
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 30.3.2022 § 38 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia PÄÄTÖS ILTAPÄIVÄTOIMINNNAN JA TÄYDENTÄVÄN 

VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 4.4.2022 ALKAEN 

 

Ruotsin- ja suomenkielisten oppilaiden iltapäivätoiminta ja esikoululais-

ten täydentävä varhaiskasvatus on järjstetty 10.1.2022 alkaen poik-

keavasti koronapandemiasta johtuvista syistä tartuntataudin hallitsemat-

toman leviämisen ehkäisemiseksi. Toimintaa ei ole järjestetty palvelu-

verkkosuunnitelman mukaisesti Äppellund/ Omenalehto-nimisessä tilas-

sa vaan eriytettynä eri yksiköissä (stl 7.1.2022 § 3). 

 

Päätös Päätän, että esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten 

iltapäivätoiminta sekä ruotsin- että suomenkielisille oppilaille järjeste-

tään 4.4.2022 alkaen jälleen yhdessä paikassa Kapellby skolan yhteydes-

sä Omenalehdossa (Äppellund). 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Toiminnan eriyttämiselle ei ole enää epidemilogisia, tartuntatautudin 

leviämiseen liittyviä perusteluita.  

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3 

Kustannukset  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

30.3.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Huoltajat 

Koulunjohtajat 

Varhaiskasvatuspäällikkö 

Johtoryhmä 

Ruokahuoltopalvelut 

  

 

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 Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 
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 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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