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Sidonnaisuusrekisteri         Päivitetty 25.11.2022 
 
 
 
Luottamushenkilön/ilmoitusvelvollisen viranhaltijan tiedot 
(nimet ovat ryhmittäin aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan) 
 
 

Rekisteri luottamushenkilöiden 
osalta 
 

   

1. Ilmoittajan henkilötiedot 
 

2. Johto- ja luottamustehtävät elin-
keinotoimintaa harjoittavissa yhteisöis-
sä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 
 

3. Merkittävä varallisuus 
 

4. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla 
merkitystä luottamus- tai virkateh-
tävän hoidossa 
 

Nimi: Ahonen Esa 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 
 
Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen 
valmistelutoimielin (VATE), läsnäolo- 
ja puheoikeus yhtymähallituksen pu-
heenjohtajisto 

Kainuun hyvinvointialueen poliittisen 
ohjausryhmän jäsen 

b) Muut tehtävät: ei ole 

Metsäyhtymän osakkuus, Ran-
tasalmen kunta 
 
Sijoitusasunnot Kajaanissa ja 
Rantasalmella 
 
OP:n ja Metsäliiton osuussijoi-
tuksia 

Itä-Suomen yliopiston dosentti, Kuo-
pio 

Nimi: Anas Al Natsheh 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole Kainuun Islamilainen yhdyskunta 
puheenjohtaja 
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Nimi: Alanne Olga 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen  

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät:  

Oulujärvi Leader ry, hallituksen vara-
jäsen 

ei ole KV-Palvelut Olga Alanne, yrittäjä 
 
Nordic Resources Transmission Oy, 
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen 
 
Etnika Kainuu ry, puheenjohtaja 
 
Kajaanin Venäjä-Seura ry, hallituk-
sen jäsen 

Nimi: Arffman Paavo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Yhtymähallituksen varajäsen 

* ilmoitusta ei palautettu 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

b) Muut tehtävät:  

  

Nimi: Enroth Paavo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Kainuunmeren Työterveys Oy,  
hallituksen jäsen  

b) Muut tehtävät: ei ole 

 

Paavo Enroth Oy, 100% Kainuun Museo- ja kotiseutuyhdistys 
ry, hallituksen puheenjohtaja 
 
Suomen Kotiseutuliitto ry, valtuuston 
jäsen 
 
Vapaussodan Kainuun Perinneyhdis-
tys ry, hallituksen puheenjohtaja 
 
Vapaussodan Perinneliitto ry, halli-
tuksen jäsen 
 
Eino Leino -talon säätiö, hallituksen 
puheenjohtaja 
 
Kajaanin seurakunta, kirkkovaltuus-
ton varapuheenjohtaja 
 
Osuuskauppa Maakunta, edustajis-
ton jäsen 
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Kainuun Osuuspankki, edustajiston 
jäsen 

Nimi: Bäckman Markku 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Vesi-Mega Oy, hallituksen jäsen 

Kiinteistö Oy Ahmahaka, hallituksen 
varajäsen 

b) Muut tehtävät: ei ole 

 ei ole ei ole 

Nimi: Haapalainen Mari 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

Osuus metsäyhtymästä ja kiin-
teistöstä 

MLL Puolangan paikallisyhdistys, 
hallituksen puheenjohtaja 
 

Nimi: Hankkila Juha 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: 

Kainuun Venäjä –strategiaryhmän jä-
sen / Kainuun liitto / Hyrynsalmen 
kunnan edustajana 

b) Muut tehtävät: ei ole 

 

ei ole Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoval-
tuuston jäsen ja kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja 
 
SPR Hyrynsalmen osaston puheen-
johtaja 
 
SPR Oulun Piiri, hallituksen jäsen 
 
Ylä-Kainuun Luonto ry, sihteeri 
 
Tommi-puukon Perinneyhdistys ry, 
hallituksen jäsen 
 

Nimi: Heikkinen Aila 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

        

ei ole LC/Kuhmon Helenat, hallituksen jä-   
sen, 1. varapresidentti 1.7.2021-
30.6.2022 
 
