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A 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 
Sukunimi: Ali-Rantala  
Etunimi: Sami 
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen varajäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
MTK Punkalaidun, puheenjohtaja 
 
Päiväys 
26.10.2021 
 
 

 

H 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Henttinen 

Etunimi: Tapani 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan puheenjohtaja 

 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä  

(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 

Kunnan nimeämänä edustajana:- 

Muut tehtävät:- 

Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 
 
Päiväys 
12.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Kankaanranta 

Etunimi: Maria 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana: 
Muut tehtävät:  
Jokanra Oy, matkatoimistojen toiminta, hallituksen puheenjohtaja 
 
Merkittävä varallisuus 
Jokanra Oy, osakkuus 
Toiminimi Kankaanranta Maria Kristiina 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Huittisten Pelastakaa Lapset ry, hallituksen puheenjohtaja 

 

Päiväys 

10.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Kankkunen  

Etunimi: Matti 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana: ? 
Muut tehtävät: ? 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

10.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Karunen  

Etunimi: Timo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: valtuuston vpj., lautakunnan pj. 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:  
Karunen Oy, linja-autoliikenne, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja 
JTJ-Liikenne Oy, kuorma-autoliikenne, hallituksen jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 



Maa- ja metsätila 100 % 
Karunen Oy 69 % 
JTJ-Liikenne Oy 33,3 % 
Sarkkilan osakaskunta (n. 140 ha vesialue Vehkajärvellä) 45 % 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys ry, vpj. 
MTK Punkalaidun ry, johtokunnan jäsen 
Keskustan Punkalaitumen kuntayhdistys ry, vpj. 
Punkalaitumen Reserviläiset ry, vpj. 
 
Päiväys 

19.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Keto  

Etunimi: Simo  

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan jäsen, jaoston jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana: ? 
Muut tehtävät: ? 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Punkalaitumen Kunto ry, hallituksen jäsen 
MTK Punkalaidun, hallituksen jäsen 
 
Päiväys 

10.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 
Sukunimi: Korhonen  
Etunimi: Tapio 
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: jaoston jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:  
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, edustaja 
Suomen Vesilaitosyhdistys ry, edustaja 
Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy, hallituksen jäsen 
Kiinteistötoimitukset, uskottu mies 
Muut tehtävät: 
Korhosen Rakenne, rakentaminen, yrittäjä 
KR Teräs Oy, rakentaminen ja metalliala, hallituksen puheenjohtaja 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 
 



Päiväys 
26.10.2021 
 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Kouvo  

Etunimi: Markus 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät: 
Iso-Kouvon Tila Oy, eläinten kasvatus ja jalostus, hallituksen jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

15.10.2021 

 

 

 

 

L 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Laakso  

Etunimi: Jola 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät: 
Teollisuusliiton Sastamalan puutyöntekijät ry, ammattiyhdistystoiminta, puheenjohtaja 
Riga Wood Finland Oy, metsäteollisuus, pääluottamusmies 
Riga Wood Finland Oy, metsäteollisuus, työsuojeluvaltuutettu 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

21.10.2021 

 
 



Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Lindqvist-Saarela  

Etunimi: Marita 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan vpj., lautakunnan jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

6.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Lintunen  

Etunimi: Jani 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan jäsen, jaoston puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

6.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Lintunen  

Etunimi: Niilo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan varajäsen, jaoston varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

18.10.2021 



 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Lumme 

Etunimi: Harri 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: valtuuston puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:  
Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy, muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta, hallituksen pj. 
 
