
Pelmarln koulutwkuntayhtymå
Ammattloplsto llvla

Sldonnalsuusilmoltus
'l?illä lomakkeella t€hd¿¡än kuntalaín 84 S:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvolllsuuden noudattamista
ja saattaa llmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisterljulkaistaan
yleisessä tietoverkossa, jollel salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28,8.2077

I lmotttajan henkllötledot
Sukunimi:Aro
Etunlmi:Pekka
Luottamustehtävä tai vlrkatehtävä:yhtymähallituksen jäsen

Johto- le luottamustehtåvät ellnkelnotolmlntaa harfolttavlssa yhtelrölssä
(Yhtelsön nlml, tolmlala, tehtåväl
Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merklttävä varalll¡uus

Muu sldonnalsuu¡,lolla vol olla merkltystä luottamus- tal vhkatehtåvän
holdossa

Pä lvåys la alleklrioltus 29.8,2OL7

,{*
Pekka Aro

Vastaanotettu:
Ju lkalstu yleisessä tletoverkossa :

Yhtymävaltuustolle tiedoksl :



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto tivia

Sidonnalsuusllmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 S:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus

tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2017

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: Björkroth
Etunimi: Tomas
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: Yhtymävaltuuston varajäsen, yhtymähallituksen varajäsen

lohto- ja luottamustehtävät ellnkeinotoimintaa harJoittavissa yhte¡sö¡ssä

(Yhteisön nam¡, to¡miala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävätl

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkltystä luottamus- tai vlrkatehtävän
hoidossa

Pa raisten kaupunginvaltuusto, varajäsen

Pa raisten kaupunki, sivistyslautakunta, varsinainen jäsen

Paraisten kaupunki, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, varapuheenjohtaja

Päiväys ia

1.ro 2ort

Vastaanotettu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa :

Yhtymävaltuustolle tiedoksi :



I

ii

Pe.inlád n kou l utusku,ntaúhtVmä
Arnmattiopi5to Livia

Sido nnafsuusil.t¡ oitç
Tällä lornakkeella.tehdään kuntalain 84 S;ssä tarko¡tettu sidonnaisuusitrnoit,u,s
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo,ilmoitusùelvo!lisuuden:noudat!ämista
ja sdattaa Ìlmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekistàri julkaistaan
yleisessä tiqtoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistå m uuta johd u.

tutus,tu sjdoRnajsu,usjlrnoitu ksen rekisteriselosteeseen 28.8,2017 :

llmoittájan henkilötiedot
SukunirnilEriksso¡
Etunimii Anne,

.l.uottamutfèhtävä talvirkatghlävä: valtuuston jäsen, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaJ¿r

Johto- ia luottamustehtävät.ellnkeinotoimintaa harjoittavlssa yhteisöfssä
(Yh.teisön nimi, tolm:ialar tehtävä)
Kunnan: nimeämänä edustajana: Parainen

lvlu.ut trêhfävätl

Merk-ittävä va ra I lisu us

Muu sfdonnais.u.us,,jolla vol olla merkitì1stä, luottamus- tal Virkatehtäyän
hsidossa
*.

Päiväys ja allekirjoltus

.6 .&ct4|'

Vastaanotettu:
Julkaistu ylelsessä tietoverkossa

4



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 9:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaísuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2OI7

llmo¡tta¡an henkilötiedot
Sukunimi: Harkkila

Etunimi: llkka Juhani
Luottamustehtävä tai virkatehtävä : kuntayhtymän johtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittav¡ssa yhteisöissä
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana: Ei ole

Muut tehtävät Ei ole

Merkittävä varallisuus Eiole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- ta¡ v¡rkatehtävän
hoidossa

