KÄRKÖLÄ
Sidonnaisuusilmoitus
henkilö:

Luottamus‐ ja virkatehtävä

Aaltonen Päivi

kunnanvaltuusto jäsen, kunnanhallitus jäsen

Ahokas Riitta
Akkila Pasi

tekninen lautakunta jäsen
kunnanvaltuusto varajäsen, tekninen
lautakunta varajäsen
kunnanvaltuusto jäsen, ympäristölautakunta
jäsen, kunnanhallitus varajäsen

Alander Toni

Anttonen Tuula
Aslamaa Martti

Johto‐ ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muut tehtävät

Asuntokiinteistö

ympäristölautakunta henkilökohtainen
varajäsen
Kunnan nimeämänä edustajana
kunnanvaltuuston ensimmäinen
varapuheenjohtaja, valtuustoryhmän vetäjä, yhteisössä: Calpro Oy (nykyisin Provincia
Oy) yhtiökokousedustaja
kunnallistoimikunnan puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan
jäsen, ympäristölautakunnan varajäsen

Hara Aila
Heinonen Jari

ympäristölautakunnan varajäsen
Kärkölän demarit, sihteeri
kunnanvaltuusto varajäsen, kunnanhallitus Kunnan nimeämänä edustajana
varajäsen, sivistys‐ ja hyvinvointilautakunta yhteisössä: Kärkölän Kuntala Oy (hallituksen
jäsen)
varajäsen, tekninen lautakunta varajäsen

Holma Hannele

tekninen lautakunta jäsen,
ympäristölautakunta jäsen,
kiinteistötoimitusten uskottumies
kunnanjohtaja
ympäristösihteeri
ympäristölautakunta varapuheenjohtaja

Jokiniemi Merja‐Riitta
Julkunen Kari

tekninen lautakunta varajäsen
tekninen lautakunta, käräjäoikeuden
lautamies

Kaartti Jaana

kunnanvaltuutettu, ympäristölautakunta,
Hämeen poliisineuvottelukunta, KH 2v

Kari Kyösti

kunnanhallitus varajäsen, tekninen
lautakunta
kunnanhallitus jäsen,
hyvinvointikuntayhtymän valtuuston jäsen

Karjalainen Riikka

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus‐
ja virkatehtävän hoidossa
Olen toiminut noin 15 v Kärkölän ja myöhemmin Hollolan
seurakunnan luottamushenkilönä.

Eerola Seppo

Huldén Seppo
Hyytiäinen Riitta
Ingström Leif

Merkittävä varallisuus

Lappilan Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja

Kunnan nimeämänä edustajana
yhteisössä: mhy päijät‐häme valtuusto

Päijät‐hämeen urheiluautoilijat hallitus

Ammatti: poliisi

KÄRKÖLÄ
Sidonnaisuusilmoitus
henkilö:

Luottamus‐ ja virkatehtävä

Kinnari Sirpa

kunnanhallitus jäsen, kunnanvaltuusto
jäsen, kh:n edustaja teknisessä
lautakunnassa ja
joukkoliikennelautakunnassa
tekninen lautakunta varapuheenjohtaja

Korhonen Merja

Johto‐ ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus‐
ja virkatehtävän hoidossa
Lappilan työväenyhdistyksen puheenjohtaja, Lappilan
eläkkeensaajien sihteeri

Metsä Group piiritoimikunnan jäsen (osa
konsernijohtoa)
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vellamo, hallituksen
jäsen Crosslam Kuhmo Oy, hallituksen jäsen As.Oy
Vesijärvenkatu 16, hallituksen jäsen

50 % maatilasta Mäntysaari R:no 126 , Marttilan
kylä
22% omistus, Koskitukki Oy 6% omistus Koskisen
Oy Kiinteistöomistuksia Kärkölä, Hollola, Lahti,
Helsinki pörssissä noteerattu osakkeita

kunnanvaltuusto jäsen, tarkastuslautakunta
puheenjohtaja, valtuustoryhmän
puheenjohtaja
rehtori ‐ sivistysjohtaja
ympäristölautakunta jäsen
kunnanvaltuusto jäsen, kunnanhallitus
Kunnan nimeämänä edustajana: P‐H
jäsen, ympäristölautakunta varajäsen
jätelautakunta

Kärkölän Kokoomus ry:n puheenjohtaja, Hämeen
Kokoomus ry:n hallituksen varajäsen, PHHYKY
hallituksen varajäsen

Ylä‐Töyrylä asuinkiinteistön osaomistus (Kärkölä) Kokoomuksen ulko‐ ja turvallisuuspolitiikan verkoston jäsen

Lepola Eero

varavaltuutettu, sivistyslautakunnan
puheenjohtaja

Soli Deo Gloria‐orkesterin kannatusyhdistyksen
hallituksen jäsen

Lepola Ville

kunnanvaltuusto jäsen, ympäristölautakunta
jäsen
tekninen lautakunta varajäsen
Kunnan nimeämänä edustajana
yhteisössä: TTO huolto hallituksen jäsen

Korpela Liisa
Koskinen Markku

Kulmala Tapio

Käkönen Petri
Laakso Soile
Laiho Juha‐Matti

Louhivaara Jenni

Luomalahti Minna
Malm Tiina
Mäntylä Matti

kunnanvaltuuston varajäsen,
kunnanhallituksen varajäsen
kunnanhallitus puheenjohtaja

Kunnan nimeämänä edustajana
yhteisössä: hyvinvointikuntayhtymän
valtuuston jäsen

Kunnan nimeämänä edustajana
yhteisössä: Vellamo‐opiston hallituksen
jäsen

viestintä‐ ja markkinointitoimikunta,
Kehittyvä Kärkölä ry puheenjohtaja
tekninen lautakunta varajäsen
ympäristölautakunta jäsen
kunnanvaltuusto jäsen, ympäristölautakunta Kunnan nimeämänä edustajana
jäsen, Kuntasuunnittelutoimikunta
yhteisössä: Päijät‐Hämeen liiton hallituksen
jäsen, HyKy:n lautakuntajäsen

Nieminen Jouni

kunnanvaltuusto jäsen, kunnanhallitus jäsen Kunnan nimeämänä edustajana
yhteisössä: Koulutuskeskus Salpaus‐
kuntayhtymä, yhtymäkokousedustaja

Nurminen Hannu

kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Ollila Petri

kunnanvaltuusto jäsen, maakuntavaltuusto
jäsen
tekninen lautakunta varajäsen
kunnanvaltuusto jäsen, ympäristölautakunta
jäsen

Peltonen Pekka
Penna Mika

OP Kärkölän hallintoneuvoston jäsen

Osuuspankki Kärkölä hallintoneuvosto jäsen,
Kärkölän Kisa‐veikot puheenjohtaja
Keskustan kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja

Henkilöstö‐ ja viestintäjohtaja, Koskisen Oy
0

Omistusasunto Kärkölä
maatila
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Luottamus‐ ja virkatehtävä

Päivärinta Reijo

kunnanvaltuusto jäsen, sivistys‐ ja
hyvinvointilautakunta varapuheenjohtaja,
tarkastuslautakunta varapuheenjohtaja

Raininko Mari
Rajala Hannu
Ruohonen Timo

kunnanhallitus jäsen
ympäristölautakunta varajäsen
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Saarinen Pekka
Sallila Pertti

kunnanvaltuusto varajäsen
kunnaninsinööri Kärkölän kunta

Boreal Estate Oy toimitusjohtaja, pääomistaja

Salminen Miia
Salomaa Olli
Seppälä Anne

kunnanhallitus varajäsen
tekninen lautakunta varajäsen
ympäristölautakunta jäsen

Kärkölän urheiluratsastajat ry, varapuheenjohtaja

Seppälä Mikko

tekninen lautakunta jäsen

Sivo Sini

kunnanvaltuusto jäsen, kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja, tekninen lautakunta
varajäsen

Suokas Tapani

kunnanhallitus jäsen, kunnanvaltuusto jäsen

Tenhunen Kimmo

teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Tommiska Mari

tekninen lautakunta jäsen

Torkkel Matti

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Tuomaila Anne

kunnanvaltuusto jäsen, kunnanhallitus
varajäsen
ympäristölautakunta varajäsen
tekninen lautakunta jäsen
ympäristölautakunta varjäsen

Uotila Saku
Veck Jarkko
Virpiaro Petri

Johto‐ ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus‐
ja virkatehtävän hoidossa

Maatalousyrittäjä
Keskustapuolueen jäsenyys

Puolet omakotitalosta Kärkölässä ja kesämökistä
Sysmässä, 100% mökistä Sevetijärvellä, 50%
mökistä Näätämöjoella
Olli Salomaa Oy

Rakennus‐Seppälä Oy Kärkölä, hallituksen
puheenjohtaja

Kärkölän Osuuspankki, hallituksen
varapuheenjohtaja
Kunnan nimeämänä edustajana
yhteisössä: Kärkölän lämpö, puheenjohtaja
Järvelän kyläyhdistys ry:n hallituksen jäsen, sihteeri
Kunnan nimeämänä edustajana
yhteisössä: kutsuntalautakunnan jäsen,
Kärkölän Lämpö Oy, hallituksen jäsen

Op Kärkölä hallituksen puheenjohtaja, Kärkölä‐
seura ry johtokunnan jäsen, Lions Club Kärkölä ry
hallituksen jäsen, Kärkölän Karjala‐seura ry
johtokunnan jäsen, Kärkölän Keskusta ry
johtokunnan jäsen, useiden yhdistysten
toiminnan/tilintarkastaja

Maatila, sijoitusasuntoja, pörssiosakkeita, tuotto‐
osuuksia, sijoitusosuuksia,
eläkevakuutussijoituksia

Maanrakennus Uotila Oy
Jätelautakunta, kiinteistötoimitusten
uskottumies

