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Franti Aija 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen 

-  Itä-Uudenmaan 
Osuuspankin edustajiston 
jäsen 

 Pornaisten 
Maataloustuottajien 
johtokunnan jäsen 

- 

Haapakoski Asta 
 
 
päivitetty 17.6.2021 

Keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtaja 

-  -  JPK-Urakointi Oy/Kiint.Oy 
vuokraus/Järvenpää,  

 Luontotarhurin 
Hunaja/Jalkahoito Haapakoski, 
Tmi, yrittäjä 

Haukkasalo Hannu 
 
päivitetty 22.3.2021 

Kunnanjohtaja  Pornaisten Tekonurmi Oy -  Hyvinkään Kotisiivous Oy, 
hallituksen puheenjohtaja 
1.1.2021 alk. 

Ikonen Antti 
 
päivitetty 15.9.2020 

Tekninen johtaja, 
kuntakehitysjaoston esittelijä 

 -  -  - 

de Jong Peter 
 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, sivistyslautakunnan 
puheenjohtaja, 
kunnanhallituksen varajäsen 

-   Whitestone Oy, internet 
palvelut, hallituksen 
puheenjohtaja 

 Suomen Asuntorahoitus 
Oy, rahoituspalvelut, 
hallituksen jäsen 

 Youngstein & 
Hookendwitz Holdings 
Oy, konsultointi, 
hallituksen 
puheenjohtaja 

 Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä 

- 
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KEUDA, 
yhtymähallituksen jäsen 

 Nousu Capital Oy, 
rahoituspalvelut, 
hallituksen jäsen 

 Keuda Koulutuspalvelut 
Oy, hallituksen 
puheenjohtaja 

Karhunen Otto 
 
 
päivitetty 9.11.2018 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen 

 Uudenmaan 
maakuntavaltuuston 
varajäsen 

 Pornaisten Nuorisoseuran 
johtokunnan jäsen 

- 

Kilpeläinen Antti Valtuutettu, kuntakehitysjaoston 
varapuheenjohtaja 

- - - 

Kyllönen Petra Valtuutettu, kunnanvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja, 
vaalilautakunnan jäsen 

 Itä-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymän 
yhtymävaltuutettu 

- - 

Laukka Jorma 
 
 
päivitetty 12.12.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen, vaalilautakunnan jäsen 

- -  Halkian Työväenyhdistys, 
varapuheenjohtaja 1.1.2020 alk. 

 Pornaisten Eläkkeensaajat, 
hallituksen jäsen 1.1.2020 alk. 

Liu Päivi 
 
 
 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen 

 HUS:n kuntayhtymän 
valtuuston jäsen 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän 
yhtymähallituksen 
varajäsen 

 HUS:n Porvoon 
sairaanhoitoalueen 
lautakunnan jäsen 

 Mäntsälän sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa 
kunnanhallituksen 
edustajana 

 Vammaisyhdistys Pornaisten 
Erityiset ry:n puheenjohtaja 

 SPR:n Pornaisten osaston 
toiminnantarkastaja 
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Miettinen Mikael 
 
päivitetty 16.9.2020 

Valtuutettu, 
tarkastuslautakunnan vpj 

 -  -  - 

Nieminen Tea 
 
 
 
 
 
päivitetty 3.10.2019 

Valtuutettu, kunnanvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja 

 Mäntsälän sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 
varapuheenjohtaja 

 Sote-kuntayhtymän 
yhtymävaltuuston jäsen 

 Uudenmaan 
maakuntavaltuuston jäsen 

 KUUMA-johtokunnan 
varajäsen 

- - 

Niinikoski Terhi 
 
 
 
päivitetty 19.8.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen, vaalilautakunnan jäsen 

 Sivistyslautakunta, 
kunnanhallituksen edustaja 

-  Itä-Uudenmaan Op:n 
hallintoneuvoston jäsen 

 Pornaisten seurakunnan 
kirkovaltuuston ja 
kirkkoneuvoston jäsen 

Nyrhivaara Henna 
 
 
päivitetty 30.9.2020 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen, sivistyslautakunnan varapj. 

 Uudenmaan 
Jätelautakunnan jäsen 

  Pornaisten Martat ry, varapj. 