Kuhmon nuorisoseura ry, johtokun-
nan jäsen, rahastonhoitaja 
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Nimi: Heikkinen Tea 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Kainuun Voima Oy, hallituksen jäsen 

b) Muut tehtävät:  

Kajaanin Tieisännöinti Oy, toimitusjoh-
taja, hallituksen jäsen 

ei ole ei ole 
 
 

Nimi: Holappa Veijo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan va-
rapuheenjohtaja 

a)    Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
       edustajana:  

       Suomussalmen Energia Oy, hallituk-   
       sen varapj.  

       Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokra- 
       talot, hallituksen varajäsen 

b)    Muut tehtävät: ei ole 

Metsäyhtymä Korppitori 2/3 
omistus, Puolanka 

Suomussalmen Eläkeläiset ry, johto-
kunnan jäsen 

Nimi: Huttu-Juntunen Terttu 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Yhtymähallituksen varajäsen 

a)    Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
       edustajana: ei ole 

b)    Muut tehtävät: ei ole 

ei ole Osuuskauppa Maakunta, edustajis-
ton jäsen 

Nimi: Jokelainen-Keränen Eila 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen  

Yksilöasiainjaoston puheenjohtaja 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

 

ei ole Suomussalmen kirkonkylän vanhus-
tentalojärjestö ry, johtokunnan jäsen 
 
Suomussalmen seurakunta, kirkko-
valtuuston jäsen 

Nimi: Kanervo Juha 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: 

Kainuun Liikunta ry 

Osuuskunta Seniorisilta 

Yhteistyö (työsuojelu) –toimikunta / va-

ei ole ei ole 
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rajäsen / Ristijärvi 

Kainuun maakunnan yhteistyöryhmä / 
varajäsen 

b) Muut tehtävät: ei ole 

Nimi: Kanniainen Mikko 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Yhtymähallituksen jäsen 

 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: 

      Kainuun Venäjä –strategiaryhmän    
      jäsen / Kainuun liitto / Kainuun soten    
      edustajana 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Karjalainen Minna 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

      Kuhmon Yrityssampo Oy, hallituksen    
      jäsen 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole Kuhmon maanpuolustuksen ja Urhei-
lun Tuki ry, varapuheenjohtaja 
 
Osuuskauppa maakunta, edustajis-
ton jäsen 

Nimi: Kerman Matti 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Yhtymähallituksen varajäsen 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä   
       edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Kilpeläinen Pasi  

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

 

 

 

 

ei ole Kajaanin Päiväkeskus ry, 
hallituksen jäsen 
 
Osuuskauppa Maakunta, edustajis-
ton jäsen 
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Nimi: Komulainen Eija  

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  
 
 

b) Muut tehtävät: ei ole 

Maatila Osuuskauppa Maakunta, edustajis-
ton jäsen 

Nimi: Korhonen Hannu 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Kainuun hyvinvointialueen poliittisen 
seurantaryhmän jäsen 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole Kainuun käräjäoikeuden lautamies 
 
Kiinteistötarkastusten uskottu mies 
 
 

Nimi: Korhonen Marja-Leena 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

       Kainuunmeren Työterveys Oy, Sot- 
       kamon kunnan edustaja 

       Sotekeskus, ohjausryhmä, Sotkamo 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole Osuuskauppa Maakunta, edustajis-
ton jäsen 

Nimi: Kurtén Erja 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

a)    Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
       edustajana: ei ole 

b)    Muut tehtävät: ei ole 

Maatilakiinteistö Kipinä, omistus 
50%. 
 
