
Kempeleen kunta   Sidonnaisuudet 2017-   
  päivitetty 10.6.2020 

 

Alahuhtala Keijo 

• kunnanhallituksen varajäsen  
• Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallituksen jäsen 

o Nokia Solutions and Networks pääluottamusmies ja varatyösuojeluvaltuutettu 

Askeli Leena 

•  palveluvaliokunnan varapuheenjohtaja 
•  tarkastuslautakunnan jäsen 

Haapaniemi Jarmo 

• valtuuston puheenjohtaja 
• Kempeleen Vesihuolto Oy:n hallituksen jäsen 

o Kempeleen Pyrintö ry:n puheenjohtaja 

Halunen Janne 

• kunnanhallituksen jäsen 

Hanski Pia 

• kunnanhallituksen jäsen 
o Konffa Oy:n pääosakas 

Heikkilä Seppo 

• kunnanhallituksen jäsen 
• Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallituksen jäsen 

o Deveplan-Kehitys Oy:n pääosakas ja toimitusjohtaja 
o Intelles Informatica Oy:n hallituksen jäsen 

Heikkinen Pirjo 

• kunnanhallituksen varajäsen 

Hettula Ilpo 

• valtuuston varapuheenjohtaja 
• palveluvaliokunnan puheenjohtaja 

o Oulun Seudun Sähkön hallituksen jäsen 

Huusari Minna 

• kunnanhallituksen varajäsen 
• PPSHP:n valtuuston varajäsen 

Hämäläinen Arto 

• kunnanhallituksen varajäsen 
• resurssivaliokunnan varapuheenjohtaja  

o kuljetusyrittäjä 

 

 



Janatuinen Sari 

• yhteisöllisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja 
•  viranomaislautakunnan jäsen 

o Kempeleen Asukastupayhdistys ry:n puheenjohtaja 
o Ketolanperän kyläyhdistyksen hallituksen jäsen 
o Kempeleen Vasemmisto ry:n hallituksen jäsen 
o Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen 
o Kempeleen JHL ry:n hallituksen varajäsen 

Jarva Pasi 

• kunnanhallituksen varajäsen 
• Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen neuvottelukunnan jäsen 
• Kempeleen Vesihuolto Oy:n hallituksen varajäsen 

o Kempeleen seurakunnan työntekijä 

Juopperi Raija 

• kunnanhallituksen jäsen 

Juvani Kaisu 

• kunnanhallituksen jäsen 
• kunnanhallituksen jaoston puheenjohtaja 
• Kempeleen Vesihuolto Oy:n hallituksen jäsen 

o Kempeleen seurakunnan valtuutettu 
o Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen 
o As Oy Kempeleen Ykkösvahti hallituksen puheenjohtaja 
o Hovilan palveluyhdistyksen hallituksen jäsen 
o Kempeleen nuorisoseuran toiminnantarkastaja 
o Kempeleen Martat toiminnantarkastaja 
o LC Kempele Aurora toiminnantarkastaja  
o Eläkeliiton Kempeleen yhdistyksen toiminnantarkastaja 

Juvani Tapio 

• kunnanhallituksen varajäsen 
• Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallituksen jäsen 

Kananen Jorma 

•  viranomaislautakunnan varajäsen 
• Poliisin neuvottelukunnan jäsen 

o Monitie Oy, yrittäjä 

Karjalainen Mirva 

• Kempele-seura ry:n sihteeri 

Karppinen Samuli  

• viranomaislautakunnan jäsen  

Kela Saini  

• viranomaislautakunnan varajäsen 
o As Oy Kempeleen Tornikuja 3 hallituksen puheenjohtaja 

 



Kumpulainen Rita  

• kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 
• kunnanhallituksen jaoston varapuheenjohtaja 

o Suomi-Venäjä-seuran valtuuston varapuheenjohtaja 
o Kempele-seura ry:n johtokunnan jäsen 

Laine Sanna  

• kunnanhallituksen varajäsen 
• viranomaislautakunnan varapuheenjohtaja 
• Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhtiökokous, varajäsen 

Lankila Annukka  

• viranomaislautakunnan varajäsen 
o Lakiasiaintoimisto Pia's Lex Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä 

Leppänen Juho  

• talousjohtaja 
• resurssivaliokunnan esittelijä  

Lievetmursu Helena  

• keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
o Hovilakoti, hallituksen jäsen 

Lohi Tuomas  

• kunnanjohtaja  
• Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallituksen jäsen 

o Oulun seudun sähkön hallintoneuvoston jäsen 
o Tyrnävän Osuuspankin hallituksen jäsen 
o Oulun Kauppakamarin viestintävaliokunnan jäsen 
o Kuntajohtajat ry:n hallituksen varajäsen 

Marjanen Miia  

• elinkeinojohtaja 
o Koy Paiturinhaka 1B hallituksen varajäsen 

Maskonen Virva  

• hallintojohtaja 
• yhteisöllisyysvaliokunnan esittelijä  

Meriläinen Marja-Leena 

• peruspalvelujohtaja ja vs. sivistysjohtaja 
• palveluvaliokunnan esittelijä 

Määttä Pauli  

• viranomaislautakunnan puheenjohtaja 
• resurssivaliokunnan jäsen 
• Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon varajäsen 
• Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan varajäsen 
• Kempeleen Vesihuolto Oy:n hallituksen jäsen 

o Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 



o Oulun seudun Leader hallituksen varapuheenjohtaja 

Neitola Petra  

• kunnanhallituksen varajäsen  

Ollikainen Antti  

• kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Pakarinen Henriikka  

• kunnanhallituksen varajäsen 
• valtuuston varapuheenjohtaja 
• elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja 

Pohjanrinne Paula  

• elinvoimavaliokunnan varapuheenjohtaja 
• viranomaislautakunnan varajäsen 
• Technopolis Oyj:n yhtiö- ja osuuskuntakokousedustaja 

o Käännöspalvelu Pohjanrinne ay:n omistaja ja yrittäjä 
o Vihreä Lanka Oy:n hallituksen jäsen 

Rauma Tuula  

• tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä  
o Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuutettu 
o kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

Salonperä Valto  

• viranomaislautakunnan varajäsen 
o Rantalakeuden eläkkeensaajat RES ry:n puheenjohtaja 
o Kempeleen asukastupayhdistyksen hallituksen varajäsen 

Sankilampi Pertti  

• valtuuston varapuheenjohtaja 
• yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtaja 
• Oulun Innovation Oy:n yhtiökokousedustaja 
• PPSHP valtuuston jäsen ja erityishuollon neuvottelukunnan puheenjohtaja 
• veteraanien neuvottelukunnan jäsen 
• nimistötoimikunnan jäsen 

o Caritas-säätiön hallituksen jäsen 
o Oulun Keskuspesula Oy:n hallituksen jäsen 
o Kehitysvammaliiton liittovaltuuston jäsen 
o AJ-ravintolat Oy:n hallituksen varajäsen 
o Kempeleen kiri ry:n hiihtojaoston jäsen 

Sarkkinen Risto  

• tekninen johtaja 
• viranomaislautakunnan esittelijä  
• Kempeleen Vesihuolto Oy hallituksen jäsen 
• Oulun Jätehuolto Oy hallituksen jäsen 

Sipilä Minna-Maaria  

• kunnanhallituksen jäsen 



o Minna-Maaria ja Juha Sipilä Säätiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 

Tahkola Ahti  

• valtuuston varapuheenjohtaja 
• resurssivaliokunnan puheenjohtaja 
• Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustaja 

o Kempeleen Kiri ry:n puheenjohtaja 

Tahkola Arto  

• kunnanhallituksen jäsen  
o Tarraserif Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 
o Cumulative Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 

Turunen Tarmo  

• kunnanhallituksen varajäsen  


