
              HALSUAN KUNTA Sidonnaisuusrekisteri alkaen 7/2019

Viranhaltija tai 

luottamushenkilö ja virka- 

tai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät 

(esim. kuntayhtymät, 

kunnalliset yhtiöt ym.)

Virat, toimet, ammatit ja tehtävät: 

julkisyhteisöjen virat, palkattu 

toimi yksityisessä yrityksessä tai 

yhteisössä, ammatin ja elinkeinon 

harjoittaminen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet: 

hallintotehtävät yrityksissä, 

pankeissa/rahoituslaitoksissa, 

merkittävissä järjestöissä ja 

etujärjestöjen tai kirkolliset 

luottamustehtävät

Taloudellinen asema: merkittävät 

omistusosuudet (oman tai lähipiirin 

osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut 

sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa 

esteellisyyden kunnan 

päätöksenteossa

Jari Penttilä, kunnanjohtaja
Esittelijä kunnanhallitus, kunnan 

asunto-osakeyhtiöt

Marko Malvisto, taloussihteeri
Halsuan Julkiskiinteistöt Oy tj. 

Esittelijä kunnanhallitus

Halsuan seurakunnan 

talouspäällikkö

Jari Kauppinen,                 

rakennusmestari ja vt. 

rakennustarkastaja

Esittelijä rakennus- ja ymp.ltk, 

Halsuan Energia Oy tj., Halsuan 

Vesi Oy tj

Kauppinen Jari 1466655-9, 

rakennussuunnittelu ja valvonta

Pia-Lena Närhi, 

ympäristösihteeri
Esittelijä rakennus- ja ymp.ltk

Kaustisen ja Vetelin kuntien 

ympäristötarkastaja, Perhojoen nk, 

Perhojokirahasto (Vetelin edustaja, 

Kaust. Varalla)

Taina Simpanen,       

rehtori/sivistysjohtaja

Esittelijä sivistys- ja 

hyvinvointilautakunta

Jarmo Pollari, 

kunnanvaltuuston pj

Kaustisen seutuvaltuuston 

varajäsen
Kuljetus Pollari Oy

Kuljetus Pollari Oy, Op Halsua 

hallintoneuvoston vpj, HT, 

Halsuan NS, Kokkolanseudun 

Ammattiautoilijat ry pj.

Maarit Hotakainen, 

kunnanvaltuuston I vpj

K-P:n koulutusk.yhtymän 

yhtymävalt. ja tarkastusltk vpj, 

maakuntaliiton valt. Varaj, 

pelastusltk varaj.

Kaustisen kunta, luokanopettaja
OAJ:n Kaustisen 

paikallisyhdistyksen pj



Viranhaltija tai 

luottamushenkilö ja virka- 

tai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät 

(esim. kuntayhtymät, 

kunnalliset yhtiöt ym.)

Virat, toimet, ammatit ja tehtävät: 

julkisyhteisöjen virat, palkattu 

toimi yksityisessä yrityksessä tai 

yhteisössä, ammatin ja elinkeinon 

harjoittaminen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet: 

hallintotehtävät yrityksissä, 

pankeissa/rahoituslaitoksissa, 

merkittävissä järjestöissä ja 

etujärjestöjen tai kirkolliset 

luottamustehtävät

Taloudellinen asema: merkittävät 

omistusosuudet (oman tai lähipiirin 

osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut 

sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa 

esteellisyyden kunnan 

päätöksenteossa

Marko Meriläinen, 

kunnanvaltuuston II vpj

Halsuan Energia Oy, Halsuan Vesi 

Oy, Halsuan Kehitys Oy
Turkistuotanto

Turkiskolmio oy, Tulliportin turkis 

oy, Kaustisen turkisrehu Oy, 

Kestopalkki Oy ym., STKL ry, 

suomen turkiselainten 

kasvattajien liitto ry.