 

ei ole 

Nimi: Lindh Jari 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohta-
ja  

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, hal-
lituksen jäsen 

b) Muut tehtävät: ei ole 

 

ei ole Kehitysvammaliiton tutkimusneuvos-
to, jäsen 
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Nimi: Manninen Kirsi 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

Kuolinpesän osakkuus 1/6, met-
sää ja rakennukset  

Suomussalmen seurakunta, kirkko-
valtuuston ja –neuvoston jäsen 
 
Pesiön kyläyhdistys ry, puheenjohta-
ja 

Nimi: Matero Taina 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b)  Muut tehtävät: ei ole 

ei ole Ylä-Kainuun Osuuspankki, hallinto-
neuvoston jäsen 

Nimi: Moisanen Kirsi 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

a)    Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
       edustajana:  

b)    Muut tehtävät:  

ei ole ei ole 

Nimi: Myllylä Raili 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  

a)    Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
       edustajana:  

       Loiste Oy, hallituksen jäsen, Kajaanin  
       kaupungin edustajana 

       Osuuskunta Tervia, hallintoneuvoston  
       jäsen, Kainuun soten edustajana 
 
       Nuorten ystävät ry / Klubitalo Tönäri,  
       johtoryhmän jäsen, Kainuun soten  
       edustajana 

b)    Muut tehtävät: ei ole 

 

ei ole Tradekan säätiö, valtuuskunnan 
jäsen 
 
Osuuskunta Maakunta, edustajiston 
jäsen 
 
Kajaanin Eläkeläiset ry, johtokunnan 
puheenjohtaja 
 
Kainuun Kansanpirtti ry, johtokunnan 
sihteeri 
 
Kajaanin seurakunta, kirkkovaltuus-
ton jäsen, palvelutoiminnan johto-
kunnan puheenjohtaja 
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Nimi: Määttä Pertti 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan pu-
heenjohtaja  

a)    Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
       edustajana: ei ole 

b)    Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Oikarinen Paavo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja  

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

NordLab, hallituksen jäsen 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole Nuohousliike Oikarinen, yrittäjä 

Nimi: Peppanen Toivo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

* ilmoitusta ei palautettu 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

b) Muut tehtävät:  

  

Nimi: Räisänen Aki 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Kainuun koulutusasiain neuvottelukun-
ta, varapj. 

b) Muut tehtävät: 

       Kansan Tahto Oy, hallituksen jäsen 

Sijoitusasunto Kajaanissa Kainuun kansanpirtti ry, puheenjoh-
taja 
 
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry, puheen-
johtaja 
 
TUL Kainuun piiri ry, puheenjohtaja 
 

Nimi: Sistonen Toivo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen varajäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana:  

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, hal-
lituksen puheenjohtaja 

b) Muut tehtävät:  

Kajaanin Arvola-koti ry, hallituksen pu-
heenjohtaja 
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MLL:n Kainuun piiri, hallituksen pu-
heenjohtaja 

Nimi: Suutari Hannu 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja  

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Tolonen Aaro 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

Osakkuus Rasipellon yhteismet-
sässä, Kajaani 

Paltamon Osuuspankki, hallintoneu-
voston jäsen 

Nimi: Tuhkanen Viljo 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Yhtymähallituksen jäsen 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 
 

 
Rekisteri viranhaltijoiden osalta 
 

   

1. Ilmoittajan henkilötiedot 
 

2. Johto- ja luottamustehtävät elin-
keinotoimintaa harjoittavissa yhteisöis-
sä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 

3. Merkittävä varallisuus 
 

4. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla 
merkitystä luottamus- tai virkateh-
tävän hoidossa 

Nimi: Ahopelto Maire 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Kuntayhtymän johtaja 

Yhtymähallituksen esittelijä 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: 

       NordLab -laboratorioliikelaitos, johto- 
       kunnan jäsen 

       Medieco Oy, hallituksen jäsen 

       Rokuan Terveys- ja Kuntoutus Oy,   
       hallituksen jäsen 

       Kainuunmeren Työterveys Oy, halli- 
       tuksen puheenjohtaja / Kainuun sote  

ei ole  ei ole 
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       yhtymähallitus 10.10.2018 § 214 

       Pohjois-Suomen sosiaali- ja tervey- 
       denhuollon osuuskunta, hallituksen 
       varapj. 
 