Muut tehtävät:  
Aito Säästöpankki Oy, pankki, hallituksen jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
Maa- ja metsätila Punkalaitumella 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

18.10.2021 

 
Ilmoittajan henkilötiedot 
Sukunimi: Lähdeniemi  
Etunimi: Linda 
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen puheenjohtaja 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät: 
Punkalaitumen Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Punkalaitumen museo- ja kotiseutuyhdistys ry, johtokunnan varapuheenjohtaja 
Keskustan Punkalaitumen kuntayhdistys ry, johtokunnan puheenjohtaja 
Keskustan Pirkanmaan piiri ry, piirihallituksen varapuheenjohtaja 
 
Päiväys 
4.11.2021 
 
 

 

 

 

 

 

 



M 
 
Ilmoittajan henkilötiedot 
Sukunimi: Madekivi  
Etunimi: Sirkka 
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 
 
Päiväys 
14.10.2021 
 
 

P 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 
Sukunimi: Peltomäki  
Etunimi: Antti 
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 
 
Päiväys 
25.10.2021 
 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 
Sukunimi: Pihlajamaa 
Etunimi: Marju 
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan jäsen, jaoston varajäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 



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

5.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Prihti 

Etunimi: Ari 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan vpj. 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät: 
AMP-Timber Oy, puunkorjuu, toimitusjohtaja 
Kaakon Motopalvelu Oy, puunkorjuu, osakas 
PK-Metsätyö Ay, puunkorjuu, yhtiömies 
PK-Timber Ay, puunkorjuu, maanrakennus, toimitusjohtaja 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

15.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Pulakka  

Etunimi: Merja 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: valtuuston vpj. 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:  
Muut tehtävät: 
Punkalaitumen Seurakunta, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Punkalaitumen Sosialidemokraatit ry, johtokunnan jäsen 

Päiväys 

15.10.2021 

 

 

 



R 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Rannikko 

Etunimi: Satu 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan jäsen, lautakunnan varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

4.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Routsi 

Etunimi: Terttu 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen varajäsen, jaoston varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät: Punkalaitumen vanhustenkotiyhdistys ry, hallituksen jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Huittisten Seudun ympäristöyhdistys ry, hallituksen jäsen 
SPR Punkalaitumen osasto, hallituksen jäsen 
Punkalaitumen sosialidemokraatit ry, hallituksen jäsen 
Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistys ry, hallituksen jäsen 
 
Päiväys 
6.10.2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



S 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Saarinen 

Etunimi: Henrietta 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan vpj. 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

4.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Salioja 

Etunimi: Sanna 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 
 
Päiväys 

18.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Salo 

Etunimi: Maria 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 4H, nuorisotyö, hallituksen jäsen 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 



 

Päiväys 

8.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Seppä 

Etunimi: Matti 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen jäsen, jaoston puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:-  
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 
 

Päiväys 

5.10.2021 

 

 

U 
 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Uutto  
Etunimi: Sami 
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen vpj., kunnanhallituksen jäsen, lautakunnan pj., jaoston vpj. 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana: Punkalaitumen reserviläiset ry, maanpuolustusjärjestö, 1. vpj. 
Muut tehtävät: Tmi Sami Uutto, rakentaminen ja korjaus, omistaja 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

Päiväys 

7.10.2021 

 

 

 

 

 



V 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Välimaa 

Etunimi: Esa-Matti 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen varajäsen, lautakunnan jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:-  
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 
 

Päiväys 

8.10.2021 

 

 

 

 

W 
 
Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Wakkala 

Etunimi: Marja 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen jäsen, jaoston vpj. 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana: Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy, vuokratalojen kunnossapito ja hallinnointi, 
hallituksen jäsen 
Muut tehtävät: - 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
Punkalaitumen sosialidemokraatit ry, puheenjohtaja ja taloudenhoitaja 

Päiväys 

16.10.2021 

 

 



Y 
 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Ylinen 

Etunimi: Eeva 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan vpj. 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät:- 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- 

 

Päiväys 

8.10.2021 

 

Ilmoittajan henkilötiedot 

Sukunimi: Yli-Parri  

Etunimi: Juha 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: kunnanhallituksen varajäsen, lautakunnan jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
Kunnan nimeämänä edustajana:- 
Muut tehtävät: 
Juha Yli-Parri Oy, maa- ja metsätalous, hallitus- ja toimitusjohtaja 
 
Merkittävä varallisuus 
- 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
 
Päiväys 

6.10.2021 

 

 

 


