Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Ilmoitus koskee kuntalain (410/2015) 84 §:n tarkoittamia sidonnaisuuksia. Sitoudun tekemään
ilman eri pyyntöä uuden ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa, jos sidonnaisuuksien osalta
tapahtuu muutoksia. Vastaan siitä, että lomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske läheisiä esim. perheenjäseniä eikä heidän sidonnaisuuksia.

Ilmoituksen vastaanottaja:
Lahden kaupungin tarkastuslautakunta, postiosoite: Saimaankatu 11, 15140 LAHTI
sähköposti: juha.tapiola@lahti.fi
Ilmoituksen tekijä:

Sukunimi: Joensuu
Etunimet: Kristiina

Kuntalain 84 §:n tarkoittama toimielin, jossa puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, jäsenenä, varajäsenenä taikka esittelijänä tai varaesittelijänä:

-

Tekninen ja ympäristölautakunta, jäsen

SIDONNAISUUDET
TIEDOT, JOTKA JULKAISTAAN YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA:
1. Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai valtakunnallisesti
toimivan yrityksen aluejohtajan tai niihin rinnastettavat tehtävät) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä:
x Ei ilmoitettavaa

2. Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai niihin rinnastettavat tehtävät) muissa yhteisöissä:
x Ei ilmoitettavaa

3. Luottamustoimet (esim. hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyydet) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä:

-

J & K Joensuu Oy Hollola, hallituksen jäsen

4. Luottamustoimet (esim. hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyydet) muissa yhteisöissä (esim. Asunto Oy, yhdistys tai säätiö):

Lahden kaupungin nimeämänä edustajana:
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus, varajäsen
Muut luottamustoimet:
- As. Oy Harjupuisto, hallituksen jäsen
- As Oy Myllykumpu, hallituksen jäsen
- As.Oy Kerinkaarre, hallituksen jäsen

5. Merkittävä varallisuus (esim. merkittävät kiinteistöjen taikka asunto-osakeyhtiön
tai muiden yhtiöiden osakkeiden omistukset, jos niillä voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Lähtökohtaisesti tavanomaisen asunnon, kesämökin tai Lahden ulkopuolella olevien sijoitusasuntojen omistamista ei tässä yhteydessä pidetä merkittävänä varallisuutena.
Rahavaroja ei tarvitse ilmoittaa tässä ilmoituksessa.):

-

J & K Joensuu Oy, 50% osakkeista. Kyseinen yhtiö omistaa Lahdessa seuraavat osakehuoneistot:
o kaksi sijoitusasuntoa Asunto Oy Kerinkaarre -nimisestä yhtiöstä
o kaksi sijoitusasuntoa Asunto Oy Liipolanrinne -nimisestä yhtiöstä
o liiketilan Asunto Oy Marianlinna -nimisestä yhtiöstä

6. Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien
hoitamisessa (Tarkoitetaan sellaisia tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden
voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Velkoja ei lähtökohtaisesti tarvitse ilmoittaa, mutta tapauskohtaisesti merkittävät esim. elinkeinotoimintaan liittyvät velat voivat kuulua ilmoitusvelvollisuuden piiriin):
x Ei ilmoitettavaa
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