
Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 
Toimielimet/lyhenteet  
Kaupunginvaltuusto/KV  
Kaupunginhallitus/KH
Konsernijaosto/Kjaosto
Tarkastuslautakunta/TKltk
Keskusvaalilautakunta/KVltk
Jyväskylän seudun jätelautakunta/JSJltk
Perusturvalautakunta/PTltk
Sivistyslautakunta/STltk
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta/KLltk e = esittelijä toimielimessä
Kaupunkirakennelautakunta/KRltk es = esittelijän sijainen toimielimessä
Rakennus- ja ympäristöjaosto/RYjaosto
Ympäristöterveysjaosto/YTjaosto
Joukkoliikennejaosto/JLjaosto
Tiejaosto/Tjaosto

Viranhaltija Toimielin/tehtävä Johtotehtävät yrityksissä Johtotehtävät muissa yhteisöissä Luottamustehtävät yrityksissä Luottamustehtävät muissa yhteisöissä
Merkittävä 
varallisuus

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla 
merkitystä luottamus- tai virkatehtävien 
hoitamisessa

Huotari Pasi 
ympäristönsuojelupäällikkö 
kaupunkirakenteen toimiala

RYjaosto/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Karimäki Ari                           
palvelujohtaja                         
sivistyksen toimiala

KLltk/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
(LIKES), hallituksen varajäsen

ei ilmoitettavaa Jyväskylän yliopisto, 
Liikuntatieteellinen tiedekunta, 
tiedekuntaneuvoston jäsen

Koivisto Timo          
kaupunginjohtaja

KH/e, Kjaosto/e ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Jyväskylän Messut Oy, tapahtuma-ala 
hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylän 
Kongressikeskus Oy, tapahtuma-ala 
hallituksen puhjeenjohtaja, Keski-Suomen 
kauppakamari varapuheenjohtaja

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Koskinen Veli-Jussi   
kaupungininsinööri 
kaupunkirakenteen toimiala

JSJltk/es, JLjaosto/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Jyvässeudun Puhdistamo Oy controller, 
Nelostie ry hallituksen jäsen (Jyväskylän 
kaupungin edustaja), Pro Ysitie ry hallituksen 
jäsen (Jyväskylän kaupungin edustaja)

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Kuittu Ulla             
toimialajohtaja            
perusturvan toimiala

PTltk/e ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Leinonkoski Heli        
kansliapäällikkö                    
konsernihallinto

KH/es, Kjaosto/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Tavolo Bianco Oy, hallituksen 
puheenjohtaja

Suomen Ilmavoimamuseon säätiö hallituksen 
varajäsen, Alvar Aalto -säätiö hallituksen 
puheenjohtaja, Alvar Aalto -seura hallituksen 
jäsen, Jyväskylän Paviljonkisäätiö controller, 
Keski-Suomen henkinen maanpuolustus ry 
hallituksen jäsen

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa



Leisimo Eino            
toimialajohtaja                
sivistyksen toimiala

STltk/e, KLltk/e, KH/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa JAMK hallitus kaupungin nimeämä controller, 
Jyväskylän Kesäyliopisto-yhdistys ry hallitus

ei ilmoitettavaa K-S Urheiluharjoittelukeskus-säätiö  
(Jyväskylän Urheiluakatemia) 
hallituksen puheenjohtaja, 
Haukkalan säätiö hallituksen jäsen, 
Budoseura Jigotai ry hallituksen jäsen 
ja karatejaoston puheenjohtaja, 
Jyväskylän Seudun Palloseura JPS ry 
johtokunnan jäsen

Pietarinen Päivi          
ympäristöjohtaja 
kaupunkirakenteen toimiala

RYjaosto/e ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Pitkänen Mari                         
talous- ja hallintopäällikkö 
kaupunkirakenteen toimiala

KRltk/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry 
puheenjohtaja, Päijänteen 
virkistysalueyhdistys sihteeri

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Pitkänen Paavo     
kaupunginreviisori 
tarkastuslautakunta

TKltk/e ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Raappana Maarit              
palvelujohtaja                         
perusturvan toimiala

PTltk/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Rasinen Tuija            
palvelujohtaja                         
sivistyksen toimiala

STltk/es ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Saarivaara Erja           
tomialajohtaja 
kaupunkirakenteen toimiala

KRltk/e ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa Jyväs-Parkki Oy, pysäköinti, controlleri, 
Mustankorkea Oy, jätteenkäsittely, 
controlleri, Päijänteen virkistyalueyhdistys 
hallituksen puheenjohtaja

ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Ström Kari                            
palvelupäällikkö 
kaupunkirakenteen toimiala

JSJltk/e, JLjaosto/e ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Yksijärvi Hanna           
hygieenikkoeläinlääkäri 
kaupunkirakenteen toimiala

YTjaosto/e ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa ei ilmoitettavaa

Tiejaostossa esittelijänä jaoston 
puheenjohtajat                            
pj Eero Perosvuo tai                         
vpj Aimo Asikainen

 

Keskusvaalilautakunnassa 
esittelijänä puheenjohtajat        
pj Antti-Juhani Kaijanaho tai        
vpj Marita Putkonen
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