Liite aluevaltuusto 22.6.2022, § 61
Tilanne 17.6.2022
Pyyntö lähetetty 4.5.2022 ja 30.5.2022
Sidonnaisuusilmoitukset
Luottamushenkilön/ilmoitusvelvollisen viranhaltijan tiedot
Nimet ovat aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan
Rekisteri luottamushenkilöiden osalta
Ilmoittajan
Virat, tehtävät,
henkilötiedot
ammatit
Aikio Jenni

aluevaltuuston 3. vpj
aluevaltuutettu
Bamberg Ukko

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Suomen metsäkeskus,
projektiasiantuntija

aluehallituksen varajäs
Turvallisuusltk pj
Bardy Johan
kansalliskielilautakunta
vpj

elinkeinonharjoittaja,
asianajotoimisto Johan
Bardy

Kouvolan kaupunki, hallituksen jäsen,
elinvoimajaoksen jäsen
KL liiton valtuuston vpj
Kouvolan perussuomalaisten pj
PS puoluevaltuuston jäsen
Kotkan kaupunki, valtuuston ja hallituksen
jäsen

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

-

-

-

-

-

-

-

Puolison yritys Elitar
Invest Oy

-

Oy Hapag-Lloyd Finland Ab, hallituksen
jäsen
Kotkan Yrittäjät, pj
Kymen Yrittäjät, vpj§

Blomqvist-Lyytikäinen
Mikaela
kansalliskielilautakunta
pj
aluevaltuutettu

Kymsote
kehitysvammapsykiatrian
yl 31.8.2022 saakka,
lastenpsykiatrian oyl
alkaen 1.9.2022

Erityishuollon johtoryhmän jäsen,
Kymsote
Suomen Delfins ry, hallituksen jäsen

PlusTerveys Lääkärit Oy,
erikoislääkäri
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Ilmoittajan
henkilötiedot
Brask Nina

Virat, tehtävät,
ammatit
2M-It, asiakkuuspäällikkö.
Työloma 31.5.25 asti

aluehallituksen pj
aluevaltuutettu

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
Kotkan kaupunki, kaupunginvaltuutettu

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

-

-

-

-

-

-

Kymenlaakson kesäyliopiston johtokunnan vpj

-

-

KSO-edustajiston jäsen
HaminaKotka Satama, hallituksen pj
Ensi- ja turvakotiyhdistys, hallituksen
jäsen (loppuu 2022)
Koskenrinne hallituksen jäsen (loppuu
2022)

Carpelan Christa

MLL:n Kaakkois-Suomen
piiri ry, toiminnanjohtaja

aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu

JHL edustajisto, varajäsen
Kouvolan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
Kymenlaakson maakuntavaltuuston jäsen
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva,
vpj
Ehyt ry, valtuuston jäsen

Harjumaaskola Jarkko
aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
Hartikainen Jutta
aluehallituksen varajäs
palvelulautakunnan pj
aluevaltuutettu

Helsingin yliopisto,
tutkijatohtori,
kulttuurirahaston apuraha

Suomen Akateemisten naisten liiton
hallitus ja kansainvälisten asioiden
koordinaattori,
Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten
piirihallitus
Kouvolan kirkkovaltuutettu,
seurakuntaneuvoston jäsen
perheneuvonnan ja-palvelevan puhelimen
johtokunnan pj

Hasu Johanna
aluehallituksen vpj
palvelultkl pj (1.11.23-)
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Ilmoittajan
henkilötiedot
Hovi Henna
aluevaltuuston suhteelliisen vaalin vaaliltk pj
aluevaltuutettu

Virat, tehtävät,
ammatit
Kymenlaakson Ensi- ja
turvakotiyhdistys ry,
toiminnanjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
Kouvolan kaupunki,
valtuuston ja hallituksen jäsen,
elinvoimajaoston jäsen

Tmi Henna Hovi
(2859582-7)

MLL liittohallituksen jäsen

eduskunta,
eduskunta-avustaja

Haminan kaupunginhallituksen 1 vpj

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät
Kymsoten
yhtymävaltuuston
varajäsen

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

-

-

-

-

-

Kymsote hallituksen jäsen

-

-

Häkkinen Inka
hyteltk pj
aluevaltuutettu
Inkeroinen-Lalu Elina
aluehallituksen 1 vpj
aluevaltuutettu

