
387 mika  
hartikainen
maanviljelijä, yrittäjä
Pielavesi

388 sari  
hintikka-Varis
diplomi-insinööri, 
aluejohtaja
Rautalampi

389 ilkka 
hirvonen
insinööri, yrittäjä
Kuopio

390 jouni 
holopainen
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, aluekehittämisen 
asiantuntija
Kuopio

391 johanna 
huhta
terveystaloustieteilijä, 
työhyvinvointiyrittäjä
Kuopio

392 mari 
huupponen
kasvatustieteen  
maisteri,  
päiväkodin johtaja
Joroinen

393 kati 
hynninen
ikääntyneiden lääkäri-
palvelujen johtaja
Varkaus

394 markku 
jäntti
lähihoitaja,  
potilastietojärjestelmä- 
asiantuntija
Siilinjärvi

396 tarja 
kaipainen
terveystieteiden  
maisteri, tradenomi
Kuopio

397 sami 
kapanen
yrittäjä, kehitysjohtaja
Kuopio

398 susanna 
kartimo- 
kröger
kasvatustieteen maisteri, 
erityisopettaja
Iisalmi

399 tuija 
kastari
tradenomi,  
toimitusjohtaja
Kiuruvesi

400 minna 
kaulamo
tradenomi
Leppävirta

402 jaakko 
kekoni
sairaalakemisti,  
hallitusaktiivi
Kuopio

395 seija 
järnfors
asiakirjahallinnon 
suunnittelija,  
arkistonhoitaja
Rautavaara

403 marko 
kilpi
kansanedustaja
Kuopio

404 anna-kaisa 
kokkonen
kätilö, terveysalan 
opettaja
Kuopio

405 allu 
koskinen
kaupunginhallituksen 
1. varapuheenjohtaja, 
yrittäjä
Kuopio

406 erkki 
kukkonen
rehtori, eläkkeellä
Vesanto

407 satu 
kuutsa
fysioterapeutti, yrittäjä
Lapinlahti

408 anu  
kähkönen
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, markkinointi-
koordinaattori
Kuopio

409 teijamari 
laasonen-Balk
psykiatrian 
erikoislääkäri, 
psykoterapeutti
Iisalmi

410 heidi  
lehtonen
sairaanhoitajaopiskelija
Varkaus

411 arttu  
leppäkynnäs
lääketieteen  
kandidaatti
Kuopio

412 laila  
leskinen
maa- ja metsätalous- 
yrittäjä
Kuopio

413 tuija 
martikainen
fysioterapeutti, yrittäjä
Kuopio

414 antti  
mikkonen
opettaja, yrittäjä
Siilinjärvi

415 kirsi  
moisander
hallintojohtaja,  
sivutoiminen yrittäjä
Leppävirta

416 Ville 
muttonen
sosionomi YAMK,  
palvelukodin johtaja
Leppävirta

417 riikka 
netti
sairaanhoitaja AMK
Kuopio

418 kirsi niVa
sairaanhoitaja AMK, 
yrittäjä
Iisalmi

419 juho 
oikarinen
filosofian tohtori,  
matematiikan lehtori
Kuopio

420 kari  
ojala
johtava lääkäri
Siilinjärvi

421 merja  
oksman
päiväkodin johtaja, 
eläkkeellä
Siilinjärvi

422 jukka 
paappanen
terveystieteiden  
maisteri, psykiatrinen  
sairaanhoitaja
Kuopio

423 ilpo  
partanen
maatalousyrittäjä
Sonkajärvi

424 karoliina  
partanen
asianajaja, yrittäjä
Kuopio

425 jussi  
paterno
lääkäri, tutkija
Kuopio

426 janne 
peltola
yrittäjä
Kiuruvesi

427 Vesa 
pennanen
restonomi, yrittäjä
Siilinjärvi

428 mervi 
pietinen
hoivapalveluyksikön 
päällikkö
Varkaus

429 jukka 
puurunen
sisäilma-asiantuntija, 
yrittäjä
Siilinjärvi

430 sakari 
pääkkö
valtiotieteiden  
kandidaatti,  
suunnittelija
Kuopio

431 arttu 
pöyhönen
lääkäri, eMBA
Iisalmi

432 irina  
rekiranta- 
luukkonen
filosofian maisteri, 
koordinaattori
Kuopio

433 kari 
riihola
yrittäjä
Iisalmi

434 mika 
rissanen
geriatrian ja yleislääke- 
tieteen erikoislääkäri
Kuopio

435 johanna 
roininen
kauppatieteiden maisteri, 
asiakkuusvastaava
Siilinjärvi

436 yrjö 
ronkainen
yrittäjä, yrittäjyyden 
asiantuntija
Lapinlahti

437 markko 
rothström
toimitusjohtaja,  
yrittäjä
Varkaus

438 olli-pekka 
ryynänen
professori emeritus
Kuopio

439 pirjo 
rönkkö
kirjanpitäjä
Sonkajärvi

440 ari  
saavalainen
diplomi-insinööri
Varkaus

442 jukka  
saVolainen
yrittäjä
Kuopio

443 mika  
saVolainen
ravintolayrittäjä
Kuopio

441 jouko 
saVolainen
farmasian tohtori,  
apteekkari
Kuopio

444 kati 
seppälä
yhteisöpedagogi,  
kotipalvelutyöntekijä
Kuopio

445 anu 
sorjonen
kirjakauppias,  
teatteriohjaaja
Lapinlahti

446 timo 
sorsa
led-alan yrittäjä
Suonenjoki

447 anna 
soukkamäki
terveydenhoitaja- 
opiskelija
Kuopio

448 sassa 
suna
vanhempi konstaapeli
Varkaus

449 maija 
svärd
humanististen tieteiden 
kandidaatti
Kuopio

450 kati 
sweeney
ekonomi
Kuopio

451 kaija 
sääski
yhteiskuntatieteiden 
lisensiaatti,  
yrityspalvelujohtaja
Kuopio

452 pekka 
taipale
erikoislääkäri, kauppa-
tieteiden maisteri
Iisalmi

454 taisto 
toppinen
diplomi-insinööri,  
rekisteripäällikkö
Kuopio

455 jari 
toroi
kasvatustieteen maisteri, 
luokanopettaja
Joroinen

456 esa 
tuovinen
insinööri,  
teknologiajohtaja
Varkaus

457 jarmo 
tuppurainen
insinööri, toimitila- 
asiantuntija
Kuopio

458 saija 
turpeinen
terveystieteiden tohtori, 
sairaanhoitaja 
Kuopio

459 jaana 
turunen
musiikin maisteri, 
kulttuurialan yrittäjä
Kuopio

461 tiina 
Viljakainen
konttorinjohtaja, LKV
Kuopio

460 tuula 
Vartiainen
ekonomi,  
rakennusmestari
Kuopio

453 tarja 
tirkkonen
hoivakodin johtaja
Kaavi

401 matti 
kauppinen
myynti- ja vienti- 
koordinaaattori,  
kirjailija
Kuopio

462 eija 
Vähälä
opetusneuvos
Kuopio

464 eero 
Wetzell
ylikonstaapeli,  
eläkkeellä
Kuopio

463 seppo 
Väätäinen
johtaja, eläkkeellä
Kuopio

Maalaisjärki on supisuomalainen menestystuote. Sitä käyttämällä asiat tuppaavat ratkeamaan, monet hössötykset 
jäävät hössöttämättä. Toimiva hoiva ja turva kaipaavat enemmän järkeä kuin poliittista byrokratiaa.
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380 tarja  
arBélius
sosiaalialan yrittäjä, 
erityistason  
perheterapeutti
Kiuruvesi

381 minna  
asikainen
palveluyrittäjä
Varkaus

382 elena 
chiksoeva
restonomi YAMK, 
myyntipäällikkö
Kuopio

383 markku 
eestilä
kansanedustaja,  
eläinlääkäri
Iisalmi

384 joel  
elmaci
järjestöpuheenjohtaja
Varkaus

385 miia  
eskelinen- 
fingerroos
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, kasvujohtaja
Kuopio

386 janina 
gallén
farmaseuttiopiskelija
Kuopio

379 jarkko 
ahokas
sosiaalialan yrittäjä
Siilinjärvi
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