
Tarkastetut sidonnaisuusilmoitukset valtuustoon 10.6.2019

Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä tai 

virkatehtävä

Johto- ja luottamustehtävät 

elinkeinotoimintaa 

harjoittavissa yhteisöissä  

(Yhteisön nimi, toimiala, 

Merkittävä varallisuus Muu sidonnaisuus, jolla voi 

olla merkitystä luottamus- tai 

virkatehtävän hoidossa

Aaltonen Annika sivistyslautakunnan pj Raision seurakunnan 

kirkkovaltuuston jäsen ja 

kirkkoneuvoston varajäsen

Aaltonen Jyrki ympäristölautakunnan 

varajäsen

Ei ole Ahteentaantien 

vesiosuuskunnan hallituksen 

jäsen

Eero Rantasen taidekokoelmien 

ystävät ry:n hallituksen jäsen

Antila Minna ympäristölautakunnan jäsen - - -

Broberg Janette ympäristölautakunnan jäsen ei ole ei ole Kirkkovaltuutettu Raision 

seurakunnassa 2018-2022

Ek Sirpa kaupunginhallituksen jäsen, 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston varajäsen

Raision Vesi Oy hallituksen 

jäsen

Engström Kristiina kaupunginhallituksen jäsen, 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston varajäsen, 

ympäristölautakunnan 

varajäsen

Toimitusjohtaja Casamolino 

Oy, vähittäiskauppa, 

toimitusjohtaja, Kerttulan 

jäähallit KOY hallituksen 

jäsen

ei ole Turun Yrittäjänaiset ry, 

puheenjohtaja

Suomen 
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Haavisto Erkki kaupunginhallituksen 

varajäsen

Raisio Oyj, hallituksen jäsen

Turunseudun Osuuspankki, 

hallituksen jäsen

Metsänhoitoyhdistys 

Lounametsä, hallituksen 

varapuheenjohtaja

Maata Raisiossa 

Mahittulan ja 

Somersojan 

kaupunginosissa n. 350 

ha ja eri yhtiöiden 

osakkeita, ei kuitenkaan 

siten, että omistus antaisi 

yli 20 % äänivallan 

missään yrityksessä. 

Hakanurmi Satu teknisen lautakunnan 

varajäsen

Ei ole Ei ole Ei ole

Hasunen Mauno teknisen lautakunnan 

varajäsen

Heikkilä Pekka ympäristölautakunnan pj Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin hallituksen 

jäsen, 

VHSSP:n kiinteistöjaoston 

varajäsen

Helminen Päivi ympäristölautakunnan 

varajäsen

ei ole ei ole ei ole

Hyytiä Tuija teknisen lautakunnan jäsen Lounais-Suomen jätehuolto 

Oy hallituksen jäsen

Ei ole Ei ole

Jokiniemi Jorma ympäristölautakunnan 

varajäsen

Jormanainen Juha kaupunginhallituksen 2. vpj Ei ole Ei ole Ei ole

Koivisto Mika kaupunginhallituksen jäsen
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Koskinen Eeti ympäristölautakunnan 

varajäsen

KVV-Asennus Oy, LVI-alan 

työt, hallituksen varajäsen

Ei ole Ei ole

Korhonen Ari kaupunginjohtaja, 

kaupunginhallituksen 

esittelijä, 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston esittelijä

Turun Seudun Osuuspankki, 

hallintoneuvoston vpj.

Ei Ei

Korte Antti teknisen lautakunnan 

esittelijä

Laaksonen Kai ympäristölautakunnan jäsen 

(vpj)

Schenker Oy, kuljetusala, 

Schenker oy:n 

neuvottelukunnan jäsen 

(vastaa henkilöstön 

edustajan paikkaa yhtiön 

hallituksessa)

Raision kirkkovaltuuston 

varajäsen

Laine Heikki sosiaali- ja terveyspalvelujen 

lautakunnan puheenjohtaja

Ei ole ei ole ei ole

Laulumaa Janne valtuuston puheenjohtaja Tradeka edustajiston jäsen Ei ole Teollisuusliiton valtuuston jäsen, 

Tuto ry hallituksen pj

Lehmus Juha-Pekka sivistyslautakunnan esittelijä, 

vapaa-aikalautakunnan 

esittelijä       

kiinteistö Oy Kerttulan 

jäähalli,

hallituksen puheenjohtaja

ei ole ei ole

Lehto-Laurila Hannele kaupunginhallituksen 1. 

varapj.

ei ole ei ole Raisio-Naantalin 

vesilaitoskuntayhtymän 

hallituksen pj.

