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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
 

1. Yhdistyksen jäsenistö 
 

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2012 oli jäsenluettelon mukaan 89 henkilöä. 
Jäsenistössä on tapahtunut määrällistä muutosta v. 2011 aikana. Uusia jäseniä on 
liittynyt 4 henkilöä, poisnukkuneita/eronneita ei ole lainkaan. 

 
Jäsenmaksun ovat maksaneet 68 jäsentä (yhdistyksen osuus 6 €/jäsen). 
 
 

 
2. Yhdistyksen toimihenkilöt 

 
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jukka Leppäniemi.  
Hallituksen jäseninä ovat toimineet Jorma Saarikoski, Tiina Leppäniemi, Juhani 
Kallio, Laura Kujala, Simo Rinta-Uppa, Kari Simpura, Sakari Tamsi ja Päivi Birling. 
Varajäseninä Pekka Murto-Koivisto ja Mauri Filppula. 

 
Sihteerinä on toiminut Tiina Leppäniemi. 
Varapuheenjohtajana on toiminut Jorma Saarikoski. 
Vaalipäällikkönä on toiminut Juhani Kallio. 
Rahaston- / taloudenhoitajana on toiminut Päivi Birling. 
 
Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Simo Kohtala ja Taimo Sukari, 
sekä varatoiminnantarkastajina Risto Kittilä ja Jarmo Tuisku. 

 
 

3. Luottamustehtävät 
 

Teuvan Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana on toiminut Yrjö 
Nevanperä, varapuheenjohtajana Jukka Leppäniemi. 

 
Teuvan kokoomuksella on Teuvan kunnanvaltuustossa 6 valtuutettua, Jussi-
Pekka Kangas, Jukka Leppäniemi, Simo Rinta-Uppa, Yrjö Nevanperä, Anne 
Luhtala sekä Teijo Toivonen. 
Teuvan kunnanhallituksessa 2 jäsentä, hallituksen puheenjohtajana Teijo 
Toivonen ja Anne Luhtala. 

 
   Maaseutuvaltuuskunnan jäsenenä on toiminut Pekka Murto-Koivisto. 
    
 
 

4. Yhdistyksen kokoukset 
 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 28.3.2012 Otto Syreenin-talossa. 
Kokoukseen osallistui 21 jäsentä sekä 3 jäsenvierasta Kurikan kokoomuksesta.  

 
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 21.11.2012. Otto Syreenin-talossa. 
Kokoukseen osallistui 23 jäsentä. Paikalla oli vieraana piirihallituksen jäsen Pauli 
Talvitie. 
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Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden 2012 aikana tarvittaessa, yhteensä 6 
kertaa.  
Lisäksi erilaiset vaalityöryhmät, vaalilehtityöryhmät ja muut työryhmät ovat 
kokoontuneet lukemattomia kertoja vaalivuoden aikana. 

 
 
 

5. Kunnallinen päätöksenteko ja ryhmäkokoukset 
 

Teuvan Kokoomuksen valtuustoryhmä on pääsääntöisesti kokoontunut ennen 
valtuustonkokousta ryhmäpuheenjohtajan johdolla ryhmäkokoukseen käymään 
läpi kokouksen esityslistaa ja muuta materiaalia. Valtuuston kokouksia vuonna 
2012 oli 6 kertaa. Lisäksi valtuustolle järjestettyjä seminaareja oli 2 kertaa. 

 
Kokoomuksen valtuustoryhmä on 7–jäseninen, ryhmä on muodostettu yhdessä 
kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajien kanssa. 

 
 
 

6. Tilaisuudet ja tapahtumat 
 

 
 Cafe Niinistöt 
 Vaalivalvojaiset 
 Nappula- / Jannen hiihdot 
 
 Toritapahtumat ja ”Kylät kiertää” 
 Liikuntatapahtuma 
 Vaalivalvojaiset 
 
 
 
 
 

7. Edustus 
 

Teuvan Kokoomus ry. on osallistunut seuraaviin Piirin ja valtakunnallisiin 
kokouksiin sekä muihin tapahtumiin: 
 
Piirin kevätkokous Seinäjoella 26.4.2012: mukana Jukka Leppäniemi, Tiina 
Leppäniemi, Jorma Saarikoski. 

