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Autere Mikko Tekninen johtaja, kuntakehi-
tysjaoston esittelijä 

-   Yksityinen elinkeinonharjoitta-
ja, sivutoimiset rakennustek-
niset suunnittelupalvelut 

- 

Franti Aija 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen jäsen 

-  Itä-Uudenmaan Osuuspankin 
edustajiston jäsen 

 Pornaisten Maataloustuotta-
jien johtokunnan jäsen 

- 

Haapakoski Asta Keskusvaalilautakunnan vara-
puheenjohtaja 

-  Suomen Luontoyrittäjyysver-
kosto ry, hallituksen varajäsen 

 Pornaisten Yrittäjät ry, halli-
tuksen jäsen 

 JPK-Urakointi Oy, ravintola-
toiminta, osakas 50% 

 Luontotarhurin Huna-
ja/Jalkahoito Haapakoski, Tmi, 
yrittäjä 

Haukkasalo Hannu Kunnanjohtaja  Pornaisten Tekonurmi Oy - - 

de Jong Peter 
 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, sivistyslautakun-
nan puheenjohtaja, kunnan-
hallituksen varajäsen 

-   Whitestone Oy, internet pal-
velut, hallituksen puheenjoh-
taja 

 Suomen Asuntorahoitus Oy, 
rahoituspalvelut, hallituksen 
jäsen 

 Youngstein & Hookendwitz 
Holdings Oy, konsultointi, hal-
lituksen puheenjohtaja 

 Keski-Uudenmaan koulutus-
kuntayhtymä KEUDA, yhtymä-
hallituksen jäsen 

 Nousu Capital Oy, rahoitus-
palvelut, hallituksen jäsen 

 Keuda Koulutuspalvelut Oy, 
hallituksen puheenjohtaja 

- 
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Karhunen Otto 
 
 
päivitetty 9.11.2018 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen varajäsen 

 Uudenmaan maakuntaval-
tuuston varajäsen 

 Pornaisten Nuorisoseuran 
johtokunnan jäsen 

- 

Kilpeläinen Antti Valtuutettu, kuntakehitysja-
oston varapuheenjohtaja 

- - - 

Kyllönen Petra Valtuutettu, kunnanvaltuus-
ton 2. varapuheenjohtaja, 
vaalilautakunnan jäsen 

 Itä-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymän yhtymävaltuutettu 

- - 

Lastuvuori Jenni 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen jäsen, sivistyslautakunnan 
jäsen 

- - - 

Laukka Jorma 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen jäsen, vaalilautakunnan 
jäsen 

- - - 

Liu Päivi 
 
 
 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen varajäsen 

 HUS:n kuntayhtymän valtuus-
ton jäsen 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymähalli-
tuksen varajäsen 

 HUS:n Porvoon sairaanhoito-
alueen lautakunnan jäsen 

 Mäntsälän sosiaali- ja terveys-
lautakunnassa kunnanhallituk-
sen edustajana 

 Vammaisyhdistys Pornaisten 
Erityiset ry:n puheenjohtaja 

 SPR:n Pornaisten osaston 
toiminnantarkastaja 
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Nieminen Tea 
 
 
 
 
 
päivitetty 3.10.2019 

Valtuutettu, kunnanvaltuus-
ton 1. varapuheenjohtaja 

 Mäntsälän sosiaali- ja terveys-
lautakunnan varapuheenjoh-
taja 

 Sote-kuntayhtymän yhtymä-
valtuuston jäsen 

 Uudenmaan maakuntaval-
tuuston jäsen 

 KUUMA-johtokunnan varajä-
sen 

- - 

Niinikoski Terhi 
 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen jäsen, vaalilautakunnan 
jäsen 

 Sivistyslautakunta, kunnanhal-
lituksen edustaja 

-  Itä-Uudenmaan Op:n hallinto-
neuvoston jäsen 

 Pornaisten seurakunnan kir-
kovaltuuston ja kirkkoneuvos-
ton jäsen 

Olander Tero Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen varajäsen, rakennus- ja 
ympäristölautakunnan pu-
heenjohtaja, vaalilautakun-
nan varajäsen 

