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Franti Aija 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen 

• -Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistyksen 
varaedustaja 

• Rakennus- ja 
ympäristölautakunta, 
kunnanhallituksen edustaja 

• Rosk´n Roll Oy Ab, 
hallitusjäsen 

• Itä-Uudenmaan 
Osuuspankin edustajiston 
jäsen 

• Pornaisten 
Maataloustuottajien 
johtokunnan jäsen 

•  

Haukkasalo Hannu 
 
 

Kunnanjohtaja • Pornaisten Tekonurmi Oy •  • Hyvinkään Kotisiivous Oy, 
hallituksen pj 1.1.2021 alk. 

Huusko Mari 
 
 

Valtuutettu, 
tarkastuslautakunnan pj 

•  • KT Kuntatyönantajien 
valtuuskunta, jäsen 

•  

Ikonen Antti 
 
 

Tekninen johtaja, 
kuntakehitysjaoston esittelijä 

•  •  •  

de Jong Peter 
 
 
 

Valtuutettu, sivistyslautakunnan 
puheenjohtaja, 
kunnanhallituksen varajäsen 

•  • Suomen Asuntorahoitus 
Oy, rahoituspalvelut, 
hallituksen jäsen 

• Youngstein & 
Hookendwitz Holdings 
Oy, konsultointi, 
hallituksen pj 

• Nousu Capital Oy, 
rahoituspalvelut, 
hallituksen jäsen 

• Keuda Koulutuspalvelut 
Oy, hallituksen pj 

•  

aaltomi
Tekstiruutu
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• Ketjufi 
Yrittäjärekrytointipalvelut 
Oy, toimitusjohtaja 

• Banjo Partners Oy, 
hallituksen pj 

• Pub Pankki Oy, 
hallituksen pj 

Juntunen Juha Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen, vammaisneuvoston jäsen 

•  •  •  

Karhunen Otto 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen, valtuuston 
vaalilautakunnan pj,  

• HUS-kuntayhtymän 
valtuuston varajäsen 

• Pornaisten Nuorisoseuran 
johtokunnan jäsen 

•  

Laaksonen Teijo 
 
 

Varavaltuutettu, 
kuntakehitysjaoston pj,  
kunnanhallituksen varajäsen, 
sivistyslautakunnan varajäsen 

•  •  •  

Laukka Jorma 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen 

•  •  • Halkian Työväenyhdistys, 
varapuheenjohtaja 1.1.2020 alk. 

• Pornaisten Eläkkeensaajat, 
hallituksen jäsen 1.1.2020 alk. 

Lempinen Henni 
 
 
 

Varavaltuutettu, 
kunnanhallituksen varajäsen 

• Kiinteistötoimitusten 
uskottu mies 

•  •  

Lindblad Marianne Kirjastotoimenjohtaja, 
asiantuntijana 
sivistyslautakunnassa 
kirjastotoimen asioiden osalta 

•  •  • Kirjastonhoitajien säätiön 
hallituksen jäsen 2014- 
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Liu Päivi 
 
 
 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen, vammaisneuvoston 
jäsen 

• HUS:n kuntayhtymän 
valtuuston jäsen 

• Vanhan Myllysillan 
yksityistien 
vuosikokousedustaja 

• HUS:n Porvoon 
sairaanhoitoalueen 
lautakunnan jäsen 
 

• Vammaisyhdistys Pornaisten 
Erityiset ry:n puheenjohtaja 

• SPR:n Pornaisten osaston 
toiminnantarkastaja 

Miettinen Mikael 
 
 
 
 

Valtuutettu, 
keskusvaalilautakunnan pj, 
tarkastuslautakunnan jäsen, 
kunniamerkkitoimikunnan jäsen, 
hallinnon kehittämistoimikunnan 
jäsen 

•  •  •  

Nieminen Tea 
 
 
 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanvaltuuston 1. 
varapj, valtuuston 
vaalilautakunnan varajäsen,  
kunniamerkkitoimikunnan jäsen 

• Käräjäoikeuden lautamies 

• KUUMA-johtokunnan 
varajäsen 

• Sosiaalitaito Oy:n 
yhtiökokouksen kunnan 
varaedustaja 

• Keskustan Uudenmaan 
piirin varapj 

• Pornaisten Keskustan 
Kunnallisjärjestön 
johtokunnan jäsen 

• Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän hallituksen 
jäsen 

•  

Nurmi Jaakko Varavaltuutettu, 
keskusvaalilautakunnan varapj 

• Kiinteistötoimitusten 
uskottu mies 

• Itä-Uudenmaan 
poliisilaitoksen 
neuvottelukunnan 
varajäsen 

• Rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 
varajäsen 

•  •  
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• Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistyksen 
kunnan edustaja 

• Porvoon kaupungin 
ympäristöterveysjaoston 
jäsen 

Nyrhivaara Henna 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnanhallituksen jäsen, 
hallinnon kehittämistoimikunnan 
jäsen 

• vok Suonen 
osuuskuntakokouksen 
varaedustaja 

• Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen 
johtokunnan jäsen 

• vok Mustijoen 
osuuskuntakokouksen 
varaedustaja 

•  • . 

