
SASKY koulutuskuntayhtymä, sidonnaisuusilmoitukset 2021–2025 

Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä/ 
virkatehtävä SASKY 
koulutuskunta-
yhtymässä 

Johto- ja 
luottamustehtävät 
elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 

Merkittävä 
varallisuus 

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

Ilmoitus- 
päivämäärä 

Alppi  Jenni Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei 
ilmoitusta 

Aronen  Tommi Yhtymähallituksen 3. 
varapuheenjohtaja 

ei ole ei ole Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen varajäsen, 
sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja; 
Vilppula-seura, hallituksen jäsen; Vilppulan 
Pilkkijät ry., puheenjohtaja 

28.10.2021 

Haapasalo  Hannu Tarkastuslautakunnan 
varapuheenjohtaja 

ei ole ei ole EL Huittinen, hallituksen varapuheenjohtaja; 
Huittisten vapaaseurakunnan puheenjohtaja 

12.11.2021 

Immonen  Anna-
Kaisa 

Yhtymähallituksen 
varajäsen 

Osaran yksityistalli Oy, 

yrittäjä; Osaran Kartano 

Oy, hallituksen 

puheenjohtaja 

ei ole Hämeenkyrön kunnanvaltuutettu; 

Hämeenkyrön seurakunta, kirkkovaltuutettu 

ja kirkkoneuvoston jäsen; Tampereen 

hiippakunta, hiippakuntavaltuutettu; 

Hämeenkyrön Kristillisdemokraatit, 

puheenjohtaja; Lasten Missio ry, 

varapuheenjohtaja 

17.12.2021 

Jatkola  Ilkka Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Parkkivuoren Golf-seura, puheenjohtaja; 
Keilaseura Vilke, puheenjohtaja 

10.12.2021 

Jokinen  Maria Yhtymähallituksen 
jäsen 

Sastamalan Osuupankki, 
hallituksen jäsen; 
Sastamalan 
Vuokrataloyhtiö Oy, 
hallituksen puheenjohtaja 

ei ole Hämeen liitto, elinkeinopäällikkö; 
Sastamalan kaupunginvaltuuston 
varavaltuutettu 

30.11.2021 

Karala  Salla Yhtymähallituksen 
jäsen 

ei ole ei ole ei ole 28.10.2021 

Kiirasmaa  Kati Yhtymähallituksen 
jäsen 

EduSafety Oy, 
toimitusjohtaja; 
Huurrelilja Oy, hallituksen 
jäsen 

ei ole Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston 
varavaltuutettu, peruspalvelulautakunnan 
jäsen, teknisen lautakunnan varajäsen; 
Mäntän ja Vilppulan yrittäjät ry, sihteeri; 

28.10.2021 



Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä/ 
virkatehtävä SASKY 
koulutuskunta-
yhtymässä 

Johto- ja 
luottamustehtävät 
elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 

Merkittävä 
varallisuus 

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

Ilmoitus- 
päivämäärä 

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry., 
puheenjohtaja 

Kivimäki  Jukka Yhtymähallituksen 
jäsen 

Satakunnan Osuuspankki, 
edustajiston jäsen 

ei ole Huittisten kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen varajäsen; Asunto Oy 
Kartanohaka, hallituksen jäsen; Huittisten 
Vasemmistoliitto ry., puheenjohtaja; 
Huittisten seudun Työväenperinneyhdistys 
ry., sihteeri ja taloudenhoitaja 

1.11.2021 

Korpela  Rasmus Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole ei ole 13.12.2021 

Kortelahti  Jari Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Sastamalan kaupunginvaltuutettu; 
Pirkanmaan maakuntavaltuutettu; 
Veronmaksajain Keskusliiton valtuuston 
jäsen 

11.11.2021 

Koskinen  Timo Yhtymähallituksen 
jäsen 

Keuruun Sähkö Oy, 
hallituksen jäsen 

ei ole KD Keuruun paikallisosasto, puheenjohtaja; 
Keuruun seurakunta, yhteyden johtokunnan 
puheenjohtaja 

28.10.2021 

Kuhlman  Sanna Yhtymähallituksen 
varajäsen 

omistaja ei ole Kokemäen kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen varajäsen, sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, 
elinvoimalautakunnan varajäsen; Keski-
Suomen sosiaali- ja terveyshuollon 
kuntayhtymävaltuutettu; Satasairaala, 
sairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu 
1.1.2022 alkaen 

29.11.2021 

Kuisma  Aulikki Yhtymähallituksen 
jäsen 

Aulikki Kuisma Oy, yrittäjä; 
maaseutuyrittäjä (oma 
maatila) 

