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1. Aalto Merja 
- kaupunginhallituksen jäsen 
- konsernijaoston varapuheenjohtaja 
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen 

 
2. Aho Kirsti 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- konsernijaoston jäsen 
- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- Saarenvire, hallituksen jäsen 
- Tornion Asuntopalvelusäätiön hallituksen puheenjohtaja 

 
3. Alatalo Hannu 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja 
- konsernijaoston varajäsen 
- Mustaparta Väärtit ry:n puheenjohtaja 

 
4. Auno Kimmo 

- Meri-Lapin ympäristölautakunnan jäsen 
- Team Botnia Oy, hallituksen puheenjohtaja 
- Euro city Matkailuyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja 
- Kalaliike Haavi Ky, Y-tunnus 2733580-4, omistusosuus 100 % 

 
5. Berg Juha 

- tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 
- Tornion seurakunta, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen 
- Lappiahalli Oy:n hallituksen jäsen 

 
6. Hakomäki Jan-Mikael 

- kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja 
 

7. Halmkrona Ilkka 
- Tornion kaupungin sivistystoimenjohtajana esittelijänä sivistyslautakunnassa ja elä-

mänlaatulautakunnassa 
 

8. Husa Marja-Liisa 
- kaupunginhallituksen jäsen 
- teknisen lautakunnan varajäsen 
- henkilöstöjaoston puheenjohtaja 
- OP Tornio edustajisto 
- Tornion seurakunta, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen 
- Lapin liiton tarkastuslautakunnan jäsen 
- Tornion Energia Oy, hallituksen jäsen 
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9. Hyttinen Riku 

- teknisen palvelujen lautakunnan varajäsen 
- Tmi Riku Hyttinen, merenkulku 

 
10. Hyöppinen Aino-Mari 

- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- Perämeren jätelautakunnan varajäsen 
- Tornion Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 

 
11. Hyöppinen Sauli 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- konsernijaoston varajäsen 
- Toiminnanjohtaja Tornion Kansantalosäätiö SR ja Kumppanuuskeskus Luotsi ry 
- Kumppanuuskeskus Luotsi ry:n hallituksen puheenjohtaja 
- Tornion Sairaskotisäätiön hallituksen jäsen 
- Tornion Energia Oy:n hallituksen varajäsen 
- Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry:n hallituksen puheenjohtaja 
-  

12. Juntura Sari 
- kaupunginhallituksen jäsen 
- Tornion seurakunta, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen 
- Lapin liiton valtuuston varajäsen  

 
13. Juuso Kaisa 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- Lapin Liiton valtuusto jäsen 

 
14. Kaarlela Antti 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- konsernijaoston jäsen 
- Antti Kaarlela Oy, toimitusjohtaja 
- Antti Kaarlela Oy, hallituksen puheenjohtaja 
- Team Botnia, hallituksen varajäsen  
- Tornion Hyvän Ruuan Ystävät, puheenjohtaja 
- Tornion kaupungin edustaja Tornion oppilasasuntola Oy:n ja Tornion pienteollisuustalo 

Oy:n yhtiökokouksessa 
- Lapin liiton edustajisto, kaupungin edustaja 
- Tornion seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston varajäsen 
- Tornionlaakson nuorkauppakamarin puheenjohtaja 
- merkittävät omistusosuudet: Antti Kaarlela Oy, omistusosuus 67 % 
- Noin 110t € laina Nordeasta yritystoimintaa varten 

 
15. Kannala Markus 

- Toimii Tornion kaupungin teknisenä johtajana teknisten palvelujen lautakunnan ja Me-
ri-Lapin ympäristölautakunnan esittelijä 

- Bottenvikens Reningsvert Ab:n ja Meri-Lapin Vesi Oy:n puheenjohtaja 
- Perämeren Jätehuolto Oy:n, Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy:n ja Tornion Keila-

halli Oy:n hallituksen jäsen 
- Pelastuslaitoksen neuvottelukunta 
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16. Kanto Eija 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- henkilöstöjaoston varajäsen 
- Eija Kanto tmi, opetus- ja koulutuspalvelut 
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston varajäsen  
- Tornion työvoimalasäätiön hallituksen varapuheenjohtaja 

 
17. Kapraali Ilkka 

- kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 
- Osuuspankin edustajisto 

 
18. Kari Jarmo 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- konsernijaoston jäsen 
- Tornion Krunni Oy, yhtiökokousedustaja 
- Länsi-Pohjan hevosurheilukeskus, yhtiökokousedustaja 

 
19. Karjalainen Leena 

- Toimii Tornion kaupungin perusturvajohtajana sosiaali- ja terveyslautakunnan esitteli-
jänä 

