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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkitç esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Auvinen

Etunimi
Hannu

Luottam ustehtävät
maakuntahallituksen jäsen

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:
Ha I li ntoneuvoston jäsen Lähi Ta piola Savo-Ka rja la

Merk¡ttävä varallisuus Maatila Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylässä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- ta¡
virkatehtävän hoidossa

Sulkavan ku nnanvaltuuston puheenjohtaja

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 28.9.20t7

Tietojen antajan nimi: Hannu Auvinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I I moittajan henkilötiedot Sukunimi
Hartonen-Pulkka

Etunimi
Tanja

Luottamustehtävät
Kunnanvaltuutettu, kunnanha I lituksen jäsen, kunnanhallituksen
konsernijaoston jäsen, vanhusneuvoston jäsen, sivistyslauta kunnan

varajäsen, teknisen lautakunnan varajäsen ( Kaikki Mäntyharjussa.)

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnanedustaja Halssinrinne Oy:ssä.(taloyhtiö Mäntyharjussa)

Muut tehtävät

Merk¡ttävä varallisuus Eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Mä ntyha rj u n kennelyhdistys Ry, pu heenjohtaja. Mä ntyha rj u n

perussuomalaiset Ry, valittu puheenjohtajaksi vuodelle 2018.

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 72.t0.2OL7

Tietojen antajan nimi: Tanja Hartonen-Pulkka
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Huupponen

Etunimi
Erkki

Luottamustehtävät
Etelä-Savon maakunta liiton ha llituksen va rajäsen, Pieksämäen

kaupungin valtuuston jäsen, ka upungin ha llituksen varajäsen

Virkatehtävät
Tuntiopettaja Pieksämäen seutuopisto

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Jäppilän vanhustentalosäätiön hallitus varajäsen, Pieksämäen seudun

avustussäätiö hallituksen jäsen

Muut tehtävät:
Kevan valtuuskunnan varajäsen, Suur-Savon Op edustajiston jäsen

Merk¡ttävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 04.10.20L7
Erkki Huupponen
Tietojen antajan nimi
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S¡DONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Häkkänen

Etunimi
Markku

Luotta m ustehtävät
Maakuntahallituksen varajäsen, maakuntavaltuuston jäsen

Virkatehtävät
Varatuomari, kunnallisneuvos

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Exel Oyj : n Mä ntyha rju n ku nna n yhtiökokousedustaja

Muut tehtävät:
Mäntyharjun ku nna nvaltuuston puheenjohtaja

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- ta¡

v¡rkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 25,9.20L7

Tietojen antajan nimi: Markku Häkkänen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Hänninen

Etunimi
Elisa

Luottamustehtävät
Juvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus Maa- ja metsätila 2kpl50%

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Luoteis-Juvan MKTS sihteeri

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä L5.t0.2017

Tietojen antajan nimi:
Hänninen Elisa
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Kauhanen

Etunimi
Matti

Luottamustehtävät
Pieksämäen Kaupungin valtuusto, jäsen

Keski-Savon Ympäristöla utakunta, puheenjohtaja

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä.

M uut tehtävät: Jä ppilä n Yrittäjät, ha llitus, vara puheenjohtaja.

Hyvätuuli Highland Oy, omistaja 50%, hallituksen puheenjohtaja.

LähiTapiola Savo, hallintoneuvosto, jäsen.

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Honkalassa 27.9.2Ot7

Matti Kauhanen
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SIDONNAISUUSILMO¡TUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmo¡ttajan henk¡löt¡edot Sukunimi
Kärkkäinen

Etunimi
Tuula

Luotta m ustehtävät
Rantasalmen ku nnanhallitus vpj, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
hallitus varaj., maaku ntahallitus jäsen

Virkatehtävät
Palveluohjaaja ltä-Savon sairaanhoitopiiri sosiaalipalvelujen tulosalue

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI palvelut oy hallituksen
jäsen (päättyy uuden hallituksen aloitettua ja nimettyä uudet jäsenet)

Muut tehtävät:

Merk¡ttävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- ta¡
virkatehtävän hoidossa

Rantasalmen Sosiaalidemokraatit ry pj.

Rantasalmen vanhustentuki ry. hallitus jäsen

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
ju lkaista ne maaku ntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 29.9.2017

Tietojen antajan nimi: Tuula Kärkkäinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Laukkanen

Etunimi
Kati

Luottamustehtävät
Maakuntahallitus, va rajäsen

Virkatehtävät
Vanhempi konstaapeli, ltä-Suomen poliisilaitos

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Enonkosken kappelineuvoston jäsen

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä t5.L0.20L7

Tietojen antajan nimi: Kati Laukkanen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi t¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmo¡ttajan henkilötiedot Sukunimi
Leikas

Etunimi
Tiia

Luotta m ustehtävät
maakuntavaltuutettu, maaku ntahallituksen varajäsenyys

Virkatehtävät
etsivä nuorisotyöntekijä, Pieksämäen n uorisotoim i, Pieksämäen

kaupunki

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisö¡ssä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Kuntalaskenta Oy:n hallituksen jäsen

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus Eiole.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Eiole.