Maatila 
Huittisissa 

Huittisten kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen ja teknisen 
valiokunnan jäsen; Huittisten seurakunta, 
kirkkovaltuutettu; Sataedu Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen 
jäsen; Satakunnan maakunta, 
tarkastuslautakunnan jäsen, 
maakuntavaltuuston varajäsen 

28.10.2021 



Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä/ 
virkatehtävä SASKY 
koulutuskunta-
yhtymässä 

Johto- ja 
luottamustehtävät 
elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 

Merkittävä 
varallisuus 

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

Ilmoitus- 
päivämäärä 

Kulonpää  Irmeli Yhtymähallituksen 
jäsen 

ei ole ei ole Sastamalan kaupunki sivistyslautakunnan 
jäsen; Sastamalan seurakunta, 
kirkkoneuvoston varajäsen; Sastamalan 
Kehitysvammaisten tuki ry, puheenjohtaja 

28.10.2021 

Kärki-
Chaiwut  

Olli-
Pekka 

Yhtymähallituksen 
varajäsen 

Kevytyrittäjä, esiintyvät 
taiteet 

ei ole Sastamalan kaupunginvaltuutettu; 

Sastamalan Veden johtokunnan 

puheenjohtaja; Nokian kaupunki, 

luokanopettaja 

20.2.2022 

Lahti  Antti yhtymäjohtaja AMKE Oy, hallituksen 

puheenjohtaja 

ei ole SAKU ry., hallituksen puheenjohtaja; AMKE 

ry., hallituksen jäsen; KLL ry., varajäsen; 

Kiinteistöosakeyhtiö Kuntomäki, hallituksen 

puheenjohtaja 

2.12.2021 

Lamminmäki  Ari Yhtymähallituksen 
puheenjohtaja 

A. Lamminmäki Oy, 
toimitusjohtaja, omistaja; 
Parkanon 
Säästöpankkisäätiö, 
hallituksen puheenjohtaja; 
IPP, hallituksen 
puheenjohtaja 

ei ole ei ole 28.10.2021 

Lampinen  Jouni Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Hämeenkyrön kunnanvaltuutettu ja 
sivistyslautakunnan puheenjohtaja; 
Hämeenkyrön Perussuomalaiset, hallituksen 
jäsen; Vaasan yliopisto, professori, tekniikan 
ja innovaatiojohtamisen yksikön 
varadekaani, yliopistokollegion jäsen; 
diplomi-insinöörien ja arkkitehtien 
kansallisen DIA-opiskelijavalinnan 
ohjausryhmän jäsen 

24.1.2022 

Mäkelä  Kalle Yhtymähallituksen 
jäsen 

Satapirkan Osuuspankki, 
edustajiston jäsen; 
yhtiökokousedustaja 
lukuisissa 
kiinteistöyhtiöissä 

ei ole Ikaalisten kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen jäsen ja 
kaupunginhallituksen edustaja sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa; Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuutettu; 

9.3.2022 



Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä/ 
virkatehtävä SASKY 
koulutuskunta-
yhtymässä 

Johto- ja 
luottamustehtävät 
elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 

Merkittävä 
varallisuus 

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

Ilmoitus- 
päivämäärä 

(Ikaalisten kaupungin 
tytäryhtiöitä) 

Ikaalisten Kokoomus ry, hallituksen jäsen; 
Ikaalisten Urheilijat ry, puheenjohtaja; SVUL 
Hämeen piiri ry, puheenjohtaja; Suomen 
Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, 
hallituksen jäsen  

Mäki  Rauno Yhtymähallituksen 
jäsen 

Kyrönlahden Porakaivo Oy, 
yksikön johtaja 

ei ole Hämeenkyrön kunnanvaltuutettu, 
kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä muita 
asemaperusteisia luottamustoimia 

28.10.2021 

Mäkinen  Harri Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei 
ilmoitusta 

Mäntylä  Niina Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Pirkka-Hämeen kuvataiteilijat ry, 
johtokunnan jäsen 

13.11.2021 

Nordfors  Hannele Yhtymähallituksen 
jäsen 

ei ole ei ole Hämeenkyrön kunnan sivistyslautakunnan 
varapuheenjohtaja; Hämeenkyrön 
seurakunta, kirkkovaltuutettu ja 
kirkkoneuvoston jäsen 

24.11.2021 

Riihimäki  Tarja Yhtymähallituksen 
jäsen 

Keski-Suomen 
Verkkoholding Oy, 
varapuheenjohtaja; Keski-
Suomen Valokuituverkot 
Oy, varapuheenjohtaja; 
Keski-Suomen 
Terveyskeskusliikelaitoksen 
järjestämistoimikunnan 
jäsen 

ei ole Multian kunnanvaltuutettu, 
kunnanhallituksen varajäsen; Multian-
Petäjäveden lupalautakunnan 
varapuheenjohtaja; SDP Keski-Suomi, 
piirihallituksen jäsen; käräjäoikeuden 
lautamies; Multian Työväenyhdistys ry, 
hallituksen jäsen; Multian Moottorikerho ry, 
sihteeri, rahastonhoitaja 

