lammassaari@sedu.fi
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Lammela Johanna (sit.)
taloussuunnittelija, kasvatustieteen maisteri
Takanani on 47 vuotta seinäjokisena. Lempipaikko-
jani Seinäjoella ovat ulkoilumaastot, harrastus- ja 
kulttuuripaikat. Olen työskennellyt Sotessa hallinnon 
ja koulutuksen parissa yhteensä 21 vuotta. Minun 
silmissäni Seinäjoki on kasvanut hyvään suuntaan. 
Toivon kasvun jatkuvan terveyttä ja hyvinvointia vah-
vistaen. Arvostavaa arkea tulee tukea mahdollistamalla monipuolinen 
kulttuuri- ja sivistystarjonta asukkaille. Päätöksenteon on tuotettava ar-
voa asukkaille, siksi olen ehdolla edustajaksesi.

johlammela@gmail.com
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Peltonen Jouko
rehtori, filosofian maisteri 
Olen 50-vuotias. Perheeseen kuuluu kolme poikaa ja 
vaimo Ulla. Minulla on järjestö- ja luottamustehtävä-
kokemusta. Työkokemusta on Nurmon lukion histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettajana vuodesta 1993. 
Vuonna 2011 aloitin Ylistarossa lukion ja yläasteen 
rehtorina, josta siirryin vuonna 2014 Jalasjärvelle 
lukion rehtoriksi. Arvostan sivistystä, maaseutua, hyviä käytänteitä ja 
yrittäjyyttä sekä turvallista perhe-elämää.

jouko.peltonen@seinajoki.fi

56

Pesu Riina
kansainvälisen liiketalouden opiskelija
Hei, olen 19-vuotias kansainvälisen liiketalouden 
opiskelija Seinäjoelta. Elämää värittää matkustelu, 
maalaaminen ja valokuvaus, sekä kissani Kekkonen. 
Olen ollut Etelä-Pohjanmaan keskustanuorissa aktii-
visesti vuodesta 2013. Lisäksi toimin NCF:ssä, E-P:n 
Vesaisissa ja Seinäjoen tradenomiopiskelijoissa. Ha-
luan olla keskustelija, innostaja, kehittäjä, tekijä, tunnollinen työmyyrä ja 
uuden ideoija. Haluan että minun Seinäjokeni on liikkuva, opiskelijaystä-
vällinen, luonnollinen sekä huolenpidon Seinäjoki.

riina.h.pesu@icloud.com
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Nokua Markus
country manager, koneinsinööri AMK
Olen 38-vuotias naimisissa oleva kolmen tytön isä 
Kitinojalta. Luonteeltani olen yhteisöllinen ja avoin. 
Olen mukana monessa yhteisössä ja yhdistyksessä. 
Yhteisöllisyys, luonto ja moottoriurheilu ovat lähellä 
sydäntäni. Haluan kasvattaa Seinäjokea mahdolli-
suuksien kaupungiksi perheille ja yrityksille lisäämäl-
lä Seinäjoen kiinnostavuutta jokaisen kuntalaisten, perheen, yritysten ja 
yhteisöjen tavoitteita ajamalla.

markus.nokua@gmail.com
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Nuottivaara Esa
talousneuvos, toimialajohtaja
Eläköityminen mahdollisti ehdokkuuteni. Ylistarossa 
valtuutettuna 1989-2008 josta valtuuston pj. 2005-
2008. Liike-elämässä tulosvastuullisia johtotehtä-
viä noin 30 vuotta kansainvälisestä pörssiyhtiöstä 
osuustoimintaan. Ihmisten yhteistyö ratkaisee toi-
minnan laadun. Keskiössä asiakas, ihminen. Terve 
kuntatalous ja vireä elinkeinopolitiikka mahdollistavat palvelut. Yritysten 
menestys tuo työtä ja verotuloja. Haluan laaja-alaisella kokemuksella ja 
aktiivisella tekemisellä olla kehittämässä Seinäjokea.

esa.nuottivaara@gmail.com
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Mäkelä Kimmo
humanistinen tieteiden kandidaatti,  
opiskelija
Olen 26-vuotias aate- ja oppihistorian opiskelija Ou-
lun yliopistossa, jossa olen ollut monissa luottamus-
tehtävissä, mm. Oulun Keskustaopiskelijoiden pu-
heenjohtajana ja valtakunnan keskustaopiskelijoiden 
hallituksessa. Kuntavaaliehdokkaana olen nyt toista 
kertaa, ja pääteemani ovat syrjäytymisen ehkäiseminen, julkinen liikenne 
ja kaavoitusasiat Seinäjoella. Vapaa-aikani kuluu erilaisen urheilun ja lu-
kemisen parissa. Seinäjoesta kaikille asukkaille hyvän olon paikka!

kimmo.makela@student.oulu.fi
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Mäkynen Asko
matematiikan ja fysiikan lehtori,  
filosofian tohtori
Sopivasti koulutusta, sopivasti kokemusta, sopivasti 
ikää. Työskentelen lukionuorten parissa tutkien fysiikan 
opetusta ja oppimista. Olen kiitollinen kahden lapsen isä. 
Toimin myös maa- ja metsätalousyrittäjänä, sivistyslauta-
kunnan ja Lions ry:n jäsenenä. Nautin luonnossa liikkumi-
sesta. Olen tunnollinen; päätöksiäni ohjaavat oikeudenmukaisuus, rehellisyys 
ja tasapuolisuus. Minulla on ajatuksia ja ideoita hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Asioihin on uskallettava puuttua, kun tarve on. Olen käytettävissä sinua varten!

asko.makynen@netikka.fi
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Mäkynen Hanna
terveydenhoitaja (eläkkeellä), sosiaalineuvos
Haluan jatkaa yhteisten asioiden hoitajana. Uuden 
elinvoimalautakunnan pitää luoda kestävä talous ja 
jatkuva menestys. Siten mahdollistetaan lapsiper-
heiden paremmat kotipalvelut; apu nuorille erilaisissa 
tilanteissa; omaishoidon tuki kaikille, jotka täyttävät 
ehdot; terveyspalveluita paljon käyttäville uusi ja tu-
loksekkaampi apumuoto; panostuksen lisääminen hyvinvoinnin kannalta 
monenlaiselle ja kaikenikäisten kulttuurille; isompi tuki kansalaisjärjes-
töille. Yhteistyöllä yhteisen onnen hyväksi.

hanna.makynen@gmail.com
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Martikkala Juhani
toimittaja, taloustieteiden maisteri
Olen 63-vuotias ja jäin eläkkeelle Ilkasta, jossa toi-
min pitkään Ilkan ja Pohjalaisen yhteisen taloustoi-
mituksen esimiehenä. Etelä-Pohjanmaan talousasiat 
ovat tulleet perin juurin tutuiksi. Luen kirjoja ja liikun 
paljon luonnossa, lenkkipoluilla ja metsässä. Olen 
uutena kasvona ehdolla valtuustoon. Haluan kehittää 
kaupunkia määrätietoisesti ja tasapainoisesti pitämällä samalla huolta 
asukkaiden viihtyvyydestä sekä apua tarvitsevista.

