SIDONNAISUUSILMOITUKSET 2017

Nimi

Ilmoituspäivämäärä

Luottamustehtävä/
virkatehtävä

Aarinen
Seppo

23.8.2017

-sote-ltk vpj
-ympäristöjaosto pj

Ala-Erkkilä
Veikko

18.9.2017

-keskusvaaliltk vpj

Andersson
Jari

8.8.2017

-valtuusto I vpj,
-sote-ltk j

Asikainen
Eveliina
Ekojärvi
Ilkka

6.8.2017

-valtuusto j
-tarkastusltk pj
-valtuusto j
-sivistysltk vpj
-lautamies
-henkilöstöjaosto vj

Haapahuhta
Pentti
Hanhilahti

21.8.2017

17.8.2017

16.8.2017

-valtuusto j
-henkilöstöjaosto j
-hallitus vj

(22.3.2018)

Johto- ja
luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa
yhteisöissä
-Meskalan Urpo Oy:n
hallituksen jäsen
(yhtiön toimialana on
metsätalous)

-PSHP:n valtuusto I vpj
- EU:n alueiden
komitean Suomen
delegaation vj

-Sastamalan Ruoka- ja

Merkittävä
varallisuus

Muu sidonnaisuus,
jolla voi olla merkitystä
luottamus- tai
virkatehtävän
hoidossa

Puolet maatilasta.
Maatila koostuu
metsä ja peltoomaisuudesta.
Rivitalokaksio
Kiikoisten
Tervahaudassa
(vuokrattu),
metsäpalsta
Kiikoisissa.
-Pirkanmaan
kulttuurirahaston
hoitokunta
-Pohjola-Norden,
Sastamalan yhd. pj
-Maakuntahallitus j

Heimo

-henkilöstöjaosto pj

Helander
Merja

29.6.2017

-ympäristöltk j
-Sastamalan Veden
johtokunta vj

Henriksson
Sari
Horila
Heikki

9.8.2017

-ympäristöltk j

14.8.2017

-valtuusto j
-hallitus vj
-konserni- ja
elinvoimajaosto vpj

Horila
Raija
Inkinen
Harri

14.8.2017

-ympäristöltk j

12.9.2017

-ympäristöltk vj

Puhtauspalvelut Oy:n
hallituksen jäsen
-oma yritys, Suunnittelu
Raksutin,
rak.suunnittelu ja
maalaustyöt

-omistaja yrityksessä
TahtoaOn HH, jonka
toimialat ovat
elämysmatkailu ja
vammaispalvelut. Yritys
myy erittäin vähäisessä
määrin
vammaispalvelujen
avustuspalveluja
Sastamalan kaupungin
vammaispalvelulle.
-Sastamalan Ruoka- ja
Puhtauspalvelut Oy
hallitus puheenjohtaja

-Sastamalan Ruoka- ja
Puhtauspalvelut Oy
hallituksen jäsen

-2% omistajuus
Profit Software
Oy:stä.
Ohjelmistojen
suunnittelu ja
valmistus,
liiketoimintayksikön
johtaja, johtoryhmän
jäsen

-Profit Software Oy,
ohjelmistojen
suunnittelu ja
valmistus,
liiketoimintayksikön
johtaja, johtoryhmän
jäsen

IsonokariMannelin
Marika
Jarkko
Pentti

20.6.2017

Jokinen
Jenni

8.8.2017

-valtuusto j
-hallitus pj
-konserni- ja
elinvoimajaosto vj
-henkilöstöjaosto vj

Jokinen
Maria

20.6.2017

-henkilöstöjaosto vpj
-tekninen ltk vj
-hallitus vj

9.8.2017
Päivitetty
16.10.2017

-sivistysltk j
-hallitus vj
-henkilöstöjaosto vj
-valtuusto j
-ympäristöltk pj

-LP Jarkko Oy,
toimitusjohtaja
-Sastamalan Lämpö
hallituksen jäsen

-Refinec Oy
(erikoislaitteiden
valmistus) hallituksen
jäsen
-Sijoitus-Trio Oy (muu
rahoitustoiminta)
hallituksen jäsen

-Suomalaisia
pörssiosakkeita,
asunto-osakkeita
Vammalassa,
maatila ja
metsäkappaleita

-Urheiluseura Lähtö
ry:n johtokunnan pj
- MHY Pirkanmaa,
valtuuston j
- Kiikan Lions klubi,
hallituksen
2.varapresidentti
-Kolun metsäautotie,
toiminnantarkastaja
- Sastamalan seudun
Osuuspankki,
edustajiston jäsen
-aviomies kaupungin
palveluksessa
- Sastamalan Nuorten
Kotkien hallituksen pj
-Sastamalan
Sos.dem.
kunnallisjärjestön
kunnallistoimikunnan
vj