28.10.2021 

Saari  Mari Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole ei ole 30.11.2021 

Salioja  Sanna Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Punkalaitumen kunta, opettaja; 
Punkalaitumen kunnanvaltuutettu; 
Punkalaitumen OAJ:n paikallisosaston 
hallitus; Punkalaitumen Teatterikerhon 
hallitus 

12.1.2022 



Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä/ 
virkatehtävä SASKY 
koulutuskunta-
yhtymässä 

Johto- ja 
luottamustehtävät 
elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 

Merkittävä 
varallisuus 

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

Ilmoitus- 
päivämäärä 

Seppälä  Juhani Yhtymähallituksen 1. 
varapuheenjohtaja 

Myyntipäällikkö Printhaus 
Oy; Seppälän Painopalvelu 
(oma toiminimi); 
Elinkeinoyhtiö Prizztech 
Oy, hallituksen 
varapuheenjohtaja 

ei ole Kokemäen kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja; Suomen Keskusta rp, 
puoluevaltuuston Satakunnan edustaja; 
Keskustan Kokemäen paikallisyhdistys ry, 
varapuheenjohtaja; Keskustan Kokemäen 
kunnallisjärjestö ry, varapuheenjohtaja; Pori 
– Rauma – Tampere ratatyöryhmän 
Kokemäen edustaja 

25.11.2021 

Säilä  Maarit Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Huittisten kaupunginvaltuutettu ja 

sivistyslautakunnan jäsen 

22.2.2022 

Toivonen  Katri Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Kihniön kunta, kuraattori/etsivä 
nuorisotyöntekijä ja nuorisovaltuuston 
ohjaaja, kunnanvaltuutettu ja 
kunnanhallituksen jäsen; Kihniö SOTE-
sopimuksen ohjausryhmän jäsen; Pro Kihniö, 
hallituksen jäsen; vanhempainyhdistyksen 
jäsen 

9.11.2021 

Träff  Henry Tarkastuslautakunnan 
puheenjohtaja 

Keuruun 

Energia/työntekijä, 

pääluottamusmies; 

Sähköliiton edustajiston 

varapuheenjohtaja 

ei ole Keuruu kaupunginvaltuutettu, 

kaupunginhallituksen, yhteistyötoimikunnan 

ja ympäristölautakunnan jäsen; Keuruun 

Toverit, hallituksen jäsen 

8.12.2021 

Tuominen  Mauri Yhtymähallituksen 2. 
varapuheenjohtaja 

Sastamalan Osuupankki, 
edustajiston jäsen 

 Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen ja 
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja; 
Sastamalan Lämpö, hallituksen 
puheenjohtaja; Eläkkeensaajien Keskusliitto, 
valtuuston jäsen 

28.10.2021 

Valavuo  Tatu Yhtymähallituksen 
jäsen 

ei ole ei ole Ikaalisten kaupunki, sivistyslautakunnan 
jäsen 

28.10.2021 

Veramo  Suvi Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Ikaalisten kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan 
varapuheenjohtaja; Ikaalisten Kokoomuksen 

11.11.2021 



Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä/ 
virkatehtävä SASKY 
koulutuskunta-
yhtymässä 

Johto- ja 
luottamustehtävät 
elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä 

Merkittävä 
varallisuus 

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

Ilmoitus- 
päivämäärä 

valtuustoryhmän puheenjohtaja; Sisä-
Suomen poliisipiirin neuvottelukunnan jäsen 

Väliaho  Seppo Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei 
ilmoitusta 

Välimäki  Erkki Yhtymähallituksen 
jäsen 

Metsäkoneyrittäjä ei ole Illon vesihuolto-osuuskunta, hallituksen 
puheenjohtaja 

28.10.2021 

Wakkala  Marja Yhtymähallituksen 
jäsen 

Punkalaitumen Vuokra-
asunnot Oy 

ei ole Punkalaitumen kunnanvaltuutettu, 
kunnanhallituksen jäsen 

28.10.2021 

Ylä-Lyly  Laura Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ole ei ole Juupajoen kunnanvaltuuston 
varavaltuutettu, Alueellisen 
jätehuoltolautakunnan varajäsen; 
Pirkanmaan Kokoomus, piirihallituksen 
varajäsen 

17.12.2021 

Äijö  Matti Yhtymähallituksen 
varajäsen 

ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei ilmoitusta ei 

ilmoitusta 
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