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SIDONNAISUUSREKISTERI 
Kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto 
kuntayhtymän johtaja (esittelijä) 
 

 
Luottamushenkilöt 
 
Aittoniemi Pirjo 
hallituksen varajäsen 

Luottamustehtävät 
Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallituksen va-
rajäsen ja hyvinvointilautakunnan jäsen/vara-
puheenjohtaja 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Seinäjoen kaupunginteatteri, hallituksen jä-
sen/puheenjohtaja 
Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto, hallituksen 
jäsen 
 

Huhtamäki-Kuoppala Minna 
hallituksen jäsen 

Muut tehtävät 
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry., toimin-
nanjohtaja 
 

Kangas Vappu 
hallituksen varajäsen 

Luottamustehtävät 
Lapuan kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen, 
–hallituksen varajäsen, sivistyslautakunnan jä-
sen, kaupunkisuunnittelujaoston jäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston varajäsen 
Muut tehtävät 
AKI (Kirkon akateemiset), valtuuston jäsen 
 

Kankaanpää Mauri 
hallituksen jäsen 

Luottamustehtävät 
Isojoen kunta, kunnanvaltuuston ja -hallituksen 
jäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Kiinteistö Oy Isojoen Virastotalo, hallituksen 
varajäsen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Muut tehtävät 
Isojoen Lämpö Oy, hallituksen jäsen 
Isojoen ev.lut. seurakunta, kirkkovaltuuston va-
rapuheenjohtaja 
Isojoen kunta, Nuorten työllistämistoimikun-
nan jäsen 
Isojoen Kokoomus ry, puheenjohtaja 
Isojoen Mikroautokerho ry, sihteeri 
 

Ketola Jorma 
hallituksen varajäsen 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston varajäsen 
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Kirsilä Aapo 
hallituksen varajäsen 
 
 
 

 

Kivisaari Pekka 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
 

Luottamustehtävät 
Lapuan kaupunki, valtuuston jäsen ja hallituk-
sen 1. varapuheenjohtaja 
Kunnan nimeämäni edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Arjessa Oy, yksityinen sosiaalialan palvelun-
tuottaja, toimialajohtaja 
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy, yksityinen sosi-
aalialan palveluntuottaja/avopalvelut, toimitus-
johtaja 

Kujanpää Raija 
hallituksen jäsen 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Muut tehtävät 
Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, pu-
heenjohtaja 
 

Kuvaja Matti 
valtuuston puheenjohtaja 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
MAT-RA Oy, yrityskaupat ja kiinteistönvälitys, 
toimitusjohtaja 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Seinäjoki Areena Oy, hallituksen jäsen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Merkittävä varallisuus 
Kiinteistö Hakala 2:48 
 

Kyyriäinen Sirpa 
hallituksen varajäsen 
 

Ei ilmoitettavaa 

Marttila Eija 
hallituksen jäsen 
 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston varajäsen 
Luottamustehtävät 
Kurikan kaupunki, hallituksen varajäsen ja si-
vistyslautakunnan jäsen 
Muut tehtävät 
Kurikan ev.lut. seurakunta, kirkkovaltuuston ja  
-neuvoston jäsen 
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Mäkinen Niina-Maria 
hallituksen varapuheenjohtaja 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Vaasan kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakun-
nan jäsen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 

Mäkynen Hanna 
valtuuston 2. varapuheenjohtaja 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Sevas Oy, hallituksen jäsen 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Muut tehtävät 
Seinäjoen ev.lut. seurakunta, kirkkovaltuuston 
ja  -neuvoston jäsen 
 

Mäkynen Marja-Leena 
hallituksen varajäsen 

Muut tehtävät 
Pohjanmaan käräjäoikeus, lautamies 
Vaasan kaupunki, koulutuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston jäsen 
 

Rajala Timo 
hallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
MentalCase Oy, erikoislääkäripalvelut, omistaja 
 

Saharinen Risto 
hallituksen jäsen 

Luottamustehtävät 
Laihian kunta, kunnanvaltuuston ja -hallituk-
sen jäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot, hallituksen 
jäsen 
 

Syrjälä Sirpa 
hallituksen varajäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Lakeuden Vesi Oy, hallituksen varajäsen 
 

Säntti Mikko 
hallituksen varajäsen 

Luottamustehtävät 
Kurikan kaupunki, valtuuston jäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Lakeuden Etappi, hallituksen jäsen 
Poliisien neuvottelukunta, jäsen 
Muut tehtävät 
SPR Kurikan osasto, puheenjohtaja 
 

Tenkula Tarja 
valtuuston 1. varapuheenjohtaja 

Luottamustehtävät 
Seinäjoen kaupunki, valtuuston ja hallituksen 
jäsen 
Kunnan nimeämänä edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
 

Ukonmäki Kauko 
hallituksen jäsen 
 

Luottamustehtävät 
Alajärven kaupunki, valtuuston jäsen/varapu-
heenjohtaja 
Muut tehtävät 
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Lehtimäen erityiskansanopisto, hallituksen jä-
sen 
 

Uusitalo Merja 
hallituksen puheenjohtaja 

Kunnan nimeämänä edustajana 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, val-
tuuston jäsen 
Muut tehtävät 
Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri, liittohalli-
tuksen 2. varapuheenjohtaja 
Kehitysvammaliitto ry, hallituksen jäsen 
Seinäjoen Keskuspesula Oy, hallituksen jäsen 

Ylirasku Hanna-Liisa 
hallituksen varajäsen 
 

Luottamustehtävät 
Ilmajoen kunta, perusturvalautakunnan jäsen 

 
Viranhaltijat 
 
Kaija Metsänranta 
kuntayhtymän johtaja 
 

Ei ilmoitettavaa 
 
 
 

 


