Sidonnaisuusilmoitukset, aakkosellinen luettelo

Nimi ja tehtävä, joka edellyttää sidonnaisuusilmoituksen tekoa

ilmoitus
saapunut

Haapalainen Mari, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja,
elinvoimatoimikunta varajäsen
Haapalainen Markku, kunnanhallituksen jäsen, elinvoimatoimikunta varajäsen
Heikkinen Eija, kunnanhallituksen varajäsen, kunnanhallituksen sosiaali- ja
terveysjaoston jäsen
Heikkinen Jorma, kunnanhallituksen varajäsen
Heikkinen Yrjö, kunnanhallituksen jäsen, kunnanhallituksen sosiaali- ja
terveysjaoston puheenjohtaja
Huusko Eero, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Hyttinen Anja, keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja
Kanniainen Mikko, valtuuston puheenjohtaja
Kemppainen Jaana, kunnanhallituksen varajäsen, kunnanhallituksen sosiaalija terveysjaoston varajäsen
Kemppainen Katja, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Kemppainen Tuulikki, kunnanhallituksen varajäsen, kunnanhallituksen
sosiaali- ja terveysjaoston jäsen
Kinnunen Heli, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Moilanen Ismo, teknisen lautakunnan esittelijä
Moilanen Marketta, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Moilanen Markku, kunnanhallituksen varajäsen, teknisen lautakunnan
varapuheenjohtaja
Nivakoski Markku, kunnanhallituksen jäsen, kunnanhallituksen sosiaali- ja
terveysjaoston varajäsen, elinvoimatoimikunnan varajäsen
Partala Aija-Mari, hallintojohtaja, kunnanhallituksen ja valtuuston
pöytäkirjanpitäjä
Peltola Harri, pormestari, elinvoimatoimikunnan puheenjohtaja
Peura Anja, kunnanhallituksen jäsen, kunnanhallituksen sosiaali- ja
terveysjaoston varapuheenjohtaja, elinvoimatoimikunnan jäsen
Rajala Seppo, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
Sarsila Kalle, kunnanhallituksen varajäsen
Uusitalo Anna-Kaarina, kunnanhallituksen jäsen, elinvoimatoimikunnan
varapuheenjohtaja

13.10.2017

Nimi ja tehtävä, vapaaehtoiset ilmoitukset

ilmoitus
saapunut

Heikkinen Eeva, teknisen lautakunnan varajäsen
Karhu Hannele, teknisen lautakunnan varajäsen
Klimenko Mika, teknisen lautakunnan varajäsen
Mikkonen Arvo, teknisen lautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen
Nuorala Juha, teknisen lautakunnan varajäsen
Piira Risto, teknisen lautakunnan varajäsen
Pisto Marja, teknisen lautakunnan jäsen
Väätti Tomi, teknisen lautakunnan varajäsen

28.2.2019
8.2.2019
27.2.2019
07.07.2017
20.2.2019
25.1.2019
07.07.2017
26.06.2017

ilmoitus
julkaistu

07.07.2017
13.10.2017
07.07.2017
26.06.2017
12.10.2017
13.10.2017
22.09.2017
16.06.2017
07.07.2017
27.06.2017
11.10.2017
11.10.2017
07.07.2017
07.07.2017
24.10.2017
20.8.2018
29.10.2018
07.07.2017
02.11.2017
07.07.2017
07.07.2017

Puolangan kunta
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri

ilmoitus
julkaistu

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan eräiden luottamushenkilöiden ja esittelijöinä toimivien
viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan elinkeinotoimintaa harjoittaviin yrityksiin ja muihin
yhteisöihin, yhdistys- ja säätiötoimintaan sekä huomattavasta varallisuudestaan (mm. maa- ja
metsäkiinteistöt, elinkeino- ja sijoitustoiminnan asunto-osakeyhtiöt, ammattiin liittyvät omistukset ja
osakkuudet sekä elinkeinotoimintaan liittyvät velat, takaukset ja takuut).
Sidonnaisuusrekisteri lisää avoimuutta ja parantaa läpinäkyvyyttä kunnan päätöksenteossa, lisää
luottamusta demokratiaan ja muistuttaa päättäjiä sidonnaisuuksien merkityksestä. Kuntalain 84 §:n
mukainen sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa kunnan nettisivulla.
Puolangan kunnassa koskee seuraavia henkilöitä:
kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
pormestari
teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Sukunimi ja
etunimi