Paananen Kristiina Valtuutettu, kunnanhallituksen 
varajäsen 

• Kiinteistötoimitusten 
uskottu mies 

•  •  

Palmgren Vesa 
 
 

Valtuutettu, 
tarkastuslautakunnan varapj, 
leirikeskustoimikunnan pj 

• Itä-Uudenmaan 
ajoharjoitteluratasäätiön 
jäsen 

•  • Halkian Alun johtokunnan jäsen 

Palviainen Erja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen, yhteistyötoimikunnan 
kunnan varaedustaja, 
sivistyslautakunnan 
kunnanhallituksen edustaja 

• Etelä-Pornaisten 
vesiosuuskunnan 
osuuskuntakokousedustaja 

• MAL 2023 –suunnitelman 
valmistelun 
luottamushenkilö 

• Itä-Uudenmaan 
poliisilaitoksen 
neuvottelukunnan jäsen 

•  •  
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• Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän 
yhtymävaltuuston jäsen 

• Ikäihmisten neuvoston 
kunnan varaedustaja 

Pelkonen Päivi Vapaa-aikapalveluiden päällikkö, 
asiantuntijana 
sivistyslautakunnassa vapaa-
aikapalveluiden asioiden osalta 

•  •  • Liikunta- ja hyvinvointialan yritys 
Personal Trainer Päivi Pelkonen, 
sivutoiminen 

Runolinna Liljan-Kukka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen ja 1 varapj, valtuuston 
vaalilautakunnan varapj, 
yhteistyötoimikunnan kunnan 
edustaja, 
kunniamerkkitoimikunnan pj, 
hallinnon kehittämistoimikunnan 
jäsen, palkkatoimikunnan jäsen 

• KUUMA-johtokunnan 
varajäsen 

• Sosiaalitaito Oy:n 
yhtiökokouksen edustaja 

• Vanhan Myllysillan 
yksityistien vuosikokouksen 
kunnan varaedustaja 

• Ikäihmisten neuvoston 
kunnan edustaja 

• Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsen 

• Pornaisten Nuorisoseura, 
toiminnantarkastaja 

• Asunto Oy Iltarusko, Pornainen, 
hallituksen jäsen, omistus 51% 

• Asunto Oy Pornaisten 
Puistomäki, Pornainen, 
hallituksen varajäsen, omistus 
100% 

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

• Pornaisten seurakunnan 
kirkkovaltuuston ja –neuvoston 
varsinainen jäsen 
 

• Kiinteistö, Koskikuja, omistus 
50% 

 

• Laukkoskelaiset ry, hallituksen 
jäsen sihteeri 

• Pornaisten Martat ry, 
varatoiminnantarkastaja 
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• Vammaisyhdistys Pornaisten 
Erityiset ry, hallituksen jäsen, 
sihteeri 

• As Oy Kirveskoski, hallituksen 
jäsen 

• Mäntsälän ja Pornaisten Muisti 
ry:n varatoiminnantarkastaja 

Tikkanen Joija Varavaltuutettu, 
kuntakehitysjaoston varapj 

•  •  •  

Valve Mari Valtuutettu, valtuuston 2. varapj, 
valtuuston vaalilautakunnan 
varajäsen, sivistyslautakunnan 
varapj, leirikeskustoimikunnan 
jäsen, palkkatoimikunnan jäsen 

•  •  • Pornaisten Marttojen pj 

Vilén Mika 
 
 
 
 
 

Kunnanhallituksen jäsen ja 2. 
varapuheenjohtaja, 
yhteistyötoimikunnan kunnan 
varaedustaja, 
leirikeskustoimikunnan jäsen, 
palkkatoimikunnan jäsen 

• vok Mustijoen 
osuuskuntakokouksen 
kunnan edustaja 

•  •  

Virkki Juha Valtuutettu, kunnanhallituksen 
pj, yhteistyötoimikunnan kunnan 
edustaja 
hallinnon kehittämistoimikunnan 
pj, palkkatoimikunnan pj, 
vammaisneuvoston varajäsen 

• MAL 2023-suunnitelman 
valmistelun 
luottamushenkilö 

• HUS-kuntayhtymän 
valtuuston jäsen 

• KUUMA-johtokunnan jäsen 

• Rosk´n Roll Oy Ab, kunnan 
edustaja 

• Keuken hallituksen pj 

• Virtek Oy, toimitusjohtaja 
ja hallituksen pj 

• Kiinteistö Oy Kirkkotien 
Helmen hallituksen pj 

• Pornaisten Keskustan 
kunnallisjärjestön pj 

• Maa- ja metsätiloja Pornaisissa ja 
Sipoossa 

• Osakehuoneisto, Kirkkotie 175  

• Virtek Oy, omistus 100 % 
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Virtanen Harri 
 
 
 
 

Valtuutettu, kunnanvaltuuston 
pj, valtuuston vaalilautakunnan 
varajäsen 

• KUUMA-johtokunnan jäsen • Kirkkovaltuuston ja  
-neuvoston jäsen 

• Halkian 
työväenyhdistyksen pj 

• POKS ry:n pj 

• Yrittäjä, tj, Tuotanto-oy Tähdet 

Wäre Jari Sivistysjohtaja •  •  •  

 