Timo Pärkkä, kunnanhallituksen 

pj, kunnanvaltuuston jäsen

K-P:n koulutuskuntayhtymä, 

Halsuan Vesi Oy, Halsuan Energia 

Oy, Halsuan julkiskiinteistöt oy, 

KASEn seutuvaltuusto

Antti Kujala, kunnanhallituksen 

I vpj, kunnanvaltuuston jäsen
maatalousyrittäjä Itikka OSK:n edustajisto

Veli-Matti Hotakainen, 

kunnanhallituksen II vpj, 

hallituksen ed. rakennus- ja 

ymp.ltk

Korpelan Voima, Halsuan Energia 

Oy, Halsuan Julkiskiinteistöt Oy, 

Halsuan Vesi Oy

Kaluste- ja saneeraustyö 

Hotakainen, yrittäjä

Tuukka Jussinmäki, 

kunnanhallituksen jäsen

Korpelan Voima,  

yhtymäkokousedustaja
 Turvetyöntekijä, T. ja J. Kivioja

Kirsi Kanala, kunnanhallituksen 

jäsen

Kaustisen kunta perusopetuksen 

erityisopettaja

Mira Kukkola, 

kunnanhallituksen ja 

kunnanvaltuuston jäsen

Lestijärven kunnan maaseutu-

lautakunta, K-P:n 

Ympäristöterveysltk jäsen

Kaustisen kunta johtava lomittaja

Pirkko Patana, 

kunnanhallituksen jäsen
Maatalousyrittäjä



Viranhaltija tai 

luottamushenkilö ja virka- 

tai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät 

(esim. kuntayhtymät, 

kunnalliset yhtiöt ym.)

Virat, toimet, ammatit ja tehtävät: 

julkisyhteisöjen virat, palkattu 

toimi yksityisessä yrityksessä tai 

yhteisössä, ammatin ja elinkeinon 

harjoittaminen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet: 

hallintotehtävät yrityksissä, 

pankeissa/rahoituslaitoksissa, 

merkittävissä järjestöissä ja 

etujärjestöjen tai kirkolliset 

luottamustehtävät

Taloudellinen asema: merkittävät 

omistusosuudet (oman tai lähipiirin 

osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut 

sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa 

esteellisyyden kunnan 

päätöksenteossa

Mari Saukko, kunnanhallituk-

sen jäsen, kunnanvaltuuston ja 

siv.- ja hyvinvointiltk jäsen

Maakuntavaltuuston varajäsen Asumisohjaaja, Pihlajatupa Soite

Toni Lehtonen, kunnan-

hallituksen ja rakennus- ja 

ympäristöltk varajäsen

Rakennusmies, Kaluste- ja 

saneeraustyö Hotakainen

Antti Lindfors, 

kunnanhallituksen varajäsen

Nina Meriläinen, kunnan-

hallituksen ja rakennus- ja 

ympäristöltk varajäsen

Yrittäjä
Nuoliharju Oy, Tulliportin Turkis 

Oy, Possakko Oy

Pertti Kauppinen, kunnan-

hallituksen varajäsen, 

kunnanvaltuuston ja sivistys- ja 

hyvinvointiltk jäsen

Anu Karhukorpi, kunnan-

hallituksen varajäsen
Maatalousyrittäjä

Sari Korpinen, kunnan-

hallituksen varajäsen
Lähihoitaja, kotihoito, Soite

Minna Miettinen, kunnan-

hallituksen varajäsen

Petri Hotakainen, kunnan-

hallituksen varajäsen
Autoilija (taksi)



Viranhaltija tai 

luottamushenkilö ja virka- 

tai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät 

(esim. kuntayhtymät, 

kunnalliset yhtiöt ym.)

