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Etunimi ja sukunimi:  

Pekka Ahokas 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginhallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana: 

Hulmin Huollon hallitus 

Kiinteistö Oy Kurittula hallitus 

Muut tehtävät: 

 - 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Loimaan seudun Osuuspankin edustajisto 

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto 

Päiväys 10.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Jaana Boström 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 
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Muut tehtävät: 

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

 -  

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Kirkkovaltuuston jäsen 

Päiväys 7.8.2019 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Teija Ek-Marjamäki 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

-  

Muut tehtävät:  

Umavek Ky (äänetön yhtiömies, prokuristi) 

Täsmäputti Ky (äänetön yhtiömies, prokuristi) 

Turun Osuuskauppa, hallintoneuvoston jäsen 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 5.8.2017  
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Etunimi ja sukunimi:  

Hannu Gustafsson 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

 - 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 10.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Riina Heinonen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

 - 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 
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Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 14.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Mika Helin 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Loimaan Vesi - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 17.9.2017 

________________________________________________________ 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Hannu Härmäaho 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 
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Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

 - 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta)  

- 

Päiväys 31.7.2017   

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Pekka Kaasalainen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

elinympäristövaliokunnan puheenjohtaja, lupajaoston jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, jäsen 

Päiväys 13.8.2017 
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Etunimi ja sukunimi:  

Ari Kaunisto 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Loimaan Vesi –liikelaitoksen johtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

 - 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 9.8.2017 

 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Laura Kilpiö 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

lupajaoston varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 
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- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 14.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Sanni Kiviniemi 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja 

tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 5.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Ilpo Knuutila 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

Asianajotoimisto Ilpo Knuutila Ky 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Helmi Suorannan säätiön asiamies 

Päiväys 4.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Sari Koistinen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

johtava ylilääkäri, hyvinvointivaliokunnan esittelijä 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta)  

- 

Päiväys 9.8.2017  
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Etunimi ja sukunimi:  

Maarit Koivisto 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta)  

Loimaan seudun työttömät ry, puheenjohtaja 

Päiväys 9.8.2017  

___________________________________________________________________________ 

Etunimi ja sukunimi:  

Anne Kuusinen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Elinympäristösvaliokunnan jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 
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Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 22.8.2019 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Jukka Laaksonen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

Metsämaan osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Kirkkovaltuusto, Loimaan seudun omaishoitajien hallituksen jäsen 

Päiväys 2.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Marja-Liisa Laitila 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Kaupunginvaltuutettu 

kaupunginhallituksen varajäsen 

Elinympäristövaliokunnan jäsen 
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen 

Muut tehtävät: 

 - 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 1.6.2019 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Timo Lahtinen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

TH Lahtinen Oy toimitusjohtaja, OP Niinijokivarren hallintoneuvoston jäsen 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

 TH Lahtinen Oy:n osakekanta 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta)  

- 

Päiväys 29.5.2019 

________________________________________________________________ 
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Etunimi ja sukunimi:  

Toivo Lehtinen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

elinympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

 - 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta)  

- 

Päiväys 19.7.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Markku Lepola 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

rakennusliike Rakennus Oy Lepohelmi, omistaja/ toimitusjohtaja 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  
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- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 30.6.2017  

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Esko Lundgren 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta)  

Loimaan seurakunnan kirkkovaltuuston sekä kirkkoneuvoston jäsen 

Päiväys 30.6.2017  

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Ossi Mäkelä 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

lupajaoston varajäsen 
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

 - 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

Finyty oy (toiminta loppunut) osakkeista 50%  

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Edustajiston jäsen Itikka osuuskunnassa. 

Päiväys 5.9 2017      

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Tarja Mäki-Punto-Ristanen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

 - 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Loimaan seurakunnan valtuuston, kirkkoneuvoston ja valmisteluryhmän jäsen 

Loimaan savisten tuki ry, puheenjohtaja 
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Suomen maatalousmuseosäätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 

Loimaan Jankko ry:n johtokunnan jäsen 

Varsinais-Suomen liitto, maaakuntavaltuuston jäsen, maakuntahallituksen varajäsen, 

hankerahoitusjaoston varajäsen 

Päiväys 15.8.2019 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Jouni Ojala 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

lupajaoston jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varajäsenyys 

Päiväys  

5.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Anne Elina Onnela 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen jäsen 
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

Farmi Seppä Oy, hallituksen varajäsen 

 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Loimaan 4H-yhdistys, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 

 

Päiväys 29.7.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Tiina Perho 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Suomen maatalousmuseosäätiö, hallituksen jäsen 

Päiväys 28.6.2017 
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Etunimi ja sukunimi:  

Juho Pietilä 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

lupajaoston puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana: 

- 

Muut tehtävät: 

Osuuskunta Metsäliitto (Metsä Group) edustajiston jäsen. Osuuskunta Länsi-Maito, edustajiston 

jäsen. Loimaan Osuuspankki, edustajiston jäsen.  

