
merkittävä

Vetelin keskuskoulu erityisluokanopettaja

Vetelin varhaiskasvatus työntekijä

K-P hyvinvointialue turvallisuus 
ja pelastus ltk vpj.

K-P hyvinvointialue hallituksen jäsen ja
aluevaltuutettu

Chydenius yliopistokesk. johtok. jäsen

Hukaro Oy kiinteistöt
rivitalo

Demarcon Oy hallituksen jäsen ja osakas

Reijo Palosaari Oy hallituksen pj. omistaja
Hukaro Oy rakennusliike tj. omistaja
KOY Vetelin liikekiinteistöt hallituksen jäsen
Rakennusliike KAPE Oy tj. Ja osakas

tmi Jari Mäkelä yrittäjä

Katternö Kärnkraft Oy hallituksen varajäsen
Oy Katternö Ab hallituksen varajäsen
Finero Oy hallituksen pj.

K-P liitto maakuntahallituksen vpj.
K-P hyvinvointialuevaltuutettu

4H lasten ja nuorten kerhotoiminta pj.
Patanan NS siht.

Vetelin Energia Oy hallituksen pj.
Oy Kontaktor Ab hallituksen pj. 
Vetelin Tuulivoima Oy hallituksen jäsen

Pitkäkoski Oy hallituksen pj.

Jokilaaksojen Op hallituksen jäsen

Hieroja Pirjo Korkeasaari omistaja

Vetelin srk kirkkovalt. ja neuvosto jäsen
Suomen Kristillisdemokraatit puoluevalt. Jäsen
K-P Kristillisdemokraatit piirisiht.
Vetelin palvelukotiyhdistys johtokunnan jäsen

tekninen ltk ja kvalt varajäsen
sivistys ltk vpj. kvalt jäsen
tekninen ltk varajäsen

kvalt II vpj.

tekninen ltk jäsen
sivistys ltk jäsen, kvalt ja khall varajäsen
kvalt jäsen, khall varajäsen
tekninenltk jäsen, kvalt varajäsen
kvalt ja tarkastusltk jäsen
tekninen ltk varajäsen

tekninen ltk vpj. kvalt. jäsen
kvalt. vpj. elinvoimatyöryhmä pj. 

tekninen ltk jäsen, kvalt. varajäsen 
kunnanhallitus ja valtuusto jäsen

kunnanjohtaja
kvalt. khall. Perhonjokil. kansalaisopist. johtok. jäsen
tekninen ltk ja kvalt. varajäsen
sivistysjohtaja
khall jäsen
tekninen ltk jäsen, kvalt ja khall varajäsen

kvalt. Ja khall. Jäsen kvltk pj.
kvalt. Jäsen, tarkastusltk pj.

tekninen ltk jäsen, valtuusto varaj.

Nykänen Jarmo
Palohuhta Tapio
Palosaari Matti

Palosaari Petteri

Leppävuori Riitta
Läspä Kirsi
Mäkelä Jari
Nissilä Risto
Nisula Jukka
Nisula Mia

Lassila Niko
Leivo-Rintakorpi Tuija

Korpela Reino
Lassila Erkki

Jyrkkä Hannu
Järvelä Johanna
Järvelä Tommi
Keltti-Heikkilä Maria
Klemola Hilkka
Korkeasaari Pirjo

Haukilahti Hannu
Heikkilä Merja

Huusko Riitta

Vetelin srk kasvatustmk jäsen, kirkkovalt. varajäsen
varallisuus kotik. Muu sidonnaisuus

Aho Leila teknien ltk. ja valtuusto varajäsen
Ilmoittaja Luottamus/virka johto- ja luottamustehtävät

VETELIN KUNTA SIDONNAISUUDET



MTY Tyynelä osakas

Vetelin Musiikinystävät ry pj.
Vetelin Sotaveteraanit ry siht.

Vetelin lukio rehtori
FCG Finnish Consultin Group
koulutuspäällikkö

Ab Ekorosk Oy hallituksen jäsen
K-P hyvinvointialuevaltuutettu ja
turvallisuus ja pelastus ltk jäsen

K-P koulutuskuntayhtymä valtuusto jäsen
K-P liitto ilmastotiekarttatyöryhmä jäsen
Vetelin kirkonkylän NS johtokunnan jäsen
Vetelin lukion kannatusyhdistys hallitus jäsen
Tilitor Oy kirjanpitopalvelut omistaja, hallituksen pj.
KOY Vetelin liiketalo hallituksen pj, osakas

K-p koulutuskuntayhtymä valtuusto jäsen
K-P maakuntavaltuusto jäsen
Perhonjokil. kansalaisopist. johtok. varajäsen

khall ja kvalt jäsen
tekninen ltk varajäsen
tekninen johtaja
khall ja kvalt jäsen

kunnanhallitus pj.

tekninen ltk ja kvalt varajäsen
tekninen ltk pj. kvalt jäsen
kvalt pj. Perhonjokil. Kansalaisopiston johtok. pj.
sivistys ltk pj. kvalt jäsen

Tuominen Tarja
Tyynelä Evelina
Uusitalo Tero
Åivo Ilpo

Torppa Jussi

Pollari Kari
Saarela Hannu
Saari Petri
Torppa Hannes