Virat, toimet, ammatit ja tehtävät: 

julkisyhteisöjen virat, palkattu 

toimi yksityisessä yrityksessä tai 

yhteisössä, ammatin ja elinkeinon 

harjoittaminen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet: 

hallintotehtävät yrityksissä, 

pankeissa/rahoituslaitoksissa, 

merkittävissä järjestöissä ja 

etujärjestöjen tai kirkolliset 

luottamustehtävät

Taloudellinen asema: merkittävät 

omistusosuudet (oman tai lähipiirin 

osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut 

sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa 

esteellisyyden kunnan 

päätöksenteossa

Jarmo Sillanpää, rakennus- ja 

ympäristölautakunnan pj
Maa- ja metsätalousyrittäjä

Keskipohja MHY hallitus vpj, 

LähiTapiola pohjoinen 

hallintoneuvosto, MTK Halsua 

sihteeri, MTK valtuuskunta

Erja Kukkola, rakennus- ja 

ympäristölautakunnan vpj
 

Maa- ja metsätalous omalla tilalla 

(sivut.)

Halsuan riistanhoitoyhdistys 

toiminnanohjaaja, Mhy 

Keskipohja valtuuston jäsen

Sähkörivex Kukkola Ky äänetön 

yhtiömies

Ari Hotakainen, rakennus- ja 

ympäristölautakunnan jäsen
Koneyhtymä Hotakainen Oy

Halsuan yrittäjät ry hall. jäsen, 

Kokkolanseudun ammattiautoilijat 

hall. Jäsen

Raija Isosaari, rakennus- ja 

ympäristöltk jäsen
K-Rauta Kaustinen

Eljas Liedes, rakennus- ja 

ympäristölautakunnan jäsen

Jyrki Mastokangas, rakennus- ja 

ympäristölautakunnan ja 

kunnanvaltuuston jäsen

Maatalousyrittäjä
Proagria Keski-Pohjanmaan 

hallitus

Sari Tuominiemi, rakennus- ja 

ympäristöltk jäsen
Maatalousyrittäjä

Pasi Patana, rakennus- ja 

ympäristöltk varajäsen
Maatalousyrittäjä OP Halsuan hallitus

Helena Kanala, rakennus- ja 

ympäristöltk varajäsen

Kaija Kalliokoski, rakennus- ja 

ympäristöltk varajäsen
Halsuan kalastus-/osakaskunta



Viranhaltija tai 

luottamushenkilö ja virka- 

tai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät 

(esim. kuntayhtymät, 

kunnalliset yhtiöt ym.)

Virat, toimet, ammatit ja tehtävät: 

julkisyhteisöjen virat, palkattu 

toimi yksityisessä yrityksessä tai 

yhteisössä, ammatin ja elinkeinon 

harjoittaminen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet: 

hallintotehtävät yrityksissä, 

pankeissa/rahoituslaitoksissa, 

merkittävissä järjestöissä ja 

etujärjestöjen tai kirkolliset 

luottamustehtävät

Taloudellinen asema: merkittävät 

omistusosuudet (oman tai lähipiirin 

osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut 

sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa 

esteellisyyden kunnan 

päätöksenteossa

Mika Tuominiemi, rakennus- ja 

ympäristöltk varajäsen
Maatalousyrittäjä

Petri Jylhä, sivistys- ja 

hyvinvointilautakunnan pj

Kaustisen seutukunnan 

kehittämisjohtaja
 

Satu Laasasenaho, sivistys- ja 

hyvinvointilautakunnan vpj
Yrittäjä

Jukka Tuominiemi, 

tarkastuslautakunnan pj, 

kunnanvaltuuston jäsen

Yrittäjä TuomiTurve&Kone Oy 100 % TuomiTurve&Kone Oy

Kari Torppa, 

tarkastuslautakunnan vpj

Kaustisen kunta maatalous-

lomittaja, maatalousyrittäjä

Halsuan Hevosjalostusyhdistys 

varapuheenjohtaja

Esko Leppäharju, 

keskusvaalilautakunnan pj

Järviseudun jätelautakunnan 

jäsen
eläkeläinen

Minna Kalliokoski, 

keskusvaalilautakunnan vpj
Vetelin kunta aineenopettaja Kirkkovaltuuston jäsen

 


