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Tervolan kunta muistaa luottamushenkilöitään sekä henkilökuntaansa merkkipäivinä seuraavasti:

A

LUOTTAMUSHENKILÖT
Luottamushenkilöä, joka parhaillaan toimii varsinaisena jäsenenä valtuustossa, kunnanhallituksessa tai lautakunnassa muistetaan seuraavasti:

B

50 v

70 €:n arvoinen lahja

60 v

80 €:n arvoinen lahja

70 v

90 €:n arvoinen lahja

HENKILÖKUNTA
Kunnan palveluksessa olevaa henkilökuntaa muistetaan seuraavasti:
50 v

70 €:n arvoinen lahja+ kukat (20-30 €)

60 v

80 €:n arvoinen lahja+ kukat (20-30 €)

Henkilön muistaminen tapahtuu joko henkilön merkkipäivänä tai myöhemmin erillisessä
hallintokunnan järjestämässä omassa kahvitilaisuudessa.

Eläkkeelle siirtyminen
Palveluaika alle 20 v*)

60 €:n arvoinen lahja + kukat (20-30 €)

Palveluaika yli 20 v*)

80 €:n arvoinen lahja+ kukat (20-30 €)

Palveluaika yli 25 v.*)

Kunnan pöytästandaari tai 100 € lahja

Eläkkeelle siirtymisen johdosta järjestetään kahvitilaisuus, johon kutsutaan ao. hallintokunnan edustajat ja lähimmät työtoveri.

Työpaikan vaihto
Palveluaika alle 5 v

kukat (30-40 €)

Palveluaika yli 5 v

50 €:n arvoinen lahja+ kukat (30-40 €)

Tällöin järjestetään myös kahvitilaisuus, johon kutsutaan ao. hallintokunnan edustajat ja
lähimmät työtoverit.

3

4

C

ANSIOMERKIT JA KUNNAN PÖYTÄSTANDAARI
Ansiomerkki henkilökunta

Kukin hallintokunta huolehtii palveluksessa olevalle
henkilölle Suomen Kuntaliiton ansiomerkin
hakemisesta.
Ansiomerkin hakemisessa on otettava huomioon
mahdollisuus ns. korkeampaan merkkiin
(pääsääntöisesti haetaan vain yksi merkki)
Ansiomerkki haetaan ja luovutetaan joko henkilön
merkkipäivän, työpaikan vaihdon tai eläkkeelle
siirtymisen yhteydessä.

Ansiomerkki luottamushenkilöt

Ansiomerkki haetaan ja luovutetaan joko henkilön
merkkipäivän yhteydessä tai silloin kun henkilön
luottamustoimi lakkaa.
Ansiomerkin hakemisessa on otettava huomioon
mahdollisuus ns. korkeampaan merkkiin
(pääsääntöisesti haetaan vain yksi merkki)

Pöytästandaari
henkilökunta
Pöytästandaari
luottamushenkilöt

D

Luottamustoimiaika yli 12 vuotta

YHDISTYSTEN MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN
25 v, 50 v, 75 v ja 100 v
Muut merkkipäivät

E

Palveluaika yli 25 vuotta

Pöytästandaari tai kunnan lahja 50 - 100 €
(edellyttää kutsua)
Sähke, kukkatervehdys tai muu muistaminen

KUOLEMANTAPAUS JA HAUTAJAISET
Kunnan palveluksessa tai kunnan luottamustoimissa toimivan kuolleen henkilön
muistoa kunnioitetaan kuolinpäivänä kunnantalon/työpisteen suruliputuksella ja
omaisille lähetettävillä kukilla.
Kunnan osallistuessa virallisesti henkilökuntaan kuuluvan tai luottamushenkilön
hautajaisiin, haudalle tilataan kukkalaite.
“Hiljaisia hautajaisia” ei huomioida.
Kunnan palveluksesta jo eronneen henkilön poismenoa muistetaan surunvalittelukukin tai -adressilla.
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ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
1

Kukin hallintokunta on velvollinen pitämään huolta siitä, että ohjetta sovelletaan sen palveluksessa oleviin tai olleisiin.
Lahja luovutetaan kunnanhallituksen nimissä.
Mikäli henkilö on ilmoittanut, ettei halua merkkipäiväänsä huomioitavan, toivomusta kunnioitetaan ja muistaminen hoidetaan työpaikalla lähimpien työtovereiden toimesta.

2

Henkilökunnan merkkipäivämuistaminen veloitetaan keskitetysti yleisjohdon menokohdalta. Kunnanjohtaja tai hallintojohtaja hyväksyy laskun tai maksumääräyksen.

3

Lahjan arvo sisältää arvonlisäveron.
Rahalahjasta suoritetaan ennakonpidätys.

4

Kunnanjohtajalla on tarvittaessa oikeus antaa lupa poiketa merkkipäiväsäännöstä.

5

Merkkipäiväsäännön rahamääriä tarkistetaan tarvittaessa.
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