juhani.martikkala@gmail.com
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Melender Ritva
rahoitusasiantuntija
56-vuotias, liikunnallinen äiti Tanelinrannasta. Per-
heeseeni kuuluu puoliso Jorma, Eetu 17v ja Emilia 
13v. Olen toiminut työpaikallani Danske Bankissa 
työni ohella hyvänolonlähettiläänä ja sen vuoksi hy-
vänolonasiat ovat minulle tosi tärkeitä. Miten sinä 
voit, se heijastuu kaikkiin ihmisiin joita tapaat! Huo-
lehtimalla omasta hyvinvoinnistasi, huolehdit samalla sinulle rakkaiden 
ihmisten hyvinvoinnista! Olen toiminut 5 kautta liikuntalautakunnassa ja 
toivon että jatkoa tulee!

ritva.melender@danskebank.fi
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Mikkonen Juha
herastuomari, opettaja
Olen 41-vuotias humanististen tieteiden kandidaatti 
Kivistöstä. Työkokemukseni on kertynyt lastensuo-
jelun ja perusopetuksen parissa. Käräjiä olen istunut 
maallikkotuomarina vuodesta 2005 alkaen. Harras-
tan lentopalloa, pokeria, politiikkaa ja kirjallisuutta. 
Olen Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön rahas-
tonhoitaja. Olen partiolainen ja maanpuolustushenkinen. Sotilasarvoni 
on yliluutnantti. Olen liberaali ev.lut. kristitty.

juha.mikkonen@netikka.fi
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Lehtimäki Suvi (sit.)
lapsityöntekijä, kuoronjohtaja
Olen 40-vuotias lapsityöntekijä ja lapsikuoron joh-
taja. Perheeseeni kuuluu aviomies ja neljä lasta. 
Vapaa-aikani täyttää perheen lisäksi pääasiassa 
musiikki, sekä luottamustoimet Seinäjoen seura-
kunnan kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa sekä 
hiippakuntavaltuustossa. Lupauduin ehdolle kunta-
vaaleihin, koska haluan olla turvaamassa tämän kaupungin asukkaille, 
erityisesti tämän kaupungin lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvää ja 
hyvinvoivaa tulevaisuuden Seinäjokea.

suvi@solina-kuoro.fi

33

Lemettinen Mauno
elintarviketyöläinen, pääluottamusmies
Olen 46-vuotias, Kitinojalla syntynyt ja nykyisin asus-
telen Pohjassa avopuolisoni kanssa. Maatalous ja 
ruoka liittyvät työpaikkaani ja sitä kautta olen kiin-
nostunut kaupungin ruokahankinnoista. Palvelujen 
turvaaminen vauvasta vaariin on meidän kaikkien 
kannalta tärkeä asia. Liikuntaan liittyvät asiat ovat 
myös sydäntä lähellä. Uutta verta valtuustoon.

mauno.lemettinen@netikka.fi
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Lindholm Galina
liikunnanopettaja, liikuntatieteiden maisteri

Toimin liikunnanopettajana SEDU:ssa. Opettajan tehtävien 
lisäksi olen toiminut liikunnanohjaajana kansalaisopistos-
sa ja lähes 30 vuotta joukkuevoimisteluryhmien valmen-
tajana ja tuomarina kansallisissa ja kansainvälisissä kil-
pailuissa. Olen ollut tekemisissä kaiken ikäisten ihmisten 
kanssa. Myös musiikki ja muu kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Olen luonteeltani 
tunnollinen ja teen mitä lupaan. Haluan kehittää kotikaupunkiani entistä parem-
maksi paikaksi asua ja harrastaa, huomisen pitää olla tätä päivää parempi.
galina.lindholm@sedu.fi
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Utter Aki
toiminnanjohtaja
Olen aina tavallisen ihmisen ja kuntalaisen puolella. 
Politiikka on työtäni ja sen avulla minulla on laaja 
näkemys eri asioihin. Seinäjoen kaupungin tulee olla 
hyvä paikka asua ja elää kaikille kaupunkilaisille. 
Riittävät ja laadukkaat peruspalvelut sekä eteenpäin 
suuntaava elinkeinopolitiikka takaavat kaupunkilaisil-
le mukavan tulevaisuuden. Olen sopivan nuori 36-vuotias, mutta riittävän 
kokenut.

aki.utter@keskusta.fi

73

Vettenranta Minna
erityislastentarhanopettaja, erityisopettaja
Olen 46-vuotias erityisopettaja Seinäjoelta. Perhee-
seeni kuuluvat aviomies sekä 7 ja 12-vuotiaat pojat. 
Vapaa-aikani täyttyy perheen arjen askareista ja 
lasten harrastuksista. Minulle tärkeitä teemoja ovat 
lapsiperheiden arkeen liittyvät asiat sekä erityislas-
ten perheitten kohtaamat arjen haasteet. Haluan olla 
mukana vaikuttamassa siihen, että nämä asiat ovat esillä kehitettäessä 
Seinäjoen palveluita.

minna.vettenranta@seinajoki.fi
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Vihriälä Jukka
agronomi, valtiopäiväneuvos
Syntynyt Vimpelissä 1.12.1945 ja omistaa sukutilan 
siellä. Kansanedustaja vuosina 1983-2007. Nurmon 
kunnanvaltuusto 1981-2008, Seinäjoen valtuusto 
2009-2013. Vaimo Anna-Maija ja neljä aikuista tytär-
tä sekä kahdeksan lastenlasta.

KOKEMUSTA-NÄKEMYSTÄ-YHTEISTYÖTÄ-TURVAL-
LISUUTTA

jukka.vihriala@netikka.fi
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Sihto Paula
osastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja
Olen 55-vuotias erikoissairaanhoitaja ja työskentelen 
osastonhoitajana Seinäjoen keskussairaalassa. Toi-
min sisareni kanssa äitimme omaishoitajana. Minulla 
on kolme aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Olen kau-
punginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
pj. sekä maakuntavaltuuston vpj. ja Tehyn hallituksen 
jäsen. Minulle tärkeitä asioita ovat lapsiperheitten hyvinvointi, toimivat 
peruspalvelut, ikäihmisten palvelut sekä edulliset harrastusmahdollisuu-
det ja Seinäjoen elinvoimaisuuden lisääntyminen.

