Kertomus valtuustoryhmän toiminnasta 2012
Esitetty kunnallisjärjestön vuosikokouksessa 10.4.2013

Keskustan valtuustoryhmä pysyi toimintavuonna samassa kokoonpanossa kuin 2012 eli siihen
kuuluivat Pirjo Aittoniemi, Paavo Eloniemi, Annemari Haapala (sit./LL), Juhani Hakala, Aaro
Harjunpää, Kari Hokkanen, Kari Homi, Arja Hyytiä, Minna Julmala, Jorma Kivimäki, Juha
Konttas, Jarmo Korhonen, Markku Lahtinen, Mikael Luotola, Timo Paavola, Asko Ristimäki, Irene
Turenius ja Jukka Vihriälä. Heidän lisäkseen on ryhmän kokouksiin tavallisesti osallistunut 1.
varavaltuutettu Hanna Mäkynen.
Järjestäytymiskokouksessaan vuoden alussa ryhmä valitsi edelleen puheenjohtajakseen Kari
Hokkasen, varapuheenjohtajikseen Markku Lahtisen, Juha Konttaksen ja Minna Julmalan sekä
sihteerikseen Paavo Eloniemen.
Myös ryhmän edustus kaupungin ja kaupunkikonsernin luottamustehtävissä pysyi samana.
Valtuuston I varapuheenjohtajana jatkoi Jukka Vihriälä, hallituksen puheenjohtajana Irene Turenius
sekä jäseninä Pirjo Aittoniemi, Aaro Harjunpää, Jorma Kivimäki ja Timo Paavola sekä heidän
varaedustajinaan Mikael Luotola, Arja Hyytiä, Kari Homi, Hanna Mäkynen ja Markku Lahtinen.
Henkilöstöjaoston puheenjohtaja oli Jorma Kivimäki ja jäsenenä Pirjo Aittoniemi,
kaupunkisuunnittelujaoston varapuheenjohtajana Timo Paavola ja jäsenenä Kari Homi.
Lautakunnissa keskustalla oli puheenjohtajuus teknisessä (Kari Homi), ympäristö- (Juha Konttas),
nuoriso- (Mikael Luotola) ja tarkastuslautakunnassa (Kari Hokkanen sekä asukaslautakunnista
Ylistarossa (Jorma Kivimäki) ja Peräseinäjoella (Aaro Harjunpää). Liikelaitoksissa keskustalla oli
puheenjohtajuudet elinkeinokeskuksessa (Seppo Paatelainen) ja E-P:n Pelastuslaitoksessa (Jorma
Kivimäki) sekä kaupungin yhtiöissä Seinäjoen Energia Oy:ssä (Martti Pajulammi, varavalt.) ja
SeiLab Oy:ssä (Kati Ojaniemi, varavalt.).
Ylikunnallisten yhtiöiden ja yhteisöjen tärkeimmillä paikoilla ryhmästä olivat E-P:n
sairaanhoitopiirin
yhtymähallituksen
puheenjohtajana
Jukka
Vihriälä
sekä
E-P:n
koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtajana Aaro Harjunpää ja hallituksen
puheenjohtajana Timo Paavola, joka oli myös Rengonharju-säätiön hallituksen puheenjohtaja.
Valtuusto kokoontui 9 kertaa, ja saman verran oli myös ryhmäkokouksia, tavallisesti valtuustoa
edeltävänä sunnuntaina tai noin tuntia ennen kokousta. Osanotto ryhmäkokouksiin on ollut varsin
hyvä, poikkeuksena valtuutettu Jarmo Korhosen lähes täydellinen osallistumattomuus
opiskelukiireiden takia. Ryhmän henki on ollut hyvä, ja valtuuston kokouksissa on esiinnytty
useimmiten yhtenäisenä, pääsääntöisesti hallituksen esityksiä tukien; tärkein poikkeus oli Roveksen
alueen lunastuspäätös huhtikuussa.
Yhteistyö kokoomuksen kanssa sujui tyydyttävästi, ja ryhmien neuvottelijoilla (”porvarillinen
delegaatio”) oli yhteydenpitoa. Iso poikkeus oli syksyllä veroprosenteista päätettäessä, kun
kokoomus päätti olla hyväksymättä keskustassa välttämättömäksi nähtyä kuntaveroprosentin nostoa
0,75 % -yksiköllä (20,50 %), vaan sen sijasta valtuuston enemmistö (29 – 21, 1 tyhjä) nosti jälleen

kiinteistöveroa ja jätti kuntaveron entiseksi. Keskustan ryhmä äänesti yhtenäisenä korkeamman
veron puolesta, mutta sai tukea vain kristillisdemokraateilta ja vasemmistoliiton ainoalta
valtuutetulta. Päätös oli sekä toteutuneen talouskehityksen että tulevaisuudennäkymien valossa paha
virhe.
Kaupungin myönteinen kehitys jatkui vilkkaana sisään muuttona ja näkyi erilaisina vetovoima- ja
imagomittauksina. Talous kääntyi kuitenkin loppukesällä jyrkkään alamäkeen, johon keskustan
ryhmäpuheessa kiinnitettiin voimakasta huomiota. Koska valtuuston enemmistö ei suostunut
reagoimaan veropuolella, jouduttiin uuteen valtuustokauteen siirtymään rajun säästöohjelman ja
lomautusuhkien merkeissä.
Vuosi 2012 oli myös kunnallisvaalivuosi. Keskusta menestyi erinomaisesti ja säilytti entistä
selvemmin suurimman valtuustoryhmän aseman (18). Maan hallituksen pääpuolueet kokoomus (16,
-1) ja SDP (8, -2) olivat häviäjiä. Perussuomalaiset saivat 5 (+3) paikkaa ja muut säilyttivät
entisensä (KD 2, vihr. 1, vas. 1).
Valtuustoryhmä uusiutui vaaleissa poikkeuksellisen paljon. Annemari Haapala, Juhani Hakala,
Aaro Harjunpää, Arja Hyytiä, Jarmo Korhonen ja Timo Paavola eivät asettuneet ehdolle ja Minna
Julmala, Jorma Kivimäki, Asko Ristimäki ja Jukka Vihriälä jäivät valitsematta. Uusina ryhmään
valittiin Hannu Flinkkilä, Piia Kattelus, Pasi Kivisaari, Jouni Korpela, Mervi Mäenpää, Kati
Ojaniemi, Martti Pajulammi, Paula Sihto, Ritva Västi ja Aki Ylinen.
Yhteistyö kunnallisjärjestön kanssa on toiminut hyvin. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mikko
Männikkö on osallistunut aktiivisesti ryhmän kokouksiin ja ryhmän jäsen Kari Homi toimi jälleen
menestyksellisenä vaalipäällikkönä.
Ryhmä voi katsoa sekä vuoteen 2012 ja koko vaalikauteen 2009–12 että myös tukeviin aikoihin
tyytyväisin mielin. Kaupunkia odottaa poikkeuksellisen vaikea aika, kun pahasti epätasapainoon
joutunutta taloutta korjataan. Alkanut vuosi todistaa, että keskustan realistista verolinjaa olisi
pitänyt noudattaa, samalla tietenkin välttämättömät rakenteellisetkin menokarsinnat toteuttaen.