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta)  

- 

Päiväys 4.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi: 

Sirpa Pietilä 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: - 
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Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Maa- ja kotitalousnaisten (Länsi-Suomen hallituksen puheenjohtaja) 

Päiväys 19.9.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Markku Pulliainen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 2.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Manne Pärkö 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

sivistysjohtaja, sivistysvaliokunnan esittelijä 
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:   

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 1.8.2017  

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Juha Raitala    

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginhallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

Toimitusjohtaja, hallituksen pj.  J. Raitala Oy 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 8.8.2017 
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Etunimi ja sukunimi: 

Simo Rajamäki 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 22.8.2017  

 

 

Etunimi ja sukunimi: 

Hanna Rannanperä 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

lupajaoston varajäsen 

Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja 

Elinympäristövaliokunnan varajäsen 

Hyvinvointivaliokunnan varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Hulmin Huolto Oy, KOY Loimaan vuokra-asunnot, kiinteistöhuolto ja isännöinti, toimitusjohtaja 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  
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- 

Muut tehtävät: 

Loimaan seudun osuuspankki, hallintoneuvosto 

Sallila Energia Oy, hallintoneuvosto 

LHJ Oy, hallituksen varajajäsen 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Loimaan manttaalisäätiö 

Päiväys 15.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Jari Rantala 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen esittelijä 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana: 

Kaupunginhallituksen 19.6.2017 (§ 201) nimeämät edustukset yhteisöissä, joissa kaupunki on 

osakkaana. 

Muut tehtävät:  

Yleinen työttömyyskassa ry / hallituksen jäsen 1.1.2013 – (edelleen). 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Turun kauppakamari/Loimaan paikallisosasto; hallituksen jäsen (2009 – edelleen) 

Suomen Punainen Risti Loimaan osasto; hallituksen jäsen 10.1.2018 – edelleen) 
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Päiväys 3.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Jarmo Rasi 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

Turun Osuuskauppa, hallintoneuvoston ja edustajiston jäsen 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Loimaan Leisku Ry., puheenjohtaja 

Päiväys 21.7.2018 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Paavo Rautavuori 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  



                                                         Kuntalain 84 §:n mukaiset 
                                                      sidonnaisuusilmoitukset  

                                               aakkosjärjestyksessä 
23 

 
 

 

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje):  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 21.5.2018 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Juha Rinta-Jouppi 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Hallintosihteeri / hallintopalvelukeskuksen esimies; keskusvaalilautakunnan esittelijä 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 8.8.2019   

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Simo Saarikallio 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

kaupunginhallituksen varajäsen 
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 4.7.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Harri Salminen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

johtava rakennustarkastaja, lupajaoston esittelijä 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 28.7.2017 
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Etunimi ja sukunimi:  

Salonen Mia 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

- Vihreiden valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu 

- Elinympäristövaliokunnan ja lupajaoston  

- Kiinteistötoimitusten uskottu mies 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

-REOC Finland, hallituksen jäsen, rahastonhoitaja 

Päiväys 13.6.2018 

________________________________________________________ 

Etunimi ja sukunimi:  

Kristiina Santahuhta 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

lupajaoston jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät: 

- 
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Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 7.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Olavi Suominen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 11.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Jonna Suonpää 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen varajäsen 
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 27.7.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Timo Tamminen 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 28.6.2017  
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Etunimi ja sukunimi:  

Matti Tunkkari 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kehittämisjohtaja, kaupunginhallituksen esittelijä  

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana: 

Kehitys Oy Kurittula (100% omistaja kaupunki) toimitusjohtaja 2.5.2017 alkaen 

Kiinteistö Oy Martinhaka, vuokrataloyhtiö (70% omistaja kaupunki), hallituksen jäsen 

Muut tehtävät:  

Suomen maatalousmuseosäätiö, hallituksen jäsen 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus r.y., hallituksen varapuheenjohtaja 

Loimaan kauppakamariosasto, hallituksen jäsen 

Päiväys 7.7.2017 

 

 

 

 

Etunimi ja sukunimi: 

Heikki Vainio 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

sivistysvaliokunnan puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 
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Kaupungin nimeämänä edustajana: 

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

 

Loimaan seurakunnan kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston ja sen jaoston jäsen  

Päiväys 23.5.2018  

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Päivi Vanha-Perttula 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  

Loimaan Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 

Lounais-Suomen Marttojen hallituksen jäsen 

Satakunnan marttapalvelut Oy:n hallituksen pj  

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

Iso-Hulmin viljankäsittelylaitos ky 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 



                                                         Kuntalain 84 §:n mukaiset 
                                                      sidonnaisuusilmoitukset  

                                               aakkosjärjestyksessä 
30 

 
 

 

Päiväys 8.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi: 

Sanna Vuolle 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

kaupunginhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana: 

- 

Muut tehtävät:  

- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje)  

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 4.8.2017 

 

 

Etunimi ja sukunimi:  

Jari Välimäki 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, 

tehtävä) 

Kaupungin nimeämänä edustajana:  

- 

Muut tehtävät:  
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- 

Merkittävä varallisuus (katso täyttöohje) 

- 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa (esim. yhdistys- 

tai säätiötoiminta) 

- 

Päiväys 30.6.2017 

 

 