paula.sihto@seinajoki.fi

68

Soidinmäki Ari
ohjaava kouluttaja
Olen nelikymppinen ohjaava kouluttaja Hyllykalliol-
ta. Työtäni teen työttömien ja työttömyysuhan alla 
olevien parissa työnhaku- ja uravalmennuksissa. 
Koulutuspohjana sosiaali- ja kulttuurialan sekä lii-
ketalouden AMK-tutkinnot. Vuodesta 2012 olen ollut 
Seinäjoen nuorisolautakunnan varsinaisena jäsene-
nä. Minun Seinäjoella asukkailla on laadukkaat ja toimivat palvelut sekä 
yrityksillä hyvät edellytykset toimimiseen ja työllistämiseen. Päätöksiä 
tehtäessä tärkeää on myös terveen maalaisjärjen käyttö.

arisoidinmaki@hotmail.com
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Suomalainen Mika
yrittäjä
Olen 45-vuotias yrittäjä Ylistaron Sutelanlarvasta. 
Perheeseeni kuuluvat kaksi aikuista lastani, avio-
vaimo ja hänen kaksi aikuista lastaan. Harrastan 
hyötyliikuntaa ja veneilyä. Kesämökillä riittää aina 
pientä puuhastelua. Haluan tuoda uutta näkemystä 
kaupungin päätöstentekoon. Olen kirkkovaltuuston 
1. varajäsen ja kappeliseurakunnan lähetystoimikunnan jäsen. Toimin 
Keskustan Alapään paikallisosaston puheenjohtajana. Mielestäni hyvällä 
yhteistyöllä yhdessä onnistumme parhaiten.

mika.suomalainen@vmclean.fi

70

Pölönen Kimmo
yrittäjä, maanviljelijä
Heippa. Olen 47-vuotias perheenisä Seinäjoen Hylly-
kalliolta. Olen ahkera ja tunnollinen liikunnasta pitävä 
lihashuollon moniosaaja. Toimin tällä hetkellä Sei-
näjoen hierojakoululla opettajana. Seinäjoen seudun 
kehittämisen jatkaminen maan vetovoimaisimpana ja 
voimakkaasti kasvavana kasvukeskuksena on taat-
tava jatkossakin. Lapset, nuoret ja vanhukset on otettava myös entistä 
enemmän huomioon.

kipe.polonen@gmail.com
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Rajakorpi Harri
lääkäri
Olen 55-vuotias kirurgi Hyllykalliolta. Perheeseen 
kuuluu vaimo ja neljä tytärtä sekä koira. Perheen 
harrastuksiin kuuluu ratsastus, itselleni lähimpiä ovat 
lukeminen ja moottoripyörät. Olen sitä mieltä, että 
kunnallisessa päätöksenteossa riittää maalaisjärki ja 
sellainen kotikasvatus, että erottaa oikean väärästä. 
SOTE:n myötä alkaa todellinen myllerrys, jossa tarvitaan myös vankkaa 
asiaosaamista.

harri.rajakorpi@vshp.fi
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Rajala Timo
terveyskeskuslääkäri
Olen 47-vuotias perheenisä Tanelinrannasta. Per-
heeseeni vaimon lisäksi kuuluvat 19, 17 ja 15 vuoden 
ikäiset lapset. Työskentelen Seinäjoen terveyskes-
kuksessa psykiatrina. Minulle tärkeitä asioita ovat 
lapsiperheiden toimiva arki ja perheiden hyvinvointi. 
Toimivat lähipalvelut koen tärkeäksi ja pääsen niitä 
myös työni kautta kehittämään. Tehdään yhdessä työtä paremman huo-
misen puolesta.

timo.rajala@netikka.fi
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Polvi-Lohikoski Jukka
liikuntapaikkojen hoitaja
Olen 46-vuotias liikuntapaikkojenhoitaja ja kolmen 
lapsen isä Ylistarosta. Kuulun Ylistaron Kilpa-Veljien 
johtokuntaan ja olen pesäpallojaoston puheenjohtaja, 
joten liikunta kaikissa muodoissaan on lähellä sydän-
täni. Lapsiperheiden toimeentulo, hyvinvointi ja tur-
vallisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Haluan myös 
varmistaa, että kaikilla on saatavilla hyvät liikuntamahdollisuudet iästä 
riippumatta. Tulen pitämään pienempien kylien puolia, jos tulen valituksi.

polokka@anvianet.fi
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Porthén Eemeli
etuuskäsittelijä, tradenomi
Olen 30-vuotias etuuskäsittelijä. Seinäjoelle minut 
toi vuonna 2012 opiskelut SeAMK:ssa. Kotoisin olen 
Lappajärveltä, jossa olen toiminut useissa luottamus-
tehtävissä. Harrastuksiini kuuluu ruuanlaitto, musi-
sointi ja politiikka. Tärkeää minulle on, että Seinäjoki 
kasvaa ja kehittyy määrätietoisella päätöksenteolla.

eemeli_porthen@hotmail.com
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Potka-Soininen Tuulia
lehtori, kauppatieteiden maisteri
Olen 53-vuotias laskentatoimen opettaja Seinäjoelta. 
Perhe on minulle tärkeä ja siihen kuuluu aviomieheni 
Mikan lisäksi kolme aikuista lasta. Harrastan luon-
nossa liikkumista, liikuntaa ja järjestötyötä. Ihmis-
ten välinen tasa-arvo ja keskinäinen kunnioitus ovat 
minulle merkityksellisiä asioita, kuten myös luonnon 
arvostaminen ja säilyttäminen. Ennakkoluulottomalla asenteella tehdään 
Seinäjoesta entistä parempi lähiyhteisö meille kaikille.

tuuliaps@gmail.com
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Västi Ritva
yrittäjä
Lähipalvelut kuuluvat kaikille kaupunkilaisille. Reuna-
alueillakin on oltava hyvä asua missä koulu säilyy, 
maanteiden kunnosta huolehditaan ja liikenneyhtey-
det kaupungin keskustaan pelaa. Kaupungin positii-
vinen kehitys kuuluu näkyä Ylistaros, Peräseinäjoella 
sekä Nurmossa. Oma mielilauseeni on, sanat nuorten 
virrestä, etten täällä kulje, ohi ihmisten.

ritvalla@hotmail.com
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Ylinen Aki
maatalousyrittäjä, insinööri
Olen 42-vuotias maatalousyrittäjä Keski-Nurmosta. 
Perheeseeni kuuluu vaimo Elina ja 4 lasta (4-14 v). 
Kuluneen vaalikauden ajan olen toiminut valtuuston 
lisäksi hallituksessa. Viimeiset 2,5 vuotta olen ollut 
kaupunginhallituksen 1. vpj. sekä keskustan kh ryh-
män pj. Seinäjoen puheenjohtajistossa toimiminen on 
ollut todellinen näköalapaikka. Verkostoni ovat laajentuneet, joka antaa 
hyvät edellytykset myös tulevaisuuden haasteisiin. Olen valmis jatka-
maan vastuunkantajana valtuustossa ja kh:ssa.

