-- = ei sidonnaisuuksia
LUOTTAMUSHENKILÖT
Nimi

Kotikunta

Luottamustehtävä Ylä-Savon SOTEssa

Sidonnaisuus / yritys, yhteisö

Tehtävänimike sidosryhmässä

merkittävä varallisuus

Eskelinen Juha

Vieremä

yhtymähallituksen jäsen

Vieremän kunta
Pohjois-Savon Proagria

valtuuston pj
hallituksen pj

puolison kanssa omistama
maidontuotantoon
keskittynyt maatila

toimitusjohtaja

Iisalmi
Kiuruvesi

ympäristölautakunnan varajäsen
yhtymävaltuuston varajäsen
yhtymähallituksen varajäsen

Iiultra Ky

Farin Kaija
Happonen Suvi

Kiuruveden kaupunki

sivistyslautakunnan varajäsen

Ylä-Savon TYP

johtoryhmän pj

-Lihakunta
--

-hallintoneuvoston jäsen
--

Avainpesäkiinteistöt
Iisalmen kaupunki
Ylä-Savon musiikkiopisto
TOIMI -työvalmennussäätiö
P-S sairaanhoitopiiri

hallituksen jäsen
tekninenjaos jäsen (varapj)
kaupunginhallituksen varajäsen
johtokunnan varajäsen
johtorymän jäsen
valtuuston varajäsen

Jätehuolto Erkki Kastari Ky

toimitusjohtaja

Heusala Jorma
Huttunen Kaisa
Hämäläinen Emmi

Vieremä
Kiuruvesi
Iisalmi

Itkonen-Brilli Teija

Iisalmi

yhtymähallituksen varajäsen
ympäristölautakunnan pj
yhtymävaltuuston jäsen
tarkastuslautakunnan varajäsen
tarkastuslautakunnan jäsen
yhtymävaltuuston varajäsen

Kainulainen Helena

Sonkajärvi

yhtymähallituksen varajäsen

Kastari Tuija

Kiuruvesi

Kekkonen Anne
Korolainen Kauko

Iisalmi
Iisalmi

ympäristölautakunnan jäsen
yhtymähallituksen varajäsen
yhtymävaltuuston varajäsen
yhtymähallituksen puheenjohtaja
läsnäolo-oikeutettu yhtymähallituksen
jaostossa, yhteistyöryhmässä ja
ympäristölautakunnassa

Korpihalla Tommi

Iisalmi

yhtymähallituksen jäsen

-Ylä-Savon sairaanhoidon tukisäätiö
Ylä-Savon ICT-palvelut Oy
TOIMI-työvalmennussäätiö
Iisalmen vammaisneuvosto
Sonkajärven kunta
Iisalmen kaupunginvaltuusto
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto
Hernejärven kyläyhdistys ry
Rakennusmestarit- ja Insinöörit AMK ry
Osuuskauppa PeeÄssä
Sivutoiminen maatilatalos (nurmi- ja viljatila)
Mediatoimisto Oikea Käsi Oy
Nelson House Oy
Ylä-Savon Golfseura ry
Sit Häpens ry
Tukitalkoot ry

hallituksen jäsen (Soten nimeämä)
Soten yhtiökokousedustaja
hallituksen puh.joht. (Soten nim.)
Soten nimeämä jäsen
rakennustarkastaja
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
hallituksen jäsen
edustajiston
jäsen

yrittäjä/omistaja
hallituksen jäsen
puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Kurtelius Eero

Sonkajärvi

yhtymävaltuuston varajäsen

--

Kärkkäinen Ilpo

Sonkajärvi

Sonkajärven kunta

kunnanvaltuuston pj

Kärkkäinen Marja-Leena

Kiuruvesi

yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jaoston jäsen
yhtymähallituksen jäsen

Kyllönen Eero

Kiuruvesi

yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jaoston jäsen

Kiuruveden kaupunki
Pohjois-Savon liitto
Kiuruveden Yrityskiinteistö
Kiuruveden elinkeinojaosto
Kiuruveden vanhusneuvosto
Rantasalo Oy
Mhy Savotta
Kiuruveden kaupunki

Lappalainen Sari
Lapveteläinen Minna
Miettinen Ulla

Kiuruvesi
Kiuruvesi
Vieremä

yhtymähallituksen jäsen
tarkastuslautakunnan jäsen
yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jaoston jäsen
yhtymähallituksen edustaja
ympäristölautakunnassa

kaupunginvaltuuston jäsen
kunnan nimeämä edustaja
kunnan nimeämä edustaja
kunnan nimeämä edustaja
puheenjohtaja
vpj
valtuuston jäsen
hallituksen jäsen
henkilöjaoston jäsen
hallituksen puheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu
hallitus
2. varapuheenjohtaja

Niskanen Seppo
Partanen Minna
Pietikäinen Airi

Kiuruvesi
Vieremä
Iisalmi

yhtymähallituksen jaoston varajäsen
tarkastuslautakunnan jäsen
yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen edustaja yhtymähallituksen
jaostossa

--

Kiuruveden Yrityskiinteistöt OY
Kiuruveden kaupunki
Kiuruveden kiurun kulma
Vieremän Kunnanvaltuusto

Vieremän toimitilat Oy
Pysäkki
Ylä-Savon ICT-palvelut Oy
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
MTK-Vieremä
--Iisalmen kaupunki
Toimi-säätiö

hallituksen jäsen
ohjausryhmän jäsen
yhtiökokousedustaja
hallituksen jäsen
johtokunnan jäsen
--

Ylä-Savon sairaanhoidon tukisäätiö
Iisalmen Vesi
Invalidiliitto ry
Vammaisneuvosto
Pohjois-Savon syöpäyhdistys, Iisalmen osasto

hallituksen varajäsen
liittovaltuuston jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
hallitus

valtuusto, tekninen lautakunta
valtuuston jäsen

Pikkarainen Rauno

Kiuruvesi

yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja

Osuuskauppa PeeÄssä
Savon energiaholding
Kiuruveden kirkkovaltuusto
OP Ylä-Savo

Pirkkalainen Tarja

Sonkajärvi

yhtymähallituksen jäsen

Ylä-Savon Vesi Oy

edustajiston jäsen
hallituksen jäsen
jäsen
edustajiston jäsen ja nimitysvaliokunnan
jäsen
hallituksen jäsen

yhtymähallituksen varaedustaja
yhtymähallituksen jaostossa

Sonkajärven kunta

tarkastuslautakunnan pj

yhtymähallituksen jäsen

Iisalmen kaupunki

kaupunginvaltuuston 1. varavaltuutettu

Pitkänen Pertti

Iisalmi

metsätalous
puolison kanssa yhdessä
omistama, yrityskäytössä
oleva maatila

sijoitustoimintaa

Riihola Kari

Iisalmi

yhtymähallituksen varajäsen
yhtymähallituksen jaoston varajäsen

Ruotsalainen Pekka

Iisalmi

ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja
yhtymähallituksen varajäsen

Ryhänen Marjatta

Iisalmi

Rytkönen Marju Tuulikki
Rönkkö Jani

Iisalmi
Iisalmi

yhtymähallituksen varajäsen
yhtymävaltuuston jäsen
yhtymävaltuuston varajäsen
yhtymävaltuuston jäsen
yhtymähallituksen varajäsen
vaalilautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja

Toimi-säätiö
Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Aktiiviklubi Oy
Kahvila-ravintola Mehevä Oy
KR Riihola Oy
Vanhaintukisäätiö

hallitus, soten edustaja
yhtiökokousedustaja, Iisalmi
toimitusjohtaja
toimitusjohtaja
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen

Iisalmen kaupunki
Iisalmen kaupunki

teknisen lautakunnan varajäsen

YRPPH Nuppula avoin yhtiö
Iisalmen keskusapteekki
Iisalmen kaupunki

yrittäjä
proviisori (ansiotyö)
Iisalmen kaupunginvaltuuston jäsen ja hallituksen varajäsen
edustajiston jäsen
varapuheenjohtaja
sihteeri
valtuston jäsen
varapuheenjohtaja
sihteeri
--

Savolainen Riitta

Sonkajärvi

yhtymähallituksen jaoston puheenjohtaja

Pohjois-Savon Osuuspankki
Ylä-Savon Nuorisoseurojen liitto ry
Martikkalan Nuorisoseura ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Rönkköjen sukuseura ry
Korpiselkä seura ry
--

Siirola Elina

Iisalmi

yhtymähallituksen jäsen

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

yhteisen valtuuston puheenjohtaja
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Iisalmen kaupunki

kaupunginvaltuuston jäsen
kaupunginhallituksen jäsen
Iisalmen kaupungin edustaja
tuomiokapitulin maallikkojäsen
yhtymävaltuuston jäsen
kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen,
kunnanhallituksen edustaja vanhus- ja
vammaisneuvostossa sekä
nuorisovaltuustossa

