Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Sidonnaisuusrekisteri

Luottamushenkilö

Luottamus- tai virkatehtävä

Ilmoituksen käsittely

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä

Merkittävä
varallisuus

Erola Jouni

tarkastettu 19.10.2017

-

-

Helin-Rauäng Susanna

ympäristö- ja
terveyslautakunnan
varapuheenjohtaja
yhtymähallituksen varajäsen

tarkastettu 19.10.2017

-

Hietaoja Tapio

yhtymähallituksen varajäsen

tarkastettu 21.9.2017

Pomarkun kunnanhallitus, jäsen
Pomarkun kunnanvaltuusto,
jäsen
-

-

Jokela Satu

yhtymähallituksen
puheenjohtaja

tarkastettu 21.9.2017

-

-

Juhantalo Laura
Kangas Kaija

tarkastettu 21.9.2017
tarkastettu 21.9.2017

-

-

tarkastettu 21.9.2017

-

-

-

Koivisto Marjo
Koskinen Jukka
Kähkönen Kari

terveysvalvonnan johtaja
yhtymähallituksen
varapuheenjohtaja
yhtymävaltuuston
puheenjohtaja
yhtymähallituksen varajäsen
yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen varajäsen

Länsi-Suomen op
hallintoneuvosto, jäsen
Jämijärven
kunnanhallitus,
varapuheenjohtaja
-

tarkastettu 19.10.2017
tarkastettu 21.9.2017
tarkastettu 19.10.2017

-

Länsi-Suomen op,
edustajiston jäsen

Leppänen Olavi
Mäensivu Petra

yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jäsen

tarkastettu 21.9.2017
tarkastettu 21.9.2017

Kankaanpään kaupunki,
kaupunginvaltuuston 3.
varapuheenjohtaja
Satakuntaliitto,
maakuntahallituksen jäsen
-

-

Tehyn PohjoisSatakunnan
yksityisalojen ao 267,
varapuheenjohtaja ja
hallituksen jäsen

Kerola Keijo

Muu sidonnaisuus,
jolla voi olla
merkitystä luottamustai virkatehtävän
hoidossa
Pomarkun kunnan
tarkastuslautakunta,
puheenjohtaja
-

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Sidonnaisuusrekisteri

Luottamushenkilö

Luottamus- tai virkatehtävä

Ilmoituksen käsittely

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä

Merkittävä
varallisuus

Männikkö Jaana
Peltomaa Kristiina

kuntayhtymäjohtaja
yhtymähallituksen varajäsen

tarkastettu 21.9.2017
tarkastettu 21.9.2017

-

Raita-aho Voitto

yhtymävaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

tarkastettu 21.9.2017

Rauhala Tapio

tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtaja
yhtymähallituksen jäsen
oikaisuvaatimuslautakunnan
varapuheenjohtaja
oikaisuvaatimuslautakunnan
puheenjohtaja
yhtymähallituksen varajäsen
yhtymähallituksen jäsen
ympäristö- ja
terveyslautakunnan
puheenjohtaja

tarkastettu 21.9.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta,
varajäsen
Tekninen lautakunta, varajäsen
PoSa hallitus, varajäsen
Hyvinvointilautakunta, varajäsen
PoSan ympäristö- ja
terveyslautakunta, varajäsen
Karvian vanhainkotiyhdistys,
puheenjohtaja
PoSa valtuusto,
varapuheenjohtaja
-

tarkastettu 20.2.2020
tarkastettu 19.10.2017

Roskala Teuvo
Sairio Tarmo
Sjöman Miia
Sorvali Timo
Uusitalo Maritta
Uusitalo Mikko

Muu sidonnaisuus,
jolla voi olla
merkitystä luottamustai virkatehtävän
hoidossa
Kankaanpään 4Hyhdistys, hallituksen
jäsen

-

-

-

-

-

-

-

tarkastettu 19.10.2017

Jämi Säätiö hallitus, jäsen

-

tarkastettu 19.10.2017
tarkastettu 19.10.2017
tarkastettu 23.11.2017

Osuuskunta Satamaito,
hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pohjois-Satakunnan
kehittämiskeskus, hallituksen
puheenjohtaja
MTK-Kankaanpää ry,
johtokunnan jäsen

50 % omistajuus
Veevil Oy:ssä
-

-

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Sidonnaisuusrekisteri

Luottamushenkilö

Luottamus- tai virkatehtävä

Ilmoituksen käsittely

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä

Merkittävä
varallisuus

Vainionpää Joni

yhtymähallituksen varajäsen

tarkastettu 19.10.2017

-

Vehmasto Aulis
Vuorela Sari

yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen varajäsen

tarkastettu 21.9.2017
tarkastettu 19.10.2017

Karvian kunta hallitus, jäsen
Vatajankosken Sähkö Oy,
kuntayhtymän hallitus
-

Vuorenmaa Marko

yhtymähallituksen varajäsen

tarkastettu 19.10.2017

Ylikoski Kauko

tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja

tarkastettu 21.9.2017

Ylikoski Petri

yhtymävaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
yhtymähallituksen jäsen

tarkastettu 21.9.2017

Yli-Rajala Kristiina
7.5.2021

tarkastettu 19.10.2017

Vatajankosken Sähkö Oy,
kuntayhtymän valtuusto, 2.
varapuheenjohtaja
Siikaisten kunnanhallitus, jäsen
Siikaisten elinvoimalautakunta,
jäsen
Vatajankosken Sähkö Oy,
yhtymävaltuutettu

-

Muu sidonnaisuus,
jolla voi olla
merkitystä luottamustai virkatehtävän
hoidossa
-

-

ProAgria Länsi-Suomi
ry hallitus, jäsen
-

-

-

-

-

-

-

