KESKUSTAN SEINÄJOEN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY.
VUOSIKERTOMUS 2012
YLEISTÄ
Seinäjoen kunnallisjärjestö on toiminut historiansa neljännen toimintavuotensa. Johtokunnan
jäseniksi valittiin Mikko Männikkö, Raija Palo, Jukka Saarimäki, Juha Mikkonen, Reino
Virrankoski, Aulis Ylinen, Aki Ylinen, Hanna-Mari Piikkilä o.s. Hakala, Seija Vainionpää, Kati
Ojaniemi, Jorma Kivimäki, Kaisu Kupari sekä Kari Homi. Johtokunnan puheenjohtajana on
toiminut Mikko Männikkö, varapuheenjohtajana Kati Ojaniemi, sihteerinä Raija Palo,
rahastonhoitajana Juha Mikkonen, vaalipäällikkönä Kari Homi, nettivastaavana Mikko Männikkö.
Aluevastuuhenkilöinä ovat toimineet Seija Vainionpää Peräseinäjoella, Aki Ylinen Nurmossa,
Jorma Kivimäki Ylistarossa ja Kari Homi Seinäjoella.
Toimintavuoden aikana pidettiin 2 yleistä kokousta: Huhtikuussa vuosikokous Foodwest Oy:n
toimitiloissa Itikanmäellä sekä joulukuussa syyskokous Frami Oy:n tiloissa Kampusrannassa.
Johtokunnan kokouksia on pidetty yhteensä 8. Lisäksi kunnallisvaalien valmisteluja 2012 varten
perustettu työryhmä on kokoontunut oman suunnitelmansa mukaan Mikko Männikön ja Kari
Homin kokoon kutsumina.
VAALITOIMINTA
Vuoden 2012 presidentinvaaleihin valmistauduttiin osallistumalla tammikuun alussa Keskustan
presidenttiehdokas VTT Paavo Väyrysen maakunnalliseen vaalijuhlaan Törnävä- salissa. Väkeä oli
paikalla täysi salillinen. Lauantaina 14.1. ja 21.1. järjestettiin presidenttikahvitus Seinäjoella EPStorin ja Prisman edustalla, Peräseinäjoella ja Ylistarossa. Kunnallisjärjestö kustansi yhden Paavo
Väyrysen tukimainoksen Ilkka- lehteen. VTT Paavo Väyrynen sai liikkeelle Seinäjoen alueen
äänestäjät. Vaalitaistelussa hän sijoittui kolmanneksi ja nosti Keskustan kannatuslukujen tason
hienosti niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
Kunnallisjärjestön toiminnassa vuoden 2012 tärkeimmät vaalit olivat lokakuussa järjestetyt
Kunnallisvaalit. Seinäjoen kunnallisjärjestö asetti täyden 76 ehdokkaan listan, jossa olivat
edustettuina eri-ikäiset, eri elämänaloilla toimivat ja eri puolilla kaupunkia asuvat naiset ja miehet.
Vaalikampanja oli raikas, iloinen ja nuorekas ja siinä hyödynnettiin oikea-aikaista yhteistä
lehtimainontaa, vaalilehden julkaisua, paneelikeskusteluihin osallistumista sekä ihmisten tapaamista
toreilla ja kauppakeskusten edustalla mm. lähiruoka- teeman merkeissä. Valotaulumainonta oli
myös käytössä. Kaupunkikeskuksen lisäksi eri kaupunginosissa järjestettiin myös useita eri
vaalitilaisuuksia, joista vastasivat pääasiallisesti alueiden omat paikallisyhdistykset ja toimijat.
Seinäjoen kunnallisjärjestön ehdokkaat nousivat vaalien voittajiksi. Keskusta sai suurimman 18
valtuutetun valtuustoryhmän. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kati Ojaniemi.
Puheenjohtaja Mikko Männikkö ja vaalipäällikkö Kari Homi ovat laatineet kunnallisvaaleista
erillisen kertomuksen, jossa kuvataan kunnallisvaaleihin liittyvät asiat yksityiskohtaisesti.
TAPAHTUMAT
Kunnallisjärjestö järjesti yhteistyössä Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin kanssa Vihreä Vappu –
tapahtuman Seinäjoen Torikeskuksessa. Tapahtumassa järjestettiin arpajaiset ja kuusentaimia
jaettiin.

Heinäkuussa kunnallisjärjestö kutsui ihmisiä Keskustaväen kesäjuhlaan ja Kesäteatteriin
Peräseinäjoen Aisamäen kesäteatteriin.
Paikallisyhdistykset ja osastot ovat järjestäneet itsenäisesti kaupungin eri osissa tapahtumia,
esimerkiksi Joutopäivämarkkinoilla Ylistarossa ja Peräseinäjoen Markkinoilla.
TIEDOTUS
Kokouksien ja tapahtumien yleinen tiedottaminen on tapahtunut Ilkan toimintapalstalla.
Johtokunnan jäsenet ja sähköpostiosoitteen omaavat paikallisyhdistysten ja osastojen puheenjohtajat
sekä valtuustoryhmä ovat saaneet tiedotteet sähköpostitse. Mikko Männikkö on päivittänyt
Seinäjoen kunnallisjärjestön www-sivuja.
YHTEISTYÖ
Seinäjoen kunnallisjärjestöstä Keskustan puoluevaltuustossa ovat toimineet varsinaisena jäsenenä
Kati Ojaniemi sekä varajäseninä Mikko Männikkö ja Jukka Saarimäki. Keskustan EteläPohjanmaan piirin piiritoimikunnassa ovat toimineet Kati Ojaniemi, Arto Prusti, Jorma Kivimäki,
Martti Pajulammi ja Tarja Katila sekä kunniapuheenjohtaja Jukka Vihriälä. Etelä-Pohjanmaan
Keskustanaisten johtokunnassa ovat toimineet Anne Saari, Heli Lehtola, Merja Korpela ja Tarja
Katila. Kati Ojaniemi valittiin Etelä-Pohjanmaan Keskustanaisten piirin puheenjohtajaksi ja
Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtajaksi.
Jäsenkeräystä on toteutettu vähän kuluneena vuotena.
Seinäjoen kunnallisjärjetön voittoisa ja mielenkiintoinen toimintavuosi on takana. Alkiolainen
keskusta-aate on innoittanut meitä kaikkia rakentamaan myönteistä paikallista ja alueellista
politiikan sisältöä.
Esitämme jokaiselle Keskustan eteen työtä tehneelle ja kaikille presidentinvaaleissa 2012 ja
kunnallisvaaleissa 2012 Keskustaa äänestäneille ja niiden eteen työtä tehneille aktiivisille keskustaaktiiveille runsaat ja lämpimät kiitoksemme!
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