
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Luottamushenkilön perustietolomake 

Henkilö- ja yhteystiedot palkkion maksua, luottamushenkilörekisteriä sekä kuntayhtymän internet-sivuja varten. 

Sukunimi, etunimet (puhuttelunimen alleviivaus) Postiosoite 

Nimi internettiin (missä muodossa) Puhelin  ei saa julkaista internet-sivuilla 

Sähköpostiosoite   ei saa julkaista internet-sivuilla Kotisivuosoite  ei saa julkaista internet-sivuilla 

Henkilötunnus (aina salainen) Pankkitili (aina salainen) 

Arvo/ammatti     ei saa julkaista internet-sivuilla Työpaikka  ei saa julkaista internet-sivuilla 

Verotustiedot 
 Verokortti liitteenä 

Verokortti toimitetaan myöhemmin  
Vero 60 % 

Puolue 
 KD    KESK       KOK       RKP     SD       PS     VAS    VIHR 

 Kokouspalkkiosta saa pidättää ns. puolueveron 

Toimielin ja rooli 
 Tarkastuslautakunta 

 Puheenjohtaja  

 Seutuhallitus    

Varapuheenjohtaja   Jäsen     Varajäsen 

Muuta, ruoka-allergia, ruokarajoitteet ym. 

Suostumus   
Annan suostumukseni, että perustietolomakkeella antamani henkilötiedot saa laittaa kuntayhtymän internet-
sivuille, siltä osin kuin olen antanut niiden julkaisemiseen luvan perustietolomakkeella. Luvallisesti julkaistu-tiedot 
voi luovuttaa eteenpäin. Annan suostumukseni, että postiosoitteeni saa luovuttaa ei-kaupallisen postin (esim. 
julkisten toimijoiden kutsujen) lähettämistä varten. 

_________________________________     ______________________________ 

 Paikka ja aika  allekirjoitus 

Pyydetään palauttamaan allekirjoitettuna ja liitteineen (verokortti) kokouksessa. 

Lisätietoja
Juhani Pohjonen
seutusihteeri
040 587 8557 

Yhtymäkokous    
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