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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Auvinen
Etunimi
Hannu
m ustehtävät
maakuntahallituksen jäsen

Luotta

Virkatehtävät

Johto- ja luottam ustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Muut tehtävätr
Ha lli

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

ntoneuvoston jäsen

Läh i

Tapiola Savo-Ka

rja la

Maatila Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylässä

Sulkavan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

merkitystä luottamus- ta¡
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 28.9,2017

Tietojen antajan nimi: Hannu Auvinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Hartonen-Pulkka

Etunimi
Tanja

Luottamustehtävät
Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, kunnanhal lituksen
konsernijaoston jäsen, vanhusneuvoston jäsen, sivistysla utakunnan
varajäsen, teknisen lautakunnan varajäsen ( Kaikki Mäntyharjussa.)
Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnanedustaja Halssinrinne Oy:ssä.(ta loyht¡ö Mäntyharjussa)

Muut tehtävät:

Merk¡ttävä varallisuus

Eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

un kenne lyhdistys Ry, pu heenjohtaja. Mä ntyha rj u n
perussuoma laiset Ry, valittu puheenjohtajaksi vuodelle 2018.

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

M

ä

ntyha

rj

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oíkeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä L2.10.2017

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 maakuntaliiton hal lituksen va rajäsen, Pieksämäen
kaupungin va ltuuston jäsen, kau pungin ha llituksen varajäsen
Virkatehtävät

Tuntiopettaja Pieksämäen seutuopisto

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Jäppilän vanhustentalosäätiön ha llitus 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.L0.2OL7
Erkki Huupponen

Tietojen antajan nimi

t-l- il L- "/-', Ti,¡¡"V* l.å
MAAKUN]ALÍiTTO
SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Häkkänen

Etunimi
Markku
Luotta

m

ustehtävät

Maa ku nta ha I litu ksen va rajäsen, maa ku ntava ltuuston jäsen

Virkatehtävät
Varatuomari, kunnallisneuvos

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Exel Oyj :n Mä ntyha rjun ku n na n yhtiökokoused ustaja

harjo¡ttav¡ssa yhteisöissä

Muut tehtävät:
Mäntyharjun kunna nvaltuuston puheenjohtaja

Merkittävä varallisuus

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

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 25.9.2017

Tietojen antajan nimi: Markku Häkkänen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Hänninen

Etunimi
Elisa

Luotta m uste htävät

Juvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Maa- ja metsätila 2kpl50%

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

Luoteis-Juvan MKTS sihteeri

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 15.t0.20L7

Tietojen antajan nimi:
Hänninen Elisa
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Kauhanen

Etunimi

Matti
Luotta m uste htävät

Pieksämäen Kaupungin valtuusto, jäsen
Keski-Savon Ympäristölautakunta, puheenjohtaja

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimíala ja tehtävä.

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä
uut tehtävät: Jä ppilän Yrittäjät, ha llitus, va rapuheenjohtaja.
Hyvätuuli Highland Oy, omistaja 50%, hallituksen puheenjohtaja
LähiTapiola Savo, hallintoneuvosto, jäsen.
M

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 verkkosivuílla.
Honkalassa 27.9.2OL7

Matti Kauhanen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasi t¡edot. Korvaa punaisella

I

lmoittajan henkilötiedot

merkit¡ esimerkit.

Sukunimi
Kärkkäinen

Etunimi
Tuula

Luottamustehtävät
Rantasalmen kunnanhallitus vpj, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
hallitus varaj., maaku ntahallitus jäsen

virkatehtävät
Palveluohjaaja ltä-Savon sairaanhoitopiiri sosiaalipalvelujen tulosalue

elinkeinotoimintaa

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI palvelut oy hallituksen

harjo¡ttav¡ssa yhteisöissä

jäsen (päättyy uuden hallituksen aloitettua ja nimettyä uudet jäsenet)

Johto- ja luottamustehtävät

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

merkitystä luottamus- ta¡

Rantasalmen Sosiaalidemokraatit ry pj.
Rantasalmen vanhustentuki ry. hallitus jäsen

v¡rkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 29.9.2017

Tietojen antajan nimi: Tuula Kärkkäinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella

I

lmoittajan henkilöt¡edot

merkit¡ esimerkit.