Eero Rantasen säätiön 

hallituksen pj.

Raision kirkkovaltuuston varapj.
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Lehtonen Aarre kaupunginhallituksen 

varajäsen 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston jäsen

ei ole ei ole ei ole

Leinonen Ari kaupunginhallituksen 

varajäsen

Asuntokauppa Ari Leinonen 

Oy, kiinteistönvälitys, 

yrittäjä/hallituksen 

puheenjohtaja

Kiinteistövälitys Ari Leinonen 

Oy, ei varsinaista toimintaa, 

hallituksen puheenjohtaja

ei ole Lähitapiola-Varsinais-Suomi, 

hallintoneuvoston jäsen

Leivo Kari teknisen lautakunnan 

varjajäsen

ei ole ei ole ei ole

Lilja Kaisaleena ympäristölautakunnan jäsen, 

ympäristölautakunnan 

terveysvalvontajaoston 

varajäsen             

Lindqvist Emma kaupunginvaltuuston 2. vpj ei ole

Varsinais-Suomen Liitto: 

maakuntahallituksen 

maankäyttöjaoston jäsen

Louhi-

Rajamäki

Liisa kaupunginhallituksen 

varajäsen, 

ympäristölautakunnan 

varajäsen

Fysicos Oy, toimitusjohtaja ja 

hallituksen jäsen

ei ei ole

Löfgren Aki-Petteri teknisen lautakunna pj ei ole ei ole ei ole

Maunula Markus kaupunginhallituksen 

varajäsen, 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston jäsen, 

teknisen lautakunnan jäsen

ei ole ei ole ei ole
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Mikola Veijo kaupunginhallituksen jäsen, 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston vpj

Raision edustaja Turun 

Seudun Veden hallituksessa, 

varapuheenjohtaja.

-

Moislahti Jonni

kaupunginhallituksen jäsen, 

kaupunginhalituksen 

konsernijaoston jäsen

Raision vesi oy, hall.pj.

Lounais-suomen jätehuolto 

oy, hall.jäsen Ei Ei

Myllymäki Kalle kaupunginhallituksen jäsen Ei ole Ei merkittävää 

varallisuutta

Maatalousyhtymän osakas, jolla 

vuokrattuna peltoja Raision 

kaupungilta.

Mäki Jouni teknisen lautakunnan jäsen Ei ole. Ei ole

Mäki-Imppula Janne työterveysjaoston pj Ei ole Ei ole Ei ole 

Mäntysaari Susanna ympäristölautakunnan jäsen, 

terveysvalvontajaoston 

varajäsen

Ei sidonnaisuutta. Ei merkittävää 

varallisuutta.

Ei sidonnaisuutta.

Niemi Merja teknisen lautakunnan jäsen Ei ole Ei ole Ei ole

Nikkonen Risto keskusvaalilautakunnan pj Hulvelan palvelutalosäätiön 

hallitus

Raision seurakunnan 

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Nordström Jaana

ympäristölautakunnan 

terveysvalvontajaoston jäsen, 

ympäristölautakunnan 

varajäsen EI EI EI

Packalén Sari kaupunginhallituksen 

varajäsen

Markko'n Veska Ky, 

toimitusjohtaja, vastuullinen 

yhtiömies.
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Parantainen Vesa kaupunginhallituksen jäsen 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston jäsen

