PYHÄJOEN KUNTA

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Nimi

Luottamustehtävä tai
virkatehtävä

Anttila Paula

kunnanhallituksen varapj.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala,
tehtävä)
-

Flink Eija

valtuuston varapuheenjohtaja

-

-

Hietala Jukka-Pekka

teknisen lautakunnan varajäsen

-

Impola Anja

teknisen lautakunnan varapj.
kunnanhallituksen varajäsen
teknisen lautakunnan jäsen
teknisen lautakunnan jäsen

Pyhäjokisuun Vesi Oy; hallituksen jäsen
Pyhäjoen Kuitu Oy; hallituksen jäsen
-

-

-

-

Päivitetty 24.1.2022
Merkittävä
varallisuus

Muu sidonnaisuus

metsää Pyhäjoella

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä;
yhtymävaltuuston varajäsen
Raahen kehittämislautakunnan
jäsen
Raahen seudun hyvinvointiky;
hallituksen jäsen
BRAHE yhtymävaltuusto:
varajäsen
-

Kestilä Saara

kunnanhallituksen jäsen
teknisen lautakunnan jäsen

Kestilän Minkki Oy; hallituksen varajäsen
Tmi Ruusupippuri; yksityinen elinkeinoharjoittaja

-

Koivusipilä Hannu

keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja
tekninen johtaja
teknisen lautakunnan esittelijä
teknisen lautakunnan pj.

-

-

Raahen kehittämislautakunnan
varajäsen
Mtk Pyhäjoki;
johtokunnan jäsen
Pyhäjoen koiraharrastajat ry;
varapuheenjohtaja
Yppärin Urheilijat ry;
johtokunnan jäsen
Jokilaaksojen pelastuslaitos;
johtokunnan jäsen
-

Pyhäjokisuun Vesi Oy; hallituksen jäsen
Pyhäjoen Kuitu Oy; hallituksen jäsen
Raahen Seudun Osuuspankki; hallintoneuvoston jäsen
MHY Pyhä-Kala; valtuutettu
Kiinteistö Oy Pyhäjoen OP-Pooki; puheenjohtaja
-

-

-

-

Koulutuskuntayhtymä BRAHE;
yhtymähallituksen varajäsen

Impola Risto
Keskitalo Marianne

Korpi Aimo
Koskela Mikko

Luoto Jari
Luoto Pasi

teknisen lautakunnan jäsen
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

sijoitusasuntoja 8 kpl Pohjankylän osakaskunta;
(Oulu, Espoo, Vaasa, puheenjohtaja

Mattila Olli

kunnanhallituksen varajäsen
sivistyslautakunnan varapj.

Mustakallio Saara

kunnanhallituksen jäsen

Niemelä Päivi

sivistyslautakunnan pj.
kunnanhallituksen varajäsen
teknisen lautakunnan varajäsen
teknisen lautakunnan jäsen
kunnanhallituksen varajäsen
kunnanhallituksen varajäsen
teknisen lautakunnan varajäsen

Pyhäjoki Data Oy; hallituksen puheenjohtaja

Peltoniemi Raino

kunnanhallituksen jäsen

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy; hallituksen jäsen

metsää Pyhäjoella
ja Raahessa

Pirkola Anni

teknisen lautakunnan varajäsen

-

Rantanen Niko

valtuuston puheenjohtaja

Kalajoen Kristillinen Opisto (koulutuspalvelut);
rehtori/johtaja
Päiväkoti Arkki Oy (päiväkotitoiminta); toimitusjoht.

osuus maatilaan
Pyhäjoen Yppärissä
sijoitusasuntoja
Pyhäjoella,
rahasto ja osakesijoituksia

Romppanen Jorma

kunnanhallituksen varajäsen

VnCap Oy; kaikki laillinen liiketoiminta, toimitus-

Niemi Tero
Nousiainen Matti

Miilux Oy; johtoryhmän jäsen
Datakolmio Oy; hallituksen jäsen
Kiinteistö Oy Hourunkoski; hallituksen jäsen
Tmi Saara Mustakallio; yrittäjä
Pyhäjoki Data Oy; hallituksen jäsen

Kokkola ja Raahe),
metsää ja peltoa
Pyhäjoella
-

-

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy; hallituksen varajäsen

-

-

-

-

-

Pyhäjoen Yrittäjät ry;
hallituksen jäsen
Parhalahden osakaskunta;
hoitokunnan jäsen
Koulutuskuntayhtymä BRAHE;
yhtymävaltuuston varajäsen
tarkastuslautakunnan jäsen
Koulutuskuntayhtymä BRAHE;
tarkastuslautakunnan varajäsen
Koulutuskuntayhtymä BRAHE;
yhtymävaltuuston jäsen
Raahen seudun hyvinvointiky;
yhtymähallituksen varajäsen
Pyhäjoen Metsästysseura; pj.
Pyhäjoen Meripelastusyhd; vpj.
Raahen Purjelaivasäätiö;
hallituksen jäsen
PSYO ry (Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset); hallituksen
puheenjohtaja
Kiint.Oy Pyhäjoen OP-Pooki;
hallituksen varajäsen
Operaatio Ruut; hallituksen
varapuheenjohtaja
Pyhäjoen tulitaistelijat ry;
hallituksen puheenjohtaja
Jokilaaksojen pelastuslaitos;
ryhmänjohtaja
-

johtaja ja hallituksen puheenjohtaja
-

-

tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
valtuuston varapuheenjohtaja

Hyvinvointikeskus ASEMA Oy; toimitusjohtaja/yrittäjä

-

-

-

kunnanjohtaja
kunnanhallituksen esittelijä
kunnanhallituksen jäsen

Pyhäjoki Data Oy; hallituksen jäsen
Nouseva Rannikkoseutu ry; hallituksen varajäsen
Taktu Oy; hallituksen jäsen
-

Tiikkaja Anna-Kaisa

sivistystoimenjohtaja
sivistyslautakunnan esittelijä
teknisen lautakunnan varajäsen

Tornberg Antti

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kiinteistö Oy Hourunkoski; hallituksen puheenjohtaja

Vehkala Antero

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Virkkunen Mauri

kunnanhallituksen jäsen
teknisen lautakunnan varajäsen

Callastone Oy; liikkeenjohdon konsultointi, toimitusjohtaja
Latausparkki In Oy; sähköautojen latausinfran
konsultointi, toimitusjohtaja
Exsane Oy, Porvoo; sähkö- ja tietoliikenneverkkojen
suunnitttelu ja rakentaminen, hallituksen jäsen
-

SalmivuoriVäänänen Kaisa

Kunnanhallituksen varajäsen

Sarpola Tuula
Sirkka Janne

Soronen Matti
Takala Jyrki
Tervonen Antero

metsää Pyhäjoella
-

-

metsää,
kiinteistöjä ja
sijoitusasunto
Pyhäjoella

-

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky;
yhtymävaltuuston varajäsen
Keskustan Pyhäjoen paikallisyhdistys ry; puheenjohtaja
Keskustan Pyhäjoen kunnallisjärjestön johtokunnan jäsen
Pyhäjoen Joki-Kiekko ry:n
varapuheenjohtaja
Siika-Pyhäjoki alueliiton
hallituksen puheenjohtaja
Pyhäjoen Wirta ry; johtokunnan
jäsen
Jyty Kalajoki ry; hallituksen
jäsen
Pyhäjoen Näyttelijät ry:
hallituksen varajäsen
Pyhäjoen seurakunta;
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkoneuvoston varapj.
Raahen seudun hyvinvointiky;
yhtymähallituksen jäsen
Raahen kehittämislautakunnan
varajäsen
-

-

