Ilmoitusvelvollisten
viranhaltijoiden
sidonnaisuusilmoitukset

Vieremän kunta

Viranhaltijan/
luottamushenkilön
tiedot

Virat, toimet,
ammatit,
tehtävät

Sidonnaisuusilmoitus

Kajanus Mikko
Vieremän kunnan tekninen johtaja

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Vieremän kunta, tekninen johtaja
Kiinteistö Oy Vieremän Hakatalot, toimitusjohtaja
Vieremän Lämpö ja Vesi Oy, toimitusjohtaja
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:

Ulkopuoliset
sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät yrityksissä:
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa:
6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):
8. Kirkolliset luottamustehtävät:

Kunnan
valitsemat
tehtävät (esim.
kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt,
yhdistykset ym.)

9. Kuntayhtymät

Taloudellinen
asema

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus
yli 30 % äänivallasta):

10. Yhtiöt
11. Muut
teknisen lautakunnan ja tiejaoston valmistelija / esittelijä
kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan jäsen
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n kokousedustaja

13. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Vieremän kunta

Viranhaltijan/
luottamushenkilön
tiedot
Virat, toimet,
ammatit,
tehtävät

Sidonnaisuusilmoitus

Kilvensalmi Ahti
Vieremän kunnan kiinteistöpäällikkö
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Vieremän kunnan kiinteistöpäällikkö
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:
Yrittäjä: Rakennus Ahki Oy

Ulkopuoliset
sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät yrityksissä:
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa:
Ylä-Savon Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen
6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):
8. Kirkolliset luottamustehtävät:

Kunnan
valitsemat
tehtävät (esim.
kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt,
yhdistykset ym.)

9. Kuntayhtymät
10. Yhtiöt
Vieremän Toimitilat Oy, toimitusjohtaja
11. Muut
Kiuruveden kaupungin luottamustehtävät:
Kaupunginvaltuuston jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Rakennusjaoston puheenjohtaja

Taloudellinen
asema

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus
yli 30 % äänivallasta):
13. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Vieremän kunta

Viranhaltijan/
luottamushenkilön
tiedot

Virat, toimet,
ammatit,
tehtävät

Sidonnaisuusilmoitus

Koho Jenni
Vieremän kunnan hallintojohtaja

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Vieremän kunta, hallintojohtaja
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:

Ulkopuoliset
sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät yrityksissä:
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa:
6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):
8. Kirkolliset luottamustehtävät:

Kunnan
valitsemat
tehtävät (esim.
kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt,
yhdistykset ym.)

9. Kuntayhtymät

Taloudellinen
asema

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus
yli 30 % äänivallasta):

10. Yhtiöt
11. Muut
Ylä-Savon Pääomarahasto Oy:n yhtiökokouksien varaedustaja
Savon ICT -Palvelut Oy:n hallituksen varajäsen
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen valmistelija / pöytäkirjanpitäjä

13. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Vieremän kunta

Viranhaltijan/
luottamushenkilön
tiedot

Virat, toimet,
ammatit,
tehtävät

Sidonnaisuusilmoitus

Komulainen Petri
Vieremän kunnan rakennustarkastaja

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Vieremän kunta, rakennustarkastaja
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:

Ulkopuoliset
sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät yrityksissä:
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa:
6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):
8. Kirkolliset luottamustehtävät:

Kunnan
valitsemat
tehtävät (esim.
kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt,
yhdistykset ym.)

9. Kuntayhtymät

Taloudellinen
asema

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus
yli 30 % äänivallasta):

10. Yhtiöt
11. Muut
Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan valmistelija / pöytäkirjanpitäjä

13. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Vieremän kunta

Viranhaltijan/
luottamushenkilön
tiedot

Virat, toimet,
ammatit,
tehtävät

Sidonnaisuusilmoitus

Mustonen Eevariitta
Kirkonkylän koulun rehtori, sivistysjohtaja

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Vieremän kunta, Kirkonkylän koulun rehtori, sivistysjohtaja
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:
Maatalousyhtymä Halmeniemi (kasvinviljely ja karjanhoito), osaomistus

Ulkopuoliset
sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät yrityksissä:
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa:
6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):
8. Kirkolliset luottamustehtävät:

Kunnan
9. Kuntayhtymät
valitsemat
tehtävät (esim.
10. Yhtiöt
kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt,
yhdistykset ym.) 11. Muut
sivistyslautakunnan valmistelija / esittelijä
Taloudellinen
asema

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus
yli 30 % äänivallasta):
13. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Vieremän kunta

Viranhaltijan/
luottamushenkilön
tiedot

Virat, toimet,
ammatit,
tehtävät

Sidonnaisuusilmoitus

Suomalainen Mika
Vieremän kunnan kunnanjohtaja

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Vieremän kunta, kunnanjohtaja
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:

Ulkopuoliset
sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät yrityksissä:
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa:
6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):
8. Kirkolliset luottamustehtävät:

Kunnan
valitsemat
tehtävät (esim.
kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt,
yhdistykset ym.)

9. Kuntayhtymät
10. Yhtiöt
Vieremän Toimitilat Oy:n hallituksen jäsen
Savon Kuituverkko Oy Vieremän yhtiökokousedustaja
Vieremän Yrittäjätalo Oy:n hallituksen jäsen ja Vieremän kunnan yhtiökokousedustaja
Ylä-Savon Rahasto Oy Vieremän kunnan yhtiökokousedustaja
Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokousedustaja
Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n kokousedustaja
Savon ICT -Palvelut Oy:n hallituksen jäsen
11. Muut
Vieremän kunnanhallituksen valmistelija / esittelijä
kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan jäsen

Taloudellinen
asema

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus
yli 30 % äänivallasta):
13. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:
Infrastone Oy, hallituksen jäsen

Vieremän kunta

Viranhaltijan/
luottamushenkilön
tiedot
Virat, toimet,
ammatit,
tehtävät

Sidonnaisuusilmoitus

Toitturi Jenni
Vieremän kunnan palvelusihteeri
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Vieremän kunta, palvelusihteeri
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:

Ulkopuoliset
sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät yrityksissä:
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa:
6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:
7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):
8. Kirkolliset luottamustehtävät:

Kunnan
valitsemat
tehtävät (esim.
kuntayhtymät,
kunnalliset yhtiöt,
yhdistykset ym.)

9. Kuntayhtymät

Taloudellinen
asema

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus
yli 30 % äänivallasta):

10. Yhtiöt
11. Muut
Vieremän keskusvaalilautakunnan valmistelija / esittelijä

13. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