-Sastamalan seudun
Osuuspankin
edustajiston jäsen

Kalmu
Anna-Liisa
Kimpanpää
Tatu

29.9.2017

-ympäristöltk vj

25.8.2017

-ympäristöltk vj

Kinnari
Raimo
Kortelahti
Jari

29.8.2017

Kujanpää
Satu
Lakkinen
Sinikka

18.8.2017

-valtuusto j
-tekninen ltk pj
-valtuusto j
-sivistysltk pj
-henkilöstöjaosto vj
-ympäristöltk vj

14.6.2017

-hallitus vj
-konserni- ja
elinvoimajaosto j

-Hämeenlinnan
osuusmeijeri,
meijerituotteiden
valmistus,
hallintoneuvoston jäsen
(vpj)

Lepistö
Antti

8.8.2017

-valtuusto II vpj

-Yrittäjä/elinkeinonharjoittaja, Kulku (tmi),
sivutoiminen yrittäjä

Markkula
Niina
Mattila
Antti-Matti

15.6.2017

-ympäristöltk vj

14.8.2017

-valtuusto j
-hallitus II vpj
-elinkeinopoliittinen
neuvottelukunta
kaupunginhallituksen
edustaja

16.6.2017

-Veljekset Kimpanpää
Oy, puunkorjuu,
toimitusjohtaja

-Satamaito hallituksen
jäsen
-Satakunnan
Osuuskauppa
edustajiston jäsen
-Kiikoisten Säästöpankin isännistön jäsen
-Kuorsumaan PVY pj

-Mattilan tilasta ½
-piensijoituksia
muutamissa
pörssiyhtiöissä ja
rahastoissa

-Suodenniemen
kalastusalueen
hallituksen jäsen
-Kiikanojan
osakaskunnan pj
-Kiikoisjärven
osakaskunnan
hallituksen jäsen

Mattila
Leena

19.6.2017

-valtuusto j
-tekninen ltk j
-valtuuston
suhteellisten vaalien
ltk vj
-konserni- ja
elinvoimajaosto vj

Mills
Tea-Maarit
Mäkipää
Jarkko
Naskali
Marko

19.6.2017

-ympäristöltk vj

17.8.2017

Niemi
Pirkko

15.6.2017

-valtuusto j
-ympäristöltk vpj
-hallitus vj
-henkilöstöjaosto vj
-Sastamalan veden
johtokunta vpj
-valtuusto j
-hallitus vj
-sivistysltk j
-henkilöstöjaosto vj
-Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
varavaltuutettu

Oksanen
Kari

18.8.2017

-valtuusto j
-tarkastusltk vpj

-Huittisten Puhdistamo
Oy hallitus

Osara
Kalevi

29.8.2017

-ympäristöltk j

-Pirkanmaan alueellinen
jätehuoltolautakunta

Palomäki
Aino-Leena
Peasley
Ashton

9.6.2017

-ympäristöltk j

14.8.2017

-valtuusto j
-hallitus j

23.8.2017

-Halituote Oy,
kuljetus/teollisuus/konepaja, toimitusjohtaja

-Sasky
koulutuskuntayhtymä
hallituksen varajäsen
-Pirkanmaan
alueellinen
jätehuoltolautakunta

Pelttari
Päivi

14.6.2017
päivitetty
14.11.2017
päivitetty
22.3.2018

Pietilä
Tarja
Pohjanen
Hannu

14.6.2017

Pohjolainen
Janne

23.8.2017
Päivitetty
23.2.2018

2.10.2017

-konserni- ja
elinvoimajaosto vj
-valtuusto j
-hallitus I vpj
-konserni- ja
elinvoimajaosto vj
-henkilöstöjaosto vj

-valtuusto j
-ympäristöltk vj
-konserni- ja
elinvoimajaosto vj
-Sastamalan Veden
johtokunta j
-valtuusto j
-ympäristöltk j

-Loimi-Hämeen
Jätehuolto Oy,
hallituksen jäsen
-Pelttarin Auto Oy ja
Kakkostien Auto Oy
johtoryhmän jäsen ja
hallituksen varajäsen
-Huittisten Sanomalehti
Oy hallituksen jäsen

-Kokoomuksen
Sastamalan
kunnallisjärjestön
hallituksen vpj
-Keikyän Kokoomus ry
hallituksen pj
-Keikyän Perikunta ry
hallituksen jäsen
- Keikyän Museo- ja
Kotiseutuyhdistyksen
johtokunnan jäsen
-Sastamala
Gregoriana ry
hallituksen jäsen