aki.ylinen@gmail.com
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Takala Teea
marketpäällikkö
Hyvä äänestäjä! Olen aktiivinen 37-vuotias market-
päällikkö Seinäjoelta. Perheeseeni kuuluu aviomie-
heni Lauri. Minusta saatte pyyteettömän ja huomaa-
vaisen tekijän. Olen maanläheinen ideoija ja haluan 
tuottaa muille ihmisille hyvää. Osoitan kiinnostukseni 
ihmisiä kohtaan aidolla kontaktilla. Elän jalat maassa 
ja unelmat korkealla, mutta tavoitettavissa.

teea.takala@gmail.com
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Turenius Irene
rehtori
Olen 40-vuotias kahden lapsen äiti, alakoulun rehtori 
ja kaupunginvaltuutettu. Olen lapsiperheiden arjen 
asiantuntija ja vahva varhaiskasvatuksen ja opetuk-
sen puolustaja. Kokemustani lasten, nuorten ja per-
heiden arjesta tarvitaan, koska kaupungin tärkeim-
mät tehtävät luotaessa hyvinvointia ja elinvoimaa 
ovat varhaiskasvatus ja koulutus. Kaupunki, joka huolehtii hyvin lapsista 
ja nuorista, on hyvä koti aikuisillekin. Harrastan liikuntaa, lukemista ja 
erilaisia kulttuuri- ja ruokanautintoja.

irene.turenius@gmail.com
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Saari Anne
vastaava ohjaaja,  
hallintotieteiden kandidaatti
Luottamustehtävävuosieni aikana olen saanut laajalti 
kokemusta ja tietämystä eri sektoreilta. Kuntalais-
vaikuttaminen ja luottamustehtävät ovat innostaneet 
minut myös hallintotieteiden opiskeluun aikuisiällä. 
Tällä hetkellä työskentelen ikäihmisten palvelukodis-
sa ja vapaa-aikani kuluu pääosin lasten harrastusten parissa. Tärkeitä 
teemoja minulle ovat lapset ja nuoret, ikäihmiset sekä liikunta.

anne.saari@netikka.fi
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Saarimäki Jukka
kansanedustajan avustaja
Olen 36-vuotias kansanedustaja Mikko Savolan 
avustaja. Pidän aidoista ihmisistä, järjestötyöstä, 
frisbeegolfista ja ruuanlaitosta. Luonteeltani olen 
diplomaattinen ja ymmärtäjä. En perusta vallasta 
tai glooriasta, vaan asioiden hoitamisesta yhteiseksi 
eduksi. Silti innostun poliittisesta kipinöinnistä. Epä-
kohtiin on puututtava aktiivisesti ja Seinäjoen jatkuva kehitys turvattava. 
Pohjalaisuus, kulttuuri ja maaseutu yhdistyvät meillä ainutlaatuisiksi ta-
pahtumiksi ja ilmiöiksi, joita vaalin.

jukka.saarimaki@gmail.com
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Prusti Arto
yrittäjä, rakennusinsinööri AMK
Olen 60-vuotias rakennusalan yrittäjä. Olen naimisis-
sa ja minulla on kolme lasta sekä neljä lastenlasta. 
Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana 40 vuotta. 
Tällä hetkellä olen teknisen lautakunnan jäsen, yksi-
tyistiejaoston puheenjohtaja, ympäristölautakunnan 
varajäsen, Lakeuden Veden hallituksen puheenjoh-
taja sekä Lappaveden hallituksen jäsen. Kehitetään yhdessä Seinäjoen 
kaupunkia.

arto.prusti@pk-koti.fi
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Prusti Hanne
luokanopettaja
Olen 49-vuotias, reipas ja toimelias perheenäiti Tane-
linrannasta. Koulutukseltani olen lastentarhanopetta-
ja-luokanopettaja ja työskentelen opettajana Ilmajo-
ella. Neljä omaa lasta ja suuri määrä oppilaita ovat 
pitäneet minut ajan hermolla. Edellisen vaalikauden 
sain olla mukana kulttuurilautakunnassa ja olen myös 
Nurmon kappelineuvoston jäsen, sekä diakoniatoimikunnan puheenjoh-
taja. Erityisesti Sydäntäni lähellä ja huolenaiheena on syrjäytyminen, var-
sinkin nuorten ja vanhusten parissa tapahtuva.

hanne.prusti@anvianet.fi

62

Huolenpitoa
– huomennakin.

Suomen Keskustan 
kuntavaaliehdokkaat

Seinäjoella
2 017

Kuntavaalit 2017
Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
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Pihlajamäki sotesta:
Lääkäriapu nopeutuu
Palveluja pyritään parantamaan jo muutosvaiheen aikana.

Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki toivoi, 
että voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä eli ns. 
kolmannella sektorilla olisi isompi rooli tulevaisuu-
den terveydenhuollossa, kuin mitä nyt täyttää tule-
van.
Potilas pääsee nopeammin lääkärin vastaanotolle, 
Jaakko Pihlajamäki kuvaa ensimmäisiä muutoksia, 
kun sote-uudistus astuu voimaan.

Näin kuvaa tulevia vuoden 2019 
vaihtumisen aikoja Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin johtaja 
Jaakko Pihlajamäki.

Tuolloin Suomessa eletään 
suuren muutoksen aikaa, kun 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelu-uudistus astuu voimaan. 
Uudistus koskettaa meidän arkista 
elämäämme.

Jaakko Pihlajamäki vakuuttaa, 
että muutosvaiheessakaan potilas-
turvallisuus ei vaarannu, päinvas-
toin.

Kuinka paljon 
muutokset sitten 
vaikuttavat potilaan 
elämään?

- Lyhyen ajan kuluessa ei muutu 
kovin paljon, lääkärin vastaanotolle 
pääsee jonkin verran nopeammin.     
Pitkän ajan kuluessa kokonaisuu-
den suunnittelu paranee niiden 
hoidossa, joilla on paljon ongelmia, 
Pihlajamäki kartoittaa tulevaa.

Perusterveydenhuollossa muu-
tos nykyiseen asiointiin tulee, 
kun potilas pääsee valitsemaan 
palvelun tuottajansa. Esimerkiksi 
työterveyshuollon asiakas voi ha-
lutessaan jatkaa tutun lääkärin po-
tilaana ja saada maakunnalta rahaa 
yksityisen palvelun käyttämiseen. 
Kaikkialla ei kuitenkaan ole vaihto-
ehtoja, joista valita, ja Pihlajamäki 
uskookin, että suurin osa käyttää 
myös jatkossa terveyskeskusten 
palveluja.

Keskussairaaloissa tämä valin-
nanvapaus ei tuo suuria muutoksia 
nykyiseen. Jo nyt potilas voi saada 
joitakin hoitoja muualla kuin oman 
alueensa keskussairaalassa. Jat-
kossa joissakin hoidoissa voi valita 
yksityisen tai julkisen palveluntuot-
tajan, mutta kokonaisuudesta se ei 
ole kovin suuri.

