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velvollinen

Ilmoitus 

saapunut 

/päivitetty 

Luottamustehtävä tai 

virkatehtävä kaupungissa:

Johto- ja luottamustehtävät 

elinkeinotoimintaa harjoittavassa 

yhteisössä kaupungin nimeämänä 

edustajana: 

Johto- ja luottamustehtävät 
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yhteisössä: muut tehtävät

Merkittävä varallisuus: Muu sidonnaisuus:

Alanko Pertti 6.9.2021 Elinympäristölautakunta, 

varapuheenjohtaja

Kaupungin nimeämä edustaja: Pirkanmaan 

käräjäoikeus, lautamies

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Antila Tuomo 30.9.2021 Viranomaislautakunta, esittelijä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, 

Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Kangasalan Palvelutalosäätiö sr, hallituksen 

varajäsen                                                 

Kangasalan seudun osuuspankki, 

pankkitoiminta, hallintoneuvoston jäsen

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Auvinen Oskari 22.8.2022 Kaupunginhallitus, esittelijä  

kaupunginjohtaja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, hallituksen 

varapuheenjohtaja                              Tammervoima 

Oy, hallituksen varapuheenjohtaja                                        

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy, hallituksen 

puheenjohtaja                                                         YH-

Kodit Oy, hallintoneuvosto, jäsen                 Mobilia-

säätiö, hallituksen varajäsen                  Suomi-rata 

Oy, yhtiökokousedustaja                                 

Tampereen seudun Keskuspuhdistamo, 

yhtiökokousedustaja                                       Tavase 

Oy, yhtiökokousedustaja                                                                     

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Yhdyspintojen valmisteluryhmä (STM) jäsen    

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhdyspintajaosto, 

puheenjohtaja                        Pirkanmaan 

hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen 

yhdyspinnat -jaosto, puheenjohtaja                         

Pyöräilykuntien verkosto ry, puheenjohtaja                        

As Oy Kangasalan Aallonharja, hallituksen 

puheenjohtaja

Arra Simo 13.9.2021 Viranomaislautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Haavisto Jussi 19.10.2021 Kaupunginhallitus, puheenjohtaja Tavase Oy, hallituksen jäsen Maarakennus T. Haavisto Oy, toimitusjohtaja 

Jussi Haavisto Oy, toimitusjohtaja     Kangasalan 

Uusi Osakeyhtiö Kuusi Oy, hallituksen jäsen

ei ilmoitettavaa

Haavisto Saija 7.9.2021 Viranomaislautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa SaijaH Oy, toimitusjohtaja ei ilmoitettavaa Kangasalan Yrittäjät Ry, puheenjohtaja

Haaparanta Jari 12.10.2021 Elinympäristölautakunta, jäsen Kangasalan Lämpö Oy, hallituksen puheenjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Hackspik-Tuomisto 10.11.2021 Kaupunginhallitus, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Halonen Kati 2.9.2021 Sivistyslautakunta, esittelijä Kangasala-Talo Oy , hallituksen jäsen                                          

Kangasalan Uimahalli Oy, hallituksen jäsen

Devre Oy, liiketoiminnan kehittämispalvelut, 

hallituksen varajäsen

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Hannula Monica 30.9.2021 Viranomaislautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Kangasalan Kirkonkylän Työväenyhdistys ry, 

johtokunnan jäsen

Kivimäki-Hietanen Heini 24.9.2021 Kaupunginhallitus, varajäsen   

Viranomaislautakunta, jäsen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, valtuuston jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Hilden Noora 1.9.2021 Elinympäristölautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa Kepeämpi päivä Oy, toimitusjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Härkönen Kristiina 1.9.2021 Elinympäristölautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa Gofore Oyj, kestävän kehityksen johtaja Gogore Oyj, digitalisaation 

asiantuntijayritys, merkittävä 

omistus

ei ilmoitettavaa 

Isokallio Sina 14.9.2021 Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Janger Hannu 24.9.2021 Viranomaislautakunta, varajäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, valtuuston jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, Valtuuston puh.johtaja ja varapuh.johtajat, lautakuntien puh.johtajat ja varapuh.johtajat sekä esittelijät, maankäyttö- ja 

rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet sekä varajäsenet. 



Jokilampi, Jussi 29.9.2021 Kaupunginhallitus, jäsen
Jokiström Oy, yrittäjä                          Karkkijemma 

Jokilampi Tmi, vähittäiskauppa, yrittäjä
ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Jussila Jorma 1.9.2021 Kaupunginhallitus, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Jussila, Mauri 6.9.2021 Kaupunginhallitus, varajäsen ei ilmoitettavaa Med-invest Oy, toimitusjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Karppila Hannu 23.9.2021 Viranomaislautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa Karppilan Maatila, toimitusjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Keskinen, Ville 2.9.2021 Kaupunginhallitus, varajäsen ei ilmoitettavaa Kangasalan seudun osuuspankki, edustajiston 

jäsen

ei ilmoitettavaa Kangasalan seurakunta, kirkkoneuvoston jäsen ja 

kirkkovaltuuston jäsen

Kinnari Miia 8.9.2021 Kaupunginhallitus,varajäsen Kangasalan Uimahalli Oy, hallituksen 

puheenjohtaja ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Kotakorpi Jouni 1.9.2021 Elinympäristölautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Kouhia Raimo 11.10.2021, 

päivitetty 

10.12.2021, 

14.11.2022

Kaupunginhallitus, varapuheenjohtaja  Tampereen kaupunkiseudun 

joukkoliikennelautakunta, varajäsen Tampereen 

kaupunkiseudun seutuhallitus, I varapuheenjohtaja 

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Kuusjärvi Topi-Pekka 1.9.2021 Sivistyslautakunta, varapuheenjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Könönen Maritta 1.9.2021 Keskusvaalilautakunta, 

varapuheenjohtaja

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Lahikainen Stiina 4.9.2021 Kaupunginhallitus, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa MLL  Kangasalan yhdistys, puheenjohtaja