       Tervia osaajat Oy, hallituksen varapj. 
        
       Virtuaalikirjasto, hallituksen jäsen 

       Kainuun Ateriapalvelut Oy, hallituksen  
       puheenjohtaja 

b) Muut tehtävät: ei ole 

Nimi: Kanervo Ritva 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Johtajaylilääkäri 

Kuntayhtymän johtajan sijainen 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä   
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

 

ei ole ei ole 

Seuraavat henkilöt ovat yhty-
mähallituksen yksilöasiainjaos-
ton esittelijöitä / esittelijän si-
jaisia virkansa puolesta 

   

1. Ilmoittajan henkilötiedot 
 

2. Johto- ja luottamustehtävät elin-
keinotoimintaa harjoittavissa yhteisöis-
sä 
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 

3. Merkittävä varallisuus 
 

4. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla 
merkitystä luottamus- tai virkateh-
tävän 
hoidossa 

Nimi: Ahola-Anttonen Päivi 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Vastuualuepäällikkö, Aikuissosiaalipalve-
lut 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 
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Nimi: Heikkinen Marja 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Palvelupäällikkö, Vanhuspalvelut, Koto-
na asumista tukevat palvelut (tarvittaes-
sa vastuualuepäällikön sijainen) 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Juppi Tarja 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Vastuualuepäällikkö, Lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut 

a) Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä 
edustajana: ei ole 

b) Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Järvikallio Metti 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Vastuualuepäällikkö, Vanhuspalvelut, 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Kainulainen Anna-Liisa 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Vastuualuepäällikkö, Vammaispalvelut 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Karvinen Hanna 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

vs. Johtava sosiaalityöntekijä, vammais-
palvelut (tarvittaessa vastuualuepäällikön 
sijainen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

      

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Kiiltomäki Tiina 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

vs. Vastuualuepäällikkö, Vammaispalve-
lut  

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 
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Nimi: Manninen Arja 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Palvelupäällikkö, Vanhuspalvelut, ympä-
rivuorokautiset hoivapalvelut (tarvittaes-
sa vastuualuepäällikön sijainen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Mäklin Jaana 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Vastuualuepäällikkö, Vanhuspalvelut, 
Palveluohjaus ja ostopalvelut 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Määränen Satu 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä:  

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä 
(tarvittaessa vastuualuepäällikön sijai-
nen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Nummi Tony 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Johtava sosiaalityöntekijä, Aikuissosiaa-
lipalvelut (tarvittaessa vastuualuepäälli-
kön sijainen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Rinne Veera 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Johtava sosiaalityöntekijä, Aikuissosiaa-
lipalvelut (tarvittaessa vastuualuepäälli-
kön sijainen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 
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Nimi: Rämä Eija 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Vastuualuepäällikkö, Vanhuspalvelut, 
Kotona asumista tukevat palvelut 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Salomaa Seija 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Palvelupäällikkö, Vanhuspalvelut (tarvit-
taessa vastuualuepäällikön sijainen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

 

ei ole ei ole 

Nimi: Siltala Anu 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Johtava sosiaalityöntekijä, Lapsiperhei-
den sosiaalipalvelut (tarvittaessa vastuu-
aluepäällikön sijainen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

Nimi: Tikkanen Paula 

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: 

Toimeentulotukipäällikkö, Aikuissosiaali-
palvelut (tarvittaessa vastuualuepäällikön 
sijainen) 

a)   Kunnan / kuntayhtymän nimeämänä  
      edustajana: ei ole 

b)   Muut tehtävät: ei ole 

ei ole ei ole 

 