Ajan oloon muutos näkyy Seinä-
joen keskussairaalassa siinä, että 
laajan päivystyksen sairaalana 
Seinäjoelle keskitetään nykyistä 
enemmän leikkaushoitoja. Pihla-
jamäki pitää todennäköisenä, että 

myös muita kuin kiireellisiä poti-
laita hoidetaan jatkossa nykyistä 
enemmän laajan päivystyksen 
sairaaloissa. Näissä sairaaloissa 
on riittävästi osaamista ja henki-
lökuntaa puuttua tilanteisiin, kun 
hoidoissa tulee ongelmia.

- Lähivuosina voi tulla esille myös 
kysymys, riittääkö synnytyksiin 
vain  12 sairaalaa, Pihlajamäki poh-
tii.

Laajan päivystyksen sairaaloita 
on juuri tuo 12.

Seinäjoen keskussairaalan toi-
minta vahvistuu siis uudistuksen 
myötä edelleen.

Heti perään Pihlajamäki huo-
mauttaa, että alueen väestö on 
puolestaan keskimääräistä tasoa 
sairaampaa. Yleisimmät kansan-
sairaudet kuten sydän- ja verisuo-
nitaudit sekä diabetes vaivaavat 
eteläpohjalaisia enemmän kuin 
suomalaisia yleensä, kun mittauk-
sissa on vakioitu ikärakenne ja su-
kupuoli.

Maakunnan väestön terveys 
liukui 90-luvulla pitkän aikaa huo-
nompaan, mutta tuo kehitys on nyt 
pysähtynyt.

Kysymys on elämätavoista.
- Eteläpohjalaiset miehet liikku-

vat liian vähän. On liian vähän hyö-
tyliikuntaa ja liikuntaa vapaa-ajalla. 
Vähäinen liikunta ja epäterveelli-
nen syöminen tuovat ylipainoa ja 
sairauksia. Myös naiset syövät epä-
terveellisesti, mutta he liikkuvat 
paljon, Pihlajamäki avaa kansansai-
rauksiin johtavia tekijöitä.

Eteläpohjalaisten terveydentila 
on kasvattanut perusterveyden-
huollon ja myös erikoissairaan-
hoidon kustannuksia. Mutta kun 
kustannukset jaetaan palvelujen 
käytöllä, maakunnassa päästään-
kin Pihlajamäen mukaan jo edulli-
sesti tuotettuihin terveydenhuol-
lon palveluihin. Palvelut ovat siis 
hoidettu tehokkaasti.

- Meillä on suhteellisen vahva 
palvelujen tuotannon rakenne. Hy-
vin hoidettu perusterveydenhuolto 
ja aika vahva keskussairaala, Pihla-
jamäki linjaa.

Seinäjoen keskussairaala tulee 
siis saamaan lisää työtä ja tekijöi-

täkin. Toisaalta sote-uudistuksen 
on tarkoitus vahvistaa peruster-
veydenhuoltoa, ja jos siinä onnis-
tutaan, erikoissairaanhoidon tarve 
voisi vähentyä.

Pihlajamäen arvion mukaan uu-
distus lisää jonkin veran keskus-
sairaalan lääkärien määrää, mutta 
digitalisoitumisen myötä työtehtä-
vät toisaalla vähenevät.

Mitä yllätyksiä 
sote-uudistusta 
rakennettaessa on 
tullut vastaan?

Pihlajamäen mielestä olisi ollut pa-
rempi laittaa ensiksi perusrakenne 
kuntoon ja vasta sitten laajentaa 
valinnanvapautta, kuten hallitus-
ohjelmaan oli kirjattu.

- Nyt yritetään haukata kerralla 
aika iso pala, mennään valinnanva-
pauteen keskeneräisellä rakenteel-
la.

Hän arvioi, että nyt päätetty tapa 
edetä valinnanvapaudessa hyö-
dyttää erityisesti isoja yrityksiä, ja 
pienille jää alihankkijan rooli. Alun 
perin ajatus oli, että pienet hyötyi-
sivät enemmän.

Valitulla aikataululla kolmannelle 
sektorille ja voittoa tavoittelemat-
tomille tuottajille jää pieni rooli. 
Kun julkisuudessa on puhuttu pal-
jon käsitteestä ”yksityinen ja kol-
mas sektori”, tälle kolmannelle sek-
torille jää nyt pieni osa. Euroopassa 
ja USA:ssa voittoa tavoittelematto-
milla sairaaloilla on tärkeä osa ter-
veydenhuollossa.

Tulevatko iso muutos ja kireä ai-
kataulu sitten aiheuttamaan ongel-
mia?

Pihlajamäen mukaan ongelmia 
ei tule potilasturvallisuudessa eikä 
palvelujen saannissa. Suomessa on 
vahva terveydenhuollon etiikka.

- Mutta hallinnon pitää ratkoa 
jonkin verran ongelmia jälkeen-
päin. Niistä ongelmista kyllä selvi-
tään, hän vakuuttaa.

Teksti: Juhani Martikkala
Kuva: Mikko Männikkö
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Tutkijan ohje: pidä oma tyylisi
Vaalien ehdokas joutuu miettimään, miten 
saan sanottavani läpi, miten jään valitsijoiden 
mieliin, millä tavoin olen uskottava, herätän 
luottamusta.

Tutkija Marjo Kamila on pohtinut samoja ky-
symyksiä tieteellisestä näkökulmasta. Miten 
muut näkevät ihmisen, miten ihminen määri-
tellään toisten silmissä?

Kamila puhuu mielikuvan kokonaisuudesta, 
jonka ehdokas antaa. Uusia ehdokkaita hän 
neuvoo pitämään oman tyylinsä. Se luo uskot-
tavuutta.

- Erityisesti uuden ehdokkaan on annettava 
itsestään ehjä mielikuva, jotta äänestäjät otta-
vat omakseen, tutkija Marjo Kamila sanoo.

Pitkään mukana olleet ehdokkaat ovat ää-
nestäjille jo tuttuja, ja heitä arvioidaan enem-
män heidän osaamisensa ja tekojensa mukaan.

- Sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ei 
pidä erottaa toisistaan. Ratkaisevaa ei ole pel-
kästään ulkoinen vaikutelma, vaan ehdokas 
luo itsestään mielikuvaa sekä sanallisen että 
sanattoman viestinnän kautta. Näiden pitää 
tukea toisiaan, jotta äänestäjä kiinnostuu eh-
dokkaasta.

Ulkoista mielikuvaa luovat Kamilan mukaan 
ensimmäisenä silmät. Katsekontakti kertoo, 
kohtaako ehdokas oikeasti äänestäjänsä, onko 
hän läsnä kohtaamisessa. Kuuleeko hän, mitä 
sanottavaa toisella on.