-Hämeenkyrön Vesi

-Kokemäen ja
Kiikoisten
kuntayhtymä Ilola

-Sastamalan
Osuuspankki,
pankkitoiminta,
asiakkuus- ja
myyntijohtaja, pankin
johtoryhmän jäsen
-Sastamalan OPkiinteistökeskus,
hallituksen jäsen
-Kiinteistö Oy
Vammalan Kassantalo,
hallituksen jäsen

-Kiinteistö Vammalan
Torikeskus, hallituksen
jäsen
Purola
Katriina

9.8.2017

-valtuusto j
-hallitus vj
-konserni- ja
elinvoimajaosto j
-henkilöstöjaosto j
-ympäristöltk vj

Pärssinen
Ari-Pekka

21.8.2017

Raunio
Pirjo

3.7.2017

-valtuusto j
-hallitus j

Rauva
Mikko

14.8.2017

-valtuusto j
-hallitus j
-konserni- ja
elinvoimajaosto j

Saarela
Leena

3.7.2017

-valtuusto j
-hallitus j
-henkilöstöjaosto j

-Sastamalan Ruoka- ja
Puhtauspalvelut Oy
hallitus

-MR-Trade Oy
toimitusjohtaja
-Kauppaliike Miklas Oy
toimitusjohtaja

-Tehyn PSHP:n ao
366 hallituksen jäsen
+ luottamusmies

-Saskyn
koulutuskuntayhtymä
yhtymähallitus
-Mouhijärven yrittäjät
ry puheenjohtaja
-Pohjois-Sastamalan
Kokoomus
varapuheenjohtaja
-Tehyn PSHP:n
ammattiosaston
varajäsen ja vpj.
-Vasemmistoliiton
puoluevaltuuston
varajäsen
-Pirkanmaan
vasemmistoliiton
hallituksen jäsen
-Vammalan
vasemmistoliiton
hallituksen jäsen
-Vasemmistoliiton
Sastamalan alueen

Sandroos
Esa Aleksi

26.9.2017

Selin
Jukka-Pekka

14.6.2017

Seppä
Tarmo
Sillanpää
Mika
Sivonen
Reino

14.8.2017

Suoniemi
Marko

26.6.2017

Sylander
Ismo
Villo
Maire
Vuorinen
Pirjo

8.8.2017

Välimäki
Erkki

29.8.2017

29.8.2017
13.6.2017

14.8.2017
9.8.2017

-keskusvaaliltk pj
-sivistysltk vj
-varavaltuutettu
-valtuusto j
-hallitus vj
-tekninen ltk vpj
-valtuusto j
-hallitus j
-ympäristöltk j
-valtuusto j
-hallitus j
-sote-ltk pj
-henkilöstöjaosto j
-valtuusto j
-hallitus vj
-Sastamalan Veden
johtokunnan pj
-henkilöstöjaosto j
-valtuusto vj
-ympäristöltk vj
-valtuusto j
-hallitus j
-valtuusto j
-hallitus j

-valtuusto j
-hallitus vj
-konserni- ja
elinvoimajaosto pj

kunnallisjärjestön
hallituksen jäsen
-Sasky
koulutuskuntayhtymä
jäsen
-ViaDia ry Sastamalan
hallituksen pj
-OP:n hallintoneuvosto
jäsen

-Kiikoisten SP hallitus

-kirkkovaltuusto
-Sastamalan Ruoka- ja
Puhtauspalvelut Oy
hallituksen varajäsen.
-Rompun Kone ja
Metsäpalvelu Oy
-Illon Vesihuoltoosuuskunta hallituksen
puheenjohtaja

-Salokunnan Urheilijat
ry puheenjohtaja
-Lopen Pojat ry
puheenjohtaja

Yli-Hongisto
Ulla
Ekonen
Risto

17.8.2017

-valtuusto pj

VIRANHALTIJAT
8.6.2017
-terveysvalvonnan
johtaja

Hannuksela
Merja-Liisa

16.8.2017

-maankäyttöpäällikkö
-ympäristöltk esittelijä

Hietala
Riitta

5.6.2017

-henkilöstöjohtaja

Kares
Pekka
Malmberg
Jarkko

22.8.2017

-kasvatusjohtaja

9.6.2017

-kaupunginjohtaja

Toukoniemi
Kimmo
Tryyki
Päivi

22.6.2017

-tekninen johtaja

13.6.2017

-sosiaali- ja
terveysjohtaja

-KVVY:n vuosikokousedustaja
-Sastamalan
Tukipalvelut Oy:n
hallituksen jäsen
-Sastamalan
Yrityspalvelu Oy:n
hallituksen jäsen
-Sastamalan
Tukipalvelu Oy
hallituksen jäsen

-Sastamalan
Yrityspalvelu Oy
hallituksen pj
-Satafood
kehittämisyhdistys ry
hallituksen jäsen

-Coxa Oy Sastamalan
kaupungin edustaja
yhtiökokouksessa

