
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 17.12.2021 § 139 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia LIIKUNTATILOJEN JOULUSULKU 2021 

 

Kirkonkylän liikuntasali ja Porlammin liikuntahalli tarvitsevat perussii-

vouksen. Perussiivous on vaikea toteuttaa normaalin toimintakauden 

aikana. Joulunajan toiminta liikuntasaleissa supistuu niin paljon, että on 

perusteltua suorittaa liikuntatilojen perussiivous siivouspalvelupäällikön 

esittämänä aikana ajalla 23.12.2021-9.1.2022.  

Siivouspalvelupäällikkö on tilannut tiloihin perussiivouksen, joten tiloja 

ei voida käyttää kyseisellä ajalla. 

 

 

 

Päätös Päätän perua Kirkonkylän liikuntasalin ja Porlammin liikuntahallin käyt-

tövuorot ajalla 23.12.2021-9.1.2022. Perumisen syynä on perussiivous. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Tilojen ylläpito. 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3 

  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

Lisätietoja 

17.12.2021 Pia Kokko 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Vakiovuorolaiset 

Yhteispalvelupiste 

Siivous 

 

  

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 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 17.12.2021 § 139 
Päätöspöytäkirja 

 

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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