
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 6.4.2021 § 32 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia LASTEN HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut (31.3.2021) määräyksen, 

jossa se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotilois-

sa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tämän linjauksen 

perusteella sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää vuonna 2008 ja sitä 

myöhemmin syntyneille lapsille ohjattua harrastustoimintaa. 

 

Lapinjärven kunnassa on suhtauduttu tiukasti koronapandemian hillit-

semiseen ja noudatettu HUSin pandemiatyöryhmän suosituksia harras-

tustoiminnan keskeyttämisessä. Tilanteen pitkittyessä on kuitenkin 

huomioitava linjausten vaikutus lapsiin ja nuoriin. Tilanteen ennustetaan 

jatkuvan edelleen pitkään, joten on syytä turvallisuustoimenpiteet huo-

mioiden avata lasten ja nuorten harrastustoimintaa sisätiloissa.  

 

Lasten kokonaishyvinvoinnin turvaamiseksi alle 12-vuotiaisiin ei ole 

tarkoituksenmukaista kohdistaa nykyisen kaltaisia ankaria rajoitustoi-

menpietitä, ellei toisin myöhemmin päätetä. Etelä-Suomen aluehallinto-

virasto on 4.3.2021 kieltänyt Etelä-Suomen alueella yläkouluopetuksen 

järjestämisen koulujen tiloissa tietyin laissa mainituin poikkeuksin. Ta-

voitteena on ohjata nuorten toimintaa, vähentää nuorten fyysisiä kontak-

teja ja tämän seurauksena rajoittaa nuorten kokoontumisia niin koulujen 

tiloissa kuin vapaa-ajalla. Siksi nuorten harrastustoimintaa sisätiloissa ei 

ole syytä avata edelleenkään. Syynä tähän on nykyinen heikentynyt tar-

tuntatautitilanne. 

 

Aikuisten harrastustoiminnalle kunnan hallinnoimat tilat pysyvät edel-

leen suljettuina. Seuroja kehotetaan noudattamaan Aluehallintoviraston 

päätöksiä toiminnassaan ja suositellaan seuraamaan kunnan esimerkkiä 

pandemian torjumisessa. 

 

Päätös Päätän, että Lapinjärven kunnan hallinnoimissa sisätiloissa voidaan edel-

leen järjestää vuonna 2008 syntyneille tai sitä nuoremmille harrastus-

toimintaa huomioiden Aluehallintoviraston rajoitukset eli ryhmäkoko 

voi olla maksimissaan 6 henkilöä mukaan lukien toiminnan ohjaajat. 

Ohjaajien on käytettävä kasvomaskeja. Lasta harrastukseen tuovat tai 

sieltä noutavat eivät saa tulla sisätiloihin. Lasten harrastustoimintaa voi 

järjestää kunnan hallinnoimissa ulkotiloissa vastaavilla periaatteilla, 

mutta maksimiryhmäkoko on 10. Tämä päätös perustuu kunnan johto-

ryhmässä 6.4.2021 tehtyyn linjaukseen asiassa. Päätös on voimassa 

28.4.2021 asti.  Johtoryhmä harkitsee kunnan rajoituksia ja suosituksia 

suhteessa Sosiaali- ja terveysministeriön, Aluehallintoviraston, THL:n ja 

HUSin pandemiatyöryhmän antamiin suosituksiin ja rajoituksiin sekä 

suhteessa Lapinjärven kunnan toimintaympäristöön.Tämä päätös on 

allekirjoitettu sähköisesti. 
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Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykset  31.3.2021 

ESAVI/12122/2021  

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3 

Kustannukset  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

12.4.2021 Tiina Heikka  

           Sivistystoimenjohtajan sijainen  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Kuulutukset 

Koulut 

Asiointipiste 

Nuorisotoimi 

  

 

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 

  

 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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