
Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:  

• yrittäjä, tmi Kuuran 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: - 
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: 70 000€ 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• siivoustyönjohtaja, Riihimäen kaupunki 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 



  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 



Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• Koulusihteeri, Janakkalan kunta 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät:  

• Kunnanvaltuutettu, Janakkalan kunta 

• Elämänlaatulautakunta, varajäsen, Janakkalan kunta 

• Hämeen maakuntavaltuusto, varajäsen 

• Hämeen Virkistysalueyhdistyksen johtokunta, varajäsen 
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 
 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: 

• Kuraattori, Hyria koulutus Oy 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 



5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: 

• MLL:n Janakkalan paikallisosaston hallituksen jäsen 
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 
 



Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• vastaava ohjaaja, Kangasalan kunta 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  



 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:  

• elinkeinonharjoittaja, tmi Infontes 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• Luokanopettaja, vararehtori, Hämeenlinnan kaupunki 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 



3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: 

• Hämeen Setlementti ry:n hallituksen puheenjohtaja 

• Vihreä liitto rp:n puoluehallituksen jäsen 
  
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: 

• kunnanvaltuutettu, 1.vara, Janakkalan kunta 

• kasvatus- ja koulutuslautakunta, varajäsen, Janakkalan kunta 

• koulutuskuntayhtymä Tavastian valtuuston jäsen 
  
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 
 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:  

• yrittäjä, tmi Sari Johanna Mella-aho 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: 



• MLL:n Janakkalan paikallisosaston hallituksen jäsen 
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:  

• työhönvalmentaja, Hämeen Setlementti ry 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät:  

• tekninen lautakunta, varapuheenjohtaja, Janakkalan kunta 
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• Tervakosken yhteiskoulun rehtori, Janakkalan kunta 



2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: 

• Golfliiton valtuuston jäsen 
  
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: 

• Kuntaliiton valtuuston jäsen 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: 

• kunnanvaltuutettu, Janakkalan kunta 

• ympäristölautakunnan jäsen, Janakkalan kunta 

• jätelautakunta Kolmenkierto, Janakkalan kunnan edustaja 
  
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:  

• kehityspäällikkö, Hämeenlinnan seudun 4H ry. 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 



Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: - 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: 

• tuotantopäällikkö, Feon Oy 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  



Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• kouluohjaaja, Janakkalan kunta 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: - 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 



 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• kouluohjaaja, Riihimäen kaupunki 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: 

• Tervakosken koulun johtokunnan jäsen, Janakkalan kunta 
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 

Sidonnaisuudet 
 
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat: 

• toimistosihteeri, Janakkalan kunta 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: - 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen: - 
  
Hallintotehtävät 
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: - 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: - 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: - 



7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -  
 
Luottamustehtävät 
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät: 

• Pääluottamusmies, Jyty Janakkala 

• Työsuojelulautakunta, varajäsen, SAK 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät: -  
 
Taloudellinen asema 
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät 
omistusosuudet: - 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa 
annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: - 
 


