
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 21.11.2022 § 30 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HYVÄ IDEA-RAHA; Pikkulinnun musiikkimetsän Joulu 

 

Luojan kämmenellä ry järjestää 10.12.2022 klo 14-18 joulun ajan mak-

suttoman musiikkitapahtuman Kimonkylässä. 

 

Pikkulinnun musiikkimetsä on yksityisslueella sijaitseva pihapiiri ja 

metsäpalsta, jossa sijaitsee punainen lato, jota on kunnostettu tapahtu-

mien pitämispaikaksi. Ensi kesänä on tarkoitus lanseerata 

musiikillinen metsäretkikohde ja tänä jouluna pidämme ensimmäisen 

tapahtuman. Itsenäistä kiertämistä joulupolulla, mahdollisuus paistaa 

nuotiolla omia eväitä, musiikkisoittimia ja leikkimahdollisuus pihapiiris-

sä, glögi- ja piparitarjoilu. Ohjatut musiikki hetket tunnelmallisessa la-

dossa, valojen loisteessa, lato-orkesterin johdolla. Lapsille muskari klo 

15 ja aikuisempaan makuun joululauluilta klo 17. 

 

Avustus käyetään mainontaan, tarjoiluun ja lato-orkesterin palkkioon. 

 

Päätös Päätän myöntää Hyvä idea-rahaa Luojan kämmenellä ry:lle musiikkita-

pahtuman järjestämiseen.   

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Kunnanvaltuuston päätös 14.12.2016 §  32 

Kustannukset 300 € 

 

Allekirjoitus  

 

21.11.2022 Jarkko Sorvanto 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Henna Nieminen  

 

 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 21.11.2022 § 30 
Päätöspöytäkirja 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:___22.11.2022__________________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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