JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIDONNAISUUSREKISTERI 2019/ TARKASTUSLAUTAKUNTA 23.5.2019

Nimi

Luottamustoimi/
virkatehtävä

Ilmoitus Johto- ja luottamustehtävät
Merkittävä
jätetty elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä varallisuus
Kunnan nimeämänä
edustajana
Muut tehtävät

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

Alarotu Antti Kauko Olavi
Alarotu Antti Oskari

vs rakennuspäällikkö
kunnanvaltuuston jäsen,
kunnahallituksen varajäsen,
vapaa-aikalautakunnan
varapuheenjohtaja

8.5.2019
25.6.2017 -

-

-

Björkman Rolf
Haavisto Jonna

rehtori
vapaa-aikasihteeri

14.8.2017 15.8.2017 -

-

-

Satakunnan keskustanaisten piirin puheenjohtaja,
Suomen keskustanaisten hallituksen jäsen

Ihanamäki Johanna

kunnanhallituksen varajäsen,
sivistyslautakunnan
puheenjohtaja

29.1.2018 -

-

-

SPR Jämijärven osaston puheenjohtaja,
Kirkkoneuvoston jäsen, Jämijärven seurakunta

Ihanamäki Petri

tekninen ltk:n jäsen

22.9.2017

Jokela Satu

kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen
varapuheenjohtaja

30.6.2017 -

-

PoSa:n hallituksen puheenjohtaja

Karppinen Antero

Kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen jäsen, KH:n
edustaja teknisessä
lautakunnassa

27.8.2018 Jämin Hiihtotunneli Oy:n
hallituksen pj

Lions club Jämijärvi
Presidentti
-

-

Koivumäki Anu

kunnanvaltuuton jäsen,
kunnanhallituksen jäsen

Koivunen Josefiina

kunnanvaltuuston
2. varapj, tarkastusltk:n vpj

19.6.2017 Jämi-Säätiön hallituksen jäsen

Koivunen Timo
Kotaoja Maria Kristiina

Tekninen ltk:n varajäsen
kunnanvaltuuston jäsen,
keskusvaalilautakunta
varajäsen. Kunnanhallituksen
jäsen

27.9.2017
10.8.2017 -

Kuusikoski Sirpa

tekninen ltk:n varajäsen

13.9.2017 -

Lehmussalmi Riina

kunnanvaltuuston jäsen,
tekninen ltk:n jäsen

4.9.2017 -

Leppihalme Matti

valtuuston
1.
varapuheenjohtaja
tekninen ltk varajäsen,
varavaltuutettu,
keskusvaalilautakunnan jäsen

12.9.2017 18.3.2019 -

Lähteenmäki Antti

kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen jäsen

19.6.2017

Mansikkamäki Raimo

kunnanvaltuuston jäsen

19.6.2017

Mäkelä Pentti

kunnanvaltuuston jäsen,
tekninen ltk:n jäsen

Nieminen Noora

Talous- ja hallintopäällikkö

Pihlajamäki Anja-Riitta

tekninen ltk:n jäsen

Leponiemi Seppo

3.9.2017 Jämi Säätiö, varajäsen Sataedu,
varajäsen

Jämijärven koti ja koulu
ry, puheenjohtaja, SPR
Jämijärven osasto,
varatoiminnan tarkastaja

-

-

Jämijärven
Työväenyhdistys ry
sihteeri, SuPer, PohjoisSatakunnan ao ry nro 623
sihteeri
-

-

-

-

-

Satakuntaliitto, maakuntahallituksen jäsen

-

-

-

-

-

-

-

-

MTYLähteenäki Antti, Marjo, Onni, kasvinviljely,
kotieläintalous, 1/3 elinkeinoharjoittaja,
asuinkiinteistö/maatalous Jämijärven rannalla
(maakuntakaava) maatilkkuja kunnan alueella

20.6.2017 -

LM Snow Racing Oy
kauppa/matkailu,
toimitusjohtaja
-

-

-

11.3.2019 -

-

-

-

4.9.2017 -

-

-

-

Pihlajamäki Reijo

uskottu mies,
tekninen ltk:n varajäsen

28.6.2017 -

-

-

-

Rajamäki Rainer

kunnahallituksen varajäsen,
keskusvaalilautakunnan
varajäsen, varavaltuutettu,
tarkastusltk:n jäsen

17.8.2017 -

-

-

-

Rudenberg Erkki

kunnanvaltuuston jäsen,
tarkastusltk:n pj

21.6.2017

-

-

Salmela Lotta

sivistyslautakunta,
varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston
varajäsen,kunnanhallituksen varajäsen,
tekninen lautakunta pj
kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen
jäsen, vapaa-aikalautakunta,
puheenjohtaja

10.8.2017 -

-

-

19.6.2017 -

-

-

-

11.8.2017 POP pankki, Jämijärvi,
hallintoneuvoston jäsen

Jämi Säätiö, hallituksen
jäsen, PoSa, kuntayhtymävaltuuston jäsen

-

tekninen ltk:n jäsen,
kunnanhallituksen varajäsen

29.9.2017 Jämisäätiö, varajäsen

Veevil Oy, auto- ja
Veevil Oy, 50 %
rengasala, hallituksen
osakekannasta
jäsen, KulttuuriJämi ry,
hallituksen jäsen,
Jämijärvi-Seura Ry,
hallituksen jäsen,
Jämijärven
Työväenyhdistys ry,
hallituksen jäsen,
rahastonhoitaja, PoSa,
oikaisuvaatimuslautakunta, puheenjohtaja

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Kaavoitussopimus
kunnan kanssa
Tuulenpesän alueella

Paritalo Rudenberg Oy:n tj

Jämijärvi-Seura Ry, varatilintarkastaja

Sorvali Timo

kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen
puheenjohtaja

19.6.2017

Kuusela 12.2. tilalla Taaleritehtaan kanssa tehty
vuokrasopimus tuulivoimala alueesta

Sorvali Toni
Sorvali Ulla

teknisen ltk:n varajäsen
keskusvaalilautakunnan pj

28.5.2018
15.2.2019 -

Suoniemi Anu

Tekninen ltk:n varajäsen,
kunnanhallituksen varajäsen

25.9.2017

-

-

-

-

Sällilä Raimo

12.9.2017 -

-

-

-

Uusi-Rasi Ari
Vallila Riku

keskusvaaliltk:n
varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen varajäsen,
tekninen ltk:n varapj

Virtanen Kirsi
Virtanen Pentti

kunnanjohtaja
rakennuspäällikkö

22.8.2017 16.8.2017 -

-

27.4.2018 17.8.2017

-

Jämijärven VPK,
hallituksen jäsen

-

-

-

-

Yksityisyrittäjä

-

