
PYHÄJOEN KUNTA SIDONNAISUUSILMOITUKSET Päivitetty 30.1.2019

Nimi Luottamustehtävä tai Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa Merkittävä Muu sidonnaisuus

virkatehtävä harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, varallisuus

tehtävä)

Anttila Juha teknisen lautakunnan jäsen Kiinteistöhuolto Juha Anttila, puheenjohtaja  -  -

Flink Eija kunnanhallituksen jäsen  -  - Raahen seudun hyvinvointiky;

sivistyslautakunnan jäsen hallituksen varapuheenjohtaja

Hietala Jukka-Pekka teknisen lautakunnan jäsen Pyhäjokisuun Vesi Oy, hallituksen jäsen  -  -

kunnanhallituksen varajäsen Pyhäjoen Kuitu Oy, hallituksen jäsen

Impola Anja valtuuston varapuheenjohtaja Pyhäjoen Rakennus Oy, hallituksen jäsen metsää Pyhäjoella  -

Jukkola Jaakko valtuuston varapuheenjohtaja  -  -  -

Kallio Tenho teknisen lautakunnan jäsen Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy, hallituksen jäsen  -  -

Kestilä Saara teknisen lautakunnan jäsen Kestilän Minkki Oy, hallituksen varajäsen  - Yppärin Urheilijat ry,

sivistyslautakunnan jäsen Tmi Ruusupippuri, yksityinen elinkeinoharjoittaja, hallituksen jäsen

kunnanhallituksen varajäsen puheenjohtaja

Kittilä Risto valtuuston puheenjohtaja Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy, hallituksen puheenjohtaja  -  -

Pyhäjoen Jäähalli Oy, hallituksen puheenjohtaja

Korpi Aimo tekninen johtaja Pyhäjokisuun Vesi Oy, hallituksen jäsen  -  -

teknisen lautakunnan esittelijä Pyhäjoen Kuitu Oy, hallituksen jäsen

Koskela Mikko teknisen lautakunnan vara- Raahen Seudun Osuuspankki/hallintoneuvoston  -  -

puheenjohtaja tarkastusvaliokunnan jäsen

MHY Pyhä-Kala, valtuusto

Kiinteistö Oy Pyhäjoen OP-Pooki, puheenjohtaja

Lintunen Pirkko kunnanhallituksen jäsen  -  -  -

teknisen lautakunnan puheen-

johtaja

Luoto Pasi keskusvaalilautakunnan puheen-  - sijoitusasuntoja 8 kpl Pohjankylän osakaskunta,

johtaja (Oulu, Espoo, Vaasa, puheenjohtaja

Kokkola ja Raahe),

metsää ja peltoa

Pyhäjoella

Mattila Olli kunnanhallituksen jäsen Miilux Oy, johtoryhmän jäsen  -  -

sivistyslautakunnan varapuheen- Datakolmio Oy, hallituksen jäsen

johtaja Kiinteistö Oy Hourunkoski, hallituksen jäsen

Muikkula Juha kunnanhallituksen varajäsen  -  - Riistanhoitoyhdistys, jäsen

teknisen lautakunnan varajäsen



Mustakallio Saara teknisen lautakunnan jäsen  -  - Pyhäjoen Yrittäjät ry,

hallituksen jäsen

Parhalahden osakaskunta,

hoitokunnan jäsen

Niemelä Päivi sivistyslautakunnan jäsen,  -  -  -

teknisen lautakunnan varajäsen

Nousiainen Matti tarkastuslautakunnan varapuheen-  -  -  -

johtaja

Pahkala Matti kunnanhallituksen puheenjohtaja Pyhäjokisuun Vesi Oy, hallituksen puheenjohtaja  - Raahen seudun hyvinvointiky,

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy, hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen

Vestia Oy, hallituksen varajäsen Pohjois-Pohjanmaan liitto, 

Pyhäjoen Kuitu Oy, hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen

Pohjois-Pohjanmaan Metsä-

neuvoston puheenjohtaja

Peltoniemi Raino kunnanhallituksen jäsen Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy, hallituksen jäsen  -  -

Pirkola Ari kunnanhallituksen varapuheen- Tmi Ari Pirkola, maatalouslomitusta, kuljettajan metsää Pyhäjoella Raahen seudun riistanhoitoyhd.

johtaja vuokrausta, urakointia asunto-osakkeita hallituksen jäsen

Niitynmaan Porsas MTK Pyhäjoen puheenjohtaja

osakeyhtiön osakkeita Yppärin jakokunta, puheenjoht.

Atrian osakkeita Yppärin erämiehet, puheenjoht.

Pyhäjoen moottoripaja, ohjaaja

rahastonhoitaja

Metsä Group asiakastoimikunnan

jäsen

Rantanen Niko sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kalajoen Kristillinen opisto (koulutoiminta), johtaja sijoitusasuntoja Pyhäjoen Jokikiekko,

kunnanhallituksen varajäsen Päiväkoti Arkki Oy (yksityiset päivähoitopalvelut), Pyhäjoella hallituksen jäsen

toimitusjohtaja

PSYO ry (Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset ry,

yksityisen koulutustoiminnan edunvalvonta ja yhteis-

työ), hallituksen puheenjohtaja

Sarpola Tuula kunnanhallituksen jäsen Hyvinvointikeskus ASEMA Oy; omistaja, hallituksen jäsen  -  -

Soronen Matti kunnanjohtaja Pyhäjoki Data Oy; hallituksen jäsen  -  -

kunnanhallituksen esittelijä Nouseva Rannikkoseutu ry; hallituksen varajäsen

Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja  -  -  -

sivistyslautakunnan esittelijä

Virkkunen Mauri tarkastuslautakunnan puheen-  -  -  -

johtaja


