Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet
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Luottamustoimi

Nimi

Johto- ja luottamusteht.
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä

kunnanvaltuuston pj
tarkastuslautakunta vj
tekninen lautakunta vj

Reeta Laitinen

-

Ylitornion OP, hallintoneuvoston jäsen

-

-

-

Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry, pj
Ylitornion Sydänyhdistys pj,
Metsästysseura Kekon Erä
ry,rahastonhoitaja
Ylitornion Kyläpuulaaki,
jäsen,
Tengeliön vesiosuuskunta, jäsen
Luomalan metsäautotie, pj

-

-

Markku Kangas

-

Lohijärven Kuohu ry pj
Mellakairan kyläyhdistys
sihteeri

-

Kalevi Mäki

Oman maatalousyrityksen
johtaja/työntekijä
Oman antennialan yrityksen
johtaja/työntekijä

Palolompolon eteläpuolen
yksityistiekunnan pj

½ Kettuneva-maatilasta

-

Angegroup Oy, toimitusjohtaja

-

Angegroup Oy, osakeomistus 20 %,
50 % asunto-osakkeet x 16
kpl - velka pankille ja toiselle
osakkeenomistajalle

-

-

Kuusivuoman yhteismetsän
osakas/hoitokunnan jäsen
Kaulirannan keskustan paikallisyhdistyksen pj

-

-

kunnanvaltuuston I vpj
tarkastuslautakunta vpj
tekninen lautakunta vj
kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen pj
kunnanvaltuuston II vpj
valtuuston vaalilautakunnan jäsen
Tornionlaakson Neuvosto, jäsen

kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen jäsen
kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen vj (j 2019-21)
Rovaniemen ympäristölk jäsen

Rauha Turunen

Jari Angeria

Risto Vanhatalo

Johto- ja luottamustehtävät
järjestöissä,yhdistyksissä,
säätiöissä ja vastaavissa

Merkittävä varallisuus
(esim. kiinteistöt, yritysten
osakeomistus)

Muut sidonnaisuudet, joilla voi
olla merkitystä luottamustoimen
hoitamiseen
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Luottamustoimi

kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen jäsen
teknisen lautakunnan vj

kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen vj
sivistyslautakunnan pj
kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen vj
teknisen lautakunnan pj
kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen jäsen
kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen vpj
kunnanvaltuuston jäsen
teknisen lautakunnan jäsen
sivistyslautakunnan vj
kunnanvaltuuston jäsen
kunnanhallituksen jäsen
perusturvalautakunnan
jäsen

perusturvalautakunnan
jäsen
kunnanhallitusken vj
teknisen lautakunnan vj
teknisen lautakunnan
jäsen,
kunnanhallituksen vj,
tarkastuslautakunta vj,
Perämeren Jätelk, jäsen

Johto- ja luottamusteht.
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä

Johto- ja luottamustehtävät
järjestöissä,yhdistyksissä,
säätiöissä ja vastaavissa

Merkittävä varallisuus
(esim. kiinteistöt, yritysten
osakeomistus)

Muut sidonnaisuudet, joilla voi
olla merkitystä luottamustoimen
hoitamiseen

Tommi Knuuti

-

Ylitornion metsänhoitoyhditys,
valtuuston jäsen
vasemmistoliiton Ylitornion
kunnallisjärjestön sihteeri,
Armassaaren kylätoimikunta,pj

-

-

Aino Kurtti

OP Ylitornio, hallituksen jäsen
& varapuheenjohtaja
Ranuan Meijeri (Arla PohjoisSuomi), hallintoneuvoston vpj
Maatalousyrittäjä, tila- ja
yritystoiminta Mellakoskella

Lohijärven Kuohu ry, sihteerirahastonhoitaja
MTK Ylitornio johtokunnan
jäsen

Maatila ja metsä, omistus
100 %
Yhteisomistus VarejokiKätkävaaran yhteismetsässä

-

Markku Montell

-

-

-

-

Arto Salmi

-

-

-

-

Vuokko Vakkuri

Jouko Vakkuri Oy, hallituksen
vj

-

-

-

maatilayrittäjä (maidontuotanto)

MTK Ylitornion johtokunta
MHY Ylitornion valtuuston pj
(2017-2019)

-

-

Nimi

Tuomas Sandqvist

-

Keskusta Ylitorion kunnallisjärjestö, sihteeri

-

Lohijärven paliskunnan jäsen,
poron omistaja
Osuuskunta Aavasaksan poro,
osakas

Jorma Törmänen

-

Keskustan Ylitornion kunnallisjärjestön pj
Keskustan Ylitornion Alkkulanseudun paikallisyhdist.
Pj

Kiinteistö
976-401-0015-0077-F

-

Timo Kannala

Maatalousyrittäjä Kannalan
tila

-

-

-

Martti Koivuranta

-

-

-

-

Heli Syväjärvi
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Nimi

Johto- ja luottamusteht.
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä

Johto- ja luottamustehtävät
järjestöissä,yhdistyksissä,
säätiöissä ja vastaavissa

perusturvalautakunnan
vpj

Sari Koivuniemi

Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä tarkastuslautakunnan
jäsen
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ky
tarkastuslautakunnan jäsen