Kunnan luottamustehtävät
Kunnan nimeämä edustaja elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä yms.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä, järjestöissä,
säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa
Merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet

Haapalainen
Mari

kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
valtuutettu
elinvoimatoimikunta, varajäsen
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän hallitus, edustajan varajäsen
Puolangan Vammaisyhdistys ry, kunnan
edustaja
kunnanhallituksen jäsen
valtuutettu
elinvoimatoimikunta, varajäsen
Oulun läänin alueteatterin neuvottelukunta,
kunnan edustaja
tekninen lautakunta, varajäsen

ei ole sidonnaisuuksia

Haapalainen
Markku

Heikkinen
Eeva
Heikkinen
Eija

Heikkinen
Jorma

Heikkinen
Yrjö

kunnanhallitus, varajäsen
valtuutettu
sivistyslautakunnan puheenjohtaja
kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto,
jäsen
Kainuun käräjäoikeuden lautamies
kunnanhallitus, varajäsen
valtuutettu
tekninen lautakunta, jäsen
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän
tarkastuslautakunta, jäsen
kunnanhallituksen jäsen
valtuutettu
kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto,
puheenjohtaja
työnantajan varaedustaja

Puolangan Tanssimusiikin ystävät ry:n
hallitus, jäsen

Keskustan Latvan paikallisyhdistys,
puheenjohtaja
ei ole sidonnaisuuksia

ei ole sidonnaisuuksia

Puolangan Eläkeliiton yhd. (johtokunta)
Joukokylän kyläyhdistyksen hallitus, sihteeri

Huusko
Eero
Hyttinen
Anja
Kanniainen
Mikko

Karhu
Hannele
Kemppainen
Jaana

Kemppainen
Katja

Kemppainen
Tuulikki

Kinnunen
Heli
Klimenko
Mika
Mikkonen
Arvo
Moilanen
Ismo
Moilanen
Marketta

Moilanen
Markku

paikallisneuvotteluissa
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
yhtymäkokouksen varaedustaja
keskusvaalilautakunta, puheenjohtaja

ei ole sidonnaisuuksia

keskusvaalilautakunta, varapuheenjohtaja

ei ole sidonnaisuuksia

valtuuston puheenjohtaja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän hallitus, edustaja
Kainuun pelastuslautakunta, jäsen
asevelvollisten kutsunnat, kunnan edustaja
Oulun vaalipiirin kuntapäivät, edustaja
työnantajan edustaja paikallisneuvotteluissa
Kainuun Metsätyömieskotiyhdistys, kunnan
edustaja
Kainuun Liikunta ry, kunnan edustaja
teknisen lautakunta, varajäsen

Metsätila Suolijärvellä

kunnanhallitus, varajäsen
valtuutettu
sivistyslautakunta, jäsen
kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto,
varajäsen
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Kainuun liitto –kuntayhtymän
maakuntavaltuusto, jäsen
työnantajan edustaja paikallisneuvotteluissa
kunnanhallitus, varajäsen
valtuutettu
kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto,
jäsen
tekninen lautakunta, jäsen
Kainuun käräjäoikeuden lautamies
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
valtuutettu
tekninen lautakunta, varajäsen

MLL hallitus, jäsen

tekninen lautakunta, jäsen
tarkastuslautakunta, varajäsen
tekninen johtaja, teknisen lautakunnan esittelijä

ei ole sidonnaisuuksia

tekninen lautakunta, puheenjohtaja
tarkastuslautakunta, varajäsen
valtuutettu
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän
tarkastuslautakunta, varajäsen
kunnanhallitus, varajäsen
valtuutettu
tekninen lautakunta, varapuheenjohtaja
Oulun poliisin neuvottelukunta, jäsen