Suokonautio Markku

Sonkajärvi

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
yhtymävaltuuston jäsen

Iisalmen vammaisneuvosto
Kuopion hiippakunta
Savon koulutuskuntayhtymä
Sonkajärven kunta

Savolinum Oy
Sonkajärven ja Sukevan vammaisten tuki Ry
Sutinen Anne
Tenhunen Jouko

Iisalmi
Kiuruvesi

yhtymävaltuuston varajäsen
yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Tenhunen Kirsi

Kiuruvesi

yhtymähallituksen varajäsen

Ylä-Savon Sote JHL ry 698
TOIMI-työvalmennussäätiö
Suomen Hevostietokeskus
Kiuruveden Rinnekotiyhdistys ry
Kiuruveden kaupunki

kunnan nimeämä edustaja
hallituksen puheenjohtaja
sihteeri, taloudenhoitaja
valtuuston varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
johtokunnan jäsen
hallitus, henkilöstöjaos pj,
kaupunginhallituksen edustaja
sivistyslautakunnassa ja
vanhusneuvostossa

metsämaata

Tikkanen Birgit

Tikkanen Arto

Iisalmi

Kiuruvesi

yhtymähallituksen varajäsen

Ylä-Savon koulutus kuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä
Iisalmen kaupunki

hallituksen jäsen
valtuuston varajäsen
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen,
hyvinvointijaoston varajäsen,
kaupunginhallituksen varajäsen

Päiväkeskus Pysäkki ry /n Vieremä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
yhtymävaltuuston jäsen tarkastuslautakunnan Kiurunkulma Oy
varapuheenjohtaja
Steel Import Finland Oy

toiminnanohjaaja
valtuuston varajäsen
hallituksen jäsen
tekninen johtaja

Tikkanen Emmi
Tikkanen Heli
Toivanen Sisko

Kiuruvesi
Kiuruvesi
Kiuruvesi

yhtymävaltuuston jäsen
yhtymävaltuuston varajäsen
yhtymähallituksen jäsen

Ylä-Savon Vesi Oy
-Kiuruveden Yrityskiinteistöt OY
Kiuruveden Luomu-Wolley ry
Kiuruveden maa- ja kotitalausnaiset
MLL:n Kiuruveden yhdistys
Toiviaiskylän maa- ja kotitalousseura

hallituksen jäsen
-hallituksen jäsen
rahastonhoitaja
rahastonhoitaja
rahastonhoitaja
rahastonhoitaja

Toppinen Jouni

Iisalmi

yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

Tossavainen Jouko

Iisalmi

yhtymävaltuuston jäsen

Petterinkulma Oy
Teollisuuskylä OY
Iisalmen kaupunki
Iisalmen kaupunki

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
kaupunginhallituksen 2. vpj
kaupunginvaltuuston jäsen
tarkastuslautakunnan vpj

Turkki Osmo

Iisalmi

yhtymävaltuuston jäsen
tarkastuslautakunnan varajäsen

Iisalmen vammaisneuvosto
Iisalmen kaupunki

puheenjohtaja
valtuuston varajäsen

Ylä-Savon autismi- ja aspergeryhdistys ry

puheenjohtaja

Iisalmi
Iisalmi

yhtymähallituksen varajäsen
yhtymävaltuuston jäsen
yhtymähallituksen jaoston jäsen
yhtymähallituksen jäsen

-Iisalmen ikäihmisten neuvosto
Teollisuuskylä Oy
Iisalmen kaupunki

-kaupunginhallituksen nimeämä edustaja
hallituksen jäsen

Waclin-Keinänen Seija
Åhman Kati

Snellmann instituutti
Ylä-Savon sairaanhoidon tukisäätiö
Osuuskauppa PeeÄssä
P-S Osuuspankki
Pohjois-Savon liitto
Iisalmen seurakunta
Ylä-Savon seurakuntayhtymä

ALINA hoiva, Iisalmi

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
sijoitustyöryhmän jäsen
yleiskokousedustaja
varapuheenjohtaja
edustajiston jäsen
edustajiston jäsen
maakuntavaltuuston varajäsen
seurakuntaneuvoston jäsen
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
yhteisen kirkkoneuvoston varajäsen
työsuhde

pieni maatila, arvo alle
300 000

maa- ja metsätilat Latvala
3:41, Latvala II 18:29 ja
Latvala III 3:59, jossa
omistamani omakotitalo ja
toimisto/korjaamotilat

