
27.9.2019 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri 

 

Nimi Johto- ja luottamustehtävät, merkittävä 
varallisuus ja muu sidonnaisuus 

Päiväys 

Aaltonen Risto 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Loimijoen Kuntapalvelut Oy hallitus 
Lounaismaan OP edustajisto 
 
Merkittävä varallisuus 
Ei ole 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
FAI valtuusto 
FAI hallitus varajäsen 
 

Ilmoitettu/ 
päivitetty 
 
29.9.17 
21.3.19 

Alanko Matti 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Ypäjän Lämpö Oy hallituksen jäsen 
Ypäjän Op hallintoneuvosto 
Suomen erityisjäte Oy hallituksen varajäsen 
LSO edustajisto (kesäkuu 2019 asti) 
 
Merkittävä varallisuus 
Peltoa ja metsää Ypäjällä n. 170 ha 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Ypäjän kunnanhallitus I vpj. 
 

28.9.17 
28.2.19 

Anttila Sirkka-Liisa 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen ja vpj. 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
Ei ole sellaista varallisuutta 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Ei ole mitään sellaista 
 

28.9.17 
10.3.19 

Hacklin Jorma 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Jokioisten Yritystalo Oy hallituksen jäsen 
Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Jokioisten kunta/Seutuneuvoston jäsen 
Jokioisten kunta/Hämeen Liitto valtuuston jäsen 
Jokioisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
 

30.9.17 
28.2.19 



Nimi Johto- ja luottamustehtävät, merkittävä 
varallisuus ja muu sidonnaisuus 

Päiväys 

Haonperä Jouko 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Forssan liikevartiointi Oy hallituksen pj. 
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan kaupunginvaltuuston jäsen 
Forssan kaupunginhallituksen jäsen 
Forssan kaupungin yhdyskuntalautakunnan varajäsen 
 

25.9.17 
28.2.19 

Joenpalo Ilkka 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
Ei 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
jäsen 
Kirkkovaltuuston jäsen 
Maakuntavaltuuston jäsen 
 

25.9.17 
1.3.19 

Kallioinen Marjut 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
tarkastuslautakunnan jäsen ja 
vpj. 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
-  
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan kaupunginvaltuusto 
Forssan kaupungin tarkastuslautakunta, vpj. 
 

2.11.17 
5.3.19 

Kiiski Elina 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
-  
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
-  

29.10.17 
18.3.19 

Korhonen Katariina 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 

yhtymäjohtaja 
 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
-  
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
- 
 
 
 
 
 

24.8.18 



Nimi Johto- ja luottamustehtävät, merkittävä 
varallisuus ja muu sidonnaisuus 

Päiväys 

Koskinen Reetta 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
-  
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
-       

                           

11.10.17 

 

Laajalehto Arja 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
- 
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan opettajien ammattiyhdistyksen hallituksen jäsen 
 

25.9.17 

Larko Sirpa 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
tarkastuslautakunnan jäsen ja pj. 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan seudun sydänyhdistys ry hallitus (jäsen) 
Jokioisten kunnanhallitus (varajäsen) 
 

26.10.17 
22.3.19 

Lepola Kaisa 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen pj. 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Forssan Yrityskehitys Oy hallituksen vpj. 
Hämeenmaan hallintoneuvosto 
Someron säästöpankin isännistö 
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan kaupunginhallituksen pj. 
Forssan kaupunginvaltuusto 
Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston pj. 
 

24.10.17 

Leppälahti Markku 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Keskustan Etelä-Hämeen piirin toiminnanjohtajana 
1.10.18. – 30.6.19 

29.9.17 
1.4.19 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nimi Johto- ja luottamustehtävät, merkittävä 
varallisuus ja muu sidonnaisuus 

Päiväys 

  

Lintonen Emmi 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
 
Lounaplussa ry hallituksen jäsen 
Tradekan edustajiston varajäsen 
Lounaismaan Op:n hallintoneuvoston jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan kaupunginvaltuuston 1. vpj 
Sairaanhoitopiirin (KHSHP) valtuutettu 
Seurakuntavaltuutettu 
Demarinaisten liittohallituksen  I vpj 
 

16.11.17 
2.9.19 

Maavirta Pia 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 
 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Sairaankuljetus Maavirta ky. omistus 50 % 
Suur-Seudun osuuskauppa SSO:n hallintoneuvoston 
jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
V-SSHpiirin valtuuston jäsen ja hallituksen varajäsen 
Someron Yrittäjät ry hallituksen jäsen 
Someron kaupunginhallituksen jäsen ja 1. vpj. 
 

30.9.17 

Norri Timo 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Lounaismaan Osuuspankki hallintoneuvosto 
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
- 
 

2.10.17 
1.3.19 

 

Nurmi Eeva 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
 
Merkittävä varallisuus 
Omistamme mieheni kanssa erilaisia mökkejä, joita 
vuokraamme nimikkeen Nurmen Mökit alla. 
Mökkitontteihin liittyy yhteensä n. 11 ha metsää. 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Maatalousnaisten Tukisäätiön  hallitus 
Hämeen Maatalouskeskuksen säätiön hallitus 

2.10.17 



Nimi Johto- ja luottamustehtävät, merkittävä 
varallisuus ja muu sidonnaisuus 

Päiväys 

Penttilä Mika 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
Ei varallisuutta 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai  
virkatehtävän hoidossa  
Seutuneuvosto 
Oma Häme ohjausryhmän jäsen (missä on hallituksen 
ja valtuustojen pj:t) 
Kaupunginvaltuuston pj. 
 

12.11.17 

Pura Eero 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
LSO Osuuskunta edustajiston jäsen 
Lounaismaan OP edustajiston jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
MHY Lounais- Häme hallituksen jäsen 
maakunnan yhteistyöryhmän jäsen 
MTK Lounais-Häme hallituksen jäsen 
 

13.11.17 
2.3.19 

Pärssinen Simo 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
 
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, 
yhtymävaltuuston 2. vpj 
 

1.10.17 
4.3.19 

Stenberg Niina 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
Merkittävä varallisuus 
-  
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Työnantaja, Jokioisten kunta 
 

5.10.17 

Tiensuu Jussi 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 

yhtymähallituksen jäsen 
 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
- Kiinteistö Oy Jokioisten vuokratalot, 

asuntovuokraus, hallituksen varajäsen 
Merkittävä varallisuus 
-  
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
-       

18.6.18 



Nimi Johto- ja luottamustehtävät, merkittävä 
varallisuus ja muu sidonnaisuus 

Päiväys 

Varjus Jutta 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Yrittäjä, Tmi Pieni Ympyrä (arkkitehtisuunnittelu) 
Kiinteistö Oy Jukolantie hallituksen puheenjohtaja 
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä valtuuston jäsen 
 

26.9.17 

Vehmas Leena 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
- 
 
Merkittävä varallisuus 

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

1.10.17 
1.3.19 

Vikman Pasi 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen varajäsen 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
Lounaismaan OP, hallintoneuvosto 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan kaupunginvaltuusto 
Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan jäsen 
 

26.9.17 
2.3.19 

Virtanen Tapio 
 
Luottamustehtävä tai 
virkatehtävä 
yhtymähallituksen jäsen 
 

Johto – ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 
-  
 
Merkittävä varallisuus 
-  
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa 
Forssan kaupunginvaltuusto 3. vpj. 
Lounais-Hämeen koulutusky. hallitus 

24.11.17 

 


