
 

Sidonnaisuusrekisteri     Päivitetty 13.6.2022 

Luottamushenkilön/ilmoitusvelvollisen viranhaltijan tiedot 
(nimet ovat aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan) 
 
Rekisteri luottamushenkilöiden osalta 

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

Merkittävä varallisuus Muu sidonnaisuus, jolla voi 
olla merkitystä luottamus- 
tai virkatehtävän hoidossa 

Ahonen Esa,  
aluehallituksen jäsen - 

• Metsäyhtymän osakkuus, 
Rantasalmen kunta 

• Sijoitusasunnot Kajaanissa  
ja Rantasalmella 

• OP:n ja Metsäliiton 
osuussijoituksia 

• Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
yhtymähallituksen 1. 
varapj. 

• Itä-Suomen yliopiston 
dosentti, Kuopio 

Enroth Paavo,  
aluevaltuuston 2. varapj. 

• Paavo Enroth Oy, 
toimitusjohtaja. 

• Kainuunmeren Työterveys 
Oy, hallituksen jäsen 

• Kajaanin Tennishalli Oy, 
hallituksen jäsen 

 

- 

• Kainuun Osuuspankki, 
edustajiston jäsen 

• Osuuskauppa Maakunta, 
edustajiston jäsen 

• Kajaanin kirkkovaltuusto, 
varapj. 

• Kirkon Mediasäätiö, 
hallintoneuvoston jäsen 

• Kajaanin 
Palvelukotisäätiö, 
hallituksen jäsen 

• Kainuun Museo- ja 
kotiseutuyhdistys ry, 
hallituksen puheenjohtaja 

• Suomen Kotiseutuliitto, 
edustajiston jäsen 

• Vapaussodan Kainuun 
Perinneyhdistys, 
hallituksen puheenjohtaja 

• Vapaussodan Perinneliitto, 
hallituksen jäsen 

• Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
yhtymävaltuuston 2. 
varapj.  

• Kajaanin kaupunki, 
kaupunginvaltuuston jäsen 

• Kajaanin kaupunki, 
tarkastuslautakunnan 
jäsen 

Granqvist Pertti, 
tarkastuslautakunnan varapj. - 

• Kyllölä 1:223, omistaja 
• Kattilaneva 765–405–21–

52, omistus 50 % 
• Pohjoisranta 765–408–17–

11, omistus 25 % 

• Sotkamon Nuorisoseura 
ry, hallituksen jäsen 

• Sotkamon Nuorisoseuran 
säätiö, hallituksen jäsen 

• Tmi Multakorpi, yrittäjä 

Halonen Auli,  
suhteellisen vaalin 
lautakunnan puheenjohtaja 

- - 

• Kajaanin kaupunki, 
kaupunginhallituksen 
jäsen 

• Osuuskauppa Maakunta, 
hallintoneuvoston jäsen 

• Osuuspankki, edustajiston 
jäsen 



 

Heikkinen Salla, 
aluehallituksen varajäsen - - 

• Kainuun liitto, hallituksen 
jäsen 

• Ristijärven kunta, 
kunnanvaltuuston jäsen 

• Ristijärven kunta, 
kunnanhallituksen jäsen 

• Ristijärven 
alueseurakunta, 
alueneuvoston jäsen 

Huotari Heikki, 
aluehallituksen puheenjohtaja - • Metsäkiinteistö, Kuhmo, 

omistus 50 % 

• Tmi Ensiapukoulutus 
Heikki Huotari, yrittäjä 

• Kuhmon kaupunki, 
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 

• Kuhmon kaupunki, 
kaupunginvaltuuston 
valtuutettu 

Huttu-Juntunen Terttu, 
aluehallituksen varajäsen - - 

• Osuuskauppa Maakunta, 
edustajiston jäsen 

• Suomussalmen ev.lut. 
seurakunta, 
kirkkovaltuuston varapj. 

• Suomussalmen kunta, 
kunnanvaltuutettu 

• Suomussalmen kunta, 
sivistyslautakunnan pj.  