-  Huovarintien tiekunnan pu-
heenjohtaja 

 Metropolia amk, Helsinki, tuo-
tantotekniikan neuvottelukun-
nan puheenjohtaja 

- 

Pajunen Juha 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen varajäsen 

- -  Pornainen Heavy-Team ry:n 
sihteeri 2018 

Palviainen Erja 
 
 
 
 
 
päivitetty 3.10.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen 1. varapuheenjohtaja 

 Sivistyslautakunnan jäsen 

 Etelä-Pornaisten vesiosuus-
kunnan osuuskuntakokous-
edustaja 

 KUUMA-johtokunnan varajä-
sen 

 HUS:n shp:n kuntayhtymän 
valtuuston varajäsen 

- - 
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Putus Jaana 
 
 
 
 
 
päivitetty 3.10.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen varajäsen 

-  Itä-Uudenmaan Op:n edusta-
jiston jäsen 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymähalli-
tuksen jäsen 

 Taka-Huovilan tila, Halkian 
kylässä 

Runolinna Liljan-Kukka 
 
päivitetty 16.1.2018 

Valtuutettu, kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymähalli-
tuksen jäsen 

 KUUMA-johtokunnan jäsen 

 Itä-Uudenmaan ajoharjoitte-
luratasäätiön edustajiston va-
rajäsen 

-  Itä-Uudenmaan Op:n hallinto-
neuvoston jäsen 

 Pornaisten Nuorisoseura, toi-
minnantarkastaja 

 Asunto Oy Iltarusko, Pornai-
nen, hallituksen jäsen 

 Asunto Oy Pornaisten Puisto-
mäki, Pornainen, hallituksen 
varajäsen 

 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjo-
en Vesien- ja ilmansuojeluyh-
distys ry:n hallituksen varajä-
sen 

 Pornaisten seurakunnan kirk-
kovaltuuston ja -neuvoston 
varsinainen jäsen 

 Halkian työväenyhdistys, toi-
minnantarkastaja 1.1.2018 alk. 

Saarinen Maria Kunnanhallituksen varajäsen, 
kuntakehitysjaoston jäsen 

- - - 
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Vilén Mika 
 
 
 
 
päivitetty 1.10.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen 2. varapuheenjohtaja 

 Rakennus- ja ympäristölauta-
kunta, kunnanhallituksen 
edustaja 

 -K-U sote, tarkastuslautakun-
nan jäsen 

 Porvoon sairaanhoitoalueen 
lautakunta 

 Puheenjohtaja, Kokoomus 
Pornainen 

 Light Iron I, puheenjohtaja 

Villanen Riitta 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, keskusvaalilau-
takunnan puheenjohtaja, 
vaalilautakunnan jäsen 

-  Etelä-Pornaisten vesiosuus-
kunnan varapuheenjohtaja 

- 

Virkki Juha Valtuutettu, kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja 

 Vesiosuuskunta Suonen halli-
tuksen varapuheenjohtaja 

 HUS:n kuntayhtymän valtuus-
ton jäsen 

 KUUMA-johtokunnan jäsen 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymähalli-
tuksen jäsen 

 Keski-Uudenmaan kehittämis-
keskus forum Oy, hallituksen 
puheenjohtaja 

 Virtek Oy, toimitusjohtaja ja 
hallituksen puheenjohtaja 

 Kiinteistö Oy Kirkkotie 175, 
hallituksen puheenjohtaja 

 Maa- ja metsätiloja Pornaisissa 
ja Sipoossa 

 Osakehuoneisto, Kirkkotie 175  

 Virtek Oy, omistus 100 % 

 Pornaisten Keskustan Kunnal-
lisjärjestön puheenjohtaja 

Virtanen Harri 
 
 
 

Kuntakehitysjaoston pj. 
1.7.2019 alkaen 

 Keusoten valtuuston jäsen 

 Sivistyslautakunnan varajäsen 

 Kirkkoneuvoston jäsen 

 Halkian työväenyhdistyksen pj 

 Pornaisten Yrittäjien hallituk-
sen jäsen 

 Yrittäjä, Tuotanto-oy Tähdet 

Wäre Jari Sivistysjohtaja  -  -  - 

 


