SEUTUKAUPUNKISEMINAARIN PUHUJAT
Antti Lahti
Antti Lahti on SASKY koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja. Hän on
innokas koulutuksen kehittäjä yhteistyössä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa.
Työkykyä ylläpitävä toiminta on hänelle lähellä sydäntä, mm. liikunta ja
liikkuminen luonnossa marjastaen ja kalastaen.

Antti Rantakokko
Antti Rantakokko on hallintotieteiden maisteri ja toiminut Salon
kaupunginjohtajana vuosina 2009–2017. Hän on aikaisemmin toiminut
kunnanjohtajana Kauhajoella, Jalasjärvellä, Sallassa ja sitä ennen
Suomusjärvellä.

Arto Satonen
Arto Satonen on Kokoomuksen neljännen kauden kansanedustaja
pirkanmaalaisesta seutukaupungista Sastamalasta. Hän on aiemmin toiminut
seutukaupunkiverkoston kansanedustajien puheenjohtajana. Tällä hetkellä
Satonen on ministeri Vehviläisen nimittämän seutukaupunkityöryhmän jäsen.
Seutukaupunkien elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen on sydämen
asia.

Jari Koskinen
Jari Koskinen toimii tällä hetkellä kuntaliiton toimitusjohtajana. Koskisella on
poliittista kokemusta Hauhon kunnanvaltuustosta ja Hämeenlinnan
kaupunginvaltuustosta yli 30 vuoden ajalta. Aiemmin hän on toiminut
Kansanedustajana sekä maa- ja metsätalousministerinä kahteen otteeseen.
Työuraan mahtuu myös töitä pankissa ja HPK:n SM-liigajoukkueen
toimitusjohtajana.

Katja Palonen
Neuvotteleva virkamies Katja Palonen työskentelee valtiovarainministeriön
kunta- ja aluehallinto-osastolla. Hänen vastuualueelleen kuuluu mm.
kaupunkipolitiikka, kunta-valtiosuhde sekä maakuntien ohjaus.

Kristiina Salonen
Kristiina Salonen on 40-vuotias pienen tytön äiti ja toisen kauden
kansanedustaja Satakunnasta. Eduskunnassa hän kuuluu sosiaali- ja
terveysvaliokuntaan, ja on tällä kaudella ennen äitiyslomaansa työskennellyt
myös talousvaliokunnassa ja Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajistossa.
Kristiina Salonen on kaupunginvaltuutettuna jo neljättä kauttaan. Hän on
ennen
kansanedustajuuttaan
toiminut
muun
muassa
Rauman
kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
Kuva: www.eduskunta.fi

Lauri Inna
Lauri Inna on Salon kaupunginjohtaja. Aiemmin Inna on toiminut Hattulan ja
Punkalaitumen kunnanjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Maavoimien
tiedotuspäällikkönä
ja
Teollisuuden
voiman
viestintäpäällikkönä.
Koulutukseltaan Inna on valtiotieteiden maisteri.
Kuva: www.yle.fi

Olavi Ala-Nissilä
Olavi Ala-Nissilä on pitkäaikainen kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri,
ammattitilintarkastaja ja entinen Euroopan Tilintarkastustuomioistuimen
jäsen. Hän on toiminut eduskunnassa muun muassa tarkastusvaliokunnan
varapuheenjohtajana sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja suuren
valiokunnan jäsenenä.

Pekka Heikonen
Pekka Heikonen (insinööri) on pitkän linjan hitsaus- ja tuotantoautomaatioalan
yrittäjä sekä perheyritys Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Heikonen
toimi Pemamekin pitkäaikaisena toimitusjohtajana vuodesta 1982 lähtien aina
kevääseen 2016 asti, kunnes toukokuussa 2016 sukupolvenvaihdoksen myötä
Heikonen siirtyi yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Petri Honkonen
Petri Honkonen on 30-vuotias ensimmäisen kauden keskustan kansanedustaja
Saarijärveltä. Hän on eduskunnan seutukaupunkiryhmän puheenjohtaja.

Timo Aro
Timo Aro on toiminut niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sekä yrittäjänä.
Työpolun merkkipaaluja ovat mm. tutkimusassistentti Turun yliopistossa, EUkoordinaattori ja projektipäällikkö aluehallinnossa ja kehitysjohtaja yksityisessä
konsulttitoimistossa. Hän toimi Porin kaupungin kehittämispäällikkönä ennen
kuin siirtyi konsulttitoimisto MDI:n palvelukseen asiantuntijaksi.

Kuva: www.mdi.fi

Tomi Lähdeniemi
Tomi Lähdeniemi on Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja. Hän on
työskennellyt Satakunnan Kansassa yli kymmenen vuotta, joista kahdeksan
vuotta esimiestehtävissä uutispäällikkönä ja vuoropäällikkönä.

#seutukaupungit
Katso lisää: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-jamaankaytto/kaupunkipolitiikka/seutukaupungit-ja-seutukaupunkiverkosto