Ei ole Kirkkovaltuuston jäsen 

kirkkoneuvoston jäsen,  Koy 

Tasalansilta hallituksen jäsen

Parkko Tanja tarkastuslautakunnan pj RTC Vahanen Turku Oy, 

rakennusalan konsulttiyritys, 

johtoryhmän jäsen

Turun Seudun Kaukolämpö 

Oy, hallituksen jäsen

Kerttulan tenniskeskus Oy:n

hallituksen varajäsen

ei ole ei ole

Peltomäki Raija teknisen lautakunnan jäsen

Puola Kirsi ympäristölautakunnan 

terveysvalvontajaoston 

esittelijä

- - -

Puoskari Niina ympäristölautakunnan 

varajäsen työterveysjaoston 

varapj

Puoskari Veli Pasi 

Petteri

ympäristölautakunnan 

terveysvalvontajaoston jäsen

Ei Ei Ei

Raassina Arto työterveysjaoston esittelijä Ei ole Ei ole Ei ole

Rantala Jukka A. sivistyslautakunnan varapj

Juras Oy, kiinteistöjen 

hallintopalvelut, 

kiinteistönvälitys ja 

konsultointi, toimitusjohtaja ei ole ei ole

Rantanen Satu teknisen lautakunnan jäsen

Rihko Risto Vapaa-aikalautakunnan 

puheenjohtaja

Raision vuokra-asunnot Oy:n 

hallituksen jäsen
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Rintee Saila

kaupunginhallituksen jäsen 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston varajäsen ei ole ei ole ei ole

Rosama Jarmo kaupunginvaltuuston 3. vpj Raision Vesi Oy hallituksen 

vpj, Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy, hallituksen 

jäsen, As Oy Kuulaharjat, 

hallituksen jäsen

Raision Urheilijat ry johtoryhmän 

jäsen, Kirkkovaltuuston jäsen

Saarinen Ari teknisen lautakunnan 

varajäsen

Raision Urheilijat johtokunnan 

jäsen

Salonen Jari valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja PN Turku Oy, 

toimitusjohtaja Event 

Consulting Turku Oy

- -

Sandberg Juha sosiaali- ja terveyspalvelujen 

lautakunnan esittelijä                

- - -

Savola Eeva

teknisen lautakunnan 

varajäsen

vapaa-aikalautakunnan vpj,

kaupunginhallituksen 

varajäsen                   

KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja 

osaamiskeskus hallituksen 

jäsen

Seikola Harri teknisen lautakunnan vpj ei ole ei ole

Sorsavirta Seija ympäristölautakunnan jäsen, 

ympäristölautakunnan 

terveysvalvontajaoston pj            

ei ole ei ole ei ole

Sulonen Raimo tarkastuslautakunnan vpj Raision vuokra-asunnot Oy:n 

hallituksen jäsen

Ei  merkittäviä  

varallisuuksia Raision Seurakunnan 

kirkkovaltuuston jäsen ja 

kirkkoneuvoston varajäsen

Suominen Sari teknisen lautakunnan jäsen
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Suro Timo

kaupunginhallituksen 

varajäsen

As. Oy Kuulaharjat, Raisio, 

hallituksen jäsen

Kiint. Oy Satulaseppä, Turku, 

hallituksen jäsen ei ole ei ole

Svennevig Matti

teknisen lautakunnan 

varajäsen - - -

Toivonen Niko

kaupunginhallituksen 

varajäsen, 

teknisen lautakunnan jäsen ei ole ei ole ei ole

Tuomi Olavi ympäristölautakunnan jäsen Ei ole Ei ole.  Raision seurakunnan 

kirkkovaltuuston varajäsen 2019 

- 2022 ja kirkkoneuvoston 

varajäsen 2019 - 2020

Tötterman Kaj ympäristölautakunta jäsen Ei ole edellä mainittuja 

tehtäviä

Ei ole Ei ole

Vahtera Sari

keskusvaalilautakunnan 

esittelijä (virkavapaa 1.1. - 

31.12.2019) Ei ole. Ei ole. Ei ole.

Valkeapää Jari ympäristölautakunnan jäsen
SFC Markkinointi Oy, 

Caravan-lehti, hallituksen pj.

Ei ole

Viljanen Helena kaupunginhallituksen jäsen 

kaupunginhallituksen 

konsernijaoston jäsen

Ei ole Ei ole Ei ole

Virko Maria

kaupunginhallituksen 

varajäsen Ei ole Ei ole Ei ole

Vuorinen Elisa kaupunginhallituksen pj Ei ole Asunto Oy Raision Keonkatu 3, 

hallituksen puheenjohtaja

Asunto Oy Kuulaharjat, 

hallituksen puheenjohtaja, 

Kaanaan Omakotiyhdistys ry 

(hallitusjäsen)
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Våg Hans ympäristölautakunnan 

varajäsen

Ei ole. Ei ole. Ei ole.

Äikäs Niina sosiaali- ja terveyspalvelujen 

lautakunnan vpj

Ei Ei Ei
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