 
Piirin syyskokous Seinäjoella 13.11.2012: mukana Jukka Leppäniemi, Tiina 
Leppäniemi, Jorma Saarikoski ja Juhani Kallio 

 
   

Puoluekokous  Rovaniemellä 15-17.6.2012: edustajina Jukka Leppäniemi, Juhani 
Kallio, Pekka Murto-Koivisto, Laura Kujala ja Jorma Saarikoski. 
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8. Muistamiset 

 
Yhdistys on lisäksi muistanut seuraavia henkilöitä, yrityksiä ja yhdistyksiä: 

 
 

o Pitkäaikaista kokoomusjäsentä, kunnanhallituksen puheenjohtajaa Teijo 
Toivosta 60v. päivän johdosta vastaanotolla kukkasin ja kokoomusvyöllä. 

o Pitkäaikaista kokoomusjäsentä Matti Tuovilaa 70 –vuotispäivän johdosta 
kevätkokouksessa kukkasin 

o Pitkäaikaista kokoomusjäsentä Lasse Tamsia  60 –vuotispäivän johdosta 
kevätkokouksessa kukkasin 

o Pitkäaikaista kokoomusjäsentä Anneli Koivua 70-vuotispäivän johdosta 
syyskokouksessa kukkasin 

o Kokoomusjäsentä Liisa Saarikoskea  70-vuotispäivän johdosta 
syyskokouksessa kukkasin 

o Yhdistys järjesti kiitoskahvituksen kunnallisvaalityössä mukana olleille 
ehdokkaille, vapaaehtoisille ja aktiiveille Pappilankankaalla. 
 

 
9. Muuta 

 
o Yhdistys osallistunut aktiivisesti presidentinvaalitapahtumiin, -tilaisuuksiin ja 

-tapaamisiin kevät-talvella 2012 
o Yhdistyksen tiedottaminen on tapahtunut pääosin puheenjohtaja Jukka 

Leppäniemen ja sihteeri-tiedottaja Tiina Leppäniemen sähköpostiviestinnän 
pohjalta 

o Yhdistyksen omat www-sivut, www.teuvan.kokoomus.net toimineet myös 
aktiivisen tiedonlähteenä 

o Yhdistyksen puheenjohtaja ja tiedottaja valmistelivat kaksi (2) tiedotetta, 
keväällä ja syksyllä, yleiskirjeinä kaikille jäsenille. 

o Yleisten kokousten, syys- ja kevätkokousten, kokouskutsut on lähetetty 
tiedotteissa jäsenistölle ja lisäksi ilmoitettu paikallislehti Tejukassa ja 
Nykypäivälehdessä. 
 

o Yhdistykselle on hankittu näkyvyyden lisäämiseksi erilaisissa tapahtumissa, 
tilaisuuksissa ja tulevissa vaaleissa tarvittavia banderollilakanoita yht. 12 
kpl. Tavarat ovat pääosin puheenjohtajan hallinnassa.  

 
 
 
Tämän toimintakertomuksen liitteeksi laitetaan yhdistyksen nettisivuilla julkaistu 
kuukausikalenterimuodossa oleva vapaamuotoinen tapahtumakertomus. 
 

 
 

Teuvalla 14.2.2012 
 
 

Hallitus 
 

http://www-sivut/
http://www.teuvan.kokoomus.net/
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LIITE: Toimintakatsaus vuoteen 2012 

 

Vuosi 2012 on jälleen politiikkarintamalla kiireinen kun vuoteen osuvat kahdet vaalit. Aivan 
alkuvuodesta Teuvan kokoomusta, kuten mitä tahansa paikallisyhdistystä, työstivät 
presidentinvaalit. Kun niistä selvittiin kunnialla - ja upealla menestyksellä - oli aika siirtää katseet 
tulevaan eli lokakuun kuntavaaleihin. Mutta mitäpä on kaikkea onkaan tapahtunut vuoden 
mittaan? 

Tammikuussa paiskittiin lujasti töitä presidentin vaalien ensimmäinen kierros tähtäimessä. 
Cafe Niinistö kahvitti väkeä Laurilan Visiitissä ja vaalivalvojaisetkin päätettiin pitää samassa 
paikassa jännitysten iltana 22.1. Ensimmäisen kierroksen kirkas voitto oli upea palkinto tehdystä 
työstä. Jo kuuden päivän kuluttua laitettiin kahvila pystyyn uudelleen ja valmistauduttiin toiselle 
kierrokselle. Taas oli Cafe Niinistö Teuvalla hyvä paikka kokoontua juttelemaan ja 
päivittelemään ajankohtaisia mietteitä. 

Helmikuussa pystytettiin torikahvila ja tavattiin kylänmiehiä ja -naisia keskellä kirkonkylää. 
Hyytävässä pakkassäässä pahvi-Sauli taisi olla ainoa, jota ei paleltanut... Mutta seuraavana 
päivänä lämmitti! 5.2.2012 vaalivalvojaisissa oli ilo ylimmillään, kun Sauli Niinistö valittiin 
Suomen Tasavallan seuraavaksi presidentiksi. Kun koko alkuvuosi oli tehty lujasti töitä, oli aika 
leikkien! Laskiaissunnuntaiksi pakkanen laski ja nappulahiihdot suksittiin kivassa talvikelissä. 
Mukana laduilla oli noin sadan lapsen kanssa myös kansanedustaja Janne Sankelo, joka 
johdatti aikuisemman hiihtäjäväen retkihiihdolle Pappilankankaan upeille laduille. Helmikuu oli 
vilkas sillä aivan vielä kuun lopussa ehdittiin osallistumaan mm. kuntaliitos-
/kuntarakenneselvityksen infotilaisuuteen, pitämään hallituksen kokous sekä ensitapaaminen 
kunnallisvaalityöryhmällä. 

Maaliskuulla olikin sitten hyvä rauhoittua vilkkaiden kuukausien jälkeen. Yhdistys piti 
maaliskuulla kevätkokouksen, mutta muuten nautittiin kauniista päivistä ja pohdittiin 
kunnallisvaaliasioita sekä jännitettiin kuntaliitosasioita, jotka olivat kovasti 'tapetilla' 
kuntapolitiikassa. 

Huhtikuu oli taas kokouskuukausi, kun kokoonnuttiin niin yhdessä kuin erikseen. Puolen kuun 
aikaan kokoustettiin yhdessä SDP:n, vasemmistoliiton sekä kristillisdemokraattien kanssa ja 
kuun lopulla oli aika Pohjanmaan Kokoomuksen piirikokouksen. 

Toukokuu oli hyvä aloitta juhlilla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, Teuvan Kokoomus ry:n 
pitkäaikainen jäsen, täytti pyöreitä vuosia ja osa jäsenistöstä lähti häntä onnittelemaan. Juhlan 
jälkeen tiedossa oli taas iltoja yhdessä muiden puolueiden kanssa sekä omalla väellä. 
Kauhajoella käytiin Kuntaseminaarissa, Karijoella Suupohjan alueen kokoomusryhmien 
yhteisessä kokouksessa sekä kokoustettiin oman hallituksen sekä vaalityöryhmän voimin. 

Kesäkuu ja kärpäset! Vai olikohan niitä Rovaniemellä? Koko maan puoluekokoukseen 
Rovaniemelle lähdettiin Teuvalta viiden hengen voimin viemään teuvalaistervehdystä ja ääntä. 
Kävijät kiittävät upeaa tilaisuutta! Vaalityöryhmä kokoontui vielä ennen heinäkuun lomataukoa, 
olihan politiikastakin joskus otettava pieni breikki. 
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Heinäkuulla Teuvalla suunnistettiin, nautittiin kulttuurilysteistä, tanssittiin Kaarihovilla.. Nautittiin 
kesäöistä, kalastelusta, mökkeilystä - yhtä kaikki: Suomen kesän upeimmista asioista. 

Elokuussa oli orientoiduttava takaisin arkeen ja nyt kiristää työtahtia seuraavan suurimman 
urakan edessä. Kunnallisvaaleihin on enää pari kuukautta. Yhdistys silti toteaa, että asiat ovat 
hyvällä mallilla ja tilanne näyttää valoisalta. Sekä hallitus että vaalityöryhmä ovat kokoontuneet 
ja suunnitelleet tulevaa syksyä. Tiedossa on paljon mukavaa ja hauskaa ennen lokakuun 
vaaleja. Pysyhän ajan tasalla ja seuraile etusivumme kalenterista, mitä kaikkea on tiedossa! 

Syyskuussa laitettiin tuulemaan kunnallisvaalikampanjan työstöllä. Vaalilehteä tehtiin pitkiksi 
venyneinä iltoina, haastateltiin ehdokkaat, kuvailtiin heidän kauniissa syysmaisemassa 
pihlajapuiden alla ja tehtiin paljon muutakin voitavaamme seuraavan kuun koitosta varten. 

Lokakuu oli vaalikuukausi - taas. Tällä kertaa kunnallisvaalit ja ehkä ne kansalaisille usein 
"läheisimmät ja henkilökohtaisimmat valinnat" oli taas tehtävä. Teuvan Kokoomus nautti 
vaalivoitosta: sillä se toden totta tuntui, kun yhtä lisäpaikkaa lähdettiin hakemaan ja se heltisi. 
Ennen tuloksia tehtiin kuitenkin tässäkin kuussa rutkasti töitä ja jalkaannuttiin kyliin, 
muotinäytöksiin, toreille ja urheilukentille. 

Marraskuu ja paluu arkeen. Voitto hymyilytti toki edelleen, mutta työ jatkui. Oli hallituksen 
kokousta, ansiomerkkitoimikunnan kokousta, syyskokousta. 

Joulukuussa syyskokouksen valitsema uusi hallitus järjestäytyi ennen kuin levähdimme 
joululoman viettoon. Hallituskokoonpanomme voit tarkastella sivuiltamme, mutta toimivan ja 
aktiivisen hallituksen saimme tälläkin kertaa. Näin on kiva jatkaa vuoteen 2013! 

 
 