Kymenlaakson liiton maakuntahallituksen
jäsen
Hamina-Kotka satama oy:n, hallituksen
jäsen
KSO edustajiston jäsen

Jaanu Mikko
aluehallituksen 3vpj
aluevaltuutettu

Nuoren Väylä Oy,
,ohjaaja

LähiTapiola Kaakkois-Suomi
hallintoneuvoston jäsen
Kouvolan kaupunginvaltuutettu,
kaopla vpj
kaupunginhallituksen varajäsen,
elinvoimajaoston varajäsen
Ammattiopisto Eduko Oy, hallituksen
jäsen
Kouvolan kylien neuvottelukunta pj
Tehy ao405 hallituksen varajäsen
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Ilmoittajan
henkilötiedot
Jacksen Sanna
aluehallituksen varaj
aluevaltuutettu

Virat, tehtävät,
ammatit
Pohjois-Kymen
Steinerpäiväkodin
kannatusyhdistys ry,
päiväkodin johtaja
Kymenlaakson
Steinerkoulun
kannatusyhdistys ry,
aineopettaja

Karvonen Tapio

Kouvolan kaupunki,
kaupunginvaltuutettu,
kasv- ja op.ltk jäsen

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

-

-

-

Kymsote valtuuston 1 vpj

-

-

-

-

-

Kymsote hallituksen
varajäsen

-

-

-

-

-

Kymenlaakson Orkesteri Oy, hallituksen
jäsen
Kouvolan kaupunki,
kaupunginvaltuutettu,
kaupunginhallituksen jäsen

aluehallituksen varajäs
aluevaltuuston suhteellisen vaalin lautakunnan
vpj
Koskiaho Vesa

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

maakuntavaltuutettu
Haminan kaupunki,
erityisopettaja,

Kymenlaakson Opisto ry hallituksen jäsen
Haminan kaupunki,
kaupunginvaltuutettu

Virolahden kunta,
luokanopettaja

Kymenlaakson liitto, hallituksen jäsen
Virolahden kunta,
kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen pj

hallituksen varajäsen
Kuokka Vappu
aluehallituksen varajäs
Keskustan Virolahden kunnallisjärjestö,
vpj
Keskustan Kymenlaakson piiri, vpj
Kurki Aleksi
aluehallituksen varajäs
aluevaltuutettu
palvelultk jäsen
valtuuston vaaliltkl varaj

Yrittäjä (Y-tunnus
3139474-3)

Pyhtään kunta,
kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen
valtuuston vaalilautakunnan vpj
Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston
jäsen
Kaakkois-Suomen Kokoomus ry vpj
Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret pj
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Ilmoittajan
henkilötiedot
Kytömäki Juha

Virat, tehtävät,
ammatit

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
Haminan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
keskustan valtuustoryhmän pj
Kasvatus- ja koulutusvaliokunnan pj

Tarkastuslautakunnan pj
aluevaltuutettu

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

-

-

-

-

-

-

Kymenlaakson liitto, valtuuston jäsen
Hallituksen jäsenyyksiä urheiluseuroissa,
maanpuolustusjärjestöissä ja
potilasjärjestöissä
Lakka Marjo
aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
Larikka Jari
aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
Lavonen Esko
hyteltk vpj
aluevaltuutettu
Leinonen Markku
turvallisuusltk vpj
aluevaltuutettu

eläkeläinen

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö,
valtuusto
Kaakkois-Suomen Pelastusalan liitto,
hallitus
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Ilmoittajan
henkilötiedot
Leppänen Jouko

Virat, tehtävät,
ammatit

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

valtuuston pj
Liukkonen Jorma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kouvolan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
Tela puheenjohtaja
Tela lupajaoston puheenjohtaja

-

Teräsryhmä Oy

-

Kouvolan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallitus 1vpj
elinvoimajaoston vpj

-

-

-

Kymsoten hallitus

Aliupseerien
huoltosäätiön jäsen

Kymenlaakson Osuuspankin edustajiston
jäsen

Aluevaalilautakunnan pj
Mielonen Joona
aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
Mussalo Pirjo
aluehallituksen varaj
aluevaltuutettu
Mörk Joni
aluevaltuuston 1 vpj

apulaisohjaaja
Helsinki-filmi
(määräaikainen/freelancer)
Päätoiminen
pääluottamusmies (JHL,
Kotkan kaupunki),
vakanssi
perhepäivähoitaja
yrittäjä
aluksen päällikkö
Pietolansaaren
yksityistiekunta