- Jos katselet ohi, et oikeasti pysähdy ja kuun-
tele, peli on menetetty, Kamila korostaa.

Katseen jälkeen ulkoista olemusta luo kasvo-
jen ilme, hymy, joka kertoo, onko ehdokas hel-
posti lähestyttävä.

Vasta näiden jälkeen Kamila nostaa esiin vaa-
tetuksen. 

- Itseään ei pidä muuttaa vaatetuksella, vaan 
on tärkeätä olla mukana omalla persoonallaan.

Vaatteiden pitää siis vahvistaa mielikuvaa, 
joka ehdokkaasta muutenkin syntyy. Tästä 
syntyy kokonaisuus, ulkoinen olemus, jota ää-
nestäjät ehdokkaassa sitten arvioivat.

Työpaikalla pukeudutaan usein kuten työka-
verit, asiakaspalvelussa kuten asiakkaat. Pu-
keutumalla kuten äänestäjänsä ehdokas herät-
tää luottamusta äänestäjiensä keskuudessa.

Sosiaalinen media on Kamilan mukaan eh-
dokkaalle vaativa paikka.

- Pitää vetää raja esimerkiksi huumorille, 
myötähäpeää ei saa synnyttää.

Kamila on tutkinut ulkoista olemusta, mm. 
väitöskirjatyössään opettajien keskuudessa.

Marjo Kamila kiinnostui aihepiiristä toimies-
saan itse opettajana ja kuunnellessaan opet-
tajainhuoneessa kollegojen arvioita toisistaan. 
Hän oli työskennellyt aiemmin pukusuunnit-
telijana teatterilla ja osasi sen vuoksi arvioida, 
minkä viestin vaatetus voi antaa ihmisestä.

Aihepiiri rupesi kiinnostamaan, kun Kamila 
näki, miten kaukana naistenlehtien pinnalli-
suus on arkielämän havainnoista. Hän halusi 
tuoda tieteellisen tutkimuksen mukaan kes-
kusteluun ja osoittaa, kuinka keskeinen merki-
tys ulkoisella olemuksella on viestinnässä.

Valtakunnan tasolla poliitikot ovat viime 
vuosina heränneet kiinnittämään huomiota 
omaan ulkoiseen olemukseensa. Asiasta ei to-
sin julkisuudessa juurikaan ääntä pidetä.

Teksti: Juhani Martikkala
Kuva: Katja Lösönen

Ulkoinen olemus, minkä kuvan annamme itsestämme toisille ihmi-
sille, sitä on tutkinut paljon Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkija-
hotellissa työskentelevä Marjo Kamila.

http://www.hyllykallionapteekki.fi/
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Uutta voimaa 
valtuustoon

talousneuvos, toimialajohtaja
Esa Nuottivaara

Ylistarolainen maatalousyrittäjä Juha Konttas on 
istunut Seinäjoen kaupunginvaltuustossa kah-
deksan vuotta. Viimeiset neljä vuotta hän on ollut 
mukana päätöksenteon ytimessä kaupunginhal-
lituksessa tekemässä ratkaisuja kotikaupunkinsa 
parhaaksi. Tämän kevään vaaleissa Konttas ei ole 
enää ehdolla, sillä ylistarolainen katsoo takanaan 
olevien kymmenien vuosien luottamusmiesuran 
riittävän yhdelle miehelle.

- Viime vuodet ovat olleet valtavan mielenkiin-
toista aikaa Seinäjoen kunnallispolitiikassa, kun 
olen päässyt kaupunginhallituksessa aivan ytimes-
sä vaikuttamaan päätösten tekoon ja seuraamaan 
asioiden valmistelua, Konttas sanoo.

- Kun ensimmäisen nelivuotiskauden jälkeen lu-
pauduin yrittämään vaaleissa toiselle nelivuotis-
kaudelle Seinäjoen valtuustoon, niin päätin heti 
silloin tämän jäävän minulle viimeiseksi ja tämän 
riittävän minulle. Olen ollut aika kauan mukana 
kunnallispolitiikassa päättämässä asioista. Ylis-
tarossa en ollut valtuustossa, mutta olin pitkään 
mukana lautakunnissa ja sitten olen ollut 16 vuot-
ta seurakunnassa päättämässä asioista. Kaikkiaan 
olen ollut varmaan yli 30 vuotta mukana erilaisissa 
luottamustehtävissä. Siinä on minusta ihan riittä-
vä aika yhdelle miehelle seurata päätöksentekoa ja 
olla niitä itse tekemässä, Konttas miettii.

Seinäjoki on kasvanut viimeisen vuosikymmenen 
aikana todella vauhdilla ja se on tuonut omat haas-
teensa päätöksentekoon. Ylistarolaisena Konttas 
ei koe päätöksenteossa kuitenkaan olleen ylitse-
pääsemättömiä vaikeuksia.

- Seinäjoen tilanne näyttää hyvältä vaikka välil-
lä joutuu tekemään ikäviäkin päätöksiä. Itse olen 
reuna-alueelta ja koetan luonnollisesti tuoda siel-
tä nähtynä tärkeitä asioita esiin. Silti on kuitenkin 
kaupunginhallituksen jäsenenä pyrittävä näke-
mään kaupungin kasvaminen ja se mikä on koko 
kaupungin kannalta tärkeätä. Yksi sellainen asia 
on esimerkiksi keskustan kehittäminen, vaikka 
samalla on koko ajan olemassa huoli myös reuna-
alueiden markkinoinnista ja siitä kuinka asiat siellä 
hoituvat.

Juha Konttaksella on tulevan valtuuston päättä-
jille yksi selkeä neuvo, mikä hänen mielestään uu-
sien valtuutettujen olisi hyvä muistaa.

- Asioiden eteenpäin vieminen vaatii yhteistyö-
tä. Sen olen huomannut, että kränkkäämisellä ja 
jatkuvalla vastustamisella ei ajamiaan asioita saa 
menemään eteenpäin. Pitää olla yhteistyötä ja ym-
märtää kokonaisuus asioissa. Esimerkiksi Ylistaro 
on vain yksi osa Seinäjokea, enkä voi olla kaupun-
ginhallituksessa tai valtuustossa vain Ylistaron asi-
oiden puolesta, vaan on katsottava kokonaisuutta.

Asioihin on Konttas mielestään pystynyt vaikut-
tamaan yhteistyöllä toisten luottamusmiesten sekä 
virkamiesten kanssa. Keskustan valtuustoryhmäs-
sä hän on pyrkinyt tuomaan omia näkemyksiäni 
esiin ja samoin hallituksen ryhmäkokouksissa.

- Oman näkemykseni esiin tuomisessa ovat tär-
keässä roolissa olleet suorat yhteyden valmistele-
viin virkamiehiin. Tietoa heiltä varmasti saa aina 
tarvittaessa ja nimenomaan oikeata tietoa, jos vain 
haluaa hakea. Se ei ole mikään ongelma, Konttas 
vakuuttaa.

Ylistarolainen on huomannut Seinäjoen valtuus-
tossa olonsa aikana, että päätöksenteko vaatii mo-
nasti aikaa ja joskus se on jopa hyväksi lopulliselle 
päätöksenteolle.

- Asioiden hoidossa on hyvä muistaa, etteivät ne 
välttämättä tule yhtäkkiä hoidettua, vaan saatta-
vat viedä aikaa. Näin kävi esimerkiksi Ylistaron toi-
mintakeskuksen asiassa. Päätöstä tehtäessä pys-
tyin mielestäni vaikuttamaan aika hyvin asioiden 
käsittelyyn, koska minulla oli hyvää tietoa Ylistaron 
toimintakeskuksesta oman pojan oltua siellä asiak-
kaana. Muihin asioihin pitää hankkia tietoa, vaikka 
esittelytekstit jo sinänsä ihan hyviä ovat. Itsestä se 
on kiinni, jos haluaa vaikuttaa.

Seinäjoen kaupunki on pinta-alaltaan laaja. Se 
tekee toisella puolella kaupunkia olevia alueita kos-
kevan päätöksenteon hahmottamisen vaikeaksi.

- Monasti ymmärtää näitä keskustaa koskevia 
asioita paremmin kuin joitain reuna-alueita koske-
via asioita. Kaikesta kuitenkin selviää kyselemällä 
ja selvittelemällä asioita ennakkoon, Konttas tuu-
mii.

Kunnallista päätöksentekoa hankaloittavat osal-
taan myös valtakunnan tasolla tehdyt lait ja ase-
tukset, joita on yksinkertaisesti vain noudatettava 
ja sopeutettava ne omaa kuntaa koskeviin päätök-
siin.

- Aina on päätöksiä tehdessä kuitenkin yritettävä 
katsoa oman kotikaupungin sekä kaupunkilaisten 
etua. Esimerkiksi soteen liittyvässä päivystysasi-
assa oli luonnollista, että pysytään lujana oman 
sairaalan päivystyksen turvaamiseksi. En yhtään 
kadehdi vaasalaisia, mutta kyllä seinäjokelaise-
na päättäjänä minun on katsottava tässä asiassa 
oman alueen etua, toukokuussa valtuustouransa 
päättävä Juha Konttas toteaa.

Teksti: Paavo Eloniemi
Kuva: Juha Konttaksen kotialbumi

Päätösten tekeminen on 
haastavaa ja mielenkiintoista

www.pyykkari.fi



Mitä saimme 
aikaan?

Keskustanaisten 
kuntavaali teesit

Keskusta menestyi viime kuntavaa-
leissa hyvin ja vankisti asemaansa 
valtuuston suurimpana ryhmänä. 
Otimme kannatustamme vastaavan 
osuuden vallasta ja vastuusta. Pää-
määrämme olimme ilmoittaneet vaa-
liohjelmassamme. Pyrimme toteut-
tamaan sitä niin pitkälle kuin omat 
poliittiset ja kaupungin rahalliset re-
surssit riittivät.

Kuntapolitiikka on yhteispeliä, eikä 
siellä ole oppositiota. Kukaan ei voi ju-
listaa saavutuksia yksinomaan omik-
seen. Päätöksenteko vaatii kompro-
missien tekemistä. Kompromissit ja 
sopiminen ovat suorastaan kuntade-
mokratian ydintä.

Se sopii keskustalle ideologisestikin 
hyvin.

Valtuusto määritteli valtuustokau-
den alussa kaupungin strategian. 
Sekä kehittämis- että talouden tasa-
painottamispuolen tavoitteet voitiin 
hyväksyä yksimielisesti. Ainoa poikke-
us oli suhtautuminen tulevaan sote-
uudistukseen. Siinä keskusta oli eri 
mieltä silloisten hallituspuolueiden 
kannattajien kanssa. Kannatimme 
maakuntamallia, jota nyt viimeistel-
lään, kun taas sinipunapuolueet ajoi-
vat perustuslakiin kompastunutta 
isäntäkuntamallia ja kuntaliitoksia 
vaikkapa pakolla.

Etelä-Pohjanmaallakin teetettiin 
valtion määräämiä kuntajakoselvityk-
siä, vaikka tiedettiin, etteivät ne johda 
mihinkään. Kaupungin ja maakunnan 
suhteita ne myrkyttivät.

Sipilän hallituksen aikana ryhmi-
en väliset suhteet ovat parantuneet, 
kun maakuntaitsehallintoon ja soten 
maakuntamalliin siirtyminen on hyvin 
tärkeä Seinäjoelle, maakunnan pää-
kaupungille. Seinäjoki ja maakunta 
marssivat nyt samaa päämäärää koh-
ti. Onnistunut maakunnallinen sote ja 
kaupungin omat ennaltaehkäisevät 
toimet sitä täydentämässä ovat tule-
van kauden tärkeimpiä tavoitteita.

Muuten edettiin strategian linjaus-
ten mukaisesti. Kasvu on ollut yksi 
maan voimakkaimmista, ja muutto-
liikkeestä runsas kolmannes on tullut 
maakunnan ulkopuolelta. Elinkeino-

Suomen Keskustanaisten kuntavaalitee-
seissä korostetaan naisten osallisuuden 
lisäämistä ja tasa-arvon toteutumista 
kunnissa. Naisten osuus kuntapäättä-
jistä on tällä hetkellä noin kolmannes. 
Päätöksentekoon tarvitaan kaikenikäi-
siä naisia ja miehiä. Keskustanaisten 
mukaan on tärkeää poistaa esteitä, jot-
ka estävät päätöksentekoon osallistu-
mista.

Keskustanaiset toivovat lainmuutosta 
sairasvakuutuksen työtulokäsitteeseen. 
Tällä hetkellä kunnalliset luottamus-
palkkiot lasketaan ansiotuloksi ja tämä 
pudottaa esimerkiksi äitiyspäivärahan 
minimitasolle ja vie isiltä kokonaan oi-
keuden isyysrahaan kokouspäivinä. 
Kunnallisesta päätöksentekoon osallis-
tumisesta ei saisi rangaista, vaan tulisi 
löytää keinoja, jolla myös pienten lasten 
vanhempien osallistuminen helpottuisi.

Tasa-arvo tulee huomioida myös 
kunnallisten luottamuspaikkojen jaos-
sa. Vaaleissa menestyneitä ehdokkaita 
ei saa sivuuttaa luottamustehtävis-
tä neuvoteltaessa. Kunnissa tulisi olla 
laadittuna myös tasa-arvo suunnitel-
ma. Kuntaliiton suosituksen mukaan 
tasa-arvosuunnitelman aikajänne on 
valtuustokausi ja päivitys tähän tulisi 
tehdä vuosittain kuntien talousarvion 
yhteydessä. Myös palkkaeroihin tulisi 
kiinnittää huomiota. Suomen keskus-
tanaisten tavoitteena on, että jokainen 
Suomen kunta allekirjoittaa tasa-arvon 
peruskirjan tulevan vaalikauden aikana. 
Tasa-arvon peruskirja on konkreettinen 
apuväline, joka tukee tasa-arvoa kaikes-
sa kunnan toiminnassa.