- Tehy, hallinnonjaoston puheenjohtaja 
 

20. Keinänen Outi 
- kaupunginhallituksen jäsen 
- konsernijaoston puheenjohtaja 
- Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtaja 
- Karungin Palvelukoti ry:n tytäryhtiöiden KOy Tornion Hopeahovin toimitusjohtaja ja hal-

lituksen jäsen sekä Hopea Palvelut Oy:n toimitusjohtaja 
- Vanhustyön Keskusliiton valtuuston jäsen 
- Lapin liiton valtuuston jäsen 
- Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hallituksen jäsen 

 
21. Keränen Toni Kristian 

- teknisten palvelujen lautakunnan varapuheenjohtaja 
- Perämeren jätelautakunnan jäsen 
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston varajäsen 

 
22. Kivelä Salla 

- Toimii Tornion kaupungin henkilöstöpäällikkönä henkilöstöjaoston esittelijänä 
 

23. Knuuti Henna 
- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- Koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähallituksen varajäsen 
- Tornion Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen varajäsen 
- Tornion Palveluasunnot Oy:n hallituksen varajäsen 

 
24. Koivisto Marko 

- teknisten palvelujen lautakunnan varajäsen 
- Marko Koivisto Tmi, vuokraustoimintaa Torniossa harjoittava yritys 
- Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet; vuokraustoimin-

taa omistamissaan seuraavissa kohteissa Torniossa: Honkalankatu 1  (100 %), Pohjo-
lankatu 6 (100 %), Isopalontie 23 (100 %), Kemintie 47 (50 %) ja Kaskitie 6 (50 %) 
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25. Kokkonen Sirpa 
- teknisten palvelujen lautakunnan varajäsen 

 
26. Kristo Helena 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
- LähiTapiola Lappi, hallintoneuvoston jäsen 
- Lapin liiton valtuusto 
- Tornion Energia Oy, hallituksen jäsen 

 
27. Kurttio Jouni 

- Teknisten palvelujen lautakunnan varajäsen 
- SAK:n Tornion paikallisjärjestö ry:n puheenjohtaja 
- Tornion työvoimalasäätiön hallituksen jäsen 

 
28. Lankila Matti 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- Karungin palvelukoti ry, hallituksen jäsen 
- Lappilaiset Kylät ry, hallituksen puheenjohtaja 
- Aineen taidemuseon ystävät ry, hallituksen puheenjohtaja 
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen 
- Länsipohjan hevosurheilukeskus Oy, hallituksen puheenjohtaja 

 
29. Lampela Jenni 

- elämänlaatulautakunnan varapuheenjohtaja 
 

30. Liikamaa Arto 
- teknisten palveluiden lautakunnan puheenjohtaja 
- Perämeren jätelautakunnan puheenjohtaja 
- Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston varajäsen 
- Tornion Vesi Oy, hallituksen puheenjohtaja 

 
31. Lummi Raija 

- kaupunginhallituksen jäsen 
- Raittiusyhdistys Turva ry:n (Tornio) puheenjohtaja 

 
32. Markkula Hannu 

- Toimii Tornion kaupungin keskusvaalilautakunnan esittelijä 
 

33. Muhonen Marjo-Riitta 
- kaupunginhallituksen varajäsen 
- sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja 
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja 

 
34. Mäenpää Aapo 

- Tornion kaupungin ympäristöpäällikkönä Meri-Lapin ympäristölautakunnan sekä Meri-
Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston esittelijä 

- Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n johtokunnan jäsen 
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35. Nousiainen Timo 

- Toimii Tornion kaupunginjohtajana kaupunginhallituksen esittelijä 
- konsernijaoston esittelijä 
- Lapin AMK:n hallituksen jäsen 
- Team Botnia Oy:n hallituksen jäsen 
- Meri-Lapin kehittämiskeskuksen johtotiimin jäsen 
- Bothnia Arc:n työvaliokunnan puheenjohtaja 

 
36. Olsen Janne 

- kaupunginhallituksen jäsen 
- henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja 
- Meri-Lapin Sosiaalipalvelut Oy:n toimitusjohtaja 
- Tornion seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen 
- Lappiahalli Oy:ssa konsernijaoston nimeämä kaupungin edustaja 

 
37. Ollila Kosti 

- kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja 
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
- Lapin liiton edustajainkokouksen jäsen 
- Lapin liiton valtuuston jäsen 
- Perämeren Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustaja 
- Meri-Lapin Vesi Oy:n yhtiökokouksen varaedustaja 
- Juhannussaaren Huolto Oy:n yhtiökokouksen varaedustaja 

 
38. Parkkila Olavi 

- sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
- Tornion metallityöväen Ao:81 puheenjohtaja 

 
39. Pelttari Pekka 

- kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 
- Lapin liiton hallituksen jäsen 
- Tornion Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja (31.5.2021 saakka) 
- Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen varapuheenjohtaja 
- Suomen Kuntaliiton hallituksen 1. varajäsen 

 
40. Pelttari Sarita 

- keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja 
 

41. Pigg Pasi 
- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- Koulutuskuntayhtymä Lappian hallituksen puheenjohtaja 

 
42. Pirttimaa Pertti 

- sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja 
- Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsen 

 
43. Ponkala Markku 

- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin valtuuston 2. varapuheenjohtaja 
- Peräpohjolan Opiston johtokunnan varapuheenjohtaja 
- Pirkkiön osakaskunnan puheenjohtaja 
- Lapin pelastuslautakunnan puheenjohtaja 
- Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen 
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44. Pukero Päivi 

- kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja 
- Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston jäsen  
- Koulutuskuntayhtymä Lappian hallituksen varajäsen 
- Tornion Työvoimalasäätiön hallituksen puheenjohtaja 

 
45. Puljujärvi Arja 

- teknisten palvelujen lautakunnan varajäsen 
 

46. Pyykkö Pauli 
- Meri-Lapin ympäristölautakunnan varajäsen 
- yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalous, kasvinviljelytila (Y-tunnus 

1237647-8) 
- Tornion palveluasunnot Oy:n hallituksen jäsen 
 

47. Rainio Olli 
- kaupunginhallituksen jäsen 
- Tornion kaupungin henkilöstöjaoston jäsen 
- Koulutuskuntayhtymä Lappian hallituksen puheenjohtaja 
- Lapin liiton valtuuston jäsen 
- Tornion kaupungin yhtiökokousedustaja Tornion Keilahalli Oy:ssä 
- Tornion kaupungin yhtiökokousedustaja Lappia Koulutus Oy:ssä 
 

48. Rantamaa Kyösti 
- Meri-Lapin ympäristölautakunnan varajäsen 
- Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston varajäsen 
- Tornion Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen varajäsen 
- Mesopotamia Rantamaa Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 
- Lapin Palkine Oy:n toimitusjohtaja 
- merkittävät omistusosuudet Mesopotamia Rantamaa Oy:ssä (Pallaksentie 300, 99300 

Muonio, omistusosuus 100 %) ja Lapin Palkine Oy:ssä (Särkijärventie 43, 99300 Muo-
nio, omistusosuus 100 %). 
 

49. Roininen Tuula 
- Teknisen lautakunnan varajäsen 
- Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, tarkastuslautakunnan jäsen 

 
50. Sadinmaa Markku 

- kaupunginhallituksen varajäsen 
- Meri-Lapin ympäristölautakunnan puheenjohtaja 
- Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston puheenjohtaja 
- teknisten palvelujen lautakunnan varajäsen 
- konsernijaoston varajäsen 
- Länsi-Lapin Hevosystävät ry:n puheenjohtaja 

 
51. Sainmaa Jari 

- kaupunginhallituksen jäsen 
 

52. Salmi Markku 
- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen 
- Tornion Vesi Oy:n hallituksen jäsen 
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53. Santamäki Taru-Margareta 

- Meri-Lapin ympäristölautakunnan jäsen 
- Arjen Tuki ry, varapuheenjohtaja 
- Tornion Teatteriyhdistys, varapuheenjohtaja 
- Lapin Perhehoitajat ry:n varapuheenjohtaja 

 
54. Stoor Anneli 

- Meri-Lapin ympäristölautakunnan varajäsen 
- Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsen 

 
55. Svenn Jani 

- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- JSL Autohuolto Oy, yrittäjä 
- merkittävät omistusosuudet JSL Autohuolto Oy:ssä (Torpinkatu 17, 95420 Tornio, 

omistusosuus 100 %) 
 

56. Södeström Elina 
- teknisten palvelujen lautakunnan jäsen 
- Yrittäjä Studio E-City Ky (omistusosuus 50 %) ja E-City Landscape & Art (omistusosuus 

100 %) 
 

57. Taramaa Markku 
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
- KOY Matkailupysäkki, hallituksen puheenjohtaja 
- Futop Oy:n hallintovastaava ja hallituksen jäsen 
- Arinan hallintoneuvoston jäsen 
- TOPV johtokunnan jäsen 

 
58. Tarkka Minna 

- teknisten palvelujen lautakunnan varajäsen 
- Arinan edustajiston jäsen 

 
59. Urpilainen Ismo 

- teknisten palvelujen lautakunnan varajäsen 
- Tornion Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
- Tornion Krunni Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
- Tornion oppilasasuntola Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
- Kiinteistö Oy Veljeskodin hallituksen puheenjohtaja 

 
60. Ylipiessa Kirsi 

- Tornion kaupungin seutulogistikko, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaos-
ton esittelijä 

- yksityinen elinkeinoharjoittaja Y-tunnus 2107502-8 TOL 47764 Lemmikkieläinten, nii-
den ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa 

- osallinen maa- ja metsätalousyrityksessä Y-tunnus 2016222-6 TOL 01500, osalliset 
Erkki ja Kirsi Ylipiessa (50/50) 