Sukunimi
Laukkanen

Etunimi
Kati
Luotta mustehtävät

Maakuntaha llitus, varajäsen

Virkatehtävät
Vanhempi konstaapeli, ltä-Suomen poliisilaitos

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

Enonkosken kappelineuvoston jäsen

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä L5.L0.2017

Tietojen antajan nimi: Kati Laukkanen
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SIDONNAISUUSILMO¡TUS
Täytä omalta osaltasi t¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Leikas

Etunimi
Tiia
Luotta m ustehtävät
maa kuntava

ltuutettu, maaku ntaha llitu ksen

va

rajäsenyys

Virkatehtävät
etsivä nuorisotyöntekijä, Pieksämäen nuorisotoimi, Pieksämäen
kaupunki
Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa

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

harjoittavissa yhteisöissä

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Eiole.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

Eiole.

merkitystä luottamus- tai
v¡rkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä Lt.LO.zOt7

Tietojen antajan nimi: Tiia Leikas
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

II

moittajan henkilötiedot

Sukunimi
Leskinen

Etunimi
Jaana

Luottamustehtävät
Pieksämäen Kaupunginva ltuuston puheenjohtaja

Virkatehtävä

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät:
Toimitusjohtaja ja hallituksen pj Kunnonkeskus Pieksämäki Oy

Merkittävä varallisuus

Kunnonkeskus Pieksämäki Ay 2/3 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.L0.20L7

Tietojen antajan nimi: Jaana Leskinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella

I

lmoittajan henkilötiedot

merkit¡ esimerkit.

Sukunimi
Leskinen

Etunimi
Ulla

Luottamustehtävät
Valtuuston varajäsen, Konserni ja elinvoimajaoston jäsen, Essoten
valtuuston varajäsen
Virkatehtävät
Pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
Osuuskauppa Suur-Savo
Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät

Merk¡ttävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai

min valtuuston varsinainen jäsen, ammattiosaston
va rapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja
Pa

virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä LL.L9.2017

Tietojen antajan nimi: Ulla Leskinen
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SIDONNAISUUSILMO¡TUS
Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Liikanen

Etunimi
Veli

Luottamustehtävät
maakuntahal lituksen jäsen

Virkatehtävät

projektitutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoul

Johto- ja luottamustehtävät

u

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai

Va

rapuheenjohtaja, Vihreä Liitto rp.

virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 26.O9.2077

Tietojen antajan nimi: Veli Liikanen

El-

L:

¡--

l\" 5,i:'\i

{ .' i

"ì

MAAKU NTALI'TTÛ
SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

II

moittajan henkilötiedot

Sukunimi
Liukkonen

Etunimi
Heikki
Luotta mustehtävät
Valtuutettu, kunnanhallituksen

pu

heenjohtaja

Virkatehtävä

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä
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 28.9.2077

Tietojen antajan nimi: Heikki Liukkonen
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MAAKU NTALIITTü
SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi

Mikkonen
Etunimi
Anna-Kristiina

Luottamustehtävät
savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Elinkeinojaoston
äsen. Etelä-savon maakuntaliitto, ha llituksen 2. va rapuheenjohtaja
Virkatehtävät
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

ja tehtävä
Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nim i, toimiala
YH ltä-Savo Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

Muut tehtävät:
Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, hallituksen

varapuheenjohtaja
Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, hallituksen jäsen
Linnalan Setlementti ry, hallituksen jäsen
Suur-Savon Osuuspankki, edustajiston jäsen
Merk¡ttävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

ja
Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla
Päivämäärä 29.6.20L8

Tietojen antajan nimi: Anna-Kristiina Mikkonen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi

Nykänen
Etunimi

Tapani
Luottamustehtävät
Ka

ngasn iemen ku n na n ha I I itu ksen pu heenjohtaja

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Suur-Savon Sähkön 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.vvvv

2.10.20t7
Tietojen antajan nimi:
Tapani Nykänen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Ojala

Etunimi
Kari

Luottamustehtävät
Kiinteistöyhtiö Naistinki hallituksen puheenjohtaja
Virkatehtävät

veturinkuljettaja, eläkkeellä

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Luottamustehtävät
Kiinteistöyhtiö Naistinki hallituksen puheenjohtaja
Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla
merkitystä luottamus- tai

SDP M ikkelin kunna lisjärjestön puheenjohtaja

Mikkelin Työväenyhdistyksen puheenjohtaja

virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 27.9.2017

Tietojen antajan nimi: Kari Ojala

ËTELA-SAVÜT-,J
N4AAKU NTALI{TTC
SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Olkkonen

Etunimi
Kirsi

Luottamustehtävät
Kaupunginhallituksen

1.

vpj

Mikkelinkaupunki valtuutettu
Ete lä-Savo n maa ku nta li itto

-

ha

I I

ítu ksen jäsen

Virkatehtävät
Mikkelipuistoyhdistys ry toim¡nnanjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät:

Merkittävä 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 16.L0.2077

Tietojen antajan nimi: Kirsi Olkkonen

SIDONNAISUUSITMOITUS
Täytä omalta osaltas¡t¡edot. Korvaa puna¡sella merk¡tyt es¡merk¡t.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Pöyry

Etunimi
Jari- Pekka

Luottamustehtävät
Mikkelin ka upungin valtuutettu, KH jäsen, maakunta hallituksen
varajäsen, maa kuntavaltuuston varajäsen
V¡rkatehtävät
PT-tuntiopettaja, Etelä-Savon Koulutus Oy, metsäopetus

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustaja na: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Mikkelin KH edustaja osallisu uden ja hyvinvoinnin lautakunta, yTtoim ikunta, työto im iku nta ja va rajäsen verotuksen oika isula uta kunta

Muut tehtävät:
Edustajiston jäsen, Osuuskauppa Suur-Savo

Merkittävä varallisuus

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

Tiedon oikeellisuus

Metsäkiinteistöjä,
osakeomistus 50% puuAsiamies J&p oy:ssa

tj., PuuAsíamies J&p Oy
Yrittäjä, PekTek tmi
pj., Keskustan Mikkelin keskustan paikallisyhdistys

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaísta ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä !.LL.20I7

Tíetojen antajan nimi: pekka pöyry
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SIDONNAISUUSILMOITUS

Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella

I

lmoittajan henkilötiedot

merkit¡ esimerkit.

Sukunimi
Rahikainen

Etunimi
Pirkko
Luottam ustehtävät
Xamk Oy hallitusjäsen

Virkatehtävät
päiväkodin johtaja, Mikkelin kaupunki sivistystoimi

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus

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

Tiedon oikeetlisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivä mää rä pp. kk.vvvv

I2.I0.20L7

Tietojen antajan nimi: Pirkko Rahikainen

ETËLA-SAVÜT,"J
fvIAl\KU f\,$TALIITTÛ
SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasi tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Sairanen

Etunimi
Lea

Luottamustehtävät
Maakuntahallítuksen jäsen, maakuntavaltuuston jäsen
Virkatehtävät
Yrittäjä

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Punkaharjun Lämpö Oy
Itä-Savon VesiOy

Muut tehtävät:
Etelä-Karjalan Osuuskauppa, hal lintoneuvoston jäsen.
Yrittäjä Raitavaara, omistus 100%

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 L9.7O.20L7

Tietojen antajan nimi: Lea Sairanen

frTHLA-SAVr}hJ
MAAKUNTALðITTC
SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Selenius
Etunimi
Pekka

