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VESANNON KUNNAN MUISTAMISSÄÄNTÖ 

Khall 31 § Vesannon kunnan muistamiset ovat olleet kirjavia ja on tarpeen laatia 
muistamissääntö. Muistamissääntö on laadittu yhdessä johtoryhmän, 
esimiesten ja työntekijöiden kanssa. 

Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- kukat ja kahvitukset kakkuineen

Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin

Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 

Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 
(Valm. kj. PH) 
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Khall 31 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää, että 
Vesannon kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 

1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- kukat ja kahvitukset kakkuineen

2. Merkkipäiviä viettävät:
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin

3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa.

4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää, 
että Vesannon kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 

1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- kukat ja kahvitukset kakkuineen

2. Merkkipäiviä viettävät:
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin

3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa.

4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa.

5. Kunta luopuu pöytästandaarien luovutuksesta.

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

_____________

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi


