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Esitetty kunnallisjärjestön vuosikokouksessa 6.5.2014 

 

Keskustan valtuustoryhmään kuuluivat menestyksellisten kuntavaalien jälkeen seuraavat 18 

valtuutettua: Pirjo Aittoniemi, Paavo Eloniemi, Hannu Flinkkilä, Kari Hokkanen, Kari Homi, Piia 

Kattelus, Pasi Kivisaari, Juha Konttas, Jouni Korpela, Markku Lahtinen, Mikael Luotola, Mervi 

Mäenpää, Kati Ojaniemi, Martti Pajulammi, Paula Sihto, Irene Turenius, Ritva Västi ja Aki Ylinen.  

Järjestäytymiskokouksessaan ryhmä valitsi puheenjohtajakseen Kari Hokkasen, 

varapuheenjohtajikseen Irene Tureniuksen ja Paula Sihdon sekä sihteerikseen Paavo Eloniemen.  

Ryhmän edustus kaupungin ja kaupunkikonsernin keskeisimmissä tehtävissä vahvistui 

vaalimenestyksen myötä.  

Valtuuston puheenjohtajana on toiminut Kati Ojaniemi ja kaupunginhallituksen jäseninä Kari 

Hokkanen (I vpj.), Pirjo Aittoniemi, Irene Turenius, Juha Konttas ja Aki Ylinen sekä heidän 

varajäseninään samassa järjestyksessä Martti Pajulammi, Paula Sihto, Mervi Mäenpää, Kari Homi 

ja Markku Lahtinen; kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana on ollut Kari Hokkanen. 

Kaupunkisuunnittelujaoston puheenjohtaja on ollut Kari Homi ja jäsenenä Paula Sihto sekä 

henkilöstöjaoston varapuheenjohtajana Martti Pajulammi ja jäsenenä Kari Hokkanen. 

Taloustoimikunnan puheenjohtajana on ollut Kati Ojaniemi ja jäsenenä Kari Hokkanen. 

Lautakunnista keskustalla oli puheenjohtajuus sosiaali- ja terveyslautakunnassa (Paula Sihto), 

varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa (Mervi Mäenpää) ja kulttuurilautakunnassa (Pasi 

Kivisaari) sekä asukaslautakunnista Ylistarossa (Juha Konttas), Nurmossa (Hanna Mäkynen) ja 

Peräseinäjoella (Riitta Ojaniemi). Yhteen asukaslautakuntaan siirtymisen jälkeen puheenjohtajaksi 

valittiin Piia Kattelus. Liikelaitoksista keskustalla oli puheenjohtajuus E-P:n Pelastuslaitoksessa 

(Jorma Kivimäki, varavaltuutettu). Kaupungin kokonaan omistamissa tai konserniyhtiöissä 

hallituksen puheenjohtajina olivat Seinäjoen Energia Oy:ssä Martti Pajulammi, Sevas Oy:ssä Jorma 

Kivimäki, Lakeuden Etappi Oy:ssä Paavo Eloniemi, SeiLab Oy:ssä Kati Ojaniemi, SeiPark Oy:ssä 

Mauri Hietala sekä SeAmk Oy:ssä Kari Hokkanen ja Rengonharju-säätiössä Timo Paavola (edellisen 

ryhmän jäsen). 

Ylikunnallisissa yhteisöissä ryhmän jäseniä olivat E-P:n liiton maakuntavaltuuston 

varapuheenjohtajana Paula Sihto ja maakuntahallituksen jäsenenä Kari Hokkanen, joka oli myös 

MYR:n varapuheenjohtaja., E-P:n koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtajana 

Martti Pajulammi, E-P:n sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä oli Pirjo Aittoniemi sekä Eskoon 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston varapuheenjohtajana Hanna Mäkynen 

(varavaltuutettu).  

 



Ryhmä on kokoontunut 10 kertaa, tavallisesti valtuuston kokousta edeltävänä sunnuntaina. 

Kokouksiin ovat osallistuneet valtuutettujen lisäksi säännöllisesti kunnallisjärjestön puheenjohtaja 

Mikko Männikkö, varajäseniä sekä huhtikuusta alkaen Vihreän liiton valtuutettu Henna Rantasaari. 

Yhteistyö kunnallisjärjestön kanssa on sujunut moitteettomasti.  

Osanotto ryhmän kokouksiin ja sen henki on ollut hyvä; uusi ryhmä on ollut varsin keskusteleva ja 

aktiivinen. Äänestyksissä ryhmä on yleensä esiintynyt yhtenäisenä, vaikka sitovia ryhmäpäätöksiä 

ei ole tehty. Ryhmäpuheenvuorot on käyttänyt tavallisesti puheenjohtaja. 

Vaalien jälkeen uusittiin kokoomuksen kanssa ns. runkosopimus, jonka pohjalta jaettiin 

luottamuspaikat. Yhteistyö on toiminut varsin huonosti; useimmiten kokoomuslaiset ja 

sosiaalidemokraatit ovat hakeutuneet yhteistyöhön etenkin kuntaliitoksia ja sote-politiikkaa 

koskevissa kysymyksissä. Keskustan ryhmä on saanut myös varsin laimeaa tukea, jos ollenkaan, 

pyrkiessään puolustamaan haja-asutusalueiden heikkeneviä palveluja, joista eniten kritiikkiä on 

aiheuttanut Ylistaron ja Peräseinäjoen lääkäripalvelujen väheneminen. Sekä se että valtuuston 

enemmistön tuki maan hallituksen kuntapolitiikalle on heikentänyt Seinäjoen suhteita maakunnan 

muihin kuntiin, mistä keskustan ryhmä on esittänyt usein huolensa. 

Seinäjoen asukasluvun kasvu jatkui nopeana, ja 60 000 asukakan raja ylittyi kesällä. Kaupungin 

hyvästä vetovoimasta kertova kehitys on myönteinen, mutta tuottaa myös ongelmia, kun uusien 

veronmaksajien tarvitsemat palvelut tulee rakentaa etupainotteisesti.  

  

Kaupungin talous on ollut sekä nopean kasvun että varsinkin valtion säästötoimien vuoksi 

poikkeuksellisen vaikea. Velkaantuminen jatkui syvenevänä. Kuntaveroprosentti jouduttiin 

nostamaan 21:een ja säästötoimia kiristettiin, näkyvimpänä henkilöstön kanssa sovitut paikalliset 

säästöratkaisut ja osittaisen lomautukset. Vuoteen 2014 siirryttiin lähes kriisiytyvän talouden 

merkeissä.   

   

Kari Hokkanen 
Ryhmän puheenjohtaja 