Laine Hanna 5.9.2022 Valtuusto, puheenjohtaja Business Kangasala Oy, hallituksen jäsen     Kiinteistö  

Oy Timantti, hallituksen jäsen                            

Pirkanmaan osuuskauppa, päivittäis-

tavarakauppa, hallintoneuvoston jäsen                                                    

Kangasalan Osuuspankki, pankkiliiketoiminta, 

edustajiston jäsen                                               

ei ilmoitettavaa Pirkanmaan liitto, Maakuntavaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja                                        PIRHE, 

aluevaltuuston jäsen                            PIRHE 

aluehallituksen  1. varapuheenjohtaja                                                        

Lanne Marika 8.9.2021 Sosiaali- ja terveyslautakunta, esittelijä ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Lehtonen Mikko 8.9.2021 Sosiaali- ja terveyslautakunta, 

puheenjohtaja

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Leino Jari 1.9.2021 valtuusto, varapuheenjohtaja Kangasala-talo Oy, hallituksen jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Linna Tero 29.9.2021 Elinympäristölautakunta, jäsen  

Kaupunginhallitus, varajäsen

ei ilmoitettavaa Metsä-Linna Ky, yrittäjä Linna 211-463-1-77, Honkalinna 

211-463-1-75

ei ilmoitettavaa 

Majanmaa Hanna 6.9.2021 Viranomaislautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Malviala Sirkku 14.9.2021 Elinympäristölautakunta, esittelijä Sahalahden Esikäsittelylaitos Oy, hallituksen 

varajäsen                                                                      

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 



Malm Jorma 1.10.2021 Tarkastuslautakunta, vpj                       

Elinympäristölautakunta, varajäsen

ei ilmoitettavaa Rakennusliike J Malm Oy, hallituksen jäsen        

Rakennus A Malm Oy, toimitusjohtaja  ja 

hallituksen jäsen                             Maanrakennus 

Asikainen Oy, hallituksen puheenjohtaja                                             

Reune Oy, hallituksen puheenjohtaja

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Markkinen Jari 2.9.2021 Kaupunginhallitus, varajäsen  

Elinympäristölautakunta, 

puheenjohtaja

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan 

alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 

jäsen

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Kangasalan seudun 4H-yhdistys r.y. puheenjohtaja

Mikkolainen Riikka 22.8.2022 Elinympäristölautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Muhonen Anna-Maria 23.9.2021 Elinympäristölautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Mäkinen Wellu 9.8.2022 Kaupunginhallitus, jäsen                 

Sivistyslautakunta, varajäsen

ei ilmoitettavaa Luovu Oy, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, 

toimitusjohtaja ja  hallituksen jäsen                                    

Parhelia Oy, muu liikkeenjohdon konsultointi, 

toimitusjohtajan sijainen ja hallituksen jäsen

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Mäntylä Jorma 30.9.2021 Viranomaislautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Oesch Tommy 23.9.2021 Viranomaislautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa Kangasalan Koneraivaus Ky, 

rakennustarvikkeiden myynti ja asennus, yrittäjä

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Ollila Heikki 18.10.2021 Kaupunginhallitus, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Ollila Mika 11.10.2021 valtuusto, varapuheenjohtaja Pirkanmaan laatuisännöinti, hallituksen  

puheenjohtaja

Suomen Arvopantti Oy, panttilainauslaitos, 

toimitusjohtaja                                               

HartLaw Oy, lainopilliset palvelut, hallituksen 

jäsen,

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Orell Mari 7.9.2021 Kaupunginhallitus, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Palovuori Karri 28.9.2021 Elinympäristölautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa Holodeck Industires Oy, toimitusjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Papinsaari Mira 14.9.2021 Viranomaislautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Päivärinta Merja 22.9.2021 Keskusvaalilautakunta, pj ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Ranto Marika 22.9.2021 Elinympäristölautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Saarinen Susanna 6.9.2021 Sosiaali- ja terveyslautakunta, jäsen   

Viranomaislautakunta, varajäsen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, valtuuston varajäsen                            ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 



Salminen, Pertti 10.9.2021 Sosiaali- ja terveyslautakunta, 

varapuheenjohtaja

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Kaupunginhallituksen jäsen, Pälkäne

Salo, Pertti 7.9.2021 Viranomaislautakunta, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Thomassen, Anne-Mari 1.9.2021 Kaupunginhallitus, varajäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Kangasalan seurakunnan valtuuston 

varapuheenjohtaja

Tuokko Irina 12.9.2021 Kaupunginhallitus, jäsen Tampereen kaupunkiseudun 

joukkoliikennelautakunta, jäsen

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Törhönen Marko 3.10.2021 Viranomaislautakunta, puheenjohtaja Kutsuntalautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Uotila-Välimäki Soili 1.9.2021 Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Koy Taloherttua, hallituksen puheenjohtaja ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Vahvelainen Saana 5.9.2021 Kaupunginhallitus, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 

Vilkki Petri 7.9.2021 Viranomaislautakunta, jäsen ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa 


