HALSUAN KUNTA

Sidonnaisuusrekisteri 20.9.2021

Viranhaltija tai
luottamushenkilö ja virkatai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät
(esim. kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt ym.)

Jari Penttilä, kunnanjohtaja

Esittelijä kunnanhallitus, kunnan
asunto-osakeyhtiöt

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

Halsuan Julkiskiinteistöt Oy tj.
Kaustisen seutukunta
Marko Malvisto, taloussihteeri Esittelijä kunnanhallitus, Kasenet
projektipäällikkö
Oy hallituksen jäsen
Antti Tuominiemi, vt.
Rakennustarkastaja

Esittelijä rakennus- ja
ympäristölautakunta

Jari Kauppinen,
rakennusmestari

Halsuan Energia Oy tj., Halsuan
Vesi Oy tj

Kauppinen Jari 1466655-9,
rakennussuunnittelu ja valvonta

Mirva Vilppola,
ympäristösihteeri

Esittelijä rakennus- ja
ympäristölautakunta

Lestijärven ympäristösihteeri, T:mi Lestijärven kunnan yhteisökehitys
Luontoselvitys Vilppola,
Oy tj, Kinnulan keskuspuhdistamo
yhteistyösopimus Plandea Oy
Oy hallituksen jäsen

Hanne Jylhä, rehtori ja
sivistystoimenjohtaja

Esittelijä sivistys- ja
hyvinvointilautakunta

Kirkollinen kasvatustyön
vastuuryhmä

Kaustisen seutuvaltuuston pj

Kuljetus Pollari Oy

Kuljetus Pollari Oy, Op Halsua
hallintoneuvoston vpj, Halsuan
NS, Kokkolanseudun
Ammattiautoilijat ry hall.jäsen

Kaustisen seutukunnan
Antti Kujala, kunnanvaltuuston I seutuvaltuusto, K-P:n liiton
vpj
edustajainkokous, Kiertoonhanke

maatalousyrittäjä

Itikka OSK:n edustajisto

Jarmo Pollari,
kunnanvaltuuston pj

Taloudellinen asema: merkittävät
omistusosuudet (oman tai lähipiirin
osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut
sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa
esteellisyyden kunnan
päätöksenteossa

Viranhaltija tai
luottamushenkilö ja virkatai 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

Tiina Koskela,
kunnanvaltuuston II vpj
K-P:n koulutuskuntayhtymä,
Timo Pärkkä, kunnanhallituksen Halsuan Vesi Oy, Halsuan Energia
pj, kunnanvaltuuston jäsen
Oy, Halsuan julkiskiinteistöt oy,
KASEn seutuvaltuusto

Mira Kukkola,
kunnanhallituksen I vpj,
kunnanvaltuuston jäsen

Lestijärven kunnan maaseutulautakunta, K-P:n
Ympäristöterveysltk jäsen,
Kaustisen kunta johtava lomittaja
Kaustisen seutukunnan
seutuvaltuusto, Millespakka Oy:n
hallitus

Taina Koskela,
kunnanhallituksen II vpj,
kunnanvaltuuston jäsen

Maakuntavaltuuston jäsen

Yrittäjä Tmi Taina S

Petri Hotakainen,
kunnanhallituksen jäsen

SOITE:n valtuusto

Autoilija (taksi)

Veli-Matti Hotakainen,
kunnanhallituksen jäsen,
hallituksen ed. rakennus- ja
ympäristöltk

Korpelan Voima, Halsuan Energia
Oy, Halsuan Julkiskiinteistöt Oy, Yrittäjä Kaluste- ja saneeraustyö
Halsuan Vesi Oy, Järviseudun
Hotakainen
jäteltk

Henna Huttunen,
kunnanhallituksen jäsen
Tuukka Jussinmäki,
kunnanhallituksen jäsen

työ Mty Pasianssi
Halsuan Kehitys Oy, Korpelan
Voima, yhtymäkokousedustaja

Turvetyöntekijä T. ja J. Kivioja Oy

Halsuan yrittäjät ry pj

Taloudellinen asema: merkittävät
omistusosuudet (oman tai lähipiirin
osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut
sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa
esteellisyyden kunnan
päätöksenteossa

Viranhaltija tai
luottamushenkilö ja virkatai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät
(esim. kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt ym.)

Jukka Tuominiemi,
kunnanhallituksen jäsen,
kunnanvaltuuston jäsen
Mervi Virkkala-Karvonen,
kunnanhallituksen jäsen,
hallituksen ed. sivistys- ja
hyvinvointiltk
Eljas Liedes, kunnanhallituk-sen
varajäsen, rakennus- ja
ympäristöltk jäsen
Miia Karhulahti, kunnanhallituksen varajäsen,
kunnanvaltuuston jäsen
Mika Tuominiemi,
kunnanhallituksen varajäsen,
rakennus- ja ympäristöltk jäsen
Aino-Maija Ylikoski, kunnanhallituksen varajäsen,
kunnanvaltuuston jäsen
Antti Lindfors, kunnanhallituksen varajäsen, sivistys- ja
hyvinvointiltk jäsen,
varavaltuutettu

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

Yrittäjä TuomiTurve&Kone Oy

100 % TuomiTurve&Kone Oy

Kaustisen fysioterapia
fysioterapeutti, Pjl kansalaisopiston
opettaja

Puolisolla n. 33 % MTY Karhulahti Antti,
Mikko ja Maijariitta

Maatalousyrittäjä

Seurakuntaneuvoston jäsen

Bonum Pankki palveluneuvoja

Pirkko Patana,
kunnanhallituksen varajäsen

Maatalousyrittäjä

Jyrki Mastokangas, kunnanhallituksen varajäsen, rakennus- Lestijärven kunnan maaseutuja ympäristöltkn ja
lautakunta
kunnanvaltuuston jäsen

Maatalousyrittäjä

Viranhaltija tai
luottamushenkilö ja virkatai luottamustehtävä

Kunnan valitsemat tehtävät
(esim. kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt ym.)

Janne Kangas, kunnanhallituksen varajäsen,
kunnanvaltuuston jäsen
Maarit Hotakainen,
kunnanhallituksen varajäsen

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

Kaustisen kunta maatalouslomittaja, Halsuan kunta
ammattimies
K-P:n koulutusk.yhtymän
yhtymävalt. ja tarkastusltk vpj,
maakuntaliiton valt. varaj,
pelastusltk varaj.

Kaustisen kunta luokanopettaja

OAJ:n Kaustisen
paikallisyhdistyksen pj

Maa- ja metsätalousyrittäjä

My Forst hallitus, Mhy Keskipohja
hallitus pj, LähiTapiola pohjoinen
hallintoneuvosto; MTK Halsua
sihteeri, MTK valtuuskunta

Erja Kukkola, rakennus- ja
ympäristölautakunnan vpj

Maa- ja metsätalousyrittäjä, Pept
Oy, Perhonjokilaakson rhy
toiminnanohjaaja

Mhy Keskipohja valtuuston jäsen

Raija Isosaari, rakennus- ja
ympäristöltk jäsen

K-Rauta Kaustinen

Eljas Liedes, rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsen

lomittaja

Nina Meriläinen, rakennus- ja
ympäristöltk jäsen

Yrittäjä Sininen Sivellin Oy

Mika Tuominiemi, rakennus- ja
ympäristöltk jäsen

Maatalousyrittäjä

Pasi Patana, rakennus- ja
ympäristöltk varajäsen

Maatalousyrittäjä

Jarmo Sillanpää, rakennus- ja
ympäristölautakunnan pj

Taloudellinen asema: merkittävät
omistusosuudet (oman tai lähipiirin
osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut
sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa
esteellisyyden kunnan
päätöksenteossa

Halsuan Kehitys Oy

Nuoliharju Oy, Tulliportin Turkis
Oy, Possakko Oy

OP Halsua-Ylipää hallitus 11/2021
saakka

Sähkörivex Kukkola Ky äänetön
yhtiömies

Viranhaltija tai
luottamushenkilö ja virkatai 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

Ritva A. Hotakainen, rakennusja ympäristöltk varajäsen

Yrittäjä

Helena Kanala, rakennus- ja
ympäristöltk varajäsen

Maatalousyrittäjä

Kanala elinvoimaiseksi ry sihteeri

Kari Torppa, rakennus- ja
ympäristöltk varajäsen,
tarkastuslautakunnan jäsen

Kaustisen kunta maatalouslomittaja, maatalousyrittäjä

Halsuan Hevosjalostusyhdistys
varapuheenjohtaja

maatalousyrittäjä

Suomen sikayrittäjät, MTK-KeskiPohjanmaa, Perhonjokilaakson
rhy johtokuntien jäsen

Teemu Marjusaari, rakennus- ja
ympäristöltk varajäsen
Milla Korhonen, rakennus ja
ympäristöltk varajäsen
Aleksi Tuominiemi, rakennus- ja
ympäristöltk varajäsen
Jussi Karhulahti, sivistys- ja
hyvinvointiltk pj,
kunnanvaltuuston jäsen

K-P:n koulutusyhtymä valtuusto Lestijärven kunta
jäsen, Halsuan kehitys Oy hallitus maaseutuasiamies, Karhulahden
pj
tila maanviljelijä

Mari Saukko, sivistys- ja
hyvinvointiltk vpj

Soite Pihalajatupa asumisohjaaja

Minna Kalliokoski,
keskusvaalilautakunnan pj

Halsuan kunta aineenopettaja

Rauno Karhukorpi,
keskusvaalilautakunnan vpj

Maanviljelijä/yrittäjä

MTK-Halsua pj

Taloudellinen asema: merkittävät
omistusosuudet (oman tai lähipiirin
osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut
sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa
esteellisyyden kunnan
päätöksenteossa

Viranhaltija tai
luottamushenkilö ja virkatai luottamustehtävä

Marko Meriläinen,
tarkastuslautakunnan pj,
kunnanvaltuuston jäsen
Pertti Kauppinen,
tarkastuslautakunnan vpj,
kunnanvaltuuston jäsen

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

Halsuan Energia Oy, Halsuan Vesi
Turkistuotanto
Oy, Halsuan Kehitys Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet:
hallintotehtävät yrityksissä,
pankeissa/rahoituslaitoksissa,
merkittävissä järjestöissä ja
etujärjestöjen tai kirkolliset
luottamustehtävät
Turkiskolmio oy, Tulliportin turkis
oy, Kaustisen turkisrehu Oy,
Kestopalkki Oy ym., STKL ry,
suomen turkiselainten
kasvattajien liitto ry.

Taloudellinen asema: merkittävät
omistusosuudet (oman tai lähipiirin
osuus yli 30 % äänivallasta) ja muut
sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa
esteellisyyden kunnan
päätöksenteossa

