
 

 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto 
Piilolantie 17, PL 41, 44101 Äänekoski  
Puh. (014) 5192 11, poke@poke.fi, www.poke.fi 
 

Äänekosken ammatillisen      
koulutuksen kuntayhtymä     
 

Sidonnaisuudet kuntayhtymän hallitus 
 
Olli Jämsén 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n varaedustaja, 
kuntayhtymän nimeämä 
 

Merkittävä varallisuus 
- ei ole 

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

- ei ole 
 
 
Tapani Lahti 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö ja Karpalo Kodit Oy:n hallituksen jäsen 
 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 

- Karstulan kunnanvaltuuston jäsen 
 
 
Lauri Lax 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen jäsen 
 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
- ei ole 

 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole 
 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- ei ole 
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Antti Puupponen 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- ei ole 
 

Merkittävä varallisuus 
- ei ole 

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

- Laukaan kunta, kunnanhallituksen jäsen 
- Laukaan kunta, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
- Laukaan Säästöpankin kulttuurisäätiö, hallituksen jäsen 

 
 
Pentti Räisänen 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- ei ole 
 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole 
 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- Pihtiputaan kunnanvaltuuston jäsen 
- Keski-Suomen OP, edustajiston jäsen (31.12.2021 asti) 

 
 
Marjatta Suomäki 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n varsinainen edustaja, 
kuntayhtymän nimeämänä 
 

Muut tehtävät 
- ei ole 

 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 

- ei ole 
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Tuija Tuikkanen 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja 
 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Muut tehtävät: 

- Viitasaaren vuokra-asunnot Oy, varapuheenjohtaja 
- Viitasaaren Keskitie 4 Kiinteistö Oy, puheenjohtaja 

 
Merkittävä varallisuus 

- Vesannon Apteekki 
- puolet omakotitalon omistuksesta 
- puolet saunamökin omistuksesta 

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

- ei ole 
 
 
Carita Tuominen 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja 
 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
- Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n varaedustaja, 

kuntayhtymän nimeämä 
Muut tehtävät: 

- VISIO -säätiön hallituksen varajäsen 
- Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja, varajäsen 
- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen 
- Saarijärven kaupunginhallituksen jäsen 
- Saarijärven kaupunginvaltuuston jäsen 

 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole 
 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- Opettajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä 

 
 
Marke Tuominen 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen jäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
Muu tehtävä: 

- KEVAn valtuusto jäsen 
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Merkittävä varallisuus 
- ei ole 

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

- Äänekosken kaupunginvaltuuston jäsen 
- Äänekosken kaupunginhallituksen jäsen 
- Äänekosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 

 
 
Maire Hautanen 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varajäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- ei ole 
 

Merkittävä varallisuus 
- ei ole 

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

- Kivijärven kunnanvaltuuston jäsen 
- Kivijärven kunnanhallituksen jäsen 

 
 
Severi Hokkeri 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varajäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- ei ole 
 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 

- ei ole 
 
 
Hannu Korhonen, Ilmoitusta ei ole palautettu 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

-  
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

-  
Merkittävä varallisuus 

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

-  
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Eero Leppänen  
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varajäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- ei ole 
 

Merkittävä varallisuus 
- ei ole 

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

- ei ole 
 
 
Leevi Marila 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varajäsen 
 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
- ei ole 

 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole  
 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 
- ei ole 

 
 
Birgit Ohra-aho, ilmoitusta ei ole palautettu 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

-  
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

-  
Merkittävä varallisuus 

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

-  
 
 
Sanna Siekkinen 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varajäsen 
 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 
- Maaseutukehitys ry: hallituksen jäsen 
- Konneveden osuuspankki: kunnan edustaja yhtiökokouksissa 
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Merkittävä varallisuus 
- ei ole 

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

- Äänekosken kaupunki: työntekijä, varhaiskasvatus 
- Konneveden kunta: valtuutettu, hallituksen varajäsen, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja 

 
 
Martti Sääksjärvi, ilmoitusta ei ole palautettu 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

-  
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

-  
Merkittävä varallisuus 

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

-  
 
Maija Uusisalo 
 
Luottamus- ja virkatehtävät 

- kuntayhtymän hallituksen varajäsen 
 
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

- ei ole 
 
Merkittävä varallisuus 

- ei ole 
 
Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa 

- ei ole 
 


