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Uusia jäseniä Kempin hallituksiin  

Kemppi Group Oy on nimittänyt neljä uutta jäsentä tytäryhtiöidensä hallituksiin. Kemppi Oy:n 
hallituksen uusia jäseniä ovat Kari Kemppi ja Saku Mäihäniemi. Kempower Oy:n hallitukseen on 
nimitetty Tero Era ja Juha-Pekka Helminen. 

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa Karin, Sakun, Juha-Pekan ja Teron tervetulleiksi Kempin 
ja Kempowerin hallituksiin. Näillä nimityksillä vahvistamme tulevaisuuden kasvustrategiaamme ja 
saamme kannaltamme oleellista osaamista hallituksiimme”, sanoo Kemppi Group Oy:n ja 
Kempower Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi.  

”Kilpailu hitsauslaiteliiketoiminnassa on globaalia ja kiihtyy entisestään. Olemme viime vuosina 
uudistaneet voimakkaasti tuoteportfoliota ja laajentaneet erityisesti jälkimarkkinaliiketoimintaa. 
Vakavaraisena yrityksenä olemme vakuuttuneita, että Kemppi on voittaja, kun markkinat 
globaalin pandemian jälkeen normalisoituvat. Kari Kemppi tuo mukanaan vuosikymmenien 
kokemuksen hitsausalalta ja Saku Mäihäniemi tuoretta osaamista mm. varaosa- ja 
digipalveluista”, kertoo Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama. 

”Ajoneuvojen sähkölatausmarkkinat kehittyvät nopeasti johtuen alan teknologisesta 
kehitysympäristöstä ja ympäristötietoisuuden lisääntymisestä. Vuosikymmenien asiantuntemus 
virtalähdeteknologiasta ja käyttöliittymistä antaa meille etulyöntiaseman, ja mahdollisuuden ottaa 
paikka markkinoiden ja kehityksen kärjessä. Tero Eran kokemus sähköautojen latausverkostoista 
ja uusien konseptien markkinoinnista, ja Juha-Pekka Helmisen osaaminen digitaalisista alustoista 
ja ekosysteemien kehityksestä vahvistavat sitä entisestään”, Antti Kemppi jatkaa. 

Kari Kemppi on tehnyt lähes 40 vuoden uran Kempillä vastaten mm. tuotannosta, myynnistä ja 
hitsauksen digitaalisista laadunhallintapalveluista. Hän on toiminut Australian tytäryhtiön 
toimitusjohtajana ja käynnistänyt Kiinan ja Venäjän tytäryhtiöiden toiminnan.  

Saku Mäihäniemi on Wärtsilä Oyj:n varaosaliiketoiminnan johtaja. Aiemmin urallaan Mäihäniemi 
on toiminut Wärtsilän palveluliiketoiminnan digitaalisena johtajana, data-analytiikkayrityksen 
perustajana sekä useamman vuoden strategisena johtajana Metsä Tissuella.   

Kemppi Oy:n hallituksen muut perheen ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat Matti Hyytiäinen,  
Tomas Hedenborg ja Heikki Westerlund. Sukua edustavat Teresa Kemppi-Vasama ja Antti 
Kemppi. 

Tero Era toimii tällä hetkellä kasvuyritys Puhdin toimitusjohtajana. Hän on aiemmin vastannut 
Fortumilla sähköautojen latauspalveluista Suomessa sekä vaikuttanut sähköisen liikenteen 
toimialaryhmissä.  
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Juha-Pekka Helminen vastaa Valmetin teollisen internetin digitaalisen alustan kehittämisestä ja 
ekosysteemistä. Helminen on aiemmin toiminut strategiajohtajana Nokialla, teknologia- ja 
strategiakonsulttina ja kasvuyrityksen operatiivisena johtajana.  

Kempower Oy:n hallituksen muut perheen ulkopuoliset jäsenet ovat Ville Vuori ja Katri Sahlman. 
Sukua edustavat Antti Kemppi (pj.) ja Teresa Kemppi-Vasama. 

Lisätietoja: 

Antti Kemppi 
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Group Oy ja Kempower Oy 
p. 040 545 0012 
antti.kemppi@kemppi.com 

Teresa Kemppi-Vasama 
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy 
p. 044 2899 214 
teresa.kemppi-vasama@kemppi.com 

 

Kemppi 
Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon 
hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin 
kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa 
hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kemppi konsernin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa 
ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. 
Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 
maassa. 
www.kemppi.fi 

Kempower  
Kempower Oy suunnittelee, valmistaa ja myy latausratkaisuja ja palveluja vaativissa olosuhteissa 
toimiville sähköisille kulkuvälineille ja työkoneille. Latausratkaisumme suunnitellaan ja 
valmistetaan Lahdessa, Suomessa. Kuulumme Kemppi Groupiin ja yhdessä Kemppi Oy:n kanssa 
meillä on yli 70 vuoden kokemus virtalähteiden kehittämisestä. 
www.kempower.com 
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