JJ-Hirsi Oy:n hallitus, jäsen
Keskustanaisten Kainuun piiri ry,
toiminnanjohtaja

Puolangan Yrittäjien hallitus, jäsen ja sihteeri

Puolangan vanhustenkoti-yhdistys ry,
toiminnanjohtaja

Väyrylän kyläyhdistys ry, puheenjohtaja
Puolangan Ryhti ry:n hallitus,

Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry:n
hallitus, jäsen
Oma yritys

ei ole sidonnaisuuksia

Tulijärven vesiosuuskunnan hallitus,
puheenjohtaja
Ylä-Kainuun Osuuspankin edustajisto, jäsen

Nivakoski
Markku

Nuorala
Juha
Partala AijaMari
Peltola
Harri

Peura
Anja

Piira
Risto
Pisto
Marja
Rajala
Seppo
Sarsila
Kalle

kunnanhallituksen jäsen
valtuutettu
kunnanhallituksen edustaja teknisessä
lautakunnassa
kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto,
varajäsen
elinvoimatoimikunta, varajäsen
Kainuun pelastuslautakunta, varajäsen
Oulun poliisin neuvottelukunta, varajäsen
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
yhtymäkokousedustaja
tekninen lautakunta, varajäsen

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka,
hallituksen jäsen

hallintojohtaja, kunnanhallituksen ja valtuuston
pöytäkirjanpitäjä
pormestari, kunnanhallituksen puheenjohtaja
valtuutettu
Kainuun liiton maakuntahallitus, jäsen
Kainuun liitto, maakunnan yhteistyöryhmä,
jäsen, varapuheenjohtaja

ei ole sidonnaisuuksia

kunnanhallituksen jäsen
valtuutettu
kunnanhallituksen edustaja
sivistyslautakunnassa
tekninen lautakunta, varajäsen
kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto,
varapuheenjohtaja
elinvoimatoimikunta, jäsen
työnantajan edustaja paikallisneuvotteluissa
Kainuun Käsi- ja taideteollisuus-yhdistys,
kunnan edustaja
Paltamon työvoimayhdistys ry:n työllisyyshankkeen ohjausryhmä, kunnan edustaja
teknisen lautakunta, varajäsen
tekninen lautakunta, jäsen
kiinteistötoimitusten uskottu mies
tarkastuslautakunta, varapuheenjohtaja
valtuutettu
kunnanhallitus, varajäsen
valtuutettu

ei ole sidonnaisuuksia

Harri Peltola T:mi, yrittäjä
Kaicell Fibers Oy, hallituksen jäsen
Kainuun Maa- ja Metsäsäätiö sr, hallituksen
pj
Puolangan reserviupseerikerho ry,
hallituksen puheenjohtaja
Kainuun reserviupseeripiiri, hallituksen jäsen
Keskustan Suolijärven paikallisosasto ry,
johtokunnan jäsen
Keskustan Suolijärven py, hallituksen
puheenjohtaja
Keskustan Puolangan kunnallisjärjestö,
johtokunnan jäsen
maa- ja metsäkiinteistö Suolijärvellä 50 %
osuus
ei ole sidonnaisuuksia

ei ole sidonnaisuuksia
Joukokylän kyläyhdistys ry:n halllitus, jäsen
Lions Club Puolanka ry, hallituksen jäsen
n. 100 ha metsää

Uusitalo
AnnaKaarina

Väätti
Tomi

tekninen lautakunta, jäsen
Kainuun liitto –kuntayhtymän
maakuntavaltuusto, varajäsen
kunnanhallituksen jäsen
valtuutettu
elinvoimatoimikunta, varapuheenjohtaja
työnantajan varaedustaja
paikallisneuvotteluissa
Kainuun liitto kuntayhtymän
maakuntavaltuusto, varajäsen
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän yhtymävaltuusto, jäsen
Oulujärvi Leader Oy:n vuosikokous, edustaja
Paltamon työvoimayhdistys ry:n työllisyyshankkeen ohjausryhmä, kunnan edustaja
valtuutettu
tekninen lautakunta, varajäsen

Keskustan Kainuun piirin piirihallitus, jäsen
Keskustan Puolangan Kunnallis-järjestön
johtokunta,
Puolangan Keskustan Lylykylän
paikallisosasto, puheenjohtaja

Kuorevaaran Metsästysseura ry,
varapuheenjohtaja
maakiinteistöt 4 kpl