Luottamustehtävät
Maakuntahallitus, va rapuheenjohtaja
Virkatehtävät
Eläkkeellä

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

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

Kampuskiinteistöt oy hallitus
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 7.L.20I7
Pekka Selenius
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SIDONNAISUUSILMO¡TUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Tiainen

Etunimi
Teemu
Lu

otta

m uste

Kaupu ngin

htävät

valtuutettu, sivistyslautaku nnan jäsen (Savonlinna)

Maaku ntahallitus varajäsen

Virkatehtävät
lsännöitsijä, lsarvo Oy Savonlinna

Johto- ¡a luottamustehtävät

elinkeinotoim¡ntaa

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

harjoittavissa yhteisöissä

Muut tehtävät:
Pääkantasäätiö, Hallituksen jäsen

Merk¡ttävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

merkitystä luottamus- ta¡
virkatehtävän hoidossa

Kerimäen Kisa, Puheenjohtaja
As Oy Alhonpelto, HPJ
As Oy Kyrönkaari, HPJ
As Oy Säästökeskus, HPJ

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 23.L0.20L7

Tietojen antajan nimi: Teemu Tiainen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltas¡tiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmo¡ttajan henkilötiedot

Sukunimi
Torikka

Etunimi
Kirsi

Luotta mustehtävät

Kaupunginhallituksen varajäsen
Ympäristö- ja rakennusltk jäsen

Virkatehtävät
Päihdetyönjohtaja
Sosiaalipalvelut ltä-Savon sairaanhoitopiiri
Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
ha

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

rjoittavissa yhte¡sö¡ssä

Muut tehtävät:
Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto

Merk¡ttävä varallisuus

Eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

Eiole

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä OL.7L.2OL7

Tietojen antajan nimi: Kirsi Torikka

l

SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltas¡t¡edot. Korvaa puna¡se¡la merk¡tyt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Vainio
Etunimi
Hanne Maarit

Luottamustehtävät
kasvatus- ja opetuslautakunta jäsen, varavaltuutettu

virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävät

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

Rämälän koulun neuvottelukunnan pj.,

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Hiirolan kyläto¡m¡kunnan vpj.,
Ristiinan ao 27 4 toimikunnan jäsen,
Mikkelin Sosialidemokraatit ry hallituksen jäsen

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakunta liiton verkkosivuilla.
Pä ivä m ä ä rä
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Tietojen antajan nimi: Hanne Vainio
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

ll

moittajan henkilötiedot

Sukunimi

Virtanen
Etunimi
Outi
Luotta mustehtävät
kunnanhallituksen jäsen

/ 2.vpj

kunna n varava ltuutettu
Essote; valtuutettu
Maa kuntahallitus, varajäsen

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Yhteistyötoimikunta, hallituksen edustaja
Kunna n neuvottelgtoimikunta, jäsen
Digi-ohjaustyöryhmä, ha llituksen edustaja

Muut tehtävät

Merk¡ttävä varallisuus

eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

eiole

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemani tiedot ovat oikeita ja annan luvan
julkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 15.L.2018

Tietojen antajan nimi: Outi Virtanen

EîTLA"SAVOä\J
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SIDONNAISUUSILMO¡TUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella

I

lmoittajan henkilötiedot

merkit¡ esimerkit.

Sukunimi

Wuorinen
Etunimi
Jarkko

Luottamustehtävät
Savonlinnan kaupunginva ltuutettu, Etelä-Savon maakunta hallituksen

puheenjohtaja
Virkatehtävät
Yrittäjänä ja toimitusjohtajana omistamassani Findais Ky:ssä

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
ha rjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Savonli nna n Yritysti lat Oy ha lituksen pu heenjohtaja
Yritystalo Schauman Oy hallituksen puheenjohtaja
I

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.t0.2OI7

Tietojen antajan nimi: Jarkko Wuorinen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit

II

moittajan henkilötiedot

Sukunimi
Kakriainen
Etunimi

Markku
Luottamustehtävät
Va ltuuston L. varapuheenjohtaja
Tvö

Toimitusjohtaja, Etelä-Savon kauppa kamari

Johto- ja luottamustehtävät

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä
Mikalo Oy, hallituksen puheenjohtaja
Kyyyhkylä n Karta no Oy, hallituksen puheenjohtaja
Kyyhkylän säätiö, hallituksen jäsen

Muut tehtävät:
Bovallius

Pa

lvel ut Oy, hallituksen puheenjohtaja

Lä hi-Ta piola Savo-Ka

alueyhtiö,
Pieksämäen Seudun Talohuolto Oy,
rja la

hal li ntoneuvoston jäsen
hal

lituksen puheenjohtaja

Merkittävä varall isuus

Ei ole

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

M ikkelin ka upunginha lituksen konserni- ja elinvoimajaoston 2.
varapuheenjohtaja

Tiedon oikeellisuus

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

I

Päivämäärä 28.IO.21tg

Tietojen antajan nimi
Markku Kakriainen
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S¡DONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

I

lmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Taavitsainen

Etunimi
Satu

ustehtävät
ntavaltuuston pu heenjohtaja
Mikkelin kaupunginvaltuuston 2. vpj
Luotta

m

M aa ku

Virkatehtävät
Kansanedustaja

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä

Muut tehtävät:
Edustajiston jäsen, Osuuskauppa Suur-Savo
Hallintoneuvoston jäsen, Posti Oy

Merkittävä varallisuus

L:n edustajiston jäsen

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

Ammattiliitto

merkitystä luottamus- ta¡
virkatehtävän hoidossa

Kansaneläkelaitoksen varavaltuutettu
Työttömien Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja

Tiedon oikeellisuus

J

H

Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita ja annan luvan
ju lkaista 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 L. va rapuheenjohtaja
V¡rkatehtävät
Työterveyslääkäri, Etelä-Savon Työterveys Oy

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä
Muut tehtävät:

Merk¡ttävä 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 26.9.2017
Tietojen antajan nimi: Oskari Valtola
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasitiedot. Korvaa punaisella

llmoittajan henk¡löt¡edot

merkit¡ esimerkit.

Sukunimi
Pekkanen

Etunimi
Leena
Luotta mustehtävät

Maakuntavaltuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan VPJ
Mäntyharjun kunnanvaltuutettu
Mä ntyha rju n ku n na nha llitu ksen pu heenjohtaja

Virkatehtävät

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoim¡ntaa
harjoittavissa yhte¡sö¡ssä

Muut tehtävät:

Merk¡ttävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla

merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoidossa

Tiedon oikeellisuus

Vakuutan, että yllä mainitsemanitiedot ovat oikeita ja annan luvan
ju lkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Päivämäärä LO.tO.2OL7

Tietojen antajan nimi: Leena Pekkanen
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SIDONNAISUUSILMOITUS
Täytä omalta osaltasit¡edot. Korvaa punaisella merkityt esimerkit.

llmoittajan henkilötiedot

Sukunimi
Perälä

Etunimi
Anne- Maarit
Luottamustehtävät
Pieksämäen kaupungin valtuutettu, Pieksämäen kaupungin
tarkastuslautaku nnan puheenjohtaja, Etelä-Savon maakuntaliiton
ta rkastusla utaku n na n pu heenjohtaja, Etelä-Savon maaku ntava ltuuston
jäsen

Virkatehtävät
laskentapäällikkö, Laskentasolmu Oy

Johto- ja luottamustehtävät

Kunnan nimeämänä edustajana: Yhteisön nimi, toimiala ja tehtävä

elinkeinotoimintaa

eiole

ha

rjoittavissa yhteisöissä

Muut tehtävät:
eiole
Merkittävä 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
ju lkaista ne maakuntaliiton verkkosivuilla.
Päivämäärä 24.L0.20L7

Tietojen antajan nimi: Anne-Maarit Perälä

