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Päätöspöytäkirja 

 

Asia NUORISOTOIMEN KESÄTOIMINTA 

 

Korona-viruksen (CONVID-19) leviämiseen liittyen kunnan nuorisotila 

on ollut suljettuna 16.3.2020 lukien 31.5.2020 saakka. Kesäleiri on pää-

tetty perua erilliselllä päätöksellä (29.4.2020 § 79). 

 

Hallituksen linjausten mukaisesti koronaviruksen hallinnassa käytettyjä 

rajoituksia puretaan asteittain ja hallitusti 1.6. alkaen. Tartuntojen le-

viämistä pyritään edelleen estämään. 

 

Rajoituksia purettaessa nuorisotyössä ja –toiminnassa on huomioitava 

seuraavat asiat: 

Tilojen avaaminen tavanomaiselle toiminnalle on mahdollista. 

Nuorisotilatoiminnan käynnistämisessä, kesäajan lomatoiminnassa, etsi-

vässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on erityisesti otettava 

huomioon seuraavat suositukset: 

- Toimintaan voi osallistua vain oireettomana 

- Suositeltua turvaväliä (1-2 m) noudatetaan 

- Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan 

- Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan 

- Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudat-

tamisesta 

- Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää 

 

Kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten 

osalta lievennetään nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. 

50–500 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa 

ulkotiloissa voidaan erityisjärjestelyin järjestää, jos turvallisuus voidaan 

varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaoh-

jeistuksen avulla. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämi-

nen on kielletty 31.7.2020 asti. 

 

Päätös Päätän hyväksyä nuorisotoimen kesäajan toimintasuunnitelman päivi-

tyksen oheisen liitteen mukaisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Aluehallintovirastojen kirje "Huomioitavaa nuorisotyössä ja -

toiminnassa 1.6. alkaen toistaiseksi" 22.5.2020; Aluehallintovirastojen 

tiedote yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 1.6.2020 

alkaen (19.5.2020) 

 

Hallintosääntö § 28 

Allekirjoitus  

 

26.5.2020 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja 
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Jakelu 

 

Nuorisotyöntekijät 

Kuntalaiset 

Siivouspalvelut 

Asiointipiste 

  

 

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. 

 


