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Kuntosalin maksuttomat käyttäjät 2021 

  

Vapaa-aikalautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.9.2013 pykälässä 33, että 

eläkekorttinsa esittämällä eläkeläiset voivat käyttää kuntosali ilmaiseksi. Tätä 

käytäntöä on käyttänyt 2021 vuonna yhteensä 22 eläkeläistä. Kuntosalin vuoden aika 

maksaa 70€ sisältäen 10% arvonlisäveron. 

Kustannus 22 x 70€ = 1540,00€ sis. alv 10% 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 16.11.2009 pykälässä 315, että kunnanhenkilökunnan 

terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia tuetaan ilmaisella kuntosalivuosikortilla. 

Työntekijöistä 10 käyttää tätä palvelua. Kuntosalin vuoden aika maksaa 70€ sisältäen 

10% arvonlisäveron. 

Kustannus 10 x 70€ = 700,00€ sis. alv 10% 

 

VPK:n valmiusmiehistö saa ilmaisen kuntosaliajan, vuonna 2021 listalla on ollut 15 

VPKlaista. Kuntosalin vuoden aika maksaa 70€ sisältäen 10% arvonlisäveron. 

Kustannus 15 x 70€ = 1050€ sis. alv 10% 

 

Jämijärvellä 3.2.2022 

 

 

 

                           _________________________ 

                                     Teemu Huhtakangas 

                                    vt.Hyvinvointipäällikkö 
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Oikaisuvaatimus 
§ 1 

 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven hyvinvointilautakunta.  
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: 
Jämijärven hyvinvointilautakunta 
Peijarintie 5 A 
38800 Jämijärvi 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, 
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi 
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa 
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 


