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Nimi
Luottamustehtävät / virkatehtävät

Johtotehtävät elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja 
yhteisöissä

Luottamustoimet elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja yhteisöissä Merkittävä varallisuus

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla vaikutusta 
luottamus- tai virkatehtävien hoitamiseen

Ahokas Olli-Pekka
▪teknisen lautakunnan jäsen
▪Koululautakunnan jäsen

Fagerström Jenni ▪teknisen lautakunnan varajäsen

Gerke Maija
▪kunnanhallituksen varajäsen
▪valtuuston jäsen
▪koululautakunnan puheenjohtaja

Haukka Mika

▪kunnanhallituksen jäsen

▪toimitusjohtaja:
Vehmaa Energia Oy
Kiinteistö Oy Suomenkivi
Vakka-Suomen Siivous Ky

▪Vehmaa Energia Oy
▪Kiinteistö Oy Suomenkivi
▪Vakka-Suomen Siivous Ky

Jaakkola Jussi
▪teknisen lautakunnan puheenjohtaja
▪tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

▪Projektihuone Jaakkola Oy:n 
pääomistaja ▪Rautila-Irjalan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja

Kaattari Saila
▪teknisen lautakunnan jäsen
▪valtuuston varajäsen

Kainu 
Rami Petteri

▪valtuuston jäsen
▪sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

▪toimitusjohtaja:
Kauppapuutarha Verso Oy

▪hallituksen jäsen:
Kauppapuutarha Verso Oy

▪Kauppapuutarha Verso Oy 50%
▪Cranicon Oy 13%

Karonen Juha
▪valtuuston varajäsen
▪vapaa-aikalautakunnan jäsen

Kaskinen Anna
▪kunnanhallituksen puheenjohtaja
▪pienten kuntien neuvottelukunnan jäsen

Laine Tino ▪kunnanhallituksen jäsen
▪toimitusjohtaja:
Vehmaan Multiservice Oy

Lehtonen Katja ▪vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ▪urheiluseura UHV Bulls ry:n puheenjohtaja
Lehtonen Reijo ▪valtuuston varapuheenjohtaja ▪Rekesteel ▪Vehmaan Vesi oy:n hallituksen varajäsen ▪Lahdingon kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Luotonen Riitta

▪sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
▪kunnanhallituksen varajäsen
▪Vehmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja

Luotonen Toni
▪keskusvaalilautakunnan jäsen
▪kirjasto-kulttuurilautakunnan jäsen
▪teknisen lautakunnan varajäsen ▪TT Taiteilijatoiminta Ky

▪oppisopimus / työsuhde 
Vehmaan kunnalle nuorisotoimessa



Nurminen Sami
▪valtuuston 3. varapuheenjohtaja
▪tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
▪suhteellisten vaalien lautakunnan varajäsen
▪kirjasto-kulttuurilautakunnan varajäsen

▪Yrittäjä:
Lounais-Suomen Kuljetus 
S. Nurminen

▪toiminut Eduskunnan kuljettajana / alihankkijana
Tällä hetkellä ei toimi kyseisissä hommissa

Munkki Mika

▪valtuuston varapuheenjohtaja

▪Vehmaan Keskustan puheenjohtaja.
▪Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin 
tarkastuslautakunnan jäsen.
▪Keskustan Varsinais-Suomen piirin 
kunnallistoimikunnan puheenjohtaja.
▪Kiinteistö Oy Pärkänportin hallituksen 
puheenjohtaja.

Palmunen Henri
▪koululautakunnan jäsen
▪teknisen lautakunnan jäsen
▪V-S Sanomien varajäsen

Pelykh Ihor

▪valtuuston varajäsen
▪kunnanhallituksen varajäsen
▪lomituslautakunnan jäsen
▪koululautakunnan varajäsen ▪Tukiyhdistys Borisfen ry -puheenjohtaja

Raitakari 
Anne

▪valtuuston jäsen
▪kunnanhallituksen jäsen
▪sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

▪Vehmaan yrittäjien hallituksen 
varapuheenjohtaja

Ranta Tapio ▪teknsen lautakunnan jäsen
▪U:gin ympäristö- ja lupalautakunnan jäsen

