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Sidonnaisuudet      

Ahola Kari kunnanhallituksen pj. 

 

Haaksi Tuomo       kunnanhallitus, jäsen 
                                elämänlaatulautakunta, jäsen 
       Tuomon mopo ja pienkonehuolto, yritys 
 
Hautala Virpi       kunnanvaltuutettu 
       kunnanhallituksen jäsen 
                                                          As. Oy Humppilan Koivukallio, toiminnan tarkastaja 
        
Hirvioja Vesa-Pekka      valtuuston 1. vpj  

     elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja,  
     Yritystie 4 hallituksen jäsen 

                                 kunnan vuokrataloyhtiöiden hallituksen pj. 
      K-H shp valtuuston varaj. 

        K-H pelastusltk jäsen 
 

Hokkanen Susanna      hallintojohtaja 
                                Hallituksen ja valtuuston esittelijä/vara 
       Louna-Plussa ry:n edustaja 
 
Honkonen Mari      tekninen johtaja 
   
 
Huhtanen Marko       kunnanvaltuutettu,  

tekninen lautakunta, jäsen 
L-H koulutuksen kuntayhtymä työllisyydenhoidon työryhmä, jäsen 
 

Kaario Reija       kunnanvaltuutettu 
                                kunnanhallituksen vpj. 
       teknisen lautakunnan vpj. 
       FSHKY:n yhtymäkokousedustaja 
       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. edustaja 
       Humppilan Osuuspankki edustaja osuuskuntakokouksiin 
       SakaMetalli ky äänetön yhtiökumppani 
       Kirkonkulman koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen vpj 
 
Kankare Janne      valtuuston vaalilautakunnan pj. 
       sivistyslautakunta, varaj. 
 

 
 
 
Ketola Marita                                valtuuston puheenjohtaja  

     Maakuntavaltuuston jäsen  
Maakuntavaltuusto-tarkastuslautakunnan varaj. 

     Humppilan Osuuspankin hallintoneuvoston varapj, 
     Humppilan Sos.Dem Työväenyhdistyksen pj. 
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Laaksonen Juha valtuuston 2. vpj 

tekninen lautakunta, pj 

Laaksonen Kari  tarkastuslautakunta, jäsen 

Leinonen Tanja      kunnanvaltuutettu,  
kunnanhallitus, jäsen 
FSHKY:n yhtymäkokousedustaja 
kiinteistötoimitusten uskottumies 
As. Oy Humppilan Kätöntie 10 hallituksen jäsen 

 

Lepistö Anssi sivistysjohtaja-rehtori 
Janakkalan kunta: kunnanvaltuutettu, kunnanvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
Hämeen maakultavaltuuston jäsen 
Hämeen Setlementti ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry:n hallituksen puheenjohtaja 

 

Lintukangas Jukka kunnanvaltuutettu 
kunnanhallitus, varaj 
valtuuston vaaliltk, jäsen 
FSHKY hallituksen varaj. 
LHKKY tarkastusltk, jäsen 
Forssan seudun PS hallituksen jäsen 
 

Mustonen Hannu kunnanvaltuutettu 
tarkastuslautakunta, jäsen 
Riitalan yhteismetsä varapuheenjohtaja ja osakas 
Lounaplussa hallitus  

Ok Hämeenmaa edustajisto 
Humppilan srk kirkkovaltuusto 
Mhy Loimijoki valtuusto 

Niinikoski Pekka  tekninen lautakunta, varaj 

sivistyslautakunta, varaj 

tarkastuslautakunta, varaj 

Niininen Markku kunnanvaltuutettu  

kunnanhallitus, jäsen 

valtuuston vaalilautakunta, jäsen 

 

Nikkanen Timo tekninen lautakunta, jäsen 

käräjäoikeuden lautamies 

Räyskälä-Säätiön valtuuston jäsen 
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Nokkala Riitta keskusvaalilautakunnan pj. 

tekninen lautakunta, varaj.  

Humppilan Työväenyhdistyksen Naisjaoeston pj. 

 
Ojanen Erkki      kunnanvaltuutettu 
      kunnanhallitus, jäsen 

    tekninen lautakunta, jäsen 
 
 

Paavilainen Mika kunnanvaltuutettu  

tarkastuslautakunta, pj  

tekninen lautakunta, jäsen   

Josvest Oy, hallituksen jäsen, osakas  

Riitalan yhteismetsä, osakas 

 

Prehti-Vedenpää Outi keskusvaalilautakunta, vpj. 

tarkastuslautakunta, varaj                                                     

 Maaseutuseura, jäsen 

Keskustanaiset pj. 

Keskusta hallituksen jäsen 

 

Remes Kimmo  kunnanvaltuutettu  
 kunnanhallitus, varajäsen 
 tekninen lautakunta, varajäsen 
 valtuuston vaalilautakunta, jäsen 
 maakuntahallituksen varajäsen 

 
Räsänen Reetta      tekninen lautakunta, jäsen 

     kunnanhallitus, varaj. 
     FSHKY, tarkastuslautakunta varaj. 
     FSHKY yhtymäkokousedustaja 
     Maakuntavaltuusto, kokousedustaja 
     Kulttuuriyhdistys Kuvio, kunnan edustaja 

 
Räsänen Tiia  sivistyslautakunta, jäsen 

kunnanhallitus, varajäsen 

tekninen lautakunta varaj. 

elämänlaatulautakunta, varaj. 

 

Saarenmaa Matti      rakennusmestari, 

     Tammelan Kiinteistöpalvelut Oy, toimitusjohtaja 
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Sarkkinen Jyri  kunnanjohtaja, 

  Yritystie 4 hallituksen jäsen, 

  Pro ysitie ry hallituksen jäsen, 

  Pihapirkot ky äänetön yhtiömies, 

  Tampereen Sinappitehdas Oy hallituksen jäsen, 

  As Oy Jokipohjantie 39 hallituksen varajäsen 

 

 

Seestie Hanne sivistyslautakunta, jäsen 

tekninen lautakunta, jäsen                                    

 kunnanvaltuuston varajäsen 

Asunto Oy Humppilan Myllykuja 4 isännöitsijä ja hallituksen jäsen, 

Tilipalvelu Hanne Seestie  

 

Seuranen Markus kunnanvaltuutettu 

kunnanhallitus, varajäsen 

elämänlaatulautakunta, jäsen 

sivistyslautakunta pj. 

Humppilan Veikot varapj.  

KHSHP ky:n valtuusto  

L-H ammatillisen koulutuksen ky valtuusto varaj. 

 

Sipilä Meeri kirjastonhoitaja Humppilan kirjasto 

Sippo Tytti elämänlaatulautakunta, vpj. 

sivistyslautakunta, varaj.  

valtuuston 3.varajäsen  

MLL Humppilan paikallisyhdistyksen sihteeri  

Humppilan päivähoidon vanhempainyhdistys pj. 

 

Sulonen Jorma tekninen lautakunta, varajäsen 

 

Uusitalo Tanja      valtuuston 1. varajäsen 
     tekn. ltk. jäsen 
     Sivistyslautakunnan varajäsen 

                                kiinteistötoimituksen uskottu mies 
 
Valtanen Johanna  kunnanhallitus varajäsen,  

sivistyslautakunta  varapj. 
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