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä t1.10.20L7

Tietojen antajan nimi: Tiia Leikas
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SIDONNAISUUS¡LMOITUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Leskinen

Etunimi
Jaana

Luottamustehtävät
Pieksämäen Ka upunginvaltuuston puheenjohtaja

Virkatehtävä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:
Toimitusjohtaja ja hallituksen pj Kunnonkeskus Pieksämäki Oy

Merk¡ttävä varallisuus Kunnonkeskus Pieksämäki Ay 213 osakkeiden omistus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 23.I0.2017

Tietojen antajan nimi: Jaana Leskinen
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SIDONNAISUUSITMOITUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Leskinen

Etunimi
Ulla

Luottamustehtävät
Valtuuston varajäsen, Konserni ja elinvoimajaoston jäsen, Essoten

valtuuston varajäsen

Virkatehtävät
Pääluottamusmies ja työsuojel uva ltuutettu
Osuuskauppa Suur-Savo

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Pamin valtuuston varsinainen jäsen, ammattiosaston
varapuheenjohtaja ja ta loudenhoitaja

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä L1.L0.20L7

Tietojen antajan nimi: Ulla Leskinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi t¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Liikanen

Etunimi
Veli

Luotta mustehtävät
maakunta hal lituksen jäsen

Virkatehtävät
projektitutkija, Kaa kkois-Suomen am mattiko rkea ko u I u

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jotla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Varapuheenjohtaja, Vihreä Liitto rp.

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 26.09.2077

Tietojen antajan nimi: Veli Liikanen
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SIDONNAISUUSILMO¡TUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkit¡ esimerkit.

Sukunimi
Mikkonen

Etunimi
Anna-Kristiina

Luottamustehtävät
savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Elinkeinojaoston

sen. Etelä-Savon maa kunta liitto, ha llituksen 2. varapuheenjohtaja.jä

Virkatehtävät
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri

I I moittajan henkilötiedot

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimia

YH ltä-Savo Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

la ja tehtävä

Muut tehtävät:
Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, hallituksen

va rapuheenjohtaja
Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, hallituksen jäsen

Linnalan Setlementti ry, hallituksen jäsen

Suur-Savon OsuusPa nkki, edustajiston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa Yhteisöissä

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan

julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 29.6.20L8

Tietojen antajan nimi: Anna-Kristiina Mikkonen

luvan
Tiedon oikeellisuus
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi t¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Liukkonen

Etunimi
Heikki

Luotta mustehtävät
Valtuutettu, kunna nhallituksen puheenjohtaja

Virkatehtävä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 28.9.20L7

Tietojen antajan nimi: Heikki Liukkonen



Ë 
-1- [: t,r-\ - $ ÂVt] $\.i

f\4AAKu N-rAL*f îTt

SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkit¡ esimerkit.

t lmoittajan henkilötiedot Sukunimi

Nykänen

Etunimi

Tapani

Luottam ustehtävät

Ka ngasniemen ku n na n ha I I itu ksen pu heenjohtaja

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Suur-Savon Sä hkön hal lintoneuvoston jäsen

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus Maatila

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä pp.kk.wvv
2.L0.20L7
Tietojen antajan nimi:

Tapani Nykänen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Ojala

Etunimi
Kari

Luotta mustehtävät
Kiinteistöyhtiö Naístinki hallituksen puheenjohtaja

Virkatehtävät
veturinkuljettaja, eläkkeellä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Luottamustehtävät
Kiinteistöyhtiö Naistinki ha ll ituksen puheenjohtaja

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

SDP Mikkelin kunnalisjä rjestön puheenjohtaja

Mikkelin Työväenyhdistyksen puheenjohtaja

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 27.9.20L7

Tietojen antajan nimi: KariOjala
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Olkkonen

Etunimi
Kirsi

Luottamustehtävät
Kaupunginhallituksen 1 vpj

Mikkelinkaupunki valtuutettu

Etelä-Savon maakunta liitto - hallituksen jäsen

Virkatehtävät
Mikkelipuistoyhdistys ry toiminnanjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:

Merk¡ttävä varallisuus Maatila ja metsää

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä L6.I0,2OI7

Tietojen antajan nimi: Kirsi Olkkonen



SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi t¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