▪Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto: 
järjestövaliokunta, veteraanivaliokunta,
hallitus (osallistumisoikeus)
▪Rautilan VPK, hallituksen puheenjohtaja

Ruskamo Päivi

▪sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
▪vapaa-aikalautakunnan varajäsen
▪teknisen lautakunnan varajäsen
▪vaalilautakunnan jäsen
▪työsuojeluvaltuutettu

Seppälä Ritva ▪valtuuston jäsen
▪sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja

▪Lahdingon kyläyhdistyksen 
hallituksen jäsen



Soranko Petri
▪valtuuston varapuheenjohtaja
▪teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja

▪toimitusjohtaja:
T:MI Vehmaan Kiviveistämö

▪Vehmaan Vesi Oy:n hallituksen jäsen.
▪Vehmaan reserviläisliiton hallituksen jäsen.
▪Lions Club Vehmaa hallituksen jäsen.

Susi Jyrki

▪valtuuston jäsen
▪kunnanhallituksen jäsen
▪kunnanhallituksen edustaja kirjasto-
kulttuurilautakunnassa
▪koululautakunnan jäsen
▪sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
▪maakuntavaltuusto ▪sijoitusasunnot ja kiinteistöt

▪Myllyn yksityistien hoitokunnan 
puheenjohtaja

Söderholm Eira ▪keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Tammelin Pirkko ▪valtuuston jäsen
▪kunnanhallituksen jäsen

▪Turun AsennusTeam Oy 
hallintopäällikkö
▪DosMix Oy hallintopäällikkö

▪Rautila-Irjalan Kyläyhdistys ry:n 
hallituksen jäsen

Verainen 
Vilhelmiina

▪lomituslautakunnan puheenjohtaja ▪maatilayrittäjä ▪As. Oy Jampinsato hallituksen jäsen

▪As. Oy Myllyrivi 
asunto 3 50%
▪As. Oy Jampinsato 
asunto C 100% 

▪MTK Vehmaa johtokunnan jäsen
▪Vehmaan Lustaset ry jäsen
▪Lahdingon kyläyhdistyksen 
hallituksen jäsen

Virtala Kaisa ▪teknisen lautakunnan jäsen

▪Isännöitsijä:
As. Oy Vehmaan Maulanpiha

▪hallituksen puheenjohtaja:
Vehmaan Tilitiimi Oy
As. Oy Vinkkilän Koivula
As. Oy Vehmaan Merilä
As. Oy Turina

▪puheenjohtaja:
Eläkeliiton Vehmaan yhdistys
▪johtokunnan jäsen:
Himoisten Martat
▪hallituksen jäsen:
Vehmaan Vesi Oy

▪As. Oy Vinkkilän Koivula 
asunnot 6 ja 11 50%
▪As. Oy Turina asunto 4 50%
▪Asunto Oy Vehmaan Merilä 
asunto 4 50%
▪As. Oy Vehmaan Maulanpiha 
asunto 1 50%

Virtanen Simo

▪valtuuston puheenjohtaja

▪Vakka-Suomen Mediaosuuskunnan 
hallituksen jäsen
▪Vehmaan Vesi Oy hallituksen 
varajäsen
▪Vehmaan Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry:n puheenjohtaja



Vuorela Jarkko
▪keskusvaalilautakunnan varajäsen
▪teknisen lautakunnan varajäsen
▪vapaa-aikalautakunnan varajäsen

Ahala Eero ▪rakennustarkastaja ▪Puuman Group Oy, hallituksen jäsen

Antikainen-Pauna 
Heli ▪hallinto- ja taloussuunnittelija

▪keskusvaalilautakunnan sihteeri

sivutoiminen isännöitsijä 
▪toimitusjohtaja:
Isännöinti Pauna Oy

Heinonen Antti
▪tekninen johtaja

▪foimitusjohtaja:
Vehmaan Vesi Oy

Koskinen Ari ▪kunnanjohtaja ▪Ukipolis Oy, hallituksen jäsen
Mäntynen Pirjo ▪lomituspalvelujohtaja
Vehviläinen Esa ▪rehtori-koulutoimenjohtaja
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