• Kainuun liitto, hallituksen 
jäsen  

Immonen Marjatta - - 

• Osuuskauppa Maakunta, 
edustajiston jäsen 

• Kajaanin ev.lut. 
seurakunta, kirkko-
valtuuston jäsen 

• Kajaanin ev.lut. 
seurakunta, kirkko-
neuvoston jäsen 

• Eläkeliiton Kajaanin 
yhdistys, hallituksen 
puheenjohtaja 

Karjalainen Maija, 
aluevaalilautakunnan 
puheenjohtaja 

- - 
• Seurakunta, 

vaalilautakunnan 
varajäsen 

Karjalainen Saara, 
aluehallituksen jäsen - - 

• MIELI Kainuun 
mielenterveys ry, 
hallituksen varajäsen 

• Kainuun Vasemmisto ry, 
hallituksen puheenjohtaja 

• Kajaanin ev. lut. 
seurakunta, 
kirkkovaltuuston jäsen 

Kemppainen Anne, 
aluehallituksen jäsen - - - 

Kemppainen Katja, 
hyvinvointi- ja 
yhdyspintalautakunnan 
puheenjohtaja 

• LähiTapiola Kainuu-
Koillismaa, 
hallintoneuvoston jäsen 

• Kiinteistö Oy Puolangan 
Vuokratalot, hallituksen 
varapj. (päättyy kesällä 
2022) 

- - 

Kettunen Tuomas, 
tarkastuslautakunnan 
puheenjohtaja 

- - 

• Kuhmon kaupunki, 
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja 

• Kuhmon seurakunta, 
kirkkovaltuuston 
varapuheenjohtaja 

• Kuhmon Osuuspankki, 
edustajiston jäsen 
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Korhonen Aimo, 
suhteellisen vaalin 
lautakunnan puheenjohtaja 
 

• Iidan Kulta Oy,  
toimitusjohtaja 

 

• Iidan Kulta Oy 
• Metsä 
• Rahastosalkku 

• Sotkamon seurakunta, 
kirkkovaltuutettu 

• Sotkamon 
Metsänhoitoyhdistys, 
valtuuston jäsen 

• Suomen Keskusta, jäsen 
• Aimon Huolto, yrittäjä 

Korhonen Hannu, 
aluehallituksen varajäsen - - 

• Sotkamon 
Perussuomalaiset ry, 
hallituksen puheenjohtaja 

Kortelainen Miikka, 
aluevaltuuston 2. varapj.  
Ilmoitus pyydetty 6.5.2022 

   

Kyllönen Jaakko, 
tulevaisuuslautakunnan 
varapj. 

• Kyllönen Oy, 
toimitusjohtaja, hallituksen 
jäsen 

• Kainuun Jäteyhtymä Oy, 
toimitusjohtaja, hallituksen 
jäsen 

• Kuhmon Lämpö Oy, 
hallituksen puheenjohtaja 

• Kuhmon Jäähalli Oy, 
hallituksen puheenjohtaja 

- - 

Kyllönen Merja, 
tulevaisuuslautakunnan 
puheenjohtaja 

• Veikkaus Oy, 
hallintoneuvoston jäsen - 

• Osuuskunta Tradeka, 
edustajiston jäsen 

• Eduskunta, 
kansanedustaja, 
vasemmistoliitto 

Liuski Alpo, 
aluevaalilautakunnan varapj. - - 

• Suomussalmen 
seurakunta, 
kirkkovaltuuston jäsen 

• Suomussalmen 
seurakunta, 
kirkkoneuvoston jäsen 

Lukkari Anne,  
aluevaltuuston puheenjohtaja - - 

• Sotkamon kunta, 
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Lukkarinen Seija, 
aluehallituksen varajäsen 

Kuhmon Vesienergia Oy, 
hallituksen puheenjohtaja - 

• Kuhmon kaupunki, 
kaupunginvaltuuston jäsen 

• Kuhmon kaupunki, 
kaupunginhallituksen 
jäsen 

Mikkola Jaakko, 
aluehallituksen varajäsen - - 

• Kuhmon ev.lut. 
seurakunta, 
kirkkovaltuuston jäsen 

• Kuhmon ev.lut. 
seurakunta, 
lähetystyöjohtokunnan 
puheenjohtaja 

• Psykologipalvelut Jaakko 
Mikkola, yrittäjä 

Moilanen Heli,  
aluehallituksen 1. varapj - - • - 

  



  
4 (5) 

 
 

Myllylä Raili,  
aluehallituksen varajäsen 

• Loiste Oy,  
hallituksen jäsen - 

• Osuuskauppa Maakunta, 
edustajiston jäsen 

• Kajaanin seurakunta, 
kirkkovaltuuston jäsen 

• Kajaanin seurakunta, 
palvelualan johtokunnan 
puheenjohtaja 

• Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
yhtymävaltuuston 
puheenjohtaja 

• Kajaanin Eläkeläiset ry, 
hallituksen puheenjohtaja 

• Kajaanin kaupunki, 
kaupunginvaltuuston jäsen 

Mäkinen Airi,  
aluehallituksen jäsen - - • Tmi Airi Mäkinen,  

yrittäjä 

Nyman Seppo, 
aluehallituksen varajäsen 

• Suomussalmen Energia 
Oy, hallituksen 
puheenjohtaja 

• Maa- ja metsätila n. 130 ha - 

Oikarinen Markku, 
aluehallituksen 2. varapj. - • Metsäyhtymä Jokinotko,  

50 % omistus 
• Lomakoti Koivuranta ry, 

hallituksen puheenjohtaja 

Oikarinen Paavo, 
aluehallituksen varajäsen - - 

• Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
yhtymähallituksen 
puheenjohtaja 

• Ristijärven kunta, 
kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

• Nuohousliike Oikarinen, 
yrittäjä 

• Keskustan Kainuun piiri, 
hallituksen jäsen 

• Uvan metsästäjät ry, 
hallituksen jäsen 

Peltola Harri, 
aluehallituksen jäsen 

• Kaicell Fibers Oy, 
hallituksen jäsen 

• Maa- ja metsätilat Alanne 
ja Tarikkaniemi, Suolijärvi, 
Puolanka, 50 % omistus 

• Tmi Harri Peltola, yrittäjä 
• Puolangan kunta, 

pormestari 
• Kainuun maa- ja 

metsäsäätiö s.r., 
hallituksen puheenjohtaja 

Piirainen Raimo, 
aluehallituksen varajäsen - - • Osuuskunta Tradeka, 

edustajiston jäsen 
Polvinen Mikko, 
aluevaltuuston 3. varapj. 

• 18thinvestor Oy, 
hallituksen puheenjohtaja - • Kuhmon kaupunki, 

hallituksen 1. varapj. 

Räisänen Aki,  
aluehallituksen jäsen 

• Kansan Tahto Oy, 
hallituksen jäsen 

• Sijoitusasunto, As Oy 
Kiskokangas 

• Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
yhtymähallituksen jäsen 

• Kajaanin kaupunki, 
valtuuston 2. varapj.  

• Kainuun Kansanpirtti ry, 
hallituksen puheenjohtaja 

• Kainuun Vapaa-ajattelijat 
ry, hallituksen 
puheenjohtaja 

• Suomen Työväen 
Urheiluliitto Kainuun 
piirijärjestö ry, hallituksen 
puheenjohtaja 
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Seppänen Juhani, 
aluehallituksen varajäsen  - 

• 5/12 Joki-Kanerva -
metsäkiinteistö, 
Suomussalmi, Yli-Näljänkä, 
n. 22 ha. 

• Asianajotoimisto Juhani 
Seppänen, yrittäjä 

• Kansallisen Kokoomuksen 
Kainuun Säätiö sr, 
hallituksen varapj. 

Sorri Johanna, 
aluehallituksen jäsen - - 

• Hyrynsalmen kunta, 
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Tolonen Aaro,  
hyvinvointi- ja 
yhdyspintalautakunta varapj. 

- • Rasipellon yhteismetsä, 
Kajaani, osakkuus 

• Paltamon Osuuspankki, 
hallintoneuvoston jäsen 

• Paltamon kunta, 
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

• Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
yhtymävaltuuston 1. 
varapj. 

• Kainuun 
pelastuslautakunta, jäsen 

Tuomela Marika, 
aluehallituksen jäsen - - - 

 

Rekisteri viranhaltijoiden osalta 
 

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

Merkittävä varallisuus Muu sidonnaisuus, jolla voi 
olla merkitystä luottamus- 
tai virkatehtävän hoidossa 

Korhonen Timo, 
valmistelujohtaja, vt. 
hyvinvointialuejohtajan 
sijainen 

- • Metsäyhtymän osakkuus 
Sotkamossa, ½ omistus 

• Kainuun Opisto Oy, 
hallituksen  
puheenjohtaja 

Tolonen Eija, vt. 
hyvinvointialuejohtaja - - • Kainuun Opisto, 

hallituksen jäsen 
 