Olander Tero Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen, rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 
puheenjohtaja, vaalilautakunnan 
varajäsen 

-  Huovarintien tiekunnan 
puheenjohtaja 

 Metropolia amk, Helsinki, 
tuotantotekniikan 
neuvottelukunnan 
puheenjohtaja 

- 
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Palmgren Vesa 
 
päivitetty 21.9.2020 

Valtuutettu, 
tarkastuslautakunnan pj, 
leirikeskustoimikunnan pj 

Itä-Uudenmaan 
ajoharjoitteluratasäätiö 

   Halkian Alun johtokunnan jäsen 

Palviainen Erja 
 
 
 
 
 
päivitetty 3.10.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
1. varapuheenjohtaja 

 Sivistyslautakunnan jäsen 

 Etelä-Pornaisten 
vesiosuuskunnan 
osuuskuntakokousedustaja 

 KUUMA-johtokunnan 
varajäsen 

 HUS:n shp:n kuntayhtymän 
valtuuston varajäsen 

- - 

Peltola Esko 
 
 
 
 
päivitetty 29.6.2021 

Keskusvaalilautakunnan varapj     Varuboden Osla, 
hallintoneuvoston jäsen 12/2021 
saakka 

Putus Jaana 
 
 
 
 
 
päivitetty 3.10.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen 

-  Itä-Uudenmaan Op:n 
edustajiston jäsen 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsen 

 Taka-Huovilan tila, Halkian 
kylässä 

Runolinna Liljan-Kukka 
 
päivitetty 19.2.2021 

Valtuutettu, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsen 

 KUUMA-johtokunnan jäsen 

-  Pornaisten Nuorisoseura, 
toiminnantarkastaja 

 Asunto Oy Iltarusko, Pornainen, 
hallituksen jäsen, omistus 51% 
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 Itä-Uudenmaan 
ajoharjoitteluratasäätiön 
edustajiston varajäsen 

 Asunto Oy Pornaisten 
Puistomäki, Pornainen, 
hallituksen jäsen, omistus 100% 

 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen 
Vesien- ja ilmansuojeluyhdistys 
ry:n hallituksen varajäsen 

 Pornaisten seurakunnan 
kirkkovaltuuston ja -neuvoston 
varsinainen jäsen 

 Kiinteistö, Koskikuja, omistus 
50% 

 Kylä- ja asukasyhdistys POKS ry, 
hallituksen jäsen, sihteeri 

 Laukkoskelaiset ry, hallituksen 
jäsen sihteeri 

 Pornaisten Martat ry, 
varatoiminnantarkastaja 

 Vammaisyhdistys Pornaisten 
Erityiset ry, hallituksen jäsen, 
sihteeri 

 As Oy Kirveskoski, hallituksen 
jäsen 

Saarinen Maria Kunnanhallituksen varajäsen, 
kuntakehitysjaoston jäsen 

- - - 

Vilén Mika 
 
 
 
 
päivitetty 1.10.2019 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
2. varapuheenjohtaja 

 Rakennus- ja 
ympäristölautakunta, 
kunnanhallituksen edustaja 

 -K-U sote, 
tarkastuslautakunnan 
jäsen 

 Porvoon 
sairaanhoitoalueen 
lautakunta 

 Puheenjohtaja, Kokoomus 
Pornainen 

 Light Iron I, puheenjohtaja 
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Villanen Riitta 
 
päivitetty 18.11.2020 

Valtuutettu, 
keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtaja, vaalilautakunnan 
jäsen 

-  Etelä-Pornaisten 
vesiosuuskunnan 
hallituksen jäsen 

 Itä-Uudenmaan Op:n 

hallintoneuvoston jäsen 9.9.2020 

alkaen 

Virkki Juha Valtuutettu, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

 Vesiosuuskunta Suonen 
hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 HUS:n kuntayhtymän 
valtuuston jäsen 

 KUUMA-johtokunnan jäsen 

 Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsen 

 Keski-Uudenmaan 
kehittämiskeskus 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 
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja 

Virtanen Harri 
 
 
 

Kuntakehitysjaoston pj. 1.7.2019 
alkaen 

 Keusoten valtuuston jäsen 

 Sivistyslautakunnan 
varajäsen 

 Kirkkoneuvoston jäsen 

 Halkian 
työväenyhdistyksen pj 

 Pornaisten Yrittäjien 
hallituksen jäsen 

 Yrittäjä, Tuotanto-oy Tähdet 

Wäre Jari Sivistysjohtaja  -  -  - 

 


