
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Sidonnaisuusrekisteri 
   

 
 
Luottamushenkilö Luottamus- tai virkatehtävä Ilmoituksen käsittely Johto- ja luottamustehtävät 

elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä  

Merkittävä 
varallisuus 

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

Aromaa Jaakko yhtymähallituksen 2. 
varapuheenjohtaja 

tarkastettu 28.10.2021 -  Pomarkun 
kunnanvaltuusto, 3. vpj. 

Hietanen Miia yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 30.9.2021 - - - 
Huhtaluoma Heikki yhtymähallituksen 1. 

varapuheenjohtaja 
tarkastettu 28.10.2021 - - - 

Jokela Satu yhtymähallituksen jäsen tarkastettu 28.10.2021 - - Jämijärven 
kunnanhallituksen 
varapuheenjohtaja, 
valtuutettu. Satasoten 
johtoryhmän 
varapuheenjohtaja 

Juhantalo Laura terveysvalvonnan johtaja tarkastettu 16.12.2021 - - - 
Kangas Kaija tarkastuslautakunnan 

varapuheenjohtaja 
tarkastettu 30.9.2021 Karvian Vuokratalot Oy, 

hallituksen puheenjohtaja, 
Vatajankoski Oy, hallituksen jäsen 

- - 

Katajisto Eeva yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 17.3.2022 - - - 
Kerola Keijo yhtymävaltuuston 

puheenjohtaja 
tarkastettu 20.1.2022 Kuntoutussairaalasäätiö 

Kankaanpää, hallintoneuvoston 
jäsen 
Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Satadiag, johtokunta 
puheenjohtaja 

- - 

Koivisto Arimo yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 16.12.2021 Kankaanpään 
aikuiskoulutussäätiö, hallituksen 
jäsen 

- - 

Koivuniemi Tanja yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 18.11.2021 - - - 
Koskinen Jukka yhtymähallituksen 

puheenjohtaja 
tarkastettu 30.9.2021 Siikaisten kunta, valtuuston ja 

kunnanhallituksen jäsen 
- - 

 



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Sidonnaisuusrekisteri 
   

 

Luottamushenkilö Luottamus- tai virkatehtävä Ilmoituksen käsittely Johto- ja luottamustehtävät 
elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä  

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

Majamäki Nina yhtymähallituksen jäsen 
oikaisuvaatimuslautakunnan 
varapuheenjohtaja 

tarkastettu 15.9.2022 Vatajankoski Oy, hallituksen 
jäsen 

- - 

Mäensivu Petra yhtymähallituksen jäsen tarkastettu 28.10.2021 Pohjois-Satakunnan 
jätteidenkäsittely Oy, hallituksen 
jäsen 

- - 

Männikkö Jaana kuntayhtymäjohtaja tarkastettu 28.10.2021 - - - 
Paloviita Janne ympäristö- ja 

terveyslautakunnan 
varapuheenjohtaja 

tarkastettu 16.12.2021 - - MTK-Honkajoki, 
johtokunnan jäsen 

Raita-Aho Voitto yhtymävaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja 

tarkastettu 30.9.2021 Karvian vanhainkotiyhdistys, 
puheenjohtaja 

- - 

Roskala Teuvo yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 18.11.2021 - - - 
Sjöman Miia oikaisuvaatimuslautakunnan 

varapuheenjohtaja 
tarkastettu 6.10.2022 Jämi Säätiö, hallituksen 

varajäsen 
- - 

Sorvali Timo yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 16.12.2021 - - - 
Uusitalo Maritta yhtymähallituksen jäsen tarkastettu 28.10.2021 - - - 
Uusitalo Mikko ympäristö- ja 

terveyslautakunnan 
puheenjohtaja 

tarkastettu 16.12.2021 Kankaanpään kaupunki, 
kaupunginhallituksen pj., 
Kankaanpään kaupunki, 
maaseutuhallinnon 
yhteistyöryhmän pj., 
Vatajankoski, hallituksen 
varajäsen,  
Osuuskunta Satamaito, 
hallintoneuvoston pj.  
Op Länsi-Suomi, edustajiston 
jäsen, 
Satakuntaliitto, hallituksen jäsen 

- MTK valtuuskunnan 
jäsen, 
Kankaanpään MTK:n 
johtokunnan jäsen 
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Vehmasto Aulis yhtymähallituksen jäsen tarkastettu 28.10.2021 - - - 
Vuorela Sari yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 18.11.2021 - - Keskustan 

puoluevaltuuston 
varapuheenjohtaja 

Vuorenmaa Marko yhtymähallituksen varajäsen tarkastettu 16.12.2021 - - - 

Ylikoski Kauko tarkastuslautakunnan 
puheenjohtaja, 
yhtymävaltuuston jäsen 

tarkastettu 30.9.2021 - - - 

Ylikoski Petri yhtymävaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja 

tarkastettu 28.10.2021 - - - 

Yli-Rajala Kristiina yhtymävaltuuston 3. 
varapuheenjohtaja 

tarkastettu 30.9.2021 - - - 
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