Sidonnaisuusrekisteri / luottamushenkilöt
Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

Pirkkalainen Tarja

yhtymävaltuuston
puheenjohtaja

Ylä-Savon Vesi yhtiökokousedustaja

-

-

25.11.2021

-

-

25.11.2021

-

-

25.11.2021

Lappalainen Sari

yhtymävaltuuston
varapuheenjohtaja

Ylä-Savon Seurakuntayhtymä
kirkkovaltuuston jäsen
Sonkajärven seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen
Kiuruveden kaupunki valtuuston ja
hallituksen varajäsen
YSAO hallituksen varajäsen
Snellman-Instituutin yhtiö- ja vuosikokousedustaja

Oikari Eija

yhtymävaltuuston
varapuheenjohtaja

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen varaedustaja
-

Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Korolainen Kauko

yhtymähallituksen
puheenjohtaja

Savon ICT-palvelut Oy:n SOTE:n
yhtiökokousedustaja

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

-

25.11.2021

-

25.11.2021

Ylä-Savon Sairaanhoidon tukisäätiön
hallituksen jäsen SOTE:n nimeämänä
TOIMI-valmennussäätiön hallituksen
puheenjohtaja
Rakennustarkastaja/Sonkajärven kunta
Iisalmen kaupunginvaltuuston jäsen
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
valtuuston jäsen
Hernejärven kyläyhdistys ry:n
puheenjohtaja
Iisalmen Rakennusmestarit – Insinöörit
AMK ry:n hallituksen jäsen
Osuuskauppa PeeÄssän edustajiston
jäsen

Toppinen Jouni

yhtymähallituksen
varapuheenjohtaja

Sivutoiminen maatilatalous kotitilalla
(nurmi- ja viljatila)
Kiinteistö Oy Petterinkulma hallituksen
puheenjohtaja
Iisalmen kaupunginvaltuuston ja
hallituksen jäsen

-

Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

Kärkkäinen MarjaLeena

yhtymähallituksen jaoston
puheenjohtaja

Kiuruveden vanhusneuvoston jäsen

-

-

25.11.2021

Käräjäoikeuden lautamies

Maakuntavaltuutettu

-

25.11.2021

Sijoitustyöryhmän jäsen

Iisalmen kaupunginvaltuutettu

INN-kummi

Iisalmen kaupungin sekä Ysao:n
hallituksen jäsen

-

Teknisen lautakunnan sekä seutusopimuksen johtokunnan jäsen
-

-

25.11.2021

Hay Kresst Oy hallituksen jäsen

-

-

25.11.2021

-

-

25.11.2021

yhtymähallituksen jäsen

Kiuruveden kirkkoneuvoston jäsen,
diakoniatyön johtokunnan jäsen
Eläkeläiset ry:n Savon aluejärjestön
puheenjohtaja
Kiuruveden Eläkeläiset ry:n
paikallisjärjestön puheenjohtaja
Kiuruveden työttömien yhdistyksen
sihteeri
Kiuruveden vasemmistoliiton
kunnallisjärjestön sihteeri

Kekkonen Anne

yhtymähallituksen jaoston
varapuheenjohtaja
yhtymähallituksen jäsen

Soronen Mari

ympäristölautakunnan
puheenjohtaja
yhtymähallituksen varajäsen

Repo Heikki

Partanen Marjo

ympäristölautakunnan
varapuheenjohtaja
tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja

Osto-osuuskunta OSKU hallituksen
jäsen
Vieremän Hakatalot hallituksen
varajäsen
JYTY Iisalmi hallituksen varajäsen

Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

Kallio Johanna

tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtaja

Iisalmen kaupunginvaltuuston
varajäsen

-

-

25.11.2021

yhtymävaltuuston jäsen
yhtymähallituksen jäsen

Ylä-Savon kirkkovaltuuston jäsen
Vieremän kunnanhallituksen puheenjohtaja

-

puolison kanssa omistama maidontuotantoon ja
metsätalouteen keskittynyt maatila

25.11.2021

yhtymähallituksen jäsen

Ylä-Savon sairaanhoidon tukisäätiö
hallituksen jäsen
Iisalmen kaupunginvaltuutettu

-

-

25.11.2021

yhtymähallituksen jäsen

Luman hallitus
-

Kiuruveden kaupunginvaltuutettu

-

25.11.2021

-

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
-

-

25.11.2021

-

-

25.11.2021

-

-

25.11.2021

Eskelinen Juha

Savon energiaholding hallintoneuvoston jäsen

Knuutinen Seppo
Kyllönen Eero

Kärkkäinen Ilpo

yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jaoston
jäsen

Lammi Anne

Rintakuusi Erkki

yhtymähallituksen jäsen

yhtymähallituksen jäsen

Toimisäätiön hallintoneuvosto
varajäsen
Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta
varajäsen
As Oy Harjurinne hallituksen
puheenjohtaja
Kiuruveden Reserviläisten
puheenjohtaja
Osmanki-Väärä tiehoitokunnan
puheenjohtaja

Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

Taipale Pekka

yhtymähallituksen jäsen

Iisalmen kaupunginhallituksen varajäsen

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, linjaja myyntijohtaja

-

25.11.2021

Iisalmen kaupunginvaltuuston varajäsen

Taipale Medical Oy, toimitusjohtaja

yhtymähallituksen jäsen

Savon ICT Palvelut Oy:n varajäsen

osa-omistus maatilasta

25.11.2021

yhtymähallituksen edustaja
yhtymähallituksen jaostossa

Pohjois-Savon Liiton maakuntavaltuuston jäsen

PikkuKengurunkoti Oy, hallituksen
puheenjohtaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä /
Sonkajärven
seurakuntaneuvoston jäsen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
valtuuston jäsen ja hallituksen
varajäsen

oma maatila, jolla toimii
sekä oma tilitoimisto että
puolison korjaamoyritys

25.11.2021

Vieremän kunnanvaltuuston jäsen

-

25.11.2021

Tuovinen Merja

Sonkajärven kunnan kunnanhallituksen ja –valtuuston jäsen
Toivanen Sisko

yhtymähallituksen jäsen

Ylä-Savon Vesi Oy hallituksen jäsen
Eläkeliitto Kiuruveden yhdistys,
rahastonhoitaja
Kiuruveden Keskusta ry, sihteeri ja
rahastonhoitaja
Kiuruveden Luomu-Wolley ry,
rahastonhoitaja
Toiviaiskylän maa- ja kotitalousseura,
rahastonhoitaja

Vidgren Eveliina

yhtymähallituksen jäsen
yhteistyöryhmän varajäsen

Ylä-Savon Vesi Oy:n hallituksen jäsen /
kunnan nimeämä edustaja

Vieremän kunnan teknisen
lautakunnan jäsen
TOIMI-valmennussäätiön
hallintoneuvoston varajäsen
Vieremän kunnan tiejaoston jäsen

Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

Åhman Kati

yhtymähallituksen jäsen

Iisalmen Teollisuuskylän hallituksen
jäsen
P-S OP hallintoneuvoston jäsen

Iisalmen kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja, kaupunginhallituksessa puhe- ja läsnäolooikeus

-

25.11.2021

-

25.11.2021

-

25.11.2021

-

25.11.2021

Iisalmen kaupungin sijoitustyöryhmän jäsen
Ikäihmisten neuvoston edustaja
PeeÄssä edustajiston jäsen

Havukainen Elsa

yhtymähallituksen varajäsen
yhtymävaltuuston jäsen

Hentilä Leo

yhtymähallituksen varajäsen

Hoxha-Jahja Ardita

yhtymähallituksen varajäsen

Iisalmen kaupunginvaltuuston 3. varajäsen

Ylä-Savon Sairaanhoidon
tukisäätiön hallituksen jäsen
-

Pohjois-Savon valtuuston jäsen,
yhtymävaltuuston jäsen

-

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
valtuuston jäsen
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsen

Huttunen Kauko

yhtymähallituksen varajäsen

Kokkonen Mira

yhtymähallituksen varajäsen

Istekki Oy:n yhtiökokousedustaja
Ylä-Savon Osuuspankin hallituksen
jäsen

Opetusalan ammattijärjestö
OAJ:n Kiuruveden paikallisosaston
hallituksen varajäsen
Kiuruveden Keskustan
johtokunnan jäsen
Pohjois-Savon Keskustan
varapuheenjohtaja

Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

Kyyriäinen Marko

yhtymähallituksen varajäsen

-

-

25.11.2021

Laakkonen Teemu

yhtymähallituksen varajäsen

Pohjois-Savon Liiton maakuntavaltuuston jäsen
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
valtuuston jäsen
YSAO hallituksen jäsen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
varapuheenjohtaja
Kaupunginhallituksen varajäsen
-

Marin Riikka

yhtymähallituksen varajäsen

-

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
valtuuston jäsen

-

25.11.2021

Pitkänen Pertti

yhtymähallituksen varajäsen

Repo Aarne T.

yhtymähallituksen varajäsen

-

-

-

Rönkkö Jani

yhtymähallituksen varajäsen

Iisalmen kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen jäsen

Ylä-Savon Nuorisoseurojen liitto
ry:n puheenjohtaja
Martikkalan nuorisoseura ry:n
sihteeri
Suomen Nuorisoseurat ry:n
valtuuston jäsen
Korpiselkä Seura ry:n sihteeri

-

Savon koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsen
Iisalmen keskusapteekin proviisori

-

Rönkköjen sukuseura ry:n
varapuheenjohtaja
Savon proviisorikerho ry:n
johtokunnan jäsen
Pohjois-Savon osuuspankin
edustajiston jäsen
Keskustan Iisalmen
kunnallisjärjestö ry:n
rahastonhoitaja
Taloyhtiöiden hallituksien
varajäsenyyksiä 2 kpl

25.11.2021

Nimi

Luottamustehtävä
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymässä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamustehtävän
hoidossa

Merkittävä varallisuus

Lautakunta
käsitellyt

Siponen Markku

yhtymähallituksen varajäsen

YSAO valtuuston jäsen

Milkkivei Oy yhteisnavetta osakas

-

25.11.2021

-

-

25.11.2021

Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen

Lohirannan Lomakylän
Oy:n enemmistöosakas

25.11.2021

Ylä-Savon Veturi yhtiökokousedustaja,
Savon energiaholding

Tenhunen Kirsi

yhtymähallituksen varajäsen

Ylä-Savon jätehuolto Oyj:n hallituksen
varsinainen edustaja
Kiuruveden Kiinteistö Oy
Kiurunkulman yhtiökokousedustaja
Kiuruveden kaupunginvaltuutettu
Kiuruveden kaupunginhallituksen
jäsen
Kiuruveden kaupungin teknisen
lautakunnan varajäsen
Kiuruveden kaupungin
henkilöstöjaoksen puheenjohtaja

Tommila Riitta

yhtymähallituksen varajäsen

Kiuruveden kaupungin
kaavoitustyöryhmän jäsen
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
hallituksen jäsen
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
valtuuston jäsen
Ylä-Savon Pääomarahasto Oy
yhtiökokousedustaja
Sonkajärven tuote- ja
yrityskehitysrahasto varajäsen
Lohirannan Lomakylä Oy:n hallituksen
puheenjohtaja

