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      Vastaanottopäivä: 

HENKILÖTIEDOT * 
Henkilötunnus (muodossa ppkkvv-xxxx) 
 

Äidinkieli 
 
 

Sukunimi 
 
 
Etunimet 
 

Kutsumanimi 
 
 

Ammatti                                                                                                     
                                                                                                                                   tietoa ei saa luovuttaa verkkosivuilla   
                                                                                                                                                tietoa ei saa luovuttaa 
Lähiosoite                                                                                                                            tietoa ei saa luovuttaa verkkosivuilla                                                                                                                             
                                                                                                                                   tietoa ei saa luovuttaa 
                                                                                                                                                salainen (JulkL 24.1 §:n 31 k) 
Postinumero ja -toimipaikka                                                                                tietoa ei saa luovuttaa verkkosivuilla                       
                                                                                                                                   tietoa ei saa luovuttaa                                                                                                                             
                                                                                                                                                salainen (JulkL 24.1 §:n 31 k) 
Puhelin (koti)                                                                                                           tietoa ei saa luovuttaa verkkosivuilla                       
                                                                                                                                   tietoa ei saa luovuttaa                                                                                                                             
                                                                                                                                                salainen (JulkL 24.1 §:n 31 k) 
Puhelin (työ)                                                                                                            tietoa ei saa luovuttaa verkkosivuilla                       
                                                                                                                                   tietoa ei saa luovuttaa                                                                                                                             
                                                                                                                                                salainen (JulkL 24.1 §:n 31 k) 
@janakkala.fi  -sähköpostiosoite (Mikäli jo annettu. Toimii ensisijaisena sähköpostiosoitteena 
luottamustoimitehtävässä.)       
                                                                     
                                                                                                                                             
Muu sähköpostiosoite                                                                                           tietoa ei saa luovuttaa verkkosivuilla                       
                                                                                                                                   tietoa ei saa luovuttaa                                                                                                                             
                                                                                                                                                salainen (JulkL 24.1 §:n 31 k) 
 
PUOLUETIEDOT * 
Puolue 
 
 

Jäsenyys alkanut (muodossa pp.kk.vvvv) 

 
MAKSUTIEDOT* 
Pankin nimi  
 
 

Pankkitilinumero IBAN -muodossa 

Edestakainen matka kodin ja pääasiallisen kokouspaikan (esim. kunnantalon) välillä suorinta reittiä 
käyttäen (km) 
 
 
Puoluevero                  peritään                ei peritä 
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LUOTTAMUSTOIMITIEDOT * 
 
Olen valtuustoryhmäni puheenjohtaja 
 
Luottamustoimeni  Janakkalan kunnan toimielimissä (esim. valtuusto tai lautakunta) valtuustokaudella  
6/2017−5/2021 
(Pj.=puheenjohtaja, vpj.= varapuheenjohtaja. Merkitse kuinka mones varapuheenjohtaja olet valintaruudun 
jälkeiseen kenttään. Merkitse kenen henkilökohtainen varajäsen olet (käytössä useimmissa toimielimissä) tai kuinka 
mones varajäsen olet (käytössä mm. valtuustossa ja keskusvaalilautakunnassa) valintaruudun jälkeiseen kenttään.) 
 
Toimielin________________________________      jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
                                                                                                                 
Kausi___________________________________       varajäsen         _______________________________ 
                                                                                              
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________      jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
                                                                                                                 
Kausi___________________________________       varajäsen         _______________________________ 
                                                                                              
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________      jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
                                                                                                                 
Kausi___________________________________       varajäsen         _______________________________ 
                                                                                              
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________      jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
                                                                                                                 
Kausi___________________________________       varajäsen         _______________________________ 
                                                                                              
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
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Kaikki muut luottamustoimeni , joissa edustan Janakkalan kuntaa (esim. yhteisöt ja yhtymät) 
valtuustokaudella 6/2017−5/2021 
(Pj.=puheenjohtaja, vpj.= varapuheenjohtaja. Merkitse kuinka mones varapuheenjohtaja olet valintaruudun 
jälkeiseen kenttään. Merkitse kenen henkilökohtainen varajäsen olet tai kuinka mones varajäsen olet valintaruudun 
jälkeiseen kenttään.) 
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________       jäsen                   pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          ______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
                                                    
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
     
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
 
 
Toimielin________________________________       jäsen                    pj.             vpj.          ______________ 
 
Kausi ___________________________________      varajäsen          _______________________________                                                                            
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MUUT TIEDOT 
Ruoka-aineallergiat 
 
 
 

Olen lukenut ja perehtynyt tämän lomakkeen liitteinä oleviin ohjeisiin sekä tietosuojaselosteeseen:  

 

Vakuutan tiedot oikeaksi: 

Päiväys:_______________________________________________________________________________ 

Nimi:_________________________________________________________________________________ 
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