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●     Arkistohaku 

Takaisin hakutuloksiin

Maakunta
Seppo Rapo johtaa Vaasan 
yhdistynyttä kokoomusta 

Jukka-Pekka Porola
torstai 11.12.2008 

Vaasan Kokoomus ry ja Vaasa-Merenkurkun Kokoomus ry yhdistävät voimansa 
lokakuussa tehdyn päätöksen mukaisesti. Torstai-illan kokouksessa todettiin 
yksimielisesti, että Vaasa-Merenkurkun Kokoomus ry:n jäsenet liittyivät lähes 
sataprosenttisesti Vaasan Kokoomus ry:n jäseniksi.

Vaasan Kokoomus ry ja Vaasa-Merenkurkun Kokoomus ry yhdistävät voimansa 
lokakuussa tehdyn päätöksen mukaisesti. Torstai-illan kokouksessa todettiin 
yksimielisesti, että Vaasa-Merenkurkun Kokoomus ry:n jäsenet liittyivät lähes 
sataprosenttisesti Vaasan Kokoomus ry:n jäseniksi. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on yhdistymisen jälkeen yli 200. 
Yhdistyksen nimeksi päätettiin Vaasan Kokoomus ry, jolla on yli 90-vuotiset 
perinteet kokoomuslaisesta toiminnasta Vaasassa. 
Uuden yhdistyksen toiminnan tavoitteena on keskittyä entistä enemmän asioihin, 
joilla tuetaan Kokoomuksen valtuustoryhmän toimintaa ja Vaasan seudulle 
tärkeiden hankkeiden toteutumista. Jäsenistöä aktivoidaan perustamalla 
yhdistyksen hallituksen ohjauksessa toimivia jaostoja, joilla on omat 
vastuualueensa. Kokousrutiinien sijaan pyritään suuntaamaan voimavarat 
konkreettisiin toimiin myös vaalien välisinä aikoina. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin Seppo Rapo. Puheenjohtajan 
lisäksi hallitukseen valittiin Katariina Pukkila-Palmunen, Juha Silander, Hannu 
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Luukkonen, Harri Kangas, Esa Laikka, Sonja Sulkakoski, Jari Lassila, Jaakko 
Perttu , Pertti Kautto.

 

Takaisin hakutuloksiin 

  

  

  

  

  

Kerro kaverille Tulosta 


http://adserver.adtech.de/adlink|387|109026|1|82|AdId=2093489;BnId=4;itime=241125280;nodecode=yes;link=http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/8866-65888-24484-0?mpt=241125280
javascript:history.go(-1);
http://www.harmat.fi/
http://www.jurvansanomat.fi/
http://www.jarviseutu-lehti.fi/
http://www.suupohjansanomat.fi/
http://www.viiskunta.fi/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Pohjalainen.fi

http://www.pohjalainen.fi/arc_article.jsp?article=381487 (3 / 3) [14.12.2008 9:53:24]

Vaasa Oy | © Pohjalainen - aineiston käyttö toisen palvelun osana kielletty  
Palaute | Mediatiedot | Yhteystiedot | Osoitteenmuutos | Tilaa Pohjalainen | Jakeluhäiriöt |  Mikä RSS?  

Yhteistyössä

Linkit

●     Arena Partners 
●     Vaasan yliopiston 

ylioppilaskunta 
●     I-print Oy 
●     EP:n Yrittäjät 
●     Vaasan Yrittäjät ry 

●     Vaasa Oy 
●     Vaasan Ikkuna 
●     Ilkka-Yhtymä Oyj 


http://www.pohjalainen.fi/categoryarticle.jsp?category=43
http://www.pohjalainen.fi/company.jsp?category=9&p=9
http://www.pohjalainen.fi/contact.jsp?category=10&p=10
http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=170
http://www.pohjalainen.fi/categoryarticle.jsp?category=31
http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=93
http://www.pohjalainen.fi/categoryarticle.jsp?category=99
http://www.pohjalainen.fi/categoryarticle.jsp?category=99
http://www.arenapartners.fi/
http://www.vyy.fi/
http://www.vyy.fi/
http://www.iprint.fi/
http://www.etelapohjanmaanyrittajat.fi/
http://www.vaasanyrittajat.com/
http://www.ilkka-yhtyma.fi/web/pohjalainen/web_vaasaoy_hallinto.nsf
http://www.vaasanikkuna.fi/
http://www.ilkka-yhtyma.fi/

	www.pohjalainen.fi
	Pohjalainen.fi


