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Tämän muistamissäännön tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä käytäntöä Pyhäjoen 

kunnan luottamushenkilöiden ja henkilöstön merkkipäivien muistamisessa.  

 

LUOTTAMUSHENKILÖT  

 

Toiminnassa mukana olevan luottamushenkilön muistaminen  

(kunnanhallituksen ja -valtuuston sekä lautakuntien jäsenet)  

 

Syntymäpäivä  

Muistetaan tasavuosikymmeninä 50-vuotispäivästä alkaen.  

 

Lahja annetaan kaikille.  

50-vuotiaalle, 60-vuotiaalle, 70-vuotiaalle ja 80-vuotiaalle annetaan kunnan 

valitsema taide-esine, joka on arvoltaan noin 100 euroa ja 200 euroa, mikäli 

luottamushenkilö on ollut luottamustoimessaan vähintään kaksi kautta.  

  

Mikäli henkilö on ollut vähintään kaksi kautta luottamushenkilönä, hänelle annetaan 

lisäksi kunnan viiri. Ennen viirin hankintaa selvitetään muistettavan halukkuus ottaa viiri 

vastaan. 

 

Lahja viedään kotiin / juhlapaikkaan, mikäli henkilö juhlii merkkipäiväänsä.  

Muussa tapauksessa lahja annetaan kunnanhallituksen, -valtuuston tai lautakunnan 

kokouksen yhteydessä.  

 

Kunta ei järjestä erillistä kahvitilaisuutta.  

 

Luottamushenkilö, joka ei ole enää toiminnassa mukana  

Luottamushenkilöä, joka on toiminut luottamustoimessa varsinaisena jäsenenä 

vähintään kolme kautta muistetaan toiminnassa olevaa henkilöä koskevaa 

käytäntöä mukaillen. 

 

 

Kuntaliiton ansiomerkki  

Kuntaliiton hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä haetaan luottamushenkilölle keskitetysti 

sopivaksi katsottujen juhlien/merkkipäivien yhteydessä. 

 

 

Itsenäisyyspäivän ansiomerkit/kunniamerkit  

Itsenäisyyspäivänä myönnettäviä ansiomerkkejä ja kunniamerkkejä haetaan 

suunnitelmallisesti aina silloin, kun luottamushenkilöillä on niiden saamiseen 

edellytykset. Ennen merkin hakemista selvitetään ao. henkilön halukkuus ottaa 

vastaan ansio-/kunniamerkki.  



Muistaminen kuolemantapauksessa  

Siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite ja omaisille lähetetään surunvalitteluadressi, 

jos kuolemantapaus on sattunut luottamustoimen kestäessä. Muussa tapauksessa 

voidaan laskea kukkalaite siunaustilaisuudessa ja / tai lähettää surunvalitteluadressi 

omaisille.  

Vainajan / omaisten toivomus tulee huomioida osanotossa.  

 

 

HENKILÖSTÖ  

 

Vakituisessa työsuhteessa oleva henkilöstö  

 

Syntymäpäivä ja eläköityminen  

Muistetaan 50- ja 60 -vuotispäivänä ja eläköityessä. Mikäli henkilö juhlii, käydään 

onnittelukäynnillä.  

Mikäli eläkkeelle jääminen tapahtuu vuoden kuluessa merkkipäivästä, järjestetään 

pelkkä kahvitilaisuus ilman lahjaa. 

 

Lahja(kortti) annetaan henkilölle hänen merkkipäivänsä viettopaikassa tai 

työpaikalla, jos henkilö ei juhli merkkipäiväänsä.  

 

Lahjana annetaan (vapaa-aikana käytettävä) kylpyläloma kunnan osoittamassa 

paikassa, jonka pituus määräytyy palvelusajasta kunnassa seuraavasti: 

< 10 vuotta  2 päivää 

10-20 vuotta   3 päivää 

>20 vuotta   5 päivää 

 

Mikäli henkilö on ollut yli 10 vuotta kunnan palveluksessa, hänelle annetaan lisäksi 

kunnan viiri. Ennen viirin hankintaa selvitetään muistettavan halukkuus ottaa viiri 

vastaan. 

 

Eläkkeelle jäävälle järjestetään oman hallintokunnan toimesta kahvitilaisuus henkilön 

työpaikalla.  

 

 

Palvelussuhteen päättyminen  

Vakinaisen palvelussuhteen päättyessä noudatetaan edellä esitettyä käytäntöä 

kuitenkin niin, että edellytetään vähintään viiden vuoden palvelusta. 

 

Mikäli henkilö on ollut yli viisi vuotta kunnan palveluksessa, hänelle annetaan lisäksi 

kunnan viiri. Ennen viirin hankintaa selvitetään muistettavan halukkuus ottaa viiri 

vastaan. 



Palvelussuhteen päättyessä lähtijälle järjestetään oman hallintokunnan toimesta 

kahvitilaisuus henkilön työpaikalla.  

 

 

Itsenäisyyspäivän ansiomerkit/kunniamerkit  

Itsenäisyyspäivänä myönnettäviä ansiomerkkejä ja kunniamerkkejä haetaan 

suunnitelmallisesti aina silloin, kun viran- ja toimenhaltijoilla on niiden saamiseen 

edellytykset. Ennen merkin hakemista selvitetään ao. henkilön halukkuus ottaa 

vastaan ansio-/kunniamerkki. 

 

 

Työmerkkipäivien muistaminen  

Ks. edellä kuntaliiton ansiomerkit luottamushenkilöille. 

 

 

Muistaminen kuolemantapauksessa  

Siunaustilaisuudessa lasketaan kukkalaite ja omaisille lähetetään surunvalitteluadressi, 

jos kuolemantapaus on sattunut kunnan palveluksessa ollessa. Muussa tapauksessa 

voidaan laskea kukkalaite siunaustilaisuudessa ja / tai lähettää surunvalitteluadressi 

omaisille.  

Vainajan / omaisten toivomus tulee huomioida osanotossa.  

 

 

Pitkään tilapäisessä tai määräaikaisessa työsuhteessa ollut työntekijä  

Muistetaan harkinnan mukaan samoin perustein kuin vakinaisessa työsuhteessa 

olevaa henkilöstöä.  

 

 

Tilapäisessä tai lyhytaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä  

Muistetaan juhlapäivinä, eläkkeelle jäädessä ja palvelussuhteen päättyessä 

harkinnan mukaan.  

 

 

Lahjaa hankittaessa on muistettava, että lahjan antaja on Pyhäjoen kunta.  

Tämän vuoksi lahjan valinnassa tulee noudattaa asiaan kuuluvaa arvokkuutta. 

 

 