Sukunimi
Pöyry

Etunimi
Jari- Pekka

Mikkelin kaupungin vartuutettu, KH jäsen, maakuntahailituksen
varajäsen, maakuntava ltuuston varajäsen

Luotta mustehtävät

llmo¡ttaian henkilötiedot

PT-tuntiopettaja, Etelä-Savon Koulutus Oy, metsäopetus

Virkatehtävät

Kunnan nimeämänä edustaja
Mikkelin KH edustaja osallisu
toimikunta, työtoim ikunta ja

na: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
uden ja hyvinvoinnin lautakunta, yT-
va rajäsen verotuksen oikaisulautakunta

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Muut tehtävät:
Edustajiston jäsen, Osuuskauppa Suur-Savo

Merk¡ttävä varallisuus Metsäkiinteistöjä,
osakeomistus 50% puuAsiamies J&p oy:ssa.

Muu sidonnaisuus, jolla voioila
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa pj., Keskustan Mikkelin keskustan paikallisyhdistys

tj., PuuAsiamies J&p Oy
Yrittäjä, PekTek tmi

Tiedon oikeellisuus mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla

Tietojen antajan nimi: pekka pöyry

Vakuutan, että yllä

Päivämäärä L.7L.2OI7
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Rahikainen

Etunimi
Pirkko

Luottamustehtävät
Xamk Oy hallitusjäsen

Virkatehtävät
päivä kodi n jo htaja, M i l<keli n ka u pu n ki sivistystoim i

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Pä ivämää rä pp. kk.wvv I2.I0.2017

Tietojen antajan nimi: Pirkko Rahikainen
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SIDONNAISUUS¡LMOITUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Sairanen

Etunimi
Lea

Luottamustehtävät
Maakuntahallítuksen jäsen, maakuntava ltuuston jäsen

Virkatehtävät
Yrittäjä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Savonlinnan Seudun jätehuolto Oy

Punkaharjun Lämpö Oy

Itä-Savon VesiOy

Muut tehtävät:
Etelä-Karja la n Osu uska u ppa, ha I I i nto neuvoston jäse n.

Yrittäjä Raitavaara, omistus 100%

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 19.I0.2017

Tietojen antajan nimi: Lea Sairanen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Selenius

Etunimi
Pekka

Luottamustehtävät
Maakuntahallitus, varapuheenjohtaja

Virkatehtävät
Eläkkeellä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Etelä-Savon Energia oy hallitus, ESE verkko Oy hallitus, Etelä-Savon

Kampuskiinteistöt oy ha llitus

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus er

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

el

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Mikkelissä 1.7.2077

Pekka Selenius
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmo¡ttajan henkilötiedot Sukunimi
Tiainen

Etunimi
Teemu

Luotta m ustehtävät
Ka u pu ngin va ltu utettu, sivistysla utaku n na n jäsen (Savonlinna)

Maakuntahallitus varajäsen

Virkatehtävät
lsä nnöitsijä, lsarvo Oy Savonlinna

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Savonlinnan Vuokratalot Oy, Hallituksen Pj

Muut tehtävät:
Pääkantasäätiö, Hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Kerimäen Kisa, Puheenjohtaja
As Oy Alhonpelto, HPJ

As Oy Kyrönkaari, HPJ

As Oy Säästöl<eskus, HPJ

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maaku ntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 23.L0.20t7

Tietojen antajan nimi: Teemu Tiainen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmo¡ttajan henkilötiedot Sukunimi
Torikka

Etunimi
Kirsi

Luotta m ustehtävät
Kaupunginhallituksen varajäsen

Ympäristö- ja rakennusltk jäsen

Virkatehtävät
Päihdetyönjohtaja
Sosiaalipalvelut ltä-Savon sairaanhoitopiiri

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
YH-ltä SAVO hallituksen pj. (asuntoyhteisöt)

Muut tehtävät:
Osuuskau ppa Suur-Savon hallintoneuvosto

Merk¡ttävä varallisuus Eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Eiole

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä OL.LL.ÀOT7

Tietojen antajan nimi: Kirsi Torikka
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

ll moittajan henkilötiedot Sukunimi
Vainio

Etunimi
Hanne Maarit

Luottamustehtävät
kasvatus- ja opetusla uta kunta jäsen, va rava ltuutettu

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävät

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, iolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Rämälän koulun neuvottelukunnan pj.,
Hiirolan kylätoimikunnan vpj.,
Ristiinan ao 274 toimikunnan jäsen,

Mikkelin Sosialidemokraatit ry hallituksen jäsen

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Pä ivä mää rä : Ot.LL.2OL7

Tietojen antajan nimi: Hanne Vainio
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S¡DONNAISUUSILMO¡TUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Virtanen

Etunimi
Outi

Luotta m ustehtävät
kunnanhallituksen jäsen / 2. vpj
kunnan va ravaltuutettu
Essote; valtuutettu
Maakunta hal litus, varajäsen