Sukellusseura Midnight
Divers ry, pj
Vapepa Ylitornio, sihteeri
OAY Ylitornio, sihteeri
Etelä-Portimon kylätoimikunta, jäsen

kunnanvaltuuston jäsen
teknisen lautakunnan vpj

Katriina Koskela

Tmi Hallin Herkkupuoti
(2360088-5)

-

kunnanvaltuuston jäsen,
kunnanhallituksen jäsen

Regina Savolainen

teknisen lautakunnan vj

Tarja Tjäderhane

tekninen lautakunta jäsen

Raimo Yliniva

Metto isännöinti
Aavasaksan Sähkö, omistus
50 %
LänsiKairan Poro Oy osakas/
hallitus
OsuuskunAavasaksan Poron
osakas/hallitus
Palojärven Paliskunnan
osakas/hallitus

tarkastuslautakunnan pj,
kunnanvaltuuston jäsen,
teknisen lautakunnan vj

Eero Jaako

-

teknisen lautakunnan vj

Petri Juvani

Metalli- ja Kone Juvani AY:stä 50%,
työskentelee yrityksessä

Luottamustoimi

Merkittävä varallisuus
(esim. kiinteistöt, yritysten
osakeomistus)

Muut sidonnaisuudet, joilla voi
olla merkitystä luottamustoimen
hoitamiseen

Kiinteisöt:
Ajoniemi 976-412-8-142
Joenniemi 854-401-72-10
Kariniemi 854-401-23-4
Laurinmaa 854-401-23-22
Maihinlaskupaikka
976-412-8-123
976-412-8-123

-

As Oy Tolpinvaara I
hallituksen puheenjohtaja

Kotihaltia Oy Ylitornio,
hallituksen varajäsen

-

-

-

-

-

-

Metsästysseura Kurtin Portti
ry, johtoryhmän jäsen
Kuivakankaan kalastuskunta/
hallitus
Himovaaran Erän hallituksessa
Ylitornion Urheiluautoilijat
hallituksessa

Metsäkiinteistö 976-401-3-2

Yritysomistus 50 %,
asunto-osake Torniossa

-
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Luottamustoimi

Nimi

Johto- ja luottamusteht.
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä

Johto- ja luottamustehtävät
järjestöissä,yhdistyksissä,
säätiöissä ja vastaavissa

Merkittävä varallisuus
(esim. kiinteistöt, yritysten
osakeomistus)

Muut sidonnaisuudet, joilla voi
olla merkitystä luottamustoimen
hoitamiseen

-

-

-

-

-

Työ- ja henkilöstöhallinnon
henkilöstöliiton THHL ry:n
Lapin piiriyhdistyksen hallituksen jäsen

-

-

Mellanen RN:o 8:21 tila
Kaulirannan Marjosaaressa

-

-

-

keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Tero Hyttinen

-

Suomen Voimannostoliitto ry, pj
Suomen Reserviupseeriliitto ry,
hallituksen jäsen
Lapin Reserviupseeripiiri ry, pj
Voimistelu- ja Urheiluseura
Aavasaksan Kisa ry, johtokunnan jäsen
Ylitornion Reserviupseerit ry, vpj
Midnight Divers ry, vpj

keskusvaalilautakunnan pj,
perusturvalautakunnan jäsen

Jouni Ollikkala

-

-

kunnanvaltuuston jäsen,
valtuuston vaalilautakunta vj,
kunnanhallituksen vj,
sivistyslautakunnan vpj

Marjo Petäjäniemi

Kunnan nimeämänä edustajana
Alkkulan Aluelämpö Oy:n
hallituksen jäsen

kunnanhallituksen vj,
perusturvalautakunnan pj
kunnanvaltuuston vj

Tanja Joona

-

kunnanjohtaja

Tapani Melaluoto

hallintojohtaja

Erika Erkheikki

Kuivakankaan kalastuskunta,
kalanviljely sisävesissä,
rahastonhoitaja

tekninen johtaja

Jarmo Jaako

Lapin Kylmätekniikka Oy,
osakkeenomistus 20 %,
hallituksen jäsen
Kunnan nimeämänä edustajana
Alkkulan Aluelämpö Oy, toimitusjohtaja 1.5.2018 -

Metsästysseura Reväs-Jahti
ry, sihteeri-rahastonhoitaja

omakotitalo
Nuotioranta Torniont.443

-

sivistysjohtaja

Petri Pasanen

-

-

-

-

perusturvajohtaja

Eeva Leukumaa

-

-

omakotitalo 50%, kesämökki
50% ja 110ha metsäpalsta 25%

-

vanhustyönjohtaja, perusturva
johtajan sijainen

Maarit Lahtela

Meltosjärven kyläyhdistys ry, pj
Napapiirin teatteri ry, sihteeri
Pysäjupukan metsätien hoitokunta, pj

-

-

Lappia yhtymävaltuusto, jäsen
Lappia yhtymähalliutksen varajäsen

-

kunnanvalutuston jäsen
sivistyslautakunnan pj

Erkki Kumpula

Keskustan Raanujärven paikallisyhdistyksen sihteeri

Meltosjärven kalastuskunta,
johtokunnan jäsen
Jupon Erä -metsästysseura,
toiminnantarkastaja