Nyberg Jukka
aluehallituksen
varajäsen
hyte-lautakunnan jäsen
aluevaltuuston 1.varaj,
Pakkanen Markku

Työväen näyttämöiden liiton hallituksen
jäsen
Kotkan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
Suomen Elokuva- ja mediatyöntekijät ry,
hallituksen jäsen
Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL:n
hallituksen jäsen.
SAK:n edustajiston jäsen.

Kymenlaakson liiton pj

kuljetusyrittäjä

Kuusankosken vanhainhuoltoyhdistys ry
hallituksen pj
Kouvolan kaupunki,
valtuuston ja hallituksen jäsen

aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
yksilöjaoston vpj
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Ilmoittajan
henkilötiedot
Parkko Vesa

Virat, tehtävät,
ammatit

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
Patjas Janne

Yrittäjä
Kuntokeskus Ykkönen

aluehallituksen varajäs
aluevaltuutettu
palvelulautakunnan jäs

Kouvolan kaupunki,
kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsen,
elinvoimajaoston jäsen
liikunta-ja kultuuriltk:n kummi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kymsoten
yhtymähallituksen
varajäsen

-

-

Kymenlaakson liitto,
valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsen
Pekkola Petri

Yksityislääkäri

Kotkan kaupunki,
valtuuston jäsen

aluehallituksen varaj
aluevaltuutettu

Socom Oy hallituksen jäsen
Kotkan Asunnot Oy hallituksen jäsen
Hovinsaari-seura ry pj
KEVA valtuuskunta, varajäsen
Kouvolan kaupunki, teknisen lautakunnan
lupajaoston jäsen

Rouvari Sinikka
aluevaalilautakunnan
vpj
Sibakoff Samuli
aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
turvallisuusltk varajäsen
HYTE-ltk:ssa hallituksen
edustaja

Kouvolan Asunnot Oy, hallituksen jäsen
Kymen Vartiointipalvelu
Oy, koulutuspäällikkö

Kotkan kaupunki, kaupunginvaltuutettu,
elinvoimavaliokunnan jäsen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
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Ilmoittajan
henkilötiedot
Suomi Minna
aluehallituksen varaj
aluevaltuutettu
Sydänmaanlakka Verna
aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
Turunen Riikka

Virat, tehtävät,
ammatit
Kymsote, psyke, miepä,
sairaanhoitaja
kevytyrittäjyys
työnohjaajana

Kotkan kaupunki,
kaupunginvaltuutettu,
elinvoimavaliokunnan jäsen
Kotkan kaupunginteatterin hallituksen
varajäsen
-

Kymsote,
sosiaalityöntekijä
Kymsote röntgenhoitaja

aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Pyhtään kunta,
hallituksen ja valtuuston jäsen
Terveydenedistämistyöryhmän pj

Hyvinvointialueen
valitsemat tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuudet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kymsote,
hallituksen jäsen
tarkastuslautakunnan
jäsen

-

-

Pyhtään kunnanhallituksen jäsen Kohti
Työtä ry:n hallituksessa
Pyhtään seurakunta, kirkkovaltuuston
jäsen,
aikuis-, lähetys- ja musiikkityön
johtokunnan jäsen
Werning Paula
aluevaltuuston 2 vpj
Witting Miia
tarkastuslautakunta vpj
aluevaltuutettu

Pohjois-Kymen
Sähkötarvike Oy

Kouvolan kaupunki
hallituksen jäsen
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Rekisteri viranhaltijoiden osalta
Ilmoittajan
Virat, tehtävät, ammatit
henkilötiedot
Niiranen Annikki

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Hyvinvointialueen
valitsemat
tehtävät

Taloudellinen
asema

Muut
sidonnaisuu
det

Sote-Virtuaalikirjasto Oy,
hallituksen jäsen

vt. hyvinvointialuejohtaja
Parik-säätiö, hallituksen vpj
Kymenlaakson kauppakamari,
hallituksen jäsen
Lehto Lauri
muutosjohtaja
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