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Yhteistyötoimikunta, hallituksen edustaja
Kunnan neuvottelutoimikunta, jäsen

Digi-ohja ustyöryhmä, ha llituksen edustaja

Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

eiole

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 15.1.2018

Tietojen antajan nimi: Outi Virtanen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Wuorinen

Etunimi
Jarkko

Luottamustehtävät
Savonlinnan kaupunginvaltuutettu, Etelä-Savon maakuntahallituksen
puheenjohtaja

Virkatehtävät
Yrittäjänä ja toimitusjohtajana omistamassani Findais Ky:ssä

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Savonlinnan Yritystilat Oy hallituksen puheenjohtaja

Yritystalo Schauman Oy hallituksen puheenjohtaja

Muut tehtävät:
Suur-Savon Osuuspankin edustajiston jäsen, Vakuutusyhtiö Fennian

hallintoneuvoston jäsen, Jäsenenä EU:n Kaakkois-Suomi-Venäjä

seurantakomiteassa, Hallituksen jäsen eLive Ecosystem Oy:ssä

Merkittävä varallisuus Vajaan 20 % osakkuus eLive Ecosystem Oy:ssä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 3L.L0.2OL7

Tietojen antajan nimi: Jarkko Wuorinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Kakriainen

Etunimi
Markku

Luottam ustehtävät
Valtuuston L. varapuheenjohtaja

Tvö
Toimitusjohtaja, Etelä-Savon kauppaka mari

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Mikalo Oy, hallituksen puheenjohtaja
Kyyyh kylä n Ka rta no Oy, ha I I itu ksen pu hee njohtaja
Kyyhkylän säätiö, hallituksen jäsen

Muut tehtävät:
Bovallius Palvelut Oy, hal lituksen puheenjohtaja
Lä hi-Ta piola Savo-Ka rja la a I ueyhtiö, ha I lintone uvoston pu heenjohtaja

Merkittävä varallisuus Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkltystä luottamus- tal
virkatehtävän hoidossa

Mikkelin kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaoston 2.

varapuheenjohtaja

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä LO.tO.20t7

Tietojen antajan nimi:

Markku Kakriainen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkit¡ esimerkit.

llmoittajan henk¡löt¡edot Sukunimi
Taavitsainen

Etunimi
Satu

Luotta m ustehtävät
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Mikkelin kaupunginvaltuuston 2. vpj

Virkatehtävät
Kansanedustaja

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjo¡ttav¡ssa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:
Edustajiston jäsen, Osuuskauppa Suur-Savo

Hallintoneuvoston jäsen, Posti Oy

Merk¡ttävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- ta¡
virkatehtävän hoidossa

Ammattiliitto JH L:n edustajiston jäsen

Ka nsa nelä kela itoksen va rava ltu utettu
Työttömien Keskusjä rjestö ry: n pu heenjohtaja

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 27.9.2017

Tietojen antajan nimi: Satu Taavitsainen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henkilötiedot Sukunimi
Valtola

Etunimi
Oskari

Luottamustehtävät
Mikkelin Kaupunginvaltuuston 1. vara puheenjohtaja

Virkatehtävät
Työterveyslää kä ri, Etelä-Savo n Työte rveys Oy

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus Suomalaisia pörssiosakkeita pieniä määriä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Mikkeli 26.9.2Ot7

Tietojen antajan nimi: Oskari Valtola
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkitç esimerkit.

llmo¡ttajan henkilötiedot Sukunimi
Pekkanen

Etunimi
Leena

Luotta m ustehtävät
Maakuntavaltuuston jäsen

Tarkastuslautakunnan VPJ

Mäntyharjun kunnanvaltuutettu
Mä ntyha rju n ku n na n ha llitu ksen pu heenjohtaja

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- ta¡
v¡rkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä n.n.ZOtZ

Tietojen antajan nimi: Leena Pekkanen
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I lmoittajan henk¡löt¡edot Sukunimi
Perälä

Etunimi
Anne- Maarit

Luotta m ustehtävät
Pieksämäen kau pu ngin valtuutettu, Pieksämäen kaupungin

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Etelä-Savon maaku ntaliiton
ta rkastusla uta ku n na n pu heenjohtaja, Etelä-Savon maa ku ntavaltuuston
jäsen

Virkatehtävät
laskentapäällikkö, Laskentasolmu Oy

Johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoim¡ntaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
eiole

Muut tehtävät
eiole

Merk¡ttävä varallisuus eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Pieksämäen seurakunnan kirkkova ltuuston jäsen

Tiedon oikeellisuus Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä 24.L0,2017

Tietojen antajan nimi: Anne-Maarit Perälä