Myös sote- ja maakuntauudistuksen 
lainsäädännössä ja toimeenpanossa on 
huolehdittava tasa-arvon etenemisestä. 
Kun yli puolet kunta-alan henkilöstöstä 
siirtyy maakuntakonserneihin, muuttuu 
arki kunnissa syvällisesti. Kunnissa on 
huolehdittava erityisesti muutosjohta-
misesta, henkilöstön valmennuksesta ja 
tuesta uuteen siirryttäessä.

Tulevaisuuden kunnan tärkeimpiä teh-
täviä ovat koulutuksesta ja sivistyksestä 
huolehtiminen, elinvoimaisuus sekä 
kaavoituspolitiikka. Kunta on tulevai-
suudessa erilaisten toimijoiden tiivis yh-
teisö, joka ottaa mukaan myös kolman-

politiikka on ollut onnistunutta, työlli-
syyskin on parantunut. Seinäjokea ei 
liene rakennettu koskaan niin paljon 
kuin nyt päättyvällä vaalikaudella, 
ja kehitys jatkuu. Päätökset on tehty 
useimmiten ainakin likimain yksimie-
lisesti.

Kaikki päätökset eivät ole olleet kai-
kille mieluisia. Talouden reunaehdot 
ovat ahdistavia, eikä niitä voi loput-
tomiin venyttää lisäämällä velkaa. 
Velkaantumisen pysäyttäminen onkin 
strategian se osa, jossa ei ole onnis-
tuttu. Toimintoja on kyllä merkittäväs-
ti tehostettu yhteisymmärryksessä 
henkilöstön kanssa.

Velkaantuminen selittyy sekä kas-
vun vaatimista perusinvestoinneista 
että muista. Myös mukavia, mutta ei-
välttämättömiä investointeja on teh-
ty, joskus ohi taloussuunnitelmankin. 
Keskusta on edustanut niissä pidätty-
vää asennetta. Tarkastuslautakunnan 
viimeiset madonluvut onkin otettava 
ehdottomasti todesta. Veroprosent-
timme, sekä kunta- että kiinteistöve-
ron, on kaupunkien keskiarvon ylä-
puolella, kuten myös velkamme.

Tiivistetysti: olemme tehneet par-
haamme yhdessä toisten kanssa. Niin 
aiomme tehdä jatkossakin, käyttäen 
sitä voimaa, jonka Seinäjoen asukkaat 
meille antavat. Korjausta vaativista 
ongelmista huolimatta Seinäjoki on 
hyvä kaupunki. Parhaamme mukaan 
koetamme tehdä siitä vielä parem-
man.

Kari Hokkanen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

nen sektorin ja kuntalaiset. Keskiössä 
tulee olla kuntalaisen osallistuminen ja 
osallistaminen. Hyvinvoinnin edistämi-
nen ja elinvoiman kehittäminen tapah-
tuukin kumppanuudessa kuntalaisten, 
järjestöjen, yrityksien, sidosryhmien 
ja muiden kuntien kanssa. Tavoitteena 
tulee olla terveyden edistäminen ja en-
nalta ehkäisevään toimintaan panosta-
minen. Tarvitaan terveitä päiväkoteja ja 
kouluja, urheilurakentamista ja hyvin-
vointia edistäviä kaavoitustoimia.

Viestintä- ja tietoteknologian käytön 
yleistyminen elämän eri osa-alueilla tuo 
runsaasti uusia mahdollisuuksia myös 
kuntiin. Kouluissa on varmistettava, 
että jokaisella koululaisella on tarvitta-
vat laitteet oppimisen tueksi. Läsnäoloa 
ja ihmisten kohtaamista ei voi kuiten-
kaan korvata virtuaalisesti. Tarvitaan 
koulutusta siihen, että digitalisaation 
hyödyt saadaan kunnissa oikeaan ja 
laaja-alaiseen käyttöön. Tämä parantaa 
myös etätyön ja etäopiskelun mahdolli-
suuksia.

Reippain mielin siis kohti uutta!

Kati Ojaniemi
Puheenjohtaja, Keskustanaisten Etelä-
Pohjanmaan piiri
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Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret 
lähtevät komealla ehdokasjoukolla 
kohti kevään kuntavaaleja. Seinäjoen 
ehdokaslistalta löytyy seitsemän alle 
30-vuotiasta ehdokasta, joista osa on 
ehdolla ensimmäistä kertaa ja toisille 
on kertynyt jo aikaisempaa kokemus-
ta politiikasta ja vaaleista. Mukana on 
monipuolisesti eri alojen osaajia ja 
opiskelijoita.

Me nuoret lähdemme kevään kun-
tavaaleihin viidellä kampanjakärjellä. 

Jokaisella tulee olla mahdollisuus en-
simmäiseen työpaikkaan kotikuntansa 
alueelta. Nuorten työllistymistä tulee 
kannustaa ja etsiä ratkaisuja uusiksi 
kesätyöpaikoiksi ja opiskelijoiden har-
joittelupaikoiksi. Nuoret tarvitsevat 
arvokasta työkokemusta ja tukea koti-
kunnaltaan.

Kaikilla tulee olla mahdollisuus har-
rastaa. Tarjonnan tulee olla monipuo-
lista ja on huomioitava harrastusten 
saavutettavuus eri kylillä. Harrastus-

ten liikkumista ihmisten luo tulee sel-
vittää ja koulujen jälkeistä harrastus-
toimintaa pitää vahvistaa.

Joukkoliikenteen pitää toimia. Koulu-
vuoroja tulee hyödyntää enemmän ja 
selvittää digipalveluiden tuomat uudet 
tiedottamismahdollisuudet kulkuneu-
vojen liikkuvuudesta ja aikatauluista.

Nuoret tulee saada mukaan vaikut-
tamaan ja antaa heille mahdollisuuk-
sia osallistua. Nuorisovaltuuston vai-
kutusmahdollisuudet pitää kartoittaa 

ja vahvistaa osallistumista lautakun-
nissa ja työryhmissä.

Kunnissa on toteutettava järkivihre-
ää päätöksentekoa. Syödään ja tarjo-
taan kunnissa turvallista lähiruokaa, 
tehdään kestäviä energiaratkaisua, 
rakennetaan sisäilmaltaan terveitä ra-
kennuksia ja panostetaan puurakenta-
miseen.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret

Nuoret ehdokkaat 
tekemässä tulevaisuutta

Huolenpitoa
– huomennakin.
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