Eiole

Päiväys ja allekirjoitus 28.8.2OL7 Paimiossa

I lJ-l¿¿- I+A-K t-,c/ u(-

Vastaanotettu:
Ju lkaistu yleisessä tietoverkossa
Yhtymävaltu ustolle tiedoksi :
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Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammatt¡op¡sto Livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 5:ssä tarkoltettu sidonna¡suus¡lmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ílmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle t¡edoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2OL7

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: Kemppainen

Etunimi: Elina

Luottamustehtävä tai virkatehtävä: Hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkelnotolmlntaa harjoittavissa yhteisöissä
(Yhteisön niml, toimiala, tehtäväf
Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät: -

Merkittävä varallisuus: ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän
hoidossa: ei ole

Päiväys ja allekirjoitus

Paraísllla 21..9.2017

Elina Kemppainen

Vastaanotettu:
Julkaistu yleisessä tìetoverkossa
Yhtymäva ltuustolle tiedoksi:

+



llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: KtU¿-AtÑS¡
Etunimi: ÉÐ\At'-$'¡.\
Luottamustehtävä taivirkatehtävä: QetrY^r:acì,n Vss1"-,\urVr-rn\ar¡h\rru..á, 

\\*åhâl\iJ^J(NE^,'täse,.-.,
Johto- ja luottamustehtävät elinkfiotoimintaa harioittavissa yhteisöissä

(Yhteisön n¡m¡, to¡m¡ala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana:

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

Sidonnalsuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdåän kuntalain 84 S:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu'

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2017

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Éi rc.er.k"\\ä^¡ åå \âfÁ\l^sùu\b

Muu sldonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tá¡ v¡rkatehtävän
hoidossa

Päiväys ja allekirjoitus

S-q.X-bor\

Vastaanotettu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa:
Yhtymävaltuustolle tiedoksi:



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 S:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisu usil moituksen rekisteriselosteeseen 28.8.20L7

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: Korvensyrjä
Etunimi: Kalervo
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: Livian hallituksen pj.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus
- metsää Piikkiössä ja Paimiossa
- polttopuukauppaa
- osakkeitapörssinoteeratuissayhtiöissä
- hallivuokrausta liedossa Kukko-Hallit yhtiön nimissä

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän
hoidossa

kaupunginvaltu uston varajäsen
sivistyslautaku nnan jäsen

Päiväys ja allekirjoitus

P¡¡kkiö 9.9.2OL7 Kalervo Korvensyrjä



Felmâr¡n koulutuskuntayhtymâ
Anmpttio¡isto UvÌa

SldonnalsuusflmoltuS
Tällå,lomakkeella tehdäân kuntalain 84 $;ssä tarkoítettu sidonnaisuusilmoitus
tärkast{rslâutåkunnalle. Tarkagluslautakunla valv.Oo ilmoitu¡velvollisuuden noudattamista
jâ,saaltaa ilmoilukset valt¡.justolle tiedok¡i. SidonnaisuusrekistÊrijulkaistaãn
yleisessâ tietovqrkossa, jolle¡,sälûssap¡toa koskevlsta säänn<iksistâ muuta johdu.

Tutustu sidonnaisrìusilmoituksen rekisteríselosteeseen 28.8.2017

llmoiüajaä: henkllötledot
Sukuninni¡ Lahti
Etunim¡r Ti¡ÞAni

Luoêamustehtävä tai virkatehtâvä: Yhlymävâltuuston puheenjohtaja

Johto- ja lüottamustehtåvät elinkeinotolmlnt¿a,hafjo¡ttav¡ssa yhreisölsså¡

!-5 Osuuspankki, rahoitus, hâll¡ntoneuvöstón jåsen

K¡¡nnân nimeåjmänåi edustajãnal Ei

Muutteht¿¡vãt: El

Merklttävä'v¡ral lisuus

Êl merklttävÄå varall¡suuttâ

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamu$- ta¡ virkatehtåvän
hoidossa

ll,s,#i"1

våstäanÕtetlu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa :

Yhtymâvaltuustolle tíedoksi :



Fs¡rnâr¡n l(òrJlütuskuotayhtymål
Ammattl¡plsto t¡v¡¡

Sidonn¡leuusllmoitus
Tållä lomskkeella tehdåå¡ kuntålåiri s4 âr$Jä tarkoitettu,sidonnaístru!¡lr¡g¡tuf
larkastuSl¡utakunnaile. fartastustautakunta v¡lvoo ilrnoituSvelvollisuuden noudattamista

]a saanàa ilmoitul$et valtuustolle tiedokl. Sidonnaisuusreklsteri julkaistaan

yleisessä'tfetoverkossa, jellel salassap¡toa koskevista såánnökslstâ mtluta johdu,

Tutustui sldrnnaisuusiimsitulGeñ' rèklsteriselgsteeseen 2 8.8.2017

I lrnolttaf ¡nrhenki!ötledot
5ukunirnl:,[ehtonen
Ètunlmt: I nna

luottà¡nuitehtårrå te¡ ï¡rkåtehtåv.å:

-YmpäristÕlautakunnan jäsen 20t7,2AZl

+ËrMAft rN KOULUTgSKUNIAYHTVtüii YHTvMÄHAtl.'ruS 2017"202.1¡ Vàräjälên

.'l!ôf lis,¡ryrtoinrf kunnan,edustaja¿iallEf ,5.201?* 31i5'2019

Jplrtor t¡ luollamueiehtävät€llrkeinptolmint*a'hsrJÒlïavtssa yhtefsäisså

{Yhtalrön,nlml, tolnrlsla, tehtäv5),
Kunnân nlmeämänã edustajanal -

lr4uui tehtåvãi¡

Tt Vtestintð f2825S08"9). CImi5tala

M¿rft ittårrä varalll¡uu¡

Ê,fuu ¡ldonn¡isuur, Jollr vol olla rnerkhyrtå, lugttailus- tåi virkatehtâvän

holdo¡¡a

Päþãy¡ Ja rlltl¡irjoltus

16"101017

V¡st3ânoteftu:
Julkairtu yleiresså l¡çtoverkossð:
Yhtymåvaltuusto'le tf edÕki;

lehtonen



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 5:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2017

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: Lindberg
Etunimi:Mikko
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: Hallitukseen varajäsen

Johto- ia luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana:
Paimion Lämpökeskus Oy, Hallituksen varapj.
Muut tehtävät:
Vartsalo Oy (0937984-6), toimitusjohtaja, kalkkunan siitosmunatuotanto
Ylhäisten tila (1311087-4) yrittäjä, maa- ja metsätalous

Merkittävä varallisuus
Ylhäisten tila, maa- ja metsäomaisuutta, myös huomattavat velat

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän
hoidossa
Varsinais-Suomen Kansanopisto, valtuuskunnan varapj.
Varsinais-suomen Emäntäkoulutukseen kannatusyhdístys ry, hallituksen puheenjohtaja

Päiväys ja allekirjoitus
Paimio \1".9.2OI7



Feimarin, koulutuskùntay.htymä
Ammattiopisto livia

5!donnqisqusilrnoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 9:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle' Tarkastuslautakunta yalvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista'
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan
r¡lêisessäitietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säånnöksistä muuta johdu,.

Tutustù sidonnaisuusilrnoituksèn rekisterisefosteeseen 28,8.2017

llmoittajan herr kilötiÈdot;
Sukunimi: Mattsson
Etunirni::Kaj
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: Hallitusjäsen¡ Pemarin koulutuskuntayhtymä

Johto- ia luottamustehtävåt elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhtè¡sö¡ssä
(Yhteisön niml, toimiala, tehtävä)
Kunnan nirneämänä edustajana: -

Muut tehtävät: Puheenjohtaþ, Kalatalouden ja merenkulunkoulutuksen tukisäätiö r;s., Paraisten kaupung¡n
edustaja.

Merklttävä varalllsuus: Ei ole,

Muu sidonnaisuus¡ jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän
Hoidossa

Åbobnds fiskarförbundin toiminnanjohltaja sekä Åbobnds Fiskeriförsäkringsföreningen toimitusjohtaja.

PÈiiväys ja

31'8;2017

Vastaanotettu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa:
Yhtymävaltuustolle tiedoksi:

*^/ ttsSo.,



Peimarin kou lutuskuntayhtymä
Ammattioplsto Livla

Sldonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 $:ssä tarko¡tettu sidonnaisuusilmoitus

tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautaku nta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamiSta
jã saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2017

llmoittajan henk¡löt¡edot
Sukunimi: Nurmi
Etunimi: Satu

¡ohto- ja luottâmustehläv:it elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

{Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä}
Kunnan nimeämänä edustajana: -

Muut tehtävät: -

Merk¡ttävä varallisuus -

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystã luottamus'tai virkatehtävän

hoidossa -

Päiväys ja allekirjoitus

_Paimio z.tÛ2AL7 ,,Ç/'r-t,/'.''i':.'ïy?,"L-j

Vastaânotettu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa
Yhtymävaltuustolle tiedoksi:



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 5:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä m uuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.20L7

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi:
Etunimi:

figr.srr , **\
k"r+e-t

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- ta¡ v¡rkatehtävän
hoidossa

Päiväys ja allekirjoitus

?r.,r-.r '*rta 4q ,9, Að \1

r/^\tq¡,tsb.,\ {'v"t^Ptr\tu-'

i"u*ô''.
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: ?.ai* ",".t 

n Lacr.\t !rr.st *^l^ \r("{"c?r4,"ä

?"tc¿"islo-.n k aupu*t<i n *ì *r€l, $¡n[
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavisba úllte¡sö¡ssä
(Yhteisön nimi, toimlala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana:

'1"^ù{^)-e4-\

çøñìl,r\ÈÑ\a¡\¿t

Vastaanotettu:
Ju lkaistu yleisessä tietoverkossa :

Yhtymävaltuustolle tiedoksi :



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 5;ssä tarkoitettu sldonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
Ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tledoksi. Sidonnalsuusrekisteri julkaistaan
ylelsessä tietoverkossa, jollei salassapltoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sldonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.20L7

llmoittajan henk¡löt¡edot
Sukunimi: Rantanen
Etunlml: Mika
Luottamustehtävä tai vlrkatehtävä: yhtymähallitus, varaJäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkelnotolmintaa harJolttavissa yhteisöissä

lYhtelsön nlmi, toimiala, tehtãväl
Kunnan nlmeämänä edustajana:

Muut tehtävät:
Turun osuuskauppa, hallintoneuvoston Jäsen

Merkittävä varalllsuus

ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla vol olla merkitystä luottamus- tal vlrkatehtävän
holdossa

ef ole

Päiväys ja allekirjoitus 31.8.2017

¡e-;ø-*-
Mika Rantanen

Vastaanotettu:
Ju lkaistu ylelsessä tietoverkossa
Yhtymävaìtuustolle tledoksl:



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto [ivia

Sídonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 5:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2OL7

llmo¡ttajan henkilötiedot
Sukunimi: Rautanen

Etunimi: Hannu
Luottamustehtävä tai vi rkatehtävä
Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
(Yhteisön n¡m¡, to¡m¡ala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana :

- ei ole

Muut tehtävät:
- ei ole

Merkittävä varallisuus
- ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän
hoidossa
- ei ole

Päiväys ja allekirjoitus

3.LO.20t7 Hannu Routonen
Hannu Rautanen

Vastaanotettu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa
Yhtymävaltuustolle tiedoksi :



Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia

Sidonnaisuusílmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 5:ssä tarko¡tettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2017

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: Ruohonen

Etunimi: Pirjo-Riitta
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: Yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavíssa yhteisöissä
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät: --

Merkittävä varallisuus
- osuus omakotitalossa Kaarinassa

- osuus paritalossa Turussa
- asunto-osake Turussa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän
hoidossa

Päiväys ja allekirjoitus

16.8.2018 Pirjo-Riitta Ruohonen

Vastaa notettu



Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 S:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidon naisu usil moitu ksen rekisteriselosteeseen 28.8.20t7

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: Saarinen
Etunimi:Jarkko
Luottamustehtävä tai virkatehtävä: Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kunnan nímeämänä edustajana: Ei ole

Muut tehtävät: Ei ole

Merkittävä varallisuus: Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- ta¡ v¡rkatehtävän
hoidossa: Ei ole

Päiväys ja allekirjoitus

Kaarínassa 5.9.2OL7 Jarkko Saarinen

Vastaa notettu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa
Yhtymävaltuustolle tiedoksi:



Peirnarín koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

5ídonnaisuusilmcítus
-lållä 

lomakkeella tehdään kuntalain 84 Slssã tarkoltettu sidonnaisuusilmoitus

tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ílmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saättaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisterl julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksist¿i muuta iohdu.

Tutustu sidonnaisuus¡lmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2477

I linoittajan henkilôtiedot
5ukunimi: Tuominen
Etunimi: lnkeri
luottamustehtäv¡i taivirkatehtävå: peimarin koqlutuskuritayhtymä Lívian hallituksen varaJåsen

Johto- ja luottamustehtävät etinkeínotoim¡ntaa harioittav¡ssa yhteisöissli

{Yhtelsön nimi, toimiala, tehtävä}
Kunnan nimeãmånä edustajana: -

fuluut tehtävåt: Paraisten srk-yhtymän yhteisen kìrkkoneuvoston jäsen

Yritykseni : G.Lindroosin hautaustoimisto ja sitomo ky;n äänekäs osakas (omistus 50%)

Merkltt¡it¡i varâtlisuus : Edellä mainfttu Yrltys

Muu sidonnaisuusn jolla voi olla merleltystä luottamt¡s' tai vkkatehtävän

hsJdossa

Elõle

PÈiiväys iâ allekiiioitui

e8,à,2oir ParaislÌla lnkerî Tuominen

Vãstaanotettui



Johto-

Pelrnarln koulutuskuntayhtymål
Ammattloplsto Livia

Tällåi lomakkeella tehdå¡än

Tutustu

Kunnan

Muut têhtävåü "-'

Ir,l¡rkfttåvå va ralllssu¡

Muu sidonnalsuus,
holdossa *

Päiväys Ja allekirjoitus

vâstaanotettu:
Julkaistu yleisesså tietoverkossa:
Yhtyrnävaltuustol le tiedoksi :
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Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

Sidonnaisuusilmoitus
Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 5:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ílmoitusvelvollisuuden noudattamista
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu sidonnaisuusilmoituksen rekisteriselosteeseen 28.8.2017

llmoittajan henkilötiedot
Sukunimi: Villa
Etunimi: Satu

Luottamustehtävä tai virkatehtävä : Ta lousjohtaja 1.8.20t7 alkaen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
(Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kunnan nimeämänä edustajana: ei edustusta

Muut tehtävät: ei edustusta

Merkittävä varallisuus

Ei merkittävää varallísuutta

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- ta¡ v¡rkatehtävän
hoidossa

Ei muita sidonnaisuuksia

Päiväys ja allekirjoitus

/"1 o'[6Kaarinassa 28.8,2OL7

Vastaanotettu:
Julkaistu yleisessä tietoverkossa
Yhtymävaltuustolle tiedoksi:



Fäiväys ja allekirioitus

i,l*t).rn', /. 7, åç¿.,
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Vastaanotettu:
Julkaistu yleisessã tietoverkossa

Yhtymävaltuustolle tiedoksi:


