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Kuusamo-mitali kunnallisneuvos, kansanedustaja, Kuusamon kaupungin
pitkäaikainen luottamushenkilö, rehtori, agronomi Tuomo Hänniselle
Kuusamon kaupunginhallitus on päättänyt myöntää kokouksessaan 2.11.2021 kunnallisneuvos,
kansanedustaja, luottamushenkilö, rehtori, agronomi Tuomo Hänniselle merkittävästä työstä Kuusamon
kaupungin hyväksi pitkäaikaisena luottamushenkilönä Kuusamo -mitalin nro 71.
Mitalin saaja julkistetaan itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa 6.12.2021.
Tuomo Juhani Hänninen (s. 9.4.1954 Kuusamo) on tehnyt Kuusamon kaupungissa pitkän työuran
luottamushenkilönä Kuusamon kaupungin palveluksessa aloittaen kunnanvaltuutettuna vuodesta 1989–
1998, 2009 ja jatkaen siinä vuoteen 2021. Tuomo Hänninen on toiminut kunnan/kaupunginvaltuuston
jäsenenä 23 vuotta, 5,5 kautta yhteensä valtuustossa. Kaupunginhallituksen jäsenenä on 21 vuotta,
kunnan/kaupunginhallituksen, puheenjohtajana 9 vuotta, kunnanvaltuuston puheenjohtajana 2 vuotta ja
varapuheenjohtajana 12 vuotta. Luottamushenkilönä yhteensä 33 vuotta, Suomen eduskunnassa
kansanedustajana Oulun vaalipiiristä vuosina 2003–2011, Kuusamon kaupunginvaltuutettuna vuosina
1989–1992, 1993–1996, 1997–1998, 2009–2012, 2013–2017, 2017–2021 eri tehtävissä. Muita
kunnallisia luottamustehtäviä mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto vuosina 1993–1996,
Koillismaan seutukunnan kehittämisryhmä vuosina 1998–2003 sekä lukuisia muita luottamustehtäviä
vuosina 1987–2021. Valtiollisia luottamustehtäviä mm. Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta,
puheenjohtaja vuodesta 2004-, sekä muita luottamustehtäviä Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten
liiton hallitus varajäsen vuodesta 2002-jatkuu.
Kansanedustaja Tuomo Hänninen vuosina 2003–2011 toimi eri toimielinjäsenenä ja tehtävissä mm.
kansliatoimikunta (jäsen) vuosina 2007–2011, sivistysvaliokunta (jäsen) 2003–2007, 2007–2011,
(varapuheenjohtaja) 2007–2011, sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 2003–2004, 2007–2007,
ympäristövaliokunta (jäsen) 2003–2007, suuri valiokunta (varajäsen) 2005–2007, (jäsen) 2007–2007,
lakivaliokunta (varajäsen) 2007, perustuslakivaliokunta (jäsen) 2007–2011, eduskunnan tilintarkastajat
(jäsen) 2005–2007. Lähteet Suomen eduskunnan cv ja Kuusamon kaupungin luottamustoimet
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/799.aspx
Kuusamon kaupunginhallituksen puheenjohtajana Tuomo Hänninen oli erittäin ansioitunut vaikuttaja ja
kansallisesti tunnettu ansiokkaasta työstään luottamustoimissaan kunnallisella, maakunnallisella ja
valtakunnallisella tasolla.
Tuomo Hänninen on toiminut vuodesta 1998 toimitusjohtaja/rehtorina Koillismaan Kehitys Oy /
Koillismaan aikuiskoulutuskeskus rehtorina vuoteen 2003 ja osastonjohtajana, vararehtorina Kuusamon
ammatti-instituutissa vuosina 1993–1998, rehtorina Kuusamon maatalousoppilaitos vuosina 1984–1992
sekä tuntiopettajan Pudasjärven maatalousoppilaitos vuonna 1983. Hänninen on valmistunut
agronomiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1984.
Hänninen on luottamushenkilönä luonnehdittu pitkäjänteiseksi, laaja-alaiseksi, tulevaisuuden
näkökulman huomioon ottavaksi. Tuomo on myös valtakunnallisella tasolla vienyt Koillismaan
näkökulmaa eteenpäin kansanedustajana. Tuomo Hänninen on toiminut aktiivisesti Kuusamon ja koko
seutukunnan hyväksi pitkän luottamushistorian kautta.
Kuusamo-mitalin jakoa koskevat säännöt
https://www.kuusamo.fi/tiedostot/kuusamo-mitalin-jakoa-koskevat